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ASY SYU.ARA, 26,TUZ D

Jluz 19 318
MUHAMMAD SAW TIDAK USAH BERSEDIH HATI
TERHADAP KEINGI(ARAN I{AUM MUSYRIKIN

(QS asy-Syu'ar6' [2Gl l)

O;r
Tha Sin Mim.

Telah kita bicarakan tentang huruf muqatlttha'ah/huruf-httrttf vang
terpLttus pada awal-awal surat, kita katakan bahwa beda antara membaca
huruf dan mengeja huruf. Membaca huruf contohnya ba, bu, d,an bi atau
ab. Adaprn mengejanya ba d,engan harkatfatah, clhamman, aan suktrn,
tapi ketika huruf ini diucapkan dalam kata kataba, contoh: kamu
mengucapkan kata kataba dalam wujud penamaan huruf bukan nama
huruf.

Kita katakan bahwa huruf muqaththa'ah memiliki banyak rahasia,
di antaranya bahwa Alq,ran ad,alah perkataan Allah berupa mukjizat
yang diturunkan berupa huruf-huruf seperti huruf yang kamu ,.upku.r,
kalimat yang seperti bahasamu, tapi, upu yung menjadikan Alquran itu
mukjizat dari perkataanmu sendiri? Jawabannya karena Alquran adalah
kalamullah.

Jika diperhatikan dalam Alquran kamu akan menjumpai bahwa
huruf-huruf yang terputus pada awar-awal surat Alquian berjumrah
empat belas huruf, termasuk bagian dari huruf hijaiyah, terkadang huruf
muqathth'ah itu terdiri sari satu huruf, dua hurui tiga huruf, empat
huryf, bahkan ada yang lima huruf. Ini menunjukkan balhwa Alquran itu
mukjizat walaupun bentuknya sendiri merupakan huruf-huruf yang
kamu lafalkan.

Rahasia keunikan dan mukjizat Arquran ialah bahwa ia dengan buku
Arab lainnya memiliki huruf yang sama, tapi berbeda hasil dan
pengaruhnya. Untuk itu Allah berfirman.{<**

(QS asy-Syu'arAr [zflz 2)

@+{'{Si4;,$
Inilah ayat-ayat Alquran yang nlenerangkan.

Maksudnya, kitab suci yang benar itu terhimpun dari huruf-huruf
ini, dan Allah memiliki beberapa makna rain, di daramnya terdapat
tujuan-tujuan-Nya, semoga bersamaan dengan jalannya waktu akan
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terungkap tentang kalam dan sifat-sifat-Nva vang sangat sempurna'

Jika kamu bi" #;;;rikan sifat "'i'ut" 
se-penilat ini maksudnya

demikian oun o.*li;nl rr"i irl bagial dari kesanggupal manusia dan

akal manusia' adap'rl; ;ft;t'd"- rttutt** ettan aatam Alquran

merupakan ,unou-tulill fi;i;i.un. *ffi'r'i permulaan dan akhiran

dan tersusunlah darffi u.uiupu surat-surat dalam Alquran'

Makna mubin;]ffi;;:-*"rtp*l segala sesuatu''sebagarmana

firman-Nya : riodotii iiinaiang-bin-atun[ vaig ada di bumi dan burung'

b u tan g y a n g rc r b a"" g" i' 
"' 

go i kld u a' i 1 o pi1' o' m e l a i n k a n'""'ii"ii''? i"
(iuEa) seperti ko*''''u ii'aZt'n Koni alnakan sesuatupun a

'Kitab, 
kemudian kepacla Tuhanlah *o'[[o-i'ninrpunkan' tQS al-An'am

[6]: 38) x**

(QS asY-SYu'ari' [26]: 3)

@arLK*i{in"iiJi'A . 1 :

Bolehiadi kamu (Muhammad) ?f': *n*binasakan dirimu'

karretra mereka tiduk herimatt'

HalinimerupakanhiburanbagiRasulullahSwt'karenadiatelah
memaksa dirinya ""Olti 

untuk mengemban dakwah di atas apa yang

dituntut oleh Allah S*i' futtnu 'Vllui 
i"ti f** itu adalah mencintai

saudaranya .tr'uguiJutu mt"i"tui dlinya sendiri'

Allah Swt'"'';;;k;; tlit""u'l t"p^d" tt*r-xya' Mala (apakah)

b ar an gkali t'o*u ot'ii'' *f,*b' u'u t' a i'i "i'To) "" 
a b ei s e dih'h ati s e s u d a h

mer eka b erp ating' :"';';;;;;" ;:'r eka tidak beriman kep ada keter angan

,", iii"li,Sl$"f$"[-J"?"*1"d ini seperti seorans avah vang

melihat anaknva ,I# t'u"t'[ti"l"' h;;; luna makan dan waktu'

sebagai orang "J";;;-'"r"i" 
u"''s-ai"u '"tt'k 

mengawasi demt

keb aikannvu, tt"tt"o'i;;?"; ;;'"r1t a 
;rlaknva 

untuk istirahat'

Dalam surat lainnya Allah U"'f'-un' Maka ialSlnlah dirimu

binasakarenak"';;;tu*terhadap'*n'nio'iQsratnit[35]:8)Inipesan
terakhir yang jelas' setelah sebelumnya-;il be'peian dengan nada

peringatan. eflafr Ut'ft*u"' r'J VU .y 
O,?!"'-t'O' kamu

(Muhammad) akatt membirtasakan dirimi' Allah telah menyarankan

kepada rasul-Nva :;;" ';;;;*;1"r"r*" 
sesuatu di atas kesanggupan

dirinya. Karena 'n?"ngg"l"'ta 
tugasmu hanya menyampaikan salct
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ASY SYU'ARA'26.J.JZts

sedang Kami-lah yang menghisab amalan mereka. (eS ar-Ra'ad [13]:
40) Lihat juga QS al-Gh0syiyah l88l:22 dan eS eaf [s0]: as.

Allah Swt berfirman kepada rasul-Nya agar selalu memudahkan
masalah terhadap dirinya, tidak mengangkat beban yang tidak sanggup
dipikulnya, kekhawatiran ini demi menjaga maslahat bagi diri
Rasulullah Saw.{<**

(QS asy-Syu'arfl' l2g: a)

Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka
mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka

tunduk kepadanya.

Ayat di sini bukanlah sekedar ayat yang masuk akal saja, rebih dari
itu ayat ini menggiring kaum kaft agar tunduk, dan melemahkan hujjah
mereka. Hal ini bukan sekedar perkataan teroritis bagi orang-orang yang
berbuat dusta, lebih dari itu, ayat ini memiliki kebenaran yang pasti
terjadi. (ngattah), ketika Kami mengartgkat btrkit ke atas mereka
seokan-akan bukit itu naungan awan dan mereka yakin bahwa bukit itu
ukan jatuh menimpa mereka. (Kami katakan kepada mereka);
''Peganglah dengan teguh apa ),ang telah Kanti berikan kepaclamu.
" (QS al-A'rA.f l):171)

Jika Allah menghendaki siapa saja di bumi ini beriman, maka hal
rtu tidaklah sulit bagi-Nya. Sebagai bukti, Dia menciptakan para
:ralaikat yang tidak pernah mengingkari perintah-Nya. Mereka
::relakukan setiap yang diperintahkan, sebagai bukti lain Dia mengutus
--':ra rasul dan tidak ada pada mereka sifat-sifat tercela, serta tidak ada
',11n bagi setan mengganggu mereka, padahal setan telah bersumpah

'."rr] mencelakan keturunan Adam as agar selalu bersama-sama
:.:iakukan maksiat dan terjerumus ke dalamnya.

Sesurtgguhnya hambo-hamba-Ktt tidak ada kekuasoan bagintu"- , .t,lttp mereka, kecuali orang-oratlg "yatlg mengikut kamu, 1.oitu
.:1:?-orotlg ))ang sesat. (QS al-Hrjr ll5l: a2)

Setan berkata: "Denli kekuasaan Engkau saya akan rnenyesatkan
. .,,t semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang rnukhlis cli antara
. .-.i." (QS Shad [38]: 82-83) Jadi, kalau Allah menghendaki seluruh' .: -.Sl.i beriman tiada seorang pun yang menghalangi-Nya, tapi Dia-:--,:r menjadikan keimanan benar-benar dari usaha mukmin itu
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sendiri. maka ketaatan terhadap Tuhan memerlukan usaha dan

pengorbanan untuk melakukannYa'' .,t*e ,ij reg;f ",>i,bi maka senantiasa kudttk-kucluk mereka tunduk

kepaclanya. Dikhususkan ayat ini dengan al-Llnuq berarti kuduk-kuduk,

,.Lugui gambaran kepatuhan. Awal dari kepatuhan dibuktikan dengan

*"rrirrdrkkan kepala. Maksudnya janganlah kamu tuld-k kepada

manusia, karena bila Rtu menghendaki, Aku dapat menjadikan mereka

tunduk kepada-Ku. iikalatr Ttrhantntt menghendaki, tentulah beriman

semLto ot,ang vang di bttmi seltn.tthnya. Maka apakah kamu (hendak)

memaksa manttsia sltpaya mereka menjadi orang-orang yang beriman

sernuanya? (QS Yirnus [10]: 99)

Jika Tuhanmu tid;k memaksa tnanusia untuk beriman, lantas

apakah kamu dapat memaksa mereka? mengap a ada paksaan dalam

agama? Allah Swt telah menetapkan untuk menurunkan ayat-ayat suci

A"lquran kepada manusia ...u.i berangsur-angsur' agar hati mereka

terbuka unt;k beriman mengikuti risalah Rasulullah'

Akan tetapi, kaum kafii dengan kebencian' dendam' dan keras hati

tetap tidak mau beriman. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan

kesimbongan (mereka), padahal hati rnereka rne,vakini (kebenaran) n,,"a.

(QS an-Naml 127): 14) ***

(QS asy-Syu'arir [26]: 5)

; g(*y-ii;)i';$ ndt '
sekali.kalitidakdatangkepadamerekasuatuperingatanbaru

clari Tuhan Yang Maha Pemtrrah' melainkan mereka selalu

berpaling darinva.

Kalimat o.rii 6e1a6i hal baru dalam pikiran mereka, karena Allah

tidak menurrrrkun kepada mereka hanya satu ayat, akan tetapi banyak

ayat yang satu menopang ayat yang lain, walau demikian ij' t1rJK !!

J*f mereka selalu berpaling darinya'

Setiap kali datang kepada mereka ayat, mereka mendustakannya'

Hal ini bukti atas 
-pertentangan dan kebencian yang tidak bisa

dipisahkan dari hati mereka kepada Rasulullah Saw. Isi Alquran tidak

berseberangan dengan hati yang bersih. Seakan-akan pertikaian mereka

kepadamu 
"wahai 

Muhammad melarang untuk mengimani Alquran.
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orang kafir siap mengimani Alquran jika diturunkan selain kepada
Vuhammad. mereka berkata; "Mengapa Alquran ini tidak diturunkan
kepada seoratTg besar dari salah satu dua negeri (Mekah clan Thaifl
itiz7 " (QS az-Zukhruf [a3]: 31)

Jadi, peftentangan mereka bukan pada manhaj Allah Swt, tapi pada
pribadi Rasulullah. Untuk itu Allah menghiburnya dengan:
Sesunggtthnya, Kami mengetahui bahwasanya apa yang ntereka
kurokan itu menyedihkan hatima, (QS al-An'am [6]: 33) seperti tuduhan
t'nereka bahwa dia itu ahli sihir, orang gila, penyair dan lain-lain.

Allah menghibur Rasulullah Saw dengan firman-Nya.. *Karena
,ttereko sebenarnya bukan mendustakan kamn, " (eS al-An,6m [6]: 33)
karena kamu di sisi mereka benar dipercaya. Akan tetapi orang-orang
' ,trtg :ulim itu ntengingkari ayat-ayat Allah. (QS a1-Abz6b [33]: 33)

"fi 
'^b ,i'5 \1 melainkan mereka selalu beryaling clarinya.

\pakah ada perkataan yang lebih buruk dari perkataan mereka?
,tscrtloh), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata; "ya Ailah,
":t hetul (Alquran) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka

:.,',irtiltth karni dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepacla
-.;,tii o:ab 1,-ang pedih," (QS al-Anffil [8]: 32) sebagai ganti mereka
,.,1:akan: "Berikanlah petunjuk Alquran kepada kami.,' ***

(QS asy-Syu'arf, ' 126l: 6)

,!.5;;;"-t 6(c;Fi A- 
.6 

VK:e
Surtgguh mereka telah mendustakan (Atquran), maka kelak akan
.lttorg kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selartt

mereka p erol ok- ol okan.

\laksudnya, tiap kali datang kepada mereka peringatan dari Allah
l'1.ia Pemurah berupa ayat dan tanda-tanda kebesaran-Nya selaru saja
. ..:g kafir mendustakannya. J)JP;- ot t -ig G "ei|g'(j maka kelak

-.' .;'" ,li'tt{ttlg kepada mereka (keiyataai dari) berita-b'rrfta yang selalu-'.'.-;t perolok-olokan. Sebagaimana yang difirmankan daTam ayat
::- .r(-iltg-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat
- ,:':.; ,nereka akan kembali. (QS asy-Syu,ard, 126l: 227) Lihatjuga eSi .: -_1Sl: 

88.
l.'I:ksudnya esok hari kamu pasti mengetahui ganjaran atas

:-!:j:ru. Bukankah ayat-ayat Allah selalu melintas di hadapanmu,
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bukankah setiap hari berlambah orang-yang -mengimani ^Muhammad

S aw, dan b erkuran g jffi ffi "; 5,T:'::"" ii:":?:ll' liff frlf Xft:f,Saw, dan berkurang-lumlall KaLrrtr \o,r' 
l"tJtunru". Tidakkah Allah

i"tn U.ti-un di bumi dan hilangnYr

i',.tirt*un kepada 
-*i"fu' 

Maka apakah mereka tidak melihcrt

bahwasanya Kami ';-'in'o'gi 
negeri .(o.rang 

kqfir)' lctltt Kami kurangi

luasrwa clari segala ;;';;;:"''; '' (ds at-'q'nbiv6' [21]: 44)

lni merupak" Jt'itn't'un yung oufui ilr'rtut dengan mata kepala'

Seharusnya .u"u'iu'#];;;!'l i''ui' aun pelajaran darrnya' Untuk itu'

segeralah raih keunffii-J"t*"r'.dan memiih agama yang jelas' ini

arti dari iiis*i- 1 ;F-; '*i aqU+ maka kelak akan clatang kepada

mereka (kenv*ataan dari) berita-berita ycrng selaltt mereko perolok-

olokan.
Seandainya mereka mengurangi -dusta 

dan permusuhan kepada

Rasul, tentu hal itu ai'ai iti,'i"it' ekan tetapi teuitr oari itu' mereka

melampaui Uutu' atigl" *t*pt'olok-para tutrrl dun firman Allah Swt'

contohnya,,tururr'"fr"'"k;;'l'tn'tuoi'-*ongn)'o 
yo"g ditrttts Allah

;;;;;;,h;'ul? " (Qs al-Furqan [25]: 41) ***

(QS asY-SYu'ari' 126lz 1)

/^o, ,/ -, .2 ,,.. (ifi ,t,Tli JyL"{J': r;o ; trv,.,+'
Ap ak alt m e r e k a 7' a7t *' *p e r i a t ik an b tm i' b er ap a k ah b any a knlt a

K ami ttrm b ut't'on' i i tt'' u'n i it tt b er b a g a i nr a c am tumb uh - tumb uh art

Yang baik?

Tatkala peringatan dan tanda-tanda tidak membekas di hati orang-

orang yang keras ffi;;' ;'fiii.l19ak ;mberikan balasan kepada

mereka dengan 
'u'liu-turlOu 

kebesaran alam semesta yang telah ada

sebelum mereka diciptakan' lanAa-lanJu 
Ji tu"git adalah matahari'

bulan, bintang, "il"i'u'u 
tanda-tanda'ai U"rrrt a-dalah lautan' tanah'

*""T.?l;"'l*;l-,1n1"ffi1 ini. tidak membuat seorans .p"" 91.1i

merekamampu,"."g.r"luahwadiatelahmenciptakannya,akantetapt
manusia datang ,# *":'J ;;t" 

'ini 
ielah ada dan mendahuluinya'

Ayat-ayat ,un* tt'ln* aila-h perlih"rtun ttftni besar dan kecil' wanita

danpria.orangu.*t.io,"tidukberuk,r..utuntelapitidakkahmereka
melihatnya "b"g;i 

'iti;ut iurr pelajaran' lalu mereka menanyakan slapa

yang menciPtakannYa?
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Karni telah memberikan perumpamaan hal ini dengan seseorang':n-e berhenti dari perjaranannyu ai gurun pasir tetapi dia mampu::rhindar dari bahaya. Laru ia tertidur, iatkala dia terbaigun di tempatr:r ditemukan makanan dan minuman. Tidakkah seharuInya seberum:rengarlbil makanan dengan tangannya dia bertanya terlebih dahuru.iapa \.ang telah menyediakan muk-aran baginya?
Demikian harnya manusia yang datang tiba-tiba di alam semesta,::rsedia baginya segala kebutuhan, dilihat ouri *"iuanya dia tidak:rlampu meraihnya, dan tidak ada kekuas aannya terhadap keberadaan

':nda-tanda itu. Dia juga tidak dapat meraih matahari sebagai contoh:ntuk rnenghidupkannya dan tidak pun ;;;;r"rg sanggup:lrenin-egalkannya, tidakkah demikian itu rnenunjukkan bahwa Allah
Sri t adalah pencipta?

Se,ungguhrq, jika kamn ta,yakan kepada mereka; ,,Siapakoh
"i,g menciptakan rangit dan bumi? " Tenti mereka akan menjan-ab;lllolt." Katakanrah. 

_"segara ptili bagi Artah"; tetapi kebanyakan,leyka tldak mengetahui. (eS i_uqman p:11: zs) Lthiti;;-dJ';;_
Zukhruf g3l: 87.

Jika manusia rnemperhatikan rampu kec, yang menerangi ruangan,'ampu tersebut memiliki umur yang terbatas mudah pecah dan putus,:'rgantung cara pem.buatannya yang berbe da antai para insinyur,:ekerla dan para perajin serta jumlah-arat-arat. Berdasarkan har itu kita:remberikan tanda pembuatan rampu, sehingga r.it, ,,.rg.iut,rr turrggut::rnbuatan dan cara pembuatannya, Uegliu pula tiia m.ngetahui::mbuatan telepon dan radio. apatatr tiaat tfum p"nii.rg jika kitarelihat dan memperhatikan penciptaan matahari, biniang yang:renyinari dunia, tanpa dinyalakan, tanpa putus sinamya daram waktu
. ang lama?

Apabila Rasul datang dengan membawa risalah kepada manusia::n dia berkata: "sudikah kar-ian bila saya beritahuka; siapa yang.:b1.n1rnfa pencipta alam ini?,, penciptanya adalahAllah Sw,t,,, maka
''' qib bagi mereka untuk mendengarkurnyu dan beriman kepada pesan-..rnu dibawanya.

Di sini Allah Swt berfirman: e\\t jl t)j fui apakah mereka ticlak
":e'tperhatikan bumi. Tanda kebesaran terah nampak di hadapan':ereka, mereka merihat bumi terbentang luas. Kemudian Dia turunkan
'rr,dari langit hingga hiduprah tumbui-tumbuhan. Tidakkah mereka:elihat gunung-gunrrg, pidang pasir tandus setelah turun hujan?

@F
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Bagaimana tumbuhan menutupinya dengan keindahan bunga pada

musim semi?
Tidakkah mereka berlanya kepada diri mereka masing-masmg slapa

yung *.rrunam benih dan membawanya hing.gl k;- negunungan? Kamtt

lihat bumi ini kering, kemttdian apa-bila telah Kami ttu.unkan air di

a,asnya, lticlttplah birmi itu dan strburlah dan menrunbuhkan berbagai

macanl tumbih-nmtbtthan yang indalt (QS al-Haj1l22l: 5)

f:f 9r'F ,a U 
gi f berapakah banyahtya Kami tumbtthkcm di

btrmi itn pelbagai mLocan't ttnnbtrh-ttmtbuhan 1'-ang baik? H:uruf kanr

L"rg.,rru r.uugui khab aril ah /p emb eritaan datang dalam bentuk i s tilhant

taqriry/pertanyaan penetapan' Sebagaimana kamu ucapkan kepada

teman: 'oBerapa baiyak kebaikanku kepadamu'" Sebagai ganti dari

barryut nya bentuk kebaikanmu kepada temanmu' Kamu berlanya'

karena keyakinanmu bahrva jawaban itu pasti berpihak kepadamu'

Maksudayatinisesungguhnyatumbuh-tumbuhandibumiSangat
banyak.

Kata zatrj berari pasangan, bisa juga maksudnya laki-laki dan

wanita, dan sebagiun t,u"g--enyangka bahwa zaul maksttdnya dua

pasang, pernyataan ini salah. Kata zaui adalah tunggal bersamanya ada

iung iui", sepeni (vaitul delapan binatang yang berpasartgan' sepascu'tg

daridombadan,epa,angda,ikanlbing.Katakanlah:.,,Apakahduct
yang iantart ,vang dihrro,lkon Allah ataikah dua yang betina' ataukah
',r,ur'g" 

od, aiUi kandtrngan clua betinanya? " Terangkanlah kepadahr
'der"go, 

berdasar pengetahuan iika kamu memang orang-orang yang

benar, dan sepasang iarf uttta ian sepasang dari lembu' (QS al-An'Am

lQ 1a3't4a)
Ada empat macam di dalamnya delapan pasang' maka penggunaan

kata zaui adalah tunggal bersamanya ada yang sama' Bahwasonyo

Dialah yang mencip\imn zaujainilberpasang-pasangan laki-laki dart

perempuatl. (QS an-Najm [53]: 45)

Demikianjugatumbuhansemestinyaadajenisjantandanbetina.
jikatidakjelassemuanyaSamaseperlilebah,karenadidalamnyaada

iurr,u, yung *emberi tel.,' kepada betina untuk berbuah' sama halnya

O.rgurl poion ada jantan dan betina' Segala sesuatu Kami ciptakan

berpasang-porrngoi supala kamu mengingat akan kebesaran Allah

(QS az-ZAriYAt 151l: 49)

Kemudian All;h Swt menyifati setiap pasangan itu dengan karim,

yangberarlibaik.Apamaksudnyabaikdisini?Ulamamenjawabbahwa
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kamu mengamb, satu macam buah dan perhatikan dalamnya, niscayakamu dapari buah itu mem,iki nikmat yang bany ak. Jika kamttmen ghitttng n ikm at Al.l ah, ti_dakl ah dap at 
.lrayu menghin gga kanny a. (eSIbrdhim lr4l: 34) Dirulis kata "nikmat" dengan 6.r,,ir? Lnggal, danbukan dengan bentuk jama't ur.ru illuh Swt hendak memberikan kitapandangan bahwa setiap nikmat yang satu jika kamu cari unsur-unsurnya kamu pasti akan menjumpai nikmat-nikmat rain yang tidakbisa dihitung. Makna dari ttiri* Lerarti banyak pemberian danbanyaknya kebaikan. >F>t*

(QS asy-Syu'ar6' [26]: g)

@'"."j1$i tl;';-:i ;^y: at,
Sesungguhnya pada yang clemikian ittt benar_benar terdapatsttatu tanda kekuasaan Attah. kebanl,akan mereka tidak bteriman.

u.t e. Ll rrrr,rgguhnya pacra yang demikian itu, maksudnya dari
setiap tanda yang terdapat pada tumbuhan adalah *-r! benar_benar
terdapat suatu tanda kekuasaan Altah yang menakjubkan dan buktij elas terhadap penciptaan. dari Zat y angMunailutr;; ;;; _elakukansesuatu dengan niat dan p..ut,rruir. Semestinya irr"Li" seralumemperhatikan akan kekuasaan Allah Swt ini.'w'i e:;i Je G;i cran kebanyakart ntereka tirak berintan,
nraksudnya adalah uy?ru.yu! yang datang tidak membuat orang kafir ituberiman, hanya sedikit ourt -.rzru ,urr'g *u, beriman. banyak sekariranda-tanda (kekuasaan 

lttin) ai ian{it ,tr, ;; 
-;;;i "ir"s 

merekantela.luinya, sedang mereka berpaling Tarinya. (eS y,suf [12]: 105)Berdasarkan ini jika kamu perhatikar'sut, ayat pasti cukup bagi kamuuntuk melihat kekuasaan Allah Swt dan mengantamu kepada iman. ***

(QS asy-Syu'arfl' [26]: 9)

g3.isa+;l;s
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Mahaperkasa

lagi Maha penyayang

Di sini A,ah datang dalam sifat 'Aziz/Mahaperkasaseterah:erfitman: kebanyakan mereka tidak beriman, (eS asy_Syu,arA, [26]: g)
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Supayamanusiamengetahuibahwakaumkafirtidakdapatmelawan
aiah, mereka kufur terhadap apa yang telah Allah titipkan kepada

mereka untuk berikhtiar/memilih.
Allah telah memberikan perlolongan kepada mereka selama mereka

melakukan kebajikan, karena Dia adalah Tuhan mereka. Dengan dalil

jika Dia menciptakan secara terpaksa niscaya mereka tidak dapat

melakukan sesuatu yang menyalahi manhaj Allah selamanya. Sebagai

bukti bahwa semua marr-usia termasuk terpaksa dan tidak dapat memilih

dalam bernafas, mengatur aliran darah yang ada di dalam tubuh'

Apakah bisa seJrang dari mereka mengabaikan sakit'- mati' atau

ketentuan yang datang k-epadanya? Apakah salah seorang dari mereka

dapat memilih hari iahirnya, hari wafatnya? Apakah mereka bisa

memilih panjang, makanan dan kecerdasannya? Tapi' selama mereka

memilih 
-kekufuran 

setelah kucuran nikmat itu, maka Allah pun

memberiapayangmerekacintai.Allahmenutuphatimerekadengan
kekufuran itu.

KaLa Aziz/Perkctsa berarti Dia tidak dapat dikalahkan dan tidak bisa

dipaksa, tapi sifat ini tidak cukup pada hak Allah swt' karena ini

memberikan persamaan kepada 1u*u'nyu, maka semestinya kita

menambah sifit itu bahwa tidak ada yang menandingi-Nya'

Demikian itu Allah berfirman: "Allah berkuasa terhadap urLrson-

N),r;' (QS Yfrsuf ll2): 21) Allah Mahatinggi, Dia Maha Mengalahkan

dantidakadayangdapatmengalahkan-Nya.Diclmemberimakandan
tiilak diberi makan. (Qi al-An?m [6]: 14) Dia melindungi, tetapi tidok

acla yang clapat ditin'clingi dari (azib)-Nya, jika kamu rnengetahui'? (QS

al-Mu'mintrn [23]: 88)

SetelahAzizA|lahmenyifatidiri-NyadengansifatRahman,yaitu
Allah Swt dengan keagungan-Nya tetap saja Mahl Penyayang' Dia

Rahim saat mengalahkai. g-ila demikian halnya tidakkah kaum kafir itu

merenung dan berpikir untuk kemudian beriman?

Tatkalamerekakufurpastimerekamendapatkansiksayangsesuai
denganperbuatanrnerekaitu'Sebagaimanaumat-umatsebelummereka
yang telah mendustakan para rasul'

Para rasul sebelum Nabi Muhammad Saw menyampaikan dakwah'

diperlihatkankepadamerekamukjizat,makabarangsiapayangtidak
beriman setelah itu pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal'

Makamasing-masing(merekaitu)Kamisiksadisebabkandosanya,
maka cli antarct *urn"k, ada 1'ang Kami timpakan kepadanya hujan batu
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kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suora keras yang

mengguntur, flan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam

btmi, dan cJi antara mereka ada yang Kami tenggelamkan' (QS al-

'Ankabtt l29l: a0)
Adapun umat Muhammad yang tidak mau beriman, Allah masih

menunda azab bagi mereka. Allah sekali-kali tidak akan mengazab

mereka, sedang kamu berada di antara mereka. tidctklah (pula) Allah

akan mengazab ntereka, seclang mereka meminta ampun. (QS al-AnfAl

[B]:33)
Di sini Allah berfirman: 'n-)t S"|t A il: tsl'1dan sesungguhnya

Tuhanmu benctr-benar Dialah yang Mahapirkasa lagi Maha

Penyayang. Allah Swt yang Mahatinggi dalam setiap ayat-ayat-Nya

memberikan hiburan kepada Rasulullah Saw, dan memberikan

kepadanya pelajaran dari para rasul sebelumnya, Muhammad bukan

vang peftama sekali mendapat cobaan, tidakkah Tuhan-Nya berfirman:
:'ltiigl{al1 besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada

datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu

nternperolok-olokkannya." (QS Ydsin 136l: 30) Jadi, masalahnya sudah

trerlangsung sejak lama, sebagaimana yang dirasakan para rasul sebelum

\abi Saw.
Sebagai pelajaran, Allah menyebutkan kisah Nabi Musa as'***

KISAH NABI MUSA
Perintah Tuhan kepada Nabi Musa as Untuk Menyeru Firaun

(QS asy-Syu'arA' [26]: 10)

O) a+s,iiii ii J-,;;'eJu''(il,
t hryatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan Jirman-I"lya) 

"
"Datangikth kaum yang zalim itu."

\l1ah Swt memberitakan kepada Muhammad beberapa kisah para
',,--. sebelumnya berupa kisah yang baik, tujuannya, dan semua kisah

,'itstrl-t"asul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang
'. :-;un.\'a Kami tegtthkan hatimu. (QS H0d 111]: 120)

Karena Rasulullah Saw banyak melewati beberapa peperangan

-'. ,',.:n kaum kafir, beliau membutuhkan ketetapan yang berlanjut
: :: kali mendapatkan kekerasan, hal itu berulang-ulang disebut dalam
. -':--i:sah Alquran kepada Rasulullah Saw selama menjalankan
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dakwah.
Kisah-kisah sebelum Rasulullah bukan dimaksudkan hanya sebagai

sejarah,tapilebihdariitu,iamemberikankepadaRasulullahSaw
p.tuiururr, ian itibar bahwa cobaan yang dialami telah dialami para rasul

,"bir.ryu. oleh karenanya kisah itu datang di beberapa ayat sesuai

dengan kejadian turunnya ayat tersebut'.

Di sini Allah berfirunan: ay g:.'t 6:t5 
'i1'1 dan (ingatlah) ketika

Ttthanmtt menyeru Musa. Maksudnya wahai Muhammad ingatlah ketika

TuhanmumemanggilMusaas.Tapi,mengapadimulaikisahMusaas
dalam ayat ini?

Ulama menjawab: "sesungguhnya kaum kafir Mekah melakukan

kekufuran tepada Muhammad, maka janganlah bersedih, karena

sebelum ini telah terjadi ada manusia yang mengaku dirinya Tuhan'

"Hai pembesar kauiku, saya tidak mengetahui tuhan bagimu selain

saya|'(QS al-Qashash [28]: 38)

DalamayatutamainitidakdisebutkandimanaTuhan-Nya
dipanggilnya, kapan waktunya. Pada ayat ini hanya diterangkan isi

Aiafog antara Musa dengan 'iuhan. Tetapi dalam ayat lain disebutkan

,..u.u rinci tempat dan waktu peristiwa itu terjadi'

KemudianperintahlangsungdatangdariAllahuntukNabiMusaas:

"1,fu, 
.?"4, 

I, oi datangilah kaum yang zalim itu. Yai'',t orang-orang

yurg m"tak kan kezaliman terhadap diri mereka' menjadikan sekutu

Luglattuir, dan itu adalah kezaliman yang amat besar. "Se_sungguhnya

*J*persekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman y(tng

besar." (QS Luqman [31]: 13)

Alquran tid;k menJeiaskan siapakah orang zalim karena mereka ini

sangat dit<enal dan masyhur, mereka sangat dikenal karena perbuatan

syirik mereka itu. Jika dikatakan: ,r,6' {Pt ko"' yattg zalim ittt

pemikiranlangsungberalihkepadamerekayaituFiraundanpara
pengikutnyu, kur.rr-u hanya dia yang sanggup menyatakan dirinya

sebagai Tuhan.**+

Ili..ff]rr+H+*,il*,Hfl
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(QS asy-Syu'ari' 1261: ll)
/A\-)7,'7'z - /?
".tl '.)-r'a:-.,- \\ iJeJ2?g

(Yaitu) kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertah,ua?

. Katakanlah kepada mereka wahai Musa: "Mengapa kamu tidak
bertakwa kepada Tuhanmu?" Bantahlah mereka aengan perkataan ini,
karena tuntutan datang dalam bentuk yang jelas: 'lakuian hal yang
demikian itu," terkadang tuntutan itu iatang auturn bentuk sindiran:"\{engapa kamu lakukan demikian itu?,,

Maksud ayat ini mengapa mereka tidak bertakwa kepada Allah,
{arena telah melakukan kezaliman terhadap diri -...ku dengan
:renjadikan selain Allah itu sekutu bagi-Nya, padahal tiada Tuhan
seiain-Nya. Kaum Firaun telah melakukan kezaliman dengan
:rembunuh anak perempuan Bani Israel dan memperrnalukan wanita-
'.r'anitanya.

Tapi, mengapa perlama sekali dibicarakan kaum Firaun, mengapa
-idak disebutkan tentang Firaun yang merupakan pangkal kerusakan
:agi kaurnnya?

Untuk menjawab ini sama penyataan: ,.Wahai Firaun mengapa
.::mu menjadi sombong? Ia menjawab: "Karena tidak ada seorang pun
'::rs mampu membantahku." Kalaulah kaum Firaun berani melawan
-'r nrembantah tentu dia akan tersadar. Tapi merekahanya bisa diam,
:-;:ak-utan dan pucat wajahnya, mereka hanya bisa mematuhi perintah
-... mengikuti perbuatan buruk Firaun hingga dia pun bertambah' -'Jhut,lberlebih-lebihan. ***

(QS asy-Syu'arA' [26]: 12)

@PiK J3641-;iG
Be,kota Mu.sa. "Ya T,hanku, sesungguhnya saya takut bahwa

mereka akan mendustakan saya. "
l:tkala Allah Swt menyuruh Nabi Musa as untuk pergi kepada

' ' -:: Firaun, dia tidak menyegerakan pergi, dia ketakutun du, gelisah,- ;:: dia mengetahui betapa sulitnya menjalankan tugas ini. Nabi
- -:: lli-ra hidup dengan Firaun dan dia mengetahui karakter Firaun, f

- --i Ji Jei sesungguhnya saya takut bahwa mereka akan

15
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mendustakan saya. Bagaimana orang mendakwa dirinya sebagai tuhan

bisa mendengar perkataan Rasul?

Diriwayatkan pada masa Ma',mun ada seseorang yang mendakr,r"a

dirinya sebagai raiul. Lalu khalifah dan pengikutnya menahan orang

tersetut. Kemudian ada orang lain juga yang mendakwa dirinya sebaga:

tuhan. Khalifah Harun al-Rasyid berkata: "Hadapkan keduan.va

kepadaku sehingga satu yang lain berhadapan. Maka tatkala kedu:

o.urrg tersebut hadir berkatalah orang yang mengaku tuhan: "Dusta.

saya tidak pernah mengutus seorang rasul." Musa melanjutkar

pembicaraannya karena khawatir. ***

(QS asy-Syu'arfl' [26]: 13)

@'.,2j.( lY,s-:A eq LA"Jj e2-'*i-5.:
(Karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka

utuslah (Jibril) kepada Harun.

Terjadi penyempitan di dada akibat kekesalan diri dan susahnr'.

untuk berbicara dengan baik. Hal itu terjadi karena Musa meliha:

kebatilan secara jelas dilawan dengan kebenaran, namun tidak merubal

apa-apa hingga ii*brlluh sikap kesal di dada. Bertambah kesal bil"

Musa harus menerangkan hal itu dulu* keadaan dirinya yang sediki:

sukar untuk berbicara.
Dalam ayat lain Allah berfirman'. "saudaraku Harun dia lebihfasi;'

lidahnya daiipadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuk:'

unttrk membenarkan (perkataan) ku; sesungguhnya aku kha**ati"

mereka akan mendttstakanku. " (QS al-Qashash [28]: 34)

Maksudnya bantulah saya dengan menjadikan Harun sebagai nab.

agar dia bisa terbicara sebagai gantiku, karena jika lisanku susah untui'

berbicara. Ini menunjukkan pemeliharan Tuhan terhadap diri Musa a.

untuk menyampaikan risalah Tuhannya kepada kaum Firaun' 
-

Musa dan Harun kedua-duanya adalah seorang rasul, hanya sal;

perihal ini disebutkan di dalam Alquran sekali dengan bentuk mufrac
;'sururgguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam'" (QS ast-

Syu'ara;lz6]: tO) Aan ayat lain dalam bentuk musanna" "sesungguhm:

kami beidua adalah utusan Tuhanmu. " (QS ThahepCi1:47)'

Tersrn Sve.'Re.wt Ju-to io

Kata rasul adalah seorang utusan, baik satu orang, dua orang,

dalam bentuk jamak.
Dimaklumi bahwa manusia untuk keberlangsungan hidupnt
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memerlukan makanan dan minuman. Serain ifu, manusia sangatmemerlukan udara guna mempertahankan hidup. irJrr*rr, kamumelihat ada orang yang sabar urrtuk tidak makanan, dan sabar untuktidak minum, tapi, tidak seorang pun yang dapat sabar untuk tidakbernapas' Bila ridak.g:-pur oipit Jipu.tikan tahwa hidupnya akansesak dan bisa mengakibatkan kematian.
Merupakan rahglt. Alrah kepada kita bahwa Dia memberikanbanyak orang memiliki makunrr, aa, tepuaa sedikit orung untukmemiliki air. Tapi, berkaitan dengan ydu:u,_tidak seorang pun yangboleh memilikinya. Hanya Allah i*g g.:fr"k memitiki nyi, mengapa,/Karena jika musuhmu yang berhat *.Litti ,au.u furii^iiioturungnyudarimu sehingga k1T" d,apat m"ninggul, sebelum ia meridainya,di seb abkan tdar a ada.lah .rrr.r, t"rp"ntlrrg dalam hi dup.Kita memperhatikan orang yung ,iuit Oi ,"r"f'r, yang tinggi, iamerasakan udara yang t<encang inengakibatkan getaran dadanyabertambah keras, mengapa] Karei g.ruk ,r"rrbutuhkin burryuf. udara,jika udara yang masuk .Laiut purr, iupr, *"drkil;;;;"alau merjuoisempit.***

(QS asy-Syu'ar6' [26]: M)

@ pi-^.d 3"J.; A:'t4fi
Saya berdosa terhadap mereka, maka saya takut mereka akan

membunuhku.

Seandainya masarah yang ada antara Nabi Musa dan kaumnyasebatas pembicaraan tenfu har itu sedikit mudah, namun masarahnya die'ur diri kaumnya masih tersimpan rasa dendam rama disebabkan diapernah membunuh sarah seoran g iarimereka, walauprn tiauk air.ngu;u.Lhnk mengalahkan orang yang dari musuhnya tati Uusa menrnjunya,dan ntatilah musuhnyl 
-iiu (es ar-eashash [2g]: 15) saya khawatirmereka akan membunuhku. ***

(QS asy-Syu'ar0' t26l: 15)

@ s_,# #(f-c$Lc;6-fr6
Allah berfirman;.',Jangan takut (mereka tidak akan dapatntembunultmu) maka pergitah kamu berdua dengan *"lribo*o

*
*
*

*
ry
+

t7

::

-:
-
::

=:::::
:
:

=:::
:
:
:
:
:

F'rlwr



Trrrsin SYe'R-qu't Jtlm to

ay at - ay at Kami (mukj iz at -muki iz at )' S e s un g guhny a Kami

bersamamumendengarkan(apa-apayangmerekakatakan).''

Kalla/sekali-kalitidak'dalamayat.inibentuknyanafi/peniadaan
terhadap sebelumnya 

'i{^'tig"iasalah dalam ha1 ini: pertama' Berkata

Mwsa: "Ya Tuhann'' 
'"''ui#Suhny^7 -saya 

takut bahwa mereka akan

m e n d u s t a ka n s ay a' i'a;';;;-"t-*' u'a',7zo1t lD k e d u a' d a n 1 k are n a nv a )

sempitlah dadaku a'ri",ii.*iinro, tidaiku. (QS asy-Syu'ar6' [26]: [3)

ketiga, dan saya auido'o terhadap mereka'' ioka saya takut mereka

'oio'i 
*u*bunuhku' (QS asy-Sy'u'ard' [261: l4)

Huruf naJi di 'i'i 
tt'f"it Otngun Nabi M"t' bukan terkait dengan

pendustaan tut'-nyu 
-OJp'g" fvflt' Allah berfirman kepadanya:

"Tenanglah tidak akan terladi sesuatu 'pup"" 
da! keja$a1 ini'" Huruf

nafi ini tidak terkaii O'fu* pendustaan ku"- Musa' karena dia pastt

akan diingkari oleh k;;-"y"' Kita melihat begitu uniknya Alquran

menggunakan kata dalam berbagai bentuk: );& ai aei sesungguhnya

saya takut bahwa mereka akan mendustakan saya' (QS asy-

Syr'ard' 126l: lz)dan seianjutnya terdapat kalimat baru: +)b 
"'4:

clan (karenanya) sempitlah dalaku' (QS asy-S1'u'ar6' l26f: 13)

;;*iili;" maksud dari kalimat nafi tersebut'
--:i"rui,oi;elusk#d;il;;1r?:;,i#;7[,^#:'^[:,";,ll:{:i

ffi:"f :,ff ::!:"'*:;:';:Z2ff",Tf i"hankutetahmemutiakankw"

A-clapun bila Tuha'niy"i *.unsul*yo lot, *u*batasi rezekinya maka dia

berkata: "rut ont'o'i';";';hi;'i';k" " (Qs al-Fajr [89]: I5-16)

A1lah berfi""" 
'E 

tfahnya "Uulul 
:'ylUll "'Kalla/sekali-kali

tidak." Mal*uonvJ;"L;i;h ;t"'u"1o:" itu uotti dari kemullaan' dan

bukan pula kemislii;; A;gul u.rt tl ouri kehinaan' Harta itu adalah

cobaan, kekayaan dan kemiskinan adalah cobaan'

Bagarmana il;';;;'d' '"9'q'yu"a 
kamu sangka' kamu lebih

mencintai rru,'u iu" ti;;i;;"" u"'l"rut sedikit pun kepada anak yatim

dan orang *l'tl', U''fli"" k;" berlomba-lomba untuk mengumpulnya

baik dengan caratabuhaial ataupun yang haram'

Harta yang diperoleh $eneln 

'J*u 
yang lutuT tidak akan

menjadikan Ol'i*' i"'"Oa dalamlkenikmatan' malah sebaliknya kamu

akan menduru'# tt*'g'"*u" au" t'it'aan' Manusia juga menjadi

makhluk ,ur* ni'u't'"t Xif"f' *t*Ut'itu*ya nikmat' tapi dia malas

mengeluarkan zakal'
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Kata ka'a ini menjacli sejarah bagi Musa yang relah diajarkanTuhannya kepadanya, ciii benar-b"rr. i"tut,emperajarinya dari Tuhan.vaka tatkala Musa dibatu.i a.rrgu, Iautan di haclapannya. semenraraFiraun sefia bara tentaranya ,.,r.i-*.jo, dari berakan-e. pengikut Musaberkeyakinan bahwa mereka por,i- utnu binasa. pada saat itu Mr,saberkata: Kara/sekali-kari tidai 
" 

)-tir- rnr.r,tsttr; se.st,tggurtn.t.o Tuharku
';:;:::Zfi;rl:,;:; r,,, nkn,, ,,n,,.bn):i pn,u,,1,,k J,;p,:;i;';,,, 

', 
rqs ,,r_

6-[ $"s$ ruaka pet'gilah kanttt bercltttt clertgcr, t,entbo*ct ct),at-cn,crtKttni ftnttkjizctt-nuilrjizot)' Kata cr-vut padaayat ini maksudnya rnukjizat:.an_q menguatkan risalahnya, bahura aiu'fr.nl. 
-Aj.,#'"i.h 

Allah.\lukjizat yang clibar,va itu bei.upa,"rgk.,.
JnAi & ,,r .r"r,r,,,gg,,h,ri'Ur*,bersomarurrnenclettgarlrun

'!p'-ctp, yang nte,eku katukan). Sebagaima,a Aiiah berkata kepadal'ILisa dan Harun daram uyut iuir: ;sz'.rrnggrtrrna 
Aku be,s,ertct kantu' -t'(luct. Aku tnentJe,rgr,,. dr,, mnlihut.,:iqs Thaha e|l: 46)Terkadang muncui..dalam bentrk p.ira.rrgu.u,i, aon tuirnyu muncul":,,tarn bertuk pengtihatan dr;*d;;;;;;," ;ffi#, Karena' :dLranya beriaku de,gan Firau,, baik .ralarn bentuk dialqq debat atau-:tarr bentuk aksi,tindakan d""-;;;il;;;r. -;]il",' ririr", dengan-:rr'lengaran. sementara aksi dan tinclakan seperti rirrir."i..r-,adapan-;:rs?r1 tongkat, rnernbuturikar pengriha"", p.lir.ri*"r"rri, muncul-:r'r pendengaran (adu rnulut) d;;i;,

:--r -lotos).xxx 
uu r,utLrt',l uan selanJutnya terjadilah penglihatan

(eS asy_Syu'ari, [26]: t6)

" ili - .'. i " ti,-..i l: .-:-. r-i:
\t,yA,rctor,t:rtg,;',7,,,,:';;:-;::#",f,l;o;l,trak,rrttott
rt l e h nt Lt ; " S e s u n gg u ltnt,, ku r,n i ia, i r t, n r,r u l TLr lt a n, n,.,r r r i o-

ulufi1.

asv- Sr.u,anA, ze , Juz ts

lf E:y;:"!,)':n,*yl'y?!:,"2?'!:.s-itahkaumvangzatimitu,
X:f #K"!'x:|^!31,::r-sryl#azi','1:o;1i;{;;:"#'!^,'#,
mfr 

"fl 
'fi ,"ffJ 

r*:"*:y, 
i:r, *'i1.'.,0";il ;ffi:' ;:^;:i1;T-5 **t#.,"k;;h' v;;ffi #;ffi;i,#"T"X?"#','.Ti- -:*.1 dan sombong.

Firaun saat Firaun dikalahkan, maka
Pada ayat ini diLulai dengan
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Trpsm Sve'n-qwt Jnm to

secara otomatis yang mendukungnya pun kalah'

Inna/sesungguinya Kami berbentuk jamak digunakan untuk

mLtsanna, berdasarkan itu kata ar-Rasul dalam ayat ini berbentuk

tunggal, dan tidak dikatakan Rasulan karena kata ar-Rasul adalah

perantara antara yang diutus dan orang yang mengutus, sama ada

bentuknya mufrad, mus anna dan i amak.

Apakah iala innd yang diucapkan Musa dan Harun berupa satu

bentuk? Tidak, karena telah disebutkan sebelumnya bahwa awalnya

perkataan ini dikatakan oleh salah seolang dari mereka sementara yang

iainnya diam, tapi menyetujui apayafig dikatakan oleh temannya'

contohnya, saat Musa berkata dan berdoa'. 'oYa Tuhan kami

akibatnya mireka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan

kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati

mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan

yang pedih. " (QS Y0nus [10]: 88)' .-Hu*, 
diam dan di akhir dia berucap: "Amin," lalu Allah berkata:

,,sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. " (QS

Vtnus ptO1, i9; D.ngun bentuk musanna, walaupun yang berbicata satu

orang. Arlinya, orang yang mengamini menyatu dengan orang yang

berdoa, karena ia bersekutu di dalam doa.

Maka apa sebenarnya tunfutan-Mu wahai rasul/utusan Tuhan

semesta alam? ***

(QS asy-Syu'arfl ' 126l:17)

@laG\'*6;i
Lepaskanlah Bani Israel (pergi) beserta kami'

Asal mula pertemuan Musa dengan Firaun adalah untuk

menyelamatkan Bani Israel dari siksaan. Musa menyampaikan manhaj

Al1ail dan mengajak mereka ke jalan Allah, kemudian datang perintah

untuk mengajak Firaun beriman dan mengoreksi kesalahan\ya.

sesungguhnya kami berdwa adalah utusan Tuhanmu, maka

lepaskanlih Bani Israel bersama kami dan ianganlah kamu menyiksa

iereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa

bukti (atas keriiulan kami) dari Tuhanmu. (QS Thaha p}l: a7)

Jadi, penyampaian kisah di dalam Alquran memiliki beragam gaya

yang menjetast<an perbedaan satu kisah dari kisah yang lain, serta saling

metlngkapi satu dengan yang lain. Jika dimulai kisah dalam bentuk
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ASY SYU,AR.A, )6.JUZ I,)

ijmal/global, pada kisah lain akan ditemukan kisahnya secara rinci.
Contohnya, maka dipungutlah dia oleh keluarga Firaun yang akibatnya
dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. (QS al-Qashash [28]: 8)

Dalam ayatlain Allah berfirman tentang istri Firaun: "(Ia) adalah

penyejuk mata hati bagiku dan bagim"." (QS al-Qashash l28l: 9)

Seakan-akan Allah berkata apakah kamu akan menjadikannya sebagai

penghibur bagimu, atau dia akan menjadi musuh bagimu. ketahuilah
bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya.
(QS al-Anfhllsl:2a)

Firaun telah memerintahkan untuk membunuh anak-anak kecil dari
Bani Israel dan membunuh para wanita. Kalaulah Firaun menganggap

dirinya sebagai tuhan, bagaimana ia tertipu dengan muslihat yang terjadi
padanya?

Hal ini menunjukkan bahwa Allah jika hendak menyelamatkan

seseorang, Dia dapat saja memalingkan akal orang yang berakal dan

menyelamatkan seseorang dari keteguhan hatinya dan menutup hatinya.
Hal itu menunjukkan kebodohan pengikut Firaun karena jika mereka

memahami masalah ini, niscaya mereka melihat jelas kedustaan Firaun
yang menyangka dirinya sebagai tuhan. ***

SoalJawab Antara Musa as dan Firaun
(QS asy-Syu'ar6' [26]:18)

-,4& -
\y'.r,1 3? bq_ -l; \+qEl ii i6

Firaun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara
(keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu

tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu."

Firaun hendak mengingatkan Musa tentang dirinya yang telah
diasuh dan dididik di keluarganya selama beberapa waktu sehingga dia

dewasa dan besar. Seakan-akan Firaun mencelanya bagaimana dia dapat

bersikap musuhi orang yang telah berbuat baik kepadanya.

4 !* 4 q. '6s ttan kamu tinggal bersama kami beberapa

rahun dari umutmu. Dikatakan bahwa Musa tinggal di rumah Firaun
selama delapan belas tahun atau trga puluh tahun, maka maknanya ia
telah diasuh bersama Firaun selama beberapa tahun.

Orang yang merenungi argumentasi yang menurut Firaun membela
dirinya sebenarnya malah meruntuhkan seluruh sifat ketuhananrrya.

-{r-sumentasinya itu membuka kedok kebodohannya. Jika ia seorang
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Tusrn SYe'nl'wt Ju-to to

tuhan sebagaimana vang disangka niscaya ia rnengetahui akan bahaya

datang dari anak r...ii iu"g tefh diasuti oan dididik selama bertahr:n-

tahun. +*x
(QS asy-SYu'arfl' 126lz 19)

L

, 'z/" '+' '"1 '' 
'///>' /'///

'^ O.6i 34 c;i ;-J-j d\ -"-L*'e i'I*e-9

Kcttltt.ttelultbet.bttcttsrtatrtperbttutclttvangtelcLhlcamttlokuliatl
itLr clcgt kcttrttt tettttctsuk golongan oyang-orang )'ang ti(lok

metnbalcLs gutta'

Maksutlnya adalah perbuatan Musa yang telah mernukr"rl dan

membunuh seorang laki-laki hingga u'at'at'

;elu(r q ;;i3 clcut kcunLr tenttctsLili golortgtttl ot'(tttg-orang tong

ticlak ttterubcrlas gutrtt. Benar ia tennasuk dari golongan katir terhadap

penuhanan Firaun. utu., iu tennasuk darl orang menentan'e kebaihan

setelah dahulu diasuh'
Orang yang berakal melihat bila seseorang anak menjadi baik dan

saleh. maka hal itu tidak repas dari pertolonga, Alrah. Dengan bukti

balrwaditemukananak-anakdiasuhdalamsatulingkungan,ataubahkan
anak kenbu., ruulu, d.mikian kita melihat salah satu darinya menjadi

soleh dan lainnya ,"*uJi jahat' Jadi' masa depan anak.sangat terkait

dengan dengan perolongan'Tt-rhan, bukan berkat asuhan Firarin' ***

(QS asY-SYu'ari' 126l: 20)

z s,i' / 7't"' ',''

l' ;{L;tt ;4 ub \jli.$rl,e Jre

Berkato Nltt.sct. 
,,Sa\.a telc* melt.tktlccttlttl,ct, sedong sa.ra tli v'ttJt,ttt

itLr tertnnsttk ot'ctttg-orctng )'ctt1g khilaf' "

Musa as berkata: "Saya tidak memungkiri bahwa saya telah

membunuh.tetaplituterjadikarenatidaksengajaataukhilaf.,'
Maksudnya. kekhrlaiau y'ng t"*gakibatkan pembunuhan' dan aku

tidak berkeyut r.,u,-, t ut* p.,t itun iniakan membahayakan laki-laki itu'
"-- 

Kalirtat dt-aJr di sini bukan maksudnya kehilangan hidayah' maka

ini maksud dari acr-Drtarar sepertt perkataan orang sesat dr jalan. dia

tidak berkeyakinan akan sesat' hu'yu saja ia meiakukan khilaf'

.likct seorctttg itrya tttctkct :;eot'ttng icLgi tttengingatkann\'(t (QS 'f
Baqarah 12]: 2g2) Dia nteittidpcuirnu iebctgoi .\eorang t'ang tihalli
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ri akan bahaYa

lama bertahun-

'Jg)
mu lakukan
mg tidak

r memukul dan

rang-orang yang

an kafir terhadaP

rcntang kebaikan

meniadi baik dan

ah. bengan bukti

nsan. atau bahkan

liarinYa menjadi

mak sangat terkait

an Firaun. ***

,g saYa di waktu

tf."

bahwa saYa telah

rgaja atau khilaf'"
nbunuhan, dan aKu

ryakan laki-laki itu'

mgan hidaYah, maka

g sesat di jalan, dia

rkankhilaf.
npatkannYa. (QS at-

,iororg Yang dhall/

(QS asy-S.vu'arf,' 126\z 2l)

,*fiird;"kqz.zz ,./)za | . r' .

Jr+g L\t O; J *ju-Aig /''l,-v_ ,
meninggalkan kamtLI

\5iA3;5
ketika saya takut kePadamu,

kepadaku ilmu serta Dia
di antara rasul-rasul.

Dia memberikan petunizlr. (QS ad-DhuhA 193):7)
gutlg pada ayat ini maksudnya bingung di antara

"g 
t.fuit terjadi di tengah-tengah kaumnya dan di antata

rg ia belum temui penjelasannya. ***

r Tuhanku memberikan
dikanku salah seorang

,ilmu berarti meletakkan sesuatu di tempatnya' Ayat ini

ayat ',Q&.ii\ q U11 q q4JEu saya telah melakukannya,

i u:aktu itu termasuk orang-orang yang khilaf' Seakan-

rkata: "Saya benar memukul seorang laki-laki adalah

ia mati, ini adalah kesalahan yang tidak disengaja' saya

f,'a saya telah melakukan kezaliman dalam hal itu'

: terjadi karena Allah telah memberiku hikmah dan

ik meletakkan sesuatu pada tempatnya.

saja, +'/t e *t Dia meniadikanku salah seorang
, -^--,/ ***

(QS asy-Syu'arfl' 126lz 22)

.ya-I--e L ;t "6'"& t;r t^:r, 
W

a limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan)

nu telah memperbudak Bani Israel.

. yang telah diberikan Firaun terhadap Musa dari

,itoi t o*i telah mengasuhmu di antara (keluarga)

nasih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami

i umurmu. kamu telah berbuat suatu perbuatan yang

iru." (QS asy-Syr'arA' 126]: 1 8- 1 9)

usa berkata kepada Firaun: "Apayang telah kamu

aikan-kebaikan terhadapku tidak pernah sama dan

lpa yang telah kamu lakukan dari perbudakan dari

i ti.u"t, menyembelih anak-anak mereka, dan

,-.i#
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rlembiarkan hiciup-hidup para wanita mereka serta dipaksa untuk

rneiayanirnu."
Manusia van-q menyembelih anak dan membiarhan hidup-hidup

tvanita adalah manusia yang tidak berperikenlanttsi:ran karena lnerasa

senang di atas penderitaan orang lain. Di mana tidak ada rvanita muhrim

yang menjaga wanita atau mencegahnya dari bahaya. Walaupun lrasih

i..riro la[i-lat<i rnaka laki-lahi ini pasti ditugaskan untuk tnelayani

I lraull. "' "' 
-','

(QS as--v-Syu' ari' 126l: 23)

(r 6-g;i lrt tiiliG
Firaun bertont'ct; "Siopct Ttrltatt setnestct ctlttttt int?"

Maksudnya, ini adalah perkara balu ,vatrg kauru ban'a rvahai Mttsa,

srapa sebenarrrya Tuhan semesta alam yang kamr.r bicaralrau itu? *E*

(QS as-v-Syu'arfl' [26]: 2a)

,, '#.y J ,L[*+ Vt ;i\,t r-'j3\ -,. r JU

Mu,o-n"'1o'u'n )'T"l'u" PettciltrLt ltnrgit datt bLtmi cLut apa-apcr

1'ttttg cli {olttLt'o lreductrya. Utttloh Tuhannnr)' jiko licutttr sekctlian

( o r':tn g- ora rt g ) ru e ntp et'c at' ct i -lVt' tt' "

Langit beserta isinya dari planet, bintang. bulan dan matahari, bumr

beserta isinya dari lautan, sungai, gunring. tumbuhan, heu'an dan

manusia. semuanya sudah ada sebelum kamu r.vahai tuhar, Firaunl

Jadi, Musa telah menjawab dengan sesuatu yang telah ada di alam

semesta ini sebelum datangnya Firaun dan sebelum dia dilaliirkan'

Seakan-akan Musa berkata: "Bedtahukan kepadaku wahai Firaun dan

siapa saja yang mengaku dirinya sebagai tuhan, apa yang beftambah

dari isi alam semesta dengan sifat tuhanmu?" Jika alam ini semuanya

dengan langit dan bumi adaiah milih Allah Tuhan semesta alam, apa

yang telah kamu buat?
Kekuasaan-Nya tidak terbatas dari langit dan bumi saja. tetapi juga

6* 6J opa-apa 1,cng di antara keduanya dari udara dan burung yang

ikut bertasbih di angkasa raya, di mana burung-burung itu mengetahui

apa yang tidak kita ketahui sekarang dari rahasia udara pergantian suara

ke gambar dari sela-selanya. Begitu pula udara yang ada di antara langit
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paksa untuk

hidup-hiduP
Lrena merasa

anita muhrim
laupun masih
ilk melaYani

w?"

r wahai Musa,
m itu? ***

;JG
an apa-apa
ru sekalian

matahari, bumi
m. hewan dan

n Firaun!
lah ada di alam

dia dilahirkan.
rhai Firaun dan

yang bertambah
m ini semuanYa

mesta alam, aPa

saja, tetaPi juga

ilan burung Yang

g itu mengetahui
pergantian suara

la di antara langtt

esv- Svu'arA'ze,Juzts

dan bumi merupakan rahasia yanglayakuntuk dicermati.

Kemudian Musa berkata lembut kepada Firaun dan kaumnyu' $ ,:1

'aS_; 
i i tca kamu s ekal i an (o r an g - o r an g) m e mp er c ay ai - Ny a. Maksudnya,

jika kalian benar-benar orang yang percaya dengan keberadaan semua
ini- maka kalian akan sampai pada satu kesimpulan bahwa yafig
menciptakan semua ini, kecuali Allah Swt.***

(QS asy-Syu'arfl' 126l: 25'1

@t#t\i'{G"$lc
Berkata Firaun kepada orang-orang s ekelilingny a : " Apakah

kamu tidak mendengarkan? "

Firaun berkata kepada para pengikutnya yang ada di sekelilingnya
14 telah menyatakan dirinya sebagai tuhan: "Apakah kamu tidak
redengarkafi apa yang dikatakan Musa as?"

Perkataan ini tidak diucapkan Firaun kecuali dia merasakan bahwa
qtumya sangat setia kepadanya. Firaun menunggu dari kaumnya
* membantah saat Musa berkata kepadanya. Tapi ternyata kaumnya
n menjauhinya dan diam saja, bahkan tidak tedadi sesuatu. Ini
mtinkkan bahwa mereka mendukung Musa dan menyalahkan
fu- Disebabkan Firaun telah menghambat kebebasan dan pikiran

tEta telah mengetahui kebohongannya dan menunggu masa

lEdekaan dari jeratan Firaun.

L ll!ryan bukti apa yang dikisahkan Alquran dari keluarga Firaun
h myembunyikan keimanannya, yang mengharapkan kekalahan
E*tahli sihir.

E i.hhr-. salah seorang dari kaum Firaun menjawab, Musa as

ItEIrr"k* perkataannya kepada mereka: ***

(QS as1'-Sy'u'ari' [26): 26)
:!' /-a z? t/ :, - .*,, ).zt' /'

:l' -"r;Y i &,q': 5i)';3 Jv

- . .1 rTtLtlu); "Tuhuu l;ctutu tlou Tuhutt nettek-rtenek
tti01 ott:< liamu tctug tloJtulLt. "

- : :ru'11Si-11ihkan Firaun dari pcmbicara:rn pencipta alar-ir

: _-.t .1r1r bnmi dan apzr yang tcrdapat di antara keduanya
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pada hakikat diri mereka masing-masing. Dia berkata kepada Firaun:
;.Sesungguhnya kamu memiliki orang tua yang melahirkanmu, sebelum

kamu mengakui diri sebagai tuhan, siapa sebenamya Tuhan mereka?

Tatkala perkataan Musa terasa menyudutkan Firaun, Firaun hendak

keluar dari pertentangan dan debat ini, dia berkata untuk

menyelamatkan diri: ***

(QS asy-Syu'ar6' 126l: 27)

@'rj{j Ki)'r;t ur\ {$' i\rc
Firaun berkata; "sesunggwhnya Rasulmu yang diutus kepada

kamu sekalian benar-benar orang gila'"

Ungkapan Firaun ini membodohkan dirinya, karena ia telah

mengaliui tahwa Musa adaiah seorang rasul. Dia telah mengkhianati

ucapannya yang mengakui dirinya tuhan di mana ia sendiri tidak tahu'
***

(QS asy-Syu'arfl' 126l: 28)

t@tb "{r;r+;\;-, 
"r5t3 

6;ii 5i6
Musa berkata; "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa

yang acla cli antara keduanya; (Itulah Tuhanmu) jika kalian

mempergunakan akal."

Musa menjawab dengan hujah lain, tapi kali ini ia mengakhir

dengan perkataannya: tttU '# b!. iika kalian mempergunakan akal."

telah ia katakan sebelumnya '4.; € 0l iika kamu sekalian (orang-

orang) mempercayai-Nya. (QS asy-Syu'ad', 126): 24) Seakan-akan ia

berkata kepada Firaun: "Jika kamu telah menyatakan saya gila, mana

mungkin saya mengatakan jika benar kamu percaya, atau kamu berakal,

karena ucapan ini bertolak belakang dengan orang gila yang

dituduhkan."
Firaun menutup debat ini dengan berkata: ***

(QS asy-Syu'arff' 126lz 29)

tai a*;3i'c 3i,c\ * eoy tii,4i6
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nda Firaun:
nu, sebelum
mereka?
raun hendak
kata untuk

kepada

)na ia telah
mengkhianati
ri tidak tahu.

J13

fi dan apa
t kalian

ia mengakhir

ynakan akal."

kalian (orang-

eakan-akan ia
rya gila, mana
kamu berakal,
Ig gila yang

esy Svu'.r.nA' :r,. Juz ty

Firaun berkata: "sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain
sava, benar-benar saya akan menjadikan kamu salah seorang

yang dipenjarakan."

Hal ini merupakan bukti kekalahan Firaun dalam berdebat, kalau ia
nitiki hujah yang kuat pasti hujah dibalas dengan hujah. Tapi dia
asa tidak kuat menghadapi musuhnya hingga dia berpura-pura kuat
gan cira memenjarakan musuh (Musa). Pada saat itu setiap napi
g dipenjarakan tetap di dalam sampai mati.
Firaun sudah tidak mempertimbangkanlagi masalah harga dirinya
g telah kalah berhujah di hadapan rakyat yang melihat dialog itu.
sa mengakhiri perdebatan ini dalam bentuk tanda-tanda kuasa Ilahi.

(QS asy-Syu'arfl' [26]: 30)

@#,di,ifr*$ie
)erkata: " apakah (kamu akan melakukan itu) kendatipun
ttutjukkan kepadamw sesuatu (keterangan) yang nyata?,,

.dnya jika kamu tidak puas dengan hujah-hujah sebelumnya,
a saya tunjukkan tanda atau bukti bahwa saya adalah benar
ul utusan Tuhan, apakah saya masih tetap akan dipenjarakan?

(QS asy-Syu'ar d' 126l: 31\
-z\r - , t 'oz //gf qi_,t.r\(," c:'t-^ 6\a9\s JV

berkata: "Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata
iika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
ikan kepada pertentangan Firaun terhadap dirinya sendiri,

mendengarkan dari Musa perkataannya ia hendak
kannla. tapi Allah hendak memperlihatkan hujah-Nya.
iliri lang menuntut diri untuk membuktikan kebenaran: Jtit
'5 jl y, 7lo Firorn berkata; "Datangkanlah sesuatu

nt-J'ang nvata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang

ddalr mendatangkan bukti kecuah apa yang diminta Firaun
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Tarsm. Sve'ne.wI Jnn to

(QS asy-SYu'arfl' 126l: 32)

@U f,Gei;$ir1;gu
Maka Musa melemparkan tongkatnya' yang tiba-tiba tongkat itu

(meniadi) ular Yang nYata'

Memperlihatkan tongkat kepada Firaun di dalam Alquran ada tiga

tahap, pertama'. untuk Lt"guuttunnya sebagai rasul' Tatkala Allah

berkata kepadanya: "Apakah itu yang di tangan kananmu' hai

Musa? " (QS ThahAQU: l7) 
bnya, dan

Dia berkata: "Iir idolah tongkatku' saya bertelekan paa

saya pukwl (daun) i"ngoo'y' "it1'y"t'2*Oingku' 
dan bagiku ada lagi

-to"pnituo, 
yang lain poi,'yo' " (QS Thaha [20]: 18)

Tongkat dalam pandangan Musa sekidar batang dari kayu tidak

lain, tapi di sisi a1rrir"i""gf"t itu memiliki kisah lain. "Lemparkanlah

to, t oilrtura!" Lalu dileniparkannyalah tongkat itu' maka^-tiba-tiba ia

menjadi seekoruto, yo*g *"'oyop dengan cepat' (QS Thaha 2V: 19-

20)
Tongkat berubah menjadi pohon-dapat diterima dengan akal sehat'

tapi bila"tongkat ltu ue*out, menjadi ular hidup merupakan hal yang

tidakdisangka.DemikianituMusamerasatakutlaluTuhannya
memberikan kercn;;;an baginya ' "Peganglah ia dan iangan takut'

Kami akan *"rguibolikainya kepaia ieadaannya semula"' (QS

Thaha Q1|2t)
Kejadian pertama kali ini merupakan latihan uji coba bagi Musa'

uga.#mberii<an t"yut iru, atas bukti kebenaran tanda kuasa Tuhan.

Jika ia membawa iongkat itu di hadapan Firlu.n ia tidak merasa

khawatir,karenadiatelahberhasildalamujicobaini.-
Kedua, tongkat berubah menjadi uiar di hadapan Firaun' Dia

mampu mengalahku,"Vu Ketiga' di hadapan para penyihir dan dia

menang.

ld te tungkat itu (meniadi) ular yang nyata' Maksudnya' ular itu

hidup dan bergerak, hal itu terlihat j.elas bagi semua orang' Karena

seringterjaditongkatberubahmenjadiulardalamkhayalan.Untukitu
Allah membedak ut^tudengan tongkat Musa yang memang benar-benar

berubah menjadi ,rlur yuttg jelas dan nyata seda tidak seorang pun

meragukan keb enarannYa'
Berbeda-beda bentuk gambatan ular yang diungkapkan dalam

28



U

r tiga
Allah
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; dan
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tidak
nnlah
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ll: 19-

sehat,
I yang
lilnnya
takut,,, (QS

Musa,
Tuhan.
mefasa

asv- Syu'anA'za,JuzD

. ,r'-.r'an seperti, sa'bctn, hayyah dan janan, menunjukkan bahwa ulat
1,..'r rremiliki tiga gambaran itu sekaligus dengan sifat yang lincah,

:.J ltdtt'oh/mengerikon dan ia meliuk-liuk bagaikan tsu'ban. ***

(QS asy-Syu'arfl' [26]: 33)

'Gl :rltY i\:;; a \ 5P ;7'6
--"t trterturil; tangannlta (dari clalaln bajur:ct), mctl;a tibct-tibct

rungtul itu jctcli putih (bersinar) bctgi orang-orong .j,,otlg
melihatnycr.

-,-r.r aYat ini berbicara tentang mengeluarkan tangan. karena dalam
, :r \llah berfirman: "Masukkonlah tcurgttrtrutL rce rerter bajLuntt,
. .r kc lrta, pulih ticlctk bercctcat bukan lrctreno pe,t;aliit.,, (eS al-. lSl:32)

::rerupakan satu kisah yang semprtrna tapi orang rnenyang)<a
,- -rL-nllang-ulang, tapi tidak demikian.

' - -' -'- ' ,1:(! a berarti mengeluarhan tangannya ntaka tiba-riba tatlgon' ;it ibet'.siltor) bugi orang-orculg yang n.telihatnj:a. Walar_rpun
.- i.:ilta seperti Adam yang memiliki kulit sawo mata11g. Oleh

,-. -ctika keluar sinar putih dari tangannya dapat dilihat denga,

- . ::'::.r arat ini dengan ayat dalani surat al-eashash. Dalarl surat
' -.:., drtemukan kata al-jaibAagian bajLr terbuka terletak di

- .::. re tidak seperti saku yang terkenal sekarang yang di-..: ntenvinlpan ualtg. Ternpo dulu orang menjadikan saku
- , :-;,t,1 ba.ju agar amal1, jika ia hendak mengambil sesuatu ia
. .:.,:r. :.1nga11 ke sela-sela bagian terbuka dari bagian atas baju

(QS asy-Syu'ari' 126l: 3a)

i,ry 3;i'ii;;i?gi6
. -.,.l:,ttt't l;epadu pembesar-pentbesar yang berocla cli.

-' ,r 'Se-sr ntggulmya Musct ini benar-benctr .seorong ahli
.sihir I'ang pandui. "

. - .. .i nenrbestu- berarlt pembesar kaum yang selalu
-.: ,:.1-. >ittll ntajeliS.

n. Dia
lan dia

ular itu

Karena
rtuk itu
r-benar
ng pun

' dalam
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T.A.rstn Sve'R,crvt Jnto to

* 7A r;; ;l sexnggulutt'o MrLscr ini benar-benor seorottg ahli

.sihir 1,cutg pctnclcti. Mereha tnettuduh Musa sebagai penyihir supaya ia

keluar dari posisr yang sulit. Berkata Firaun: Bahwa Musa sAhir/

penyihir karena dia belurn pernah tnelakukannya sebelurn ini, dia barr"r

pertal.na kali mencobanya di hadapan Firaun. Sementara di antara para

pembesar terdapat orang yang telah ahli di daiarn ilnru sihir dan jurnlah

mereka pun banyak.
Beda antara kalimat sahir tlcn stthhar, ,sahir orang yang melakukan

sihir r,valau sekalj, sedangkan scthhru' menunjukkan profesional karena

telalr dilakr,rkan berulang kaii dan menjadi kebiasaan. seperti kata najir
dan ncrjj a t', lih a it dan kh ttvt'iit.

Kata'ulirl berarti t-nengetahui dengan sihimya. x**

(QS asy-S1:'u'ari' [26]: 35)

' / 1ti,,4 ,,r. - l,- "1 . " 2t ?l '1 t trc :< ,t*.6\:'as .2i)-1 n*->:' e . -.-.f_ -;, *)-
Iu henduk mengusir litunu dari negerimrt Sendiri deugan sihinn,a,'

nrcrkcL karertct ittt apahcth rrtng kantu uttjrtt'kcrn?"

Di sini Firaun memperingati kaumnya akan bahaya Musa yang

dapat menimbulkan kcrusahan. Dia memiliki kelompok nntuk

membantunya mengusir kalian dari rlegeri kalian sendiri. Inl minin-ral.

lcbih clari itu, dia ingin agar para pcmbesar berada dalan'r barisannya.

Suatu yan_e aneh saat Firaun mengaku diriuya sebagai tuhan dra

malah berkata: j;i'6 1!6 ttakn karenct iru apukcth 1'ctng kcrmtt cutjurlecrrt,

ini tuhan clusta yang turun ke derajat hamba. Kapan tuhan n-rengarnbil

pendapat dari halrbanya, meminta dari n-iereka pertolongan dan

tantuan? Jika benar dia tuiran. pasti dia memiliki celah untlrk

meneutang. dan dia uterniliki banvak solLrsr.

Tatkala Firaun turun dari derajat ketuhatlan, dan tnentint.,

pefiolongal clari pernbesar. kattmnya rlelihat dengan jelas

kebohon-qann1,,a. \.{ereka menenlukan kesempatan untuk kelr-rar darl

perangkap Firatin. Lri rnenunjukkan bahrva sebagian tlereka tela1-

melgikutil,va secara tc-rpaksa, dan tnereka menunggu lvaktu yang tepa:

untlrk lepas clari kelierasan dan kebohongan clirinya. Mereka berkata

'ilmiffilffi

r. liI.|.il,.lli[ll.,ll,ll.l.

: :: :li.lil:li:l::fiil:l+lil:.l:]:i]::il:ll:

. . . t: . l: : l: : l: I l: ::l: lil: lil: l: :il: ::l: lil
r::r:i :i:l:lil:lil: l;iil:iil:l;l

30

,,]]



'rang ahli

supaya ia
rsa sahiri

, dia baru
E.tara Para
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:elah untuk
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nereka telah
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reka berkata:

esv Syu'anA'ze,Juzts

(QS asy-S"vu'ari' [26]: 36)

:,':, ' - ,:' ) 'i, - .i :-l z
11 ;g=- 

",jd, 
g i^"! .tr! C,\ \;)l-e

..'., .'ktt ttrcnf utvab. "Tundoloh (trru,sort) clin clotr suudorun)'u durt
kiriutkcutluh ke ,selLtruh negeri oroug-orong rcmg akou

rrtengmttpulkun (u h li,si hir). "

:,-.'..t rtt'lllt/tttntla betasal dari itjuu arllnya tang-uuhkan ltrusann-va
-.:-..i.rrAn\.a beberapa rvaktu. ;ri6 JilrJl J 

';-i\l 
tltut l;irintkcttlalt

,it rregeri ot'ong-()rang .rotlg crkcm ntertguntpu/kan (ultli .siltirl.
' ':,:r Lltus:rnmu untrilr mengurnpulkan para ahli sihir dari pelllurll

. -, -rrtLrk rnenghadapi sihil Musa dan Harun. Kata al-Maduin lamak
.l.,.rrnah berarti sebr-rah neseri. ***

tqS ury--S-r-u' ari' 126l: 37)

'l *tkjL.,3;,U.
',,t.'' u rttereku ohnu tneuclotangkun .sentuct ahli sihir wrtg

pancloi keptdomu.

', r:.1t ;ultltar dalam bentuk nntbttloghair berarti ahli-ahli sihir p"E

- ',: taktik sihir dan permainan sihir. x>t>r'

(QS asy-S"vu'arfl' [26[: 38)

,;,;\;1 /;rj4.r,;,<t:i,6
. . :trrtltLtllictnluh ahli-ahLi ,sihir pada wolttu t'cutg tlitetupkutt

cli hari ycutg ntoklmn.

.-.rr berarti lvahtu-waktu yang dimaklumkan. dalam ayat iain
.'. '.r.' "II''ulrtu untuk pertenutctrt (konti dertgou) kumu itLt ialctlt" (QS ThAhA [20]: 59) Hari yang menumt kesaksian mereka
' -: nrellggunakan pakaiau yang mo1ek, di hari id rnereha

..-ji'1ntin Nil 1alu dimasukkan ke dalan-rnya. Hari ini dibatasi- -::.t':r dituha. ltendolrlcth dilcunryulkan martusio pado v,aktu
. .,t?sulultart ncLilt. (QS Thahe [20]: 59)

', r,Lktn lain di batasi tempat. Di ,sLtcttrt lempot t'ong
.!ttl;tn't). (QS Thaha [20]: 58) maksud pertengahan ialair

'.::.r SelrLrs orang bisa rnelihat pcrtandingan sihir ini. Atar-r

'i ::': :: :i::l::]i]:]i:l
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letak tempat pertengahan di antara negeri-nege ri yang dapat dijangkau

hinggamemungkink4 ::*;'*ff' T*ll"i*f';* demi untukhingga memungKlnKiilr urous uvrr>e---r 
yang berbeda demr unlus

Penggabungan beberaPa'O.utlul-,

*" 
" 
Lffi,t;*fiil^l?'#,1#;il [: "]' iiihk an o I e h p ara k a um pe mbe s ar

untuk memu'rt'u ttoJt'n"" O^" tttUtnu'un risalah Musa' ***

TmsnSv,r'newrJrto to

(QS asY-SYu'arfi' t26l: 39-a0)

::ffi 'ffi; v;; ; m embeii b*? 
i,T:-Tlrtl*,,"rtand in gan i r

ratkalab",k"*i:f ffi 3hli}E^',f"gffi'ifff ::l',ffil:

"u#'fl1l1flT1."':'1ffiil' 
il -M';;ia 

pun tahu sejauhmar

kebutuhan Firaun t:;#""fr;;trt'' rj"t"it i* mereka membut

';;3\6di@ L*{s^ew',p)
@ 

-"+'9i { \}( b\'

Dikarakan kepada oinf O"y't'' "Ber'k'umoullah kamu sekalian'

Semoga kiru mengik"i'"ili' i'ii'i'sihiriika mereka adalah orang-

orang ))ang menang'"

Mereka menyen-rkan orang-orang untuk berkumpul' seakan-akan

mereka *tnyo'uUt''ltltf-ytf iutungon"'f'uif 'ntnaukung 
Musa datr

f .,, gi,, u,nv,,.r i..T:if:l: 
",;r 

*"ul ****iil' ff 
" Ked'l r

eolongan ini sattgat-a.ntttSta5 tt:l::^,,;,;;" 
^ari 

kedua kubu pe
o - 

K1t a s erin g,r. ri# ;;; u n..arr..',r s lu-t-,- t" o":#i"" 
":.:l 

1,111"5::

;m:*n;*;xl-!.!il':'lff i::|:il;ffi 
;""ir-*:"y"savan!

,rlembala risalah baru'1entu "t-1,T1&un 
i1i sangat seru dan 1ua:

biasa ramainyu' s.*l,u rakyat pasti menontoll. 
***

(QS asY-SYu'arfl' l2$z a\
,rrl* , ..i1 s/. !?uy.f..16";';;"j)\j(r'{A L V@ 4JF\ # *:i 

';i..i^1i,"-*!noi b,,:ro,y, kepada:Nlaka 
tatkala ahti-ahli sihir datang' mer'

F ir aun : " Ap akah o';; : ;;;;;il''in e e't' m en d ap at up ah v an s

besar iika kami adalal'-o'ong-o'ong yang menang? "

,.rn**""'o*^'**t perjalln?'n' keruhanan Firaun di tradaof

rakvaffi va. runun vun !'ut*'"u-our uh T'h^;' il'e? t1uf;i mak an uuk{

diblri makan Memf,eri, "eil ,9***1?:i' 
;?il:'i;h'" vans uena!
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ASY S\.U,ARA'26,TUZD

- --l\llLl

:' .:-illl(

'JSlif

'-. --ikarl
'. . -,r 11.11-)

- { -'diL:r

ll''i:irlChnga1l

,r .ihil dari
\liLsa vang
.'r !i diln lllal

tff,
lepada
th yang
,?',

di hadapan
nakan bukan
yang benar

r ini, mereka
sejauhmana

,a membuat

kesepakatan: Bila biasa kamu mempekerjakan orang untuk merayanikebutuhanmu tanpa upah, maka dalam masalah ini berbeda. Kami minta
|na!. yang 

. 
setimpal dari apa yang kami kerjakan. 

-f*gm 
sampaidemikian ini bedalan tanpa upah dun-bulasrn.

Ini bukti bahwa_mereka sangat kenar dengan sikap Firaun. Diaadalah lintah darat. untuk itu, m;ka membuat syarat kepadanya jika
mereka menang. +*'t

(QS asy-Syu'arfl' [26]: a2)

@'r;;aifi 6;8.s ;ie
Firgun menjawab; ,,ya, kalau demiikian,' sesungguhnya kamu
sekalian benar_benar akan menjadi o*ng yrif iirii*t on

(kepadaku)."

Di sini kesombongan dan kecongkakan Firaun pupus dan sirna. Diamenerima syarat yang diajukan olei para ahli sitrir. teUifr dari itu, ia
menambahi tuntutan yang mereka minta dengan: *!*5, 4l ,ii Egsesungguhnya kamu sekarian benar-benar akan menjadi irong yongdidel;atkan (kepadaku). Mudah-mudahan kamu term"asuk dari orang-fie,g istimewa di sisi kami. Kami meminta pertorongan kepadamu

'rlrm 
urusan-urusan ini dan kami tidak pernah akan ,i"trput u, irrufubudi baikmu, karena kamu telah menja gunu*ur;ik k;;. ...

(QS asy-Syu'arf,' [26]: a3)

@txii iiu'Eir;j rr'16Berkatalah Musa kepada' mereka; ,,Lemparkanlah 
apa yang

hendak kamu Lemparkan.,, -

Di sini terdanat karimat terhapus, yang dapat kita ketahui darit*rk kisah ini. Karena ayat sederumnya perkataan terjadi antarafu dengan para penyihir, dan Alquran menghapus sebagianlris;an-p.ladiarr ini urrtuk--.og.ratkan cerita bagi parapendengar ataudaca- Sebasaima_na har ini-pernah kita 
"rlr.uptui aatam tisatr*-*,5'o.den!anNabi Sulaiman. Lihat eS an-Naml l27l:28 dan29.

r dr, oit L; trJi lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.
Hrh akhir dari perbinc angan antaraFiraun dengan para ahrisihir.*x*
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Ta.lstn Sva"n-,rrvi Jrto t o

(QS asY-SYu'a,r6' [26[: aa)

^a / 
'..,.iir." 

. .i i',,2-")t '"4i i:l('<
,.j i*' uAJ;;v; ,b Y;s1 

',ary: *? *"
LctlLt nter.ekct urur.upnrkott rttri tetttttri clctn tonglrat-lrtngkat merekct

tlutt berlt0t,t 
:ir),,,ii, *rt,,nrnr,, Fit.crrilt. se.sttttggrrhtt.r'tt ktutri

b en a r- be nar akan nlen 0 n g' "

Tongkat clan tali temali merupakan alat sihir uereka'

if';. c'V denti kelltasaatt Fit'cttut' ini adalah sumpah rnereka'

Alangkahbrrrukber.Ltuksumpah,karenaFirar-tntidakdapatdikalalrkan
mellurut pandangan';;k": Sebelumnya telah kan-ri jelaskan bahrva

izzah maksu.rryu uoniut, ,io.t bisa dilawan dan tidak dapat dikaiahkan'

tapi izzah Ftralrn 
-uiuiun 

irrot clusta karena tidak merniliki ialan

kebenaran, i=ot''*"iiii""" v^Ilg buruk itLr drtemukan juga pada ayat

lain. apabilct Aimi"io'' kipo'lou't''" "Bertalovalah kepacla Allah" '

bangkitlclt izzcrlt/kesontbottgattrtl'a -\'ot1g:1rct1\'ebctbkann)'a 
bet'bttat closa'

(QS al-Baq aruh y2:1i'"2ilZiil'it :"eu"qs Snao ;:s1' 1-2 dan QS al-

Munafikun t[],r; *;rorran 
trerdasarkan ucapan r-irereka bahwa izzcrhi

kemtLliocut rur.r rr.n!.i.,urr.ol, cela dan r..rrir"ruun, tapi sebenamya izzahi

kekucttan it, nnn)'iii"iri atnn, bogi Rasul-Nttt don.-lasi orotts-

ot'culg mrtknin' tetcrpi oruttg-orollg n""7"1it' inr tiiita ntengetohri' (QS

a1-Mr-rnahkuir!"X11;i]rr" 
de,.rikian, kalian akan mendapatkan hina dan

n urtit.rt .ot 
"hkan. 

lvlemang demiki anlah adanya.

Dikatakanbahuaperalatan'il''ir.n'erJo'a't'ntongkat-tongkatdan
tali berlubung aun 

"i""fo i'i dalailr^nya air raksa' ketika mereka

melemparkannya ke sinar panas ''ututlii' -"k" ,s^:111":,1*un 
benda-

benda it.r bergerak''# ti;";;!lihat sihir dan permainan yang menarik

perhatian, adapun vtlrg'Ji 'it'i' rrl"'ut" seoiah-oiah benda itu bisa

bergelak. * 
x x

(QS asY-SYu'ari' [26]: a5)
- -"i-

,g'uKI.'3 5iY'e.\i|;\5 u] 8M

KentucliculMtrsctnteletttpcu.k.utltolEktrtt|,atnttktttibo-tibtlitt
ntettcltttr ltrtdrr-bcttrltt p(tl.\tt ,u,r{ ,,,n''il'ct acltt-ttclttkotr ittt'

Musatidaklangsungmelontarkantongkatnyasetelahparaahlisihir
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lereka.

rlahkan
bahwa
lahkan,
i jalan
la ayat
Allah",
fi dosa.

QS al-

t izzah/
a izzah/
orang-

rui. (QS

rina dan

5kat dan
mereka

L benda-
menarik
itu bisa

ra/

t.i

.ihh sihir

melontarkan tongkat mereka. Di daram ayat-ayatlain disebutkan bagianlain dari kisah. Maka tibaaiba tatr-tui aon" ton[ior-ir"st * mereka,terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, fantaran sihirmereka. (eS Thaha p\l: 66)
Maka Musa merase takut daram hatinya. Kami berkata;"Janganlah kamu,takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggultmenang). lemparkanlah apa yiig ,i" di tangan ion;":*;, niscaya iaakanlnenylan apa yang *u"io pJrbuat. (eSThaha l20l: 67_69)Demikianlah gambaran tatkara Mula takut Tuhannya menetapkan

-gala sesuatu dengan kebenaran dan hujah. Kemudian iu metut ukarrnyudengan perlahan-iahT 
, y4[ ,rr""r.irrUangkan perilakunya danmen-euatkan hatinya. Tidaklah mungkin Arlah" a; il;tusnya danmembiarkan begitu saja, dan sesulgguhnya Allah telah berfirman-hJ* itu: supaya kamu diasuh a|-bawah p"ngo*oron-t<u. Altah!,erfirmay: "Janganlah kamu berdu.a khawatir, sesungguhnya Akufusena kamu berdua, Aku mendengarr dan melihaL,, (eS1h dhd l20l:39 dan42)

Demikian firman Allah Swt kepada Nabi-Nya Nuh as: buatrah
*:r:r_itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami. (eS Hfid.l ll: 37)

Tatkala digabungkan potongan kisah ini, dijumpalah kebenaran darimaru kejadian yang saling melengkapi satu dengan rainnya, ini yang
PSka sebagian orang sebagai- pengulangar iirufr, p'rOa hal ituaftklah benar.

Jadi' Musa melontarkan tongkatnya setelah ia mendapat petunjuk
It il."h dalam pertandingan 

"itu. 
iemparkanrah apa yang acta din.Dga/, kananmu, niscaya ia akan *"n"lrn ,po yong'*"i"ka perouat.,Es Theha [20]: 6e) Di sini o*V ,; ii* a ,ti U:* ,;; C;:ta**'udian Musa meremparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia meneranwla-benda palsu yang mereka ada_adakan itu.

rtakna dari kata tatqtf adarah menelan dengan cepat dan kuat,L\ilnla tidak daoat dihiiring oleh satuan waktu yang menunjukkanhnesaran kekua'tan. Dalam hal ini Musa telah meremahkangumlingan dengan kuat, kekuatannyatidak bisa dilemahkan dari parapqihir.
-{rti ma1'u'fakun berasal dari kata tJk maksudnya berbarikr*{r*ren' mereka mengatakan dusta/iJk, -karena iusta dapatr'r,lalikkan fakta dan merubah kebenaran.

i
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Tersrn Sv.q'RAwI ILID 1o

Seperti firman-Nya Swt" dan negeri-negeri kaum 
-Luth 'yang 

telah

m u' t afi k a h / d i n o,, u 

"/iT)f 
,# : 

I ai, i: 
t 

I *l 
" 
;1'J J'J J :1:il i;ffmu'tafi.kah/dihancur4an ALLU|L' \\<u er- 

;;il y;"g: dialami oleh kaum

;;;; Jitungott'u" Allah dengan hujan

Luth.
Sebelumnya telah kami jelaskan pahwa dusta memutar fakta yang

datang saat t"**^'uou1.',"rr. p"rr.utuuj 
*;miliki 

tiga. korelasi/

persesuaian yaitu sesuli^untu.u pikiran, lisan dan kejadian' Jika sesuat

nerkataan dengan -;;;;;' *'ttu ku*'"itnut' Jika berlainan maka

karnu berdusta' Dt';;;;;;; perbuatan, 
-sihir 

dengan kata i/7r karena

mereka mer-r-rbah k##;;ul't*"*t'ot'ongi orang lain' **x

(QS asY-SYu'ari' Iz$t a6)

@ 'r.*;';;t)\'dj
Malra teiungkurloh ahli-ahli sihir sambil

beriujttd (kePada Allah)' 
.2,

Allah tidak berkata maka bersujud para penyihir hanya saja ofil

u.Eb i'-;;l' maka terstutgkw'lah attli-ahli sihir sanrbil bersuiud

(kepacla Allah)' Kata ilcla/terstmglou" menunjukkan bahwa cepatnya

respons yang mereka lakukan ta"pu- pikir.- fu'"tlu itu masalah keluar

dari keingi"u' *Ji?"-tt"Jrtr' Seakan-akan kekuasaan yang mereka

lihat dari di'i M;; 
-'*t 

iu melontark'In i*gttut membuat mereka

langsung ,t'j.'ra ttiua";ll"h or"r' "r"u 
lit' *J"ttu mengatakan kamt

beriman kepada riflu" Musa dan Hatun' ***

(QS asY-SYu'ari' 1261 41 -aB)

(@'b;}' 6}'$(@!a1\ 5' ur"'$G

M er eka b et'kat a : " Kami b et'imatt kep ada 
-hLhan's 

emes t a alam'

"'*ioi-ni) i"han Musa clcm Harur,"

Jika kita perhatikan perbuatan para peny1l'tir yang berbalik arah kita

menjumpai b"h*;..;;iJ" metat<uiial-.sujud, kepada A1lah untuk

perlama kaii' Kemudiu" 'o"'"L' 'offiuk* 
l'<eimanl1^ kepada Allah

Swt.Dapatat''"t'ft'*bahwaimu'Aidut'uluidenganperbuatan'sujud
tidak datang r"rJ;h;an, bagaimaru d.rgu" hal yang demikian?

ulama berkata bahr,va beda antaraliej-uJiun iman dan pemberitahuan
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ASY_ SYU,ARA'26,JUZD

iman, terakhir yang mereka lakukan bukan iman tapi pemberitahuan

keimanan mereka. Karena mereka tidak mau sujud dengan keimanan

kecuali setelah jelas kebenaran yang menghapuskan keragu-raguan.

Keimanan rr"rg"t rk hati mereka saat dilontarkan tongkat yang menelan

ular-u1ailo.r.ku, kemudian mereka sujud kepada Allah di bumi.

Mereka tidak mempermainkan keimanan setelah mereka nyatakan diri

mereka beriman. sesungguhnya Allah telah mengembalikan mereka

kepada fitrah keimanan dalam diri manusia, masalah fitrah ini membuat

tidak ada peluang untuk berPikir.
Seakan-akan orang bertanya kepada mereka: "Mengapa kamu

sujud?" Mereka menjawab: "Karena kami beriman kepada Tuhan

sintesta alam yaitu) Tuhan Musa dan Harun " Mereka berkata Tuhan

Musa dan Harun setelah Tuhan semesta alam, demi memutuskan jalan

terhadap Firaun dan pengikutnya yang mengatakan: "Aku tuhan semesta

alam," mereka menghapuskan perkataan ini dengan: os'$s 6y q':

rwitu) Tuhan Musa dan Harun.' 
Perump amaan demikian itu dapat dilihat dari perkataan ratu Balqis

ketika melihat singgasananyaberada pada kekuasaan Nabi Sulaiman as,

dia tidak berkata: "Saya memeluk agama Sulaiman," tetapi dia berkata:
-- sa))a berserah diri bersama sulaiman kepada Allah, ruh1ry semesta

alam.,,(QS an-Naml l27l: 44) Maka saya dan kamu Sulaiman sama-

=ama berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu Tuhan semesta

alam. Demikian halnya dengan para ahli sihir yang masuk Islam

=hingga tidak ada yang menyangka bahwa dia ditaklukkan oleh Musa.

Demikianlah mereka memilih lafal yang tepat, guna menghindari dari

keragu-raguan. ***

(QS asy-Syu'arfl' [2$: a9)

'ja'r'& 
"ft'try fif& 11r. "fi 'J* 5 il( iu

,'[: <;,if, -$q]*;,+ ;; fr;ii fi'",#'t 7* sg
Firatm berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa

sebelum saya memberi izin kepadamu? sesungguhnya dia benar-

benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka

kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat

perbuatanmu); sesungguhnya saya akan memotong tanganmu
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Tersn SYe'newt Jrto to

dan kakinttt clettgrttt bet'silangcut clctn sal'a tLkon metn'alibntu

senlLl(l11\:A. "

Jadt. apa yang dilihat oleh para penyihir itu stleflr nlotlvasi yang

mengharushur, ,r.r.ftu u'*t qttii"', flll'" tirnbul masalah barr-r dari

Firar_in dengan ucapannya: ;< lli ai J., selteLtutt sct,cr menrberi izitt

kepcrdatntr. Dia masih saja merasa dirinya tuhan -dan 
penguasa'

u,alaupun dirinya t.iur,] oi,"runjangi bulat-bulat tlan dipermalukan dr

J.fun'.,,rrrrr-r. *ufrupt'n 
'tut1'"iukat 

teiah beriman kepada Tuhan yang

s e s u n g g t t h n t' a rl i a b e n ar - b e n a' p :* i.\p,i n*" ! !: ? ̂ ,::::? ::: :: 
t::' 

:::' ; ; ; r,,' ; ;;;''' i u ut rtutt'o"1'o -t'' gti un*t 
. 

* 
lt,3, -T 1 

t 

:: l:'I:i:#1", Ii: ;
i,'J#;ffi ,; :;.il;f ,r'' ir* tetapi Firaui 

:'.':111:'":.'..?: "":li:llffi;ffiffiffiil';;;i ;.g"1" t.,out,.o yang ,xenshila,gkan sirat

Agar tidak kehiiangan mlka di 
,hadapan. ,T}'fl,"[i]1":',i::

o,*,io:u1.,yu:':i; rJ;d;;, ::s.rrrgg.,l,nya ia tel ah drkalal.rkan dan
. ,_. 1. .i, ' >' '1; 

'.?r

benar.

hilang kekuasaannYa, 1aia berkata:: 
- 

;-)t ;il;l, +1, € -*.-< it

Telah dijelaskan dalam aYat

kamu sekalian Pada Pangkal

a

ketuhanan dari dirinYa.

Lalu ia memberikan perkataan yang menakutkan: 
,oJ;)h .o.'n

maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat

perbuatanmu- t<utu 

"ou\o 

menunjukkan perbuatan akan datang

walaupun ancamannv'. iiitft berlaku b,agi 
,pa?-p^:T9,t]lt 

Dia berkata

,.,.iril'*, w^r\ ;<*)'r jv- .r nSrali, Fi{i 3iL!) ses.ungguhnva

saya akan memotong tanga'nmu clan kakimu dengan bersilangan dan

saya akan *"ryol'ib*'u 
''n*'onyo' Kata khilitf maksudnya adalah

memotongsecararifu"gtailgal-kanandengankakikiri'tangankiri

!

dengan kaki kanan.
"n<:.1;r'11 dan saYa akan menYalibmu'

Iarn. sesungguhnya saya akan menyalib

pohonkurma. (QS Thaha P1l:11)
Apa jawaban "tr* ri" 

Lt'i*u' kepada Tuhan semesta alam? ***

(QS asy-SYu'arfl' [26]: 50)

,a/,,r/',,1'-,Y'' /"/'rAic; JL-v)*v !E
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bmu

ivasi yang
h baru dari

zmberi izin

penguasa,
nalukan di
'uhan yang

ilan untuk
lahkan dan

;';, ^31

zrkan sihir
naran yang
ceras untuk
ngkan sifat

il13 J'ra!
rui (akibat
:an dalang
Dia berkata

sungguhnya

langan dan
nya adalah
tangan kiri

dalam ayat

da pangkal

r alam? ***

Mereka berkata; ,,Tidak 
ada kSmu(haratan (bagi kami);sesungguhnya kami akan kembati kepada iliri" t r*i.,,

Tidak akan membahayakan ancamanmu kepada kami walau kamidibunuh, sesunoguhnyu ..*u, orrrg prS..i ,"ngulurl tematian. fapi.jika akhir hidun""ka# Jr *g**u,'f,r-i bangga untuk berremu Tuhankami dan kamu akan ,"9r;;p"1uiu.u, d;i" T;;;;. ucapan iniseperti Thaguth berkata kepada -u.rtnyu, ,.Akr;;; 
memenggallehermu'" Laru 

,musuhnya'menj u*ua, "Apakah kamu menakutikudengan tawamu?' B,agaimana ffi 
'tio"r. 

t..tu*, r.u."rJperbuatanmu

ffiT*;:* 
senans bertemu Nl;;, Ju, ku.r,, utun -"noapat balasan

Jadi, tidak ,Of^ 
lru O*uru.kepada kami walau kamu membunuhkami' karena kami semu a akinkembali kepada Arah,dan kami keluardari tuhan yans satah yrtuk;;;;;Tuhan yang Mahabenar. Seakan_akan kamu meiakukan k.ilk* ;;;da kami, d;t^;;;;;g mati cepatdengan ancamanmu untuk bertern, i,"fuau Tu,an kami, apa yang kamumgkaburuk kepada kami seben;;;;l* muria.Yaitu: serama saya mati dalam jaranrsram tidak ada yangpentingstain iru dan saya tidak ..rshi;;;k;;';;i;;;; ffiffi*iryr*uLr.Di sini orang_orang mukmin menjaga Ou, iJ; pertama,mghilangkan mudarat, iu, 

"ru 
m.nlggurk an haryang merusak untukItjaga maslahat. K:(uo,*"rg";,k;;' gurlurunwalaupun mereka akanErerima kematian. ***

(QS asy-Syu'arfl' [26]: St)

@t rgi 15 KJU;tr-e;u rr-Si-Eut
' 

.&smggz/nrr" !?:i amat.mengtnsintuon-oonii ilnilri ro*
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Tersn SYe'newi Jilm to

telah kamu paksakan kepacla kami melakukannya. (QS Thaha |201:73) .

Penyebutandisanamasalahkebencian,dandisinidisebutalasanoi
'q"ilt 'J'ti g karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama

beriman. ***

Juz L9 418
Perintah Tuhan Kepada Nabi Musa as untuk Menyelamatkan

Bani lsrael dari Firaun dan Pembinasaan Firaun
(QS asy-SYu'arff' 126l: 52';

@ t# Kt orq, i i rvj JYr:-fi' #
Kami wahyukan (perintahkan) kepad1 Musa: "Pergilah di malam

hari dengan *)*Uo*o hamba-iamba-Ku (Bani Israel)' karena

sesunggwhnya kamu sekalian akan disusuli'"

Ilhamdarisegibahasaberartipemberitahuandengansembunyi,
secara syara' pemberitahuan Allah kepada rasul-Nya melalui malaikat

yang beiisikan tentang manhai untu]< kebaikan makhluk'

Kata wahyu t.t-O-"p"t daiam firman-Nya: Tuhanmu. mewahyukan

kepada lebah: ,,Buatlih sarang-sarang di bukit-bwkit, di pohon-pohon

kayu, dan ai tr*pr"t"-i"l'*poo yi's a*iten manusia'" (QS an-Nahl[16]:

OS) fih* QS al-An'Am l6i: l2l dan QS al-Qashash l28l:7 '

Wahyu yurg autr.g 
""utu 

umum.tidak diketahui siapa pemberi dan

penerima ,"rt, t"rrrfuit *"'yu- Terkadang wahyu datang dari setan'

penerima wahyu ter?adang bumi, malaikat dan hewan. Berbeda dengan

wahyu menurut ,v"tJl:Jf"' dan- diketahui pemberinya yaitu Allah

melalui malaikat, kepada para rasul'

Firaun telah rnembu"go" kepercayaan diri dengan- merasa akan

menang dalam p.nu"Jl"i"nya'dengan Musa as' Kemudian dia

mengundan g oraugbanyak untuk -"t'!'h'diti perlempuran ini' sebagai

bukti bahwa k"r";;;;; berpihak di tingannva' Tap' Allah

mengenyahku, op,i*lr# Oiti"yu, dengan kemenangan yang berada

puJu"pifi* Nabi Musa as, selanjutnyupirupenyihirnya beriman kepada

Allah, Tuhan semesta a\am dan Tuhan Musa dan tlarun' Lalu Fitaun

mengancam para penyihir setelah mereka beriman'

Berdasarkan i;;^ili; kalah dan kehebatannya pun hilang seketika

puru p.rrorrto,, Oiu- Jutu'' pertandingan itu' tidak ada orang-orang

menghirauk* rttf i"f'"""yu''Me'eku J'kup mendengarkan berita dari
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tOl: 73)

rlasan .lf

tna-tama

nalam
rena

embunyi,
malaikat

vahyukan
on-pohon
Nahlf16]:

firberi dan
hri setan,

la dengan
ltu Allah

lasa akan
tdian dia
i, sebagai

!i, Allah
lg berada

ln kepada

Ilu Firaun

p seketika

Fng-orang
berita dari

Musa- Har ini jarangsekali tedadi dalam kurun waktu yangramasetelah

ffi;t*radian 
yang benar_Lena; il;;k;; ;"ilJ;hi rsraer dari

Kebohongan yang bersemayam di pikiran Firaun untuk tidakmengikuti Musa walaupun puri" p-"ngikut dan pembesar Firaun telahberiman kepada Musa. bir riout iluru..,.ur* 6;;;irya sehinggaberkurangrah pengikut d"" I;k;;l,rrrr. Seakan-akan masarahnyaterdapat dalam tanda-tanda yu"f-ur.u, Allah beri kepada merekamenyulitkan Firaun 
lntuk u..pit i.'oun mengikuti anjuranMusa as.Demikianlah berkembang u.iu;Mr, ."rrirggi,r.*ii,.i pengikutdan ketompok bahkan,*u.r! ;,d;;i, Mesir pengikut Firaun beradada,lam barisan Musa. Kem;ia; m;;;l

sebelum ilrri r..r"* bersama Musa ,.rru1 
mengenakan pakaian wanita

samir -""y*uuilanak sapi sebagai *#}]l;dari 
pengikut ini orang

Di sini Allah berfirman: trr$ &! qr1 ;,i ii *_; jl Vj : aonKomi wahyukan (perintahkan) kepadi Muso: .,pergilah ,, *),r*ti)r,dengan membawa hamb'o_h.imir-X, (Bani Israel), karenasesungguhnya kamu sekarian akan cisusutii:.,, setetan-'ii rurrun yumemberikan peringatan unfuk keruar r",.tut Musa membunuh raki_raki,laranglah seorang ta_ki_taki aii )irrg, kota bergegas_gegas serayatvrkatu" "Hai Musa, sesungguhnyo n"i2"r.o, negeri sedan[ berundingrentung kamu untuk *"*bii"hir, t"iro rtu keiuariai 
-rnir, 

kota ini)xsungguhnya sava 

^ 
te,runasy!< omnS_orong yang memberi nasihaticpadamu),(eS al_eashash [2g]:- Z-Oif 

"
^{dapun sekarang 

_siasat i"rurr-aiuuut untuk menghancurkan MusaSan.orang-orung yuni benar berimu, L.rrO, ajarannya.\fakna isra adilah o"rloion* *:;-th. Maksud muftabiun adalah

ffi I3:"baratentaraFiraunii^*.eir.utioanue;r"j^;*";ibelakang

(eS asy_Syu,ari, [26]: 53-55)
$. ---ztz"i4 ,S;^ il@ :r.* ;)n, c i,1; .,$jg

@l,Lpuffu@6j+
Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkantrentaranya) ke kota_ko"ta (Ftrauni,"rko?),,sesungguhnya

mereka (Bani Israel) benar_bero, golrrgon kecil, dan
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Tersn SYa'n-twt Jl-to to

sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan

amarah kita"'

Huruf faberguna sebagai pembalasan' maka wahyu A1lah kepada

Musa agar beqalanal"*'f"t" Lari dengan Bani Israel sebeium Firaun

mengutus pata d;ffii 
'# ;J,,..Ih kota' Seakan-akan Allah

memberikan perhatian-untuk memperingati nabi-Nya Musa agar keluar

sebelum Firaun mencegatny a atay 'o"*Ut'i 
tahu Musa akan terjadi

;;* dan menggiring mereka keluar'

Kara hasyirin b:il;'il;r;;'baytr berarti perkumpulan. Tapi

perkumpulan di 'i'i;;;; 
;;;r^t12t^*d"u" ahli sihir' Karena mereka

sudah dikalahkan daiam pertandingan.sihir, Firaun dan pengikutnya

ingin menggunakan peralatan '""iutu 
sebagai kekuatan dan

kekuasaannya, jka Ji pertandingal p"Iutu mereka kalah dan Musa

menang. Tapi, AilJ l"-Utti iut'' tt't"a dengan membirnbingnya

;;p"y;"k"i; i."tu ut"u*a-sama dengan 
:1''t 

u'?:1 
,i I,^r" { "!F br

PerkataanFiraunterhadappengikutMusa;oJl+*),.

Sesungguhnya mereka (Bani Israel) benar-benar golongan kecil' dia

hendak rn.t.*uhLurr mereka Ou" t"'u'ik simpatik kaumnya' dan

diberikan r"Inu"gu;;";k *tm"'u"gi luto'u' Tapi' walaupun demikian

dia tetap saja mawas diri dengan *"*Ut'i peringatan kepada mereka'

;'Ei-"i 
" 
{t1 o'n sesungguhnya mereka membuat hal-hal vang

menimbulkan amarah kita' artinya' persiapkan kekliltan penuh untuk

melawan musuh, jangan iemah Ou" fLguf' dalam menghadapi

mereka.***

(QS asY-SYu'arfl' [26]: 56)

@I'oi+- &e;;
Sesungguhnya kii benar-biar golongan yang selalu

beriaga-iaga'

Maksudnya adalah semestinya kita selalu bersikap waspada dan

memperhatikan segala masalah' * * *

(QS asY-SYu'arfl' [26]: 57-58)
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I

kepada
r Firaun
L Allah
rr keluar
r terjadi

an. TaPi
r mereka
gikutnYa
an dan
an Musa
nbingnYa

,)ts d!

kecil, dia
mya, dan

demikian
a mereka.
,hal yang

nuh untuk
ienghadaPi

tlu

rspada dan

esr- Syu'an-A' ta.Juz D

Makn Kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman
dan mata air, dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang

mulia.

- Tidak akan berguna sikap waspada dalam hal ini, karena bila Allah
TPqi Tuhan yang Maha Berkuasa berkehendak maka kehendaknya
rilalr dapat dicegah.

:g ; e4?i; maka Kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari
n@t-taman, yaitu taman dan kebun. Kata uyun berarti mata air yang

-tgelir- 
Kata kunfizhartayatgmereka miliki. ff f6t dan kedudukan

pg mulia, maksudnya hidup mewah bergeliman ganharta,pelayan dan
hn+**

(QS asy-Syu'arA' [26]: 59)

': j.,fr)A WJjb.rtjs
. ' j;ittrrlalt holn,va clan Kunti ,nugerartkan semrant-(t (itLt )

keprttlu B,trti t.J.crel 
'-'-'/-'

-- . .r berarti perkara yang terjadi persis sama dengan apa yang
-.: -:.,,: kepadamu atau dengan apa yang saya sifati. o",. t^Ar.ri,

-:--;iiri crrtrtgerohkan semutttlr)tt (ittq) reepctclct Bani Isroe/. Karni
:.::ri'lnAtan ini semua untuk Banr Israel. Di sini acla seoran_e

: - ' -',:-'"r "Ba-eain-iana warisan itu untuk Bani Israel pacia hal
' -, .reri'rg-ualkan Mesir dan kel,ar darinya, dan mereka tidak

- :i.:tliltu dan kenikn-ratan ini?
r ;'r.ja\\'ab. rnaksudnya adalah Alrah terah meu,.ariskan

., '..ritg semisal dengannya, yaitu tanah Syarn.***

(QS asy-Syu'ari' l2$l: 60)

@<.*;i#G
Maka Firaun dan bala tentaranya dapat

menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

-J

...)iiLiit tnt,l.c,l;tl . ,noiid LrillLtt btuakluh

terbit matahari
apabila siksaan
pagi hari yang

:.i.s.ltiva mengadakan penyerangan ketika
- t:.:r. sebagaimana firman Allah Swt: Maka
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Tersn Sva'newt Jtt-tP to

dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. (QS ash-Shdffht [37]:

111)
Orang yang bangun tidur selalu bermalas-malasan tidak

bersemangat, Uugui*un7-at"g* keadaan seperli ini bisa bertempur

denganmusuh?*** 
(eS asy-Syu'arfl' t26l: 61)

@Lk!('t uj 6itiG acai6\t
Maka setelah kedua golongan itu saling melihat' be'rkatalah

,","i,i,,-u",s,;'tu;:;'''1:::::::lnviruitobenar-benarakan

Maknanya satu dengan 11iyVa saling melihat" dan saling

berhadapan. KondiJ ,*iii, ialah lautan ai frriupu" mereka dan musuh

beradadi belakang, iiOut ada tempat ""*ft 
laii' Tapi' Musa as telah

dib eritahuku,r r.u Jr,rll]r]i il;{:;, t| 
- 

iat t d / s ekati -L ati t i d ak' Kettka

Musa berkata: "srili"ii"sa ti"rhadap-mereka, maka saya takut mereka
-otrr*"*Uwnuhkw'"(QSasy-Syu'atlt'1761:14)

Allah 
^"oiu*' 

ua' illlaiemrkian *t*puttut' pemberitahuan kepada

Musa, ta prlu--;;**t. b";;il;"" d1'- kapan A11ah

memfirmankannva d;;;;";;'h keya[it'un kep a da Mu s a' * x *

(QS asY-SYu'arfi' 126lz 62)
- z *-iz'z z

@ q"* i;,s oLxJ\!

Musa meniawab: 'lsut'ot'-t"t' tidak akan terswsul' seswngguhnya

Tuhanku besertaku' kelak Dia akan memberi petuniuk kepadaku'"

Tapi bagaimana bisa Musa mengucapkan kata k1l'!,a denean penuq

percayaairi, puou tui;it" oilit'" outl r'"tt"t sebab akibat' mereka pastr

iersusul dan tertangkaP' 
;.') 4 i)\

Jawaban terdapat dalam potongan ayat" *y
sesungguhnya Tuhanku besertaku' kelak Dia akan memberi petuniuk

kepadaku.M""ffi;kmengatakankalldhidak'karenabersandaratas
kekuatan diri, tapi dia berpegang L"puOu Tuhannya yang memberikan

perlrndungan 
a Musa tidak tahu apa ya:'E huyt, dia^ perbuat' dun

bagaimana ,.tu*ffi dia bertinduri. tupi latu hal yang diyakininya

bahwa ruhan ;:::li,:^* k;i;k";i.'-itrn memberi petunjuk dan
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[37]:

tidak
)mpuf

an

saling
musuh
s telah
Ketika
mereka

kepada
Allah

hnya

zku."

n penuh
eka pasti

.* ,)!

p"trniri
ndar atas

mberikan

Duat, dan
yakininYa
njuk dan

membuka jalan keluar danbahaya ini.***

(QS asy-Syu'arflr 126lz 63)

^ ,,ta -,4.i,, - tt,,l ++;\ )p( gf S l<l
.:,-otti ttttltt'ttlctttt kclturltt Mttstt ; "Pttlrttllctlt lctLtttut ilu clengctl

:' .iiuut. " ,l,lulrtr terbeluhlah lautcnt itLt tlctn tittp-tictp beltrhon
aclu.lah seperli gunLtt1g .l,ttltg be.tur..

. -;rr rang ber:ada di hadapan mereka. clipenuhi oleh air yang
-r'r ,rengalir. Tatkara Musa nrelemparkan tongkatnya ke laui' ':r-pecah menjadi dua bagian, setiap bagian dibatasi oreh

- -,:-f ringgi. Air menjadi beku membentuk bukit clan membuat
-- - '--rir srsi bukit, tapi apakah dasar raut bempa tanah lr-unpur
- ', -.r dr'nsan mr-rdah oleh manusia/ Ja,ganko, irr.,-rpu, cri lautan,- - :.:rr-'r rlanrrsia sangat susah untuk meiewatinya. Bagairnana
- '_.:t ,iulpUr laUt'7

.:'rrrlisi itu. Al1ah berfinnan kepada Musa as: ,,Karnu 
tulc.,;it ol;ttn tersttsul dan tidak u,yalt lctlrut (akan

QS Thaha ee: 17) Tuhan yang rnenjadikan air bagimu
- : . Jrpat dengan rlr.rdah menjadikan crasar laut rlenjadi j1lan

: - -...,nket-as.
> ' , ritlak ,enjelaskan kepada kita tentan_e terbelah lar_itan

- - :u': bclahan. tapi urama berkata bahrva lautan terbelah
-- -: 'r:-.rs dengan biiangan asbath, di mana setiap suku berjalan

- -:- rrS.rh lai, Musa he,dak men,ukulkan tongkat kelautan
:i.il'ti semula. agar menghambat ialan Firaun dan bala.::-..ri dengan logikanya sebagai manusia. Tapi, Allah Srvt

: ' -:'i Bra,liunluh rout itLt tetap terbercth. sestutggu/,tyct
:/ttttt.tt -t.ang ctkan ditenggelantkan. (eS ad_Dukhan

- - , _:calkan laut tetap terbeiah agar Firaun d", t"rto.uny,

::l,l:.f:
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T,qrsLn SYA'R,tu'l Jtrto to

(QS asY-SYu'arfi' l2$z 6a)

l) i"-lv''i ui;5

DisaltalahKanirlekatlrcttlgolotlganvcmglaitt.

Allah dekatkan mereka l-ringga perlengahan laut.. kemridian Dia

tengge1amk",-t *t"ku';tuk"-"ii [t'"t"ri sJpertl sernula' Demikianlah

kuasa Al1ah yang '"il;;';;elamatkail 
dan rnembinasakan dengan

sutnber yang sa1na, yaitr"r lautan 
Aon vAtA \orlt'

Kata uklrcu-"' ,";i;;;il;; kaum Firaun' dan kata samma berant

perlengahan tilll^ 
"^-"",-q r\,,rrqA as memiliki sejarah panjang' dimulai

Torrgkat yalls bersatna Mttsa as met

dari Tuhannya menanyakan: Apalrcfi ittt vans di tat''ga" kcrnunnttt' hcLi

\1ttstt.' tQS Tliahi l)01: l7)

B erkatu Nltr.su ;'Y )ni uinrrr,lt rorrgkatku, sLt.\)a bertelekan paclanyct'

dan sttt'ct pukul (daun) clengaruna urttt-lk kantbittgktL' clcn bogiku uclo

lagi keperlt,o' .,o"'r"''''oin'"p'iao"'o': (9S Thaha [20]: 1B) Orang-orang

menyangka buh*ur t'*{;;'i:;; ttr;i; isvarat o'''t'k menggembala

* 
1?1,1T,';$;:;::-JJ,1 e rnuku I a e.ar .da,n 

p o h o n j atuh hi n g g a d o mb a

kecil yang tid"k d;;;;'tl"**"p"i iedaunan pohon vang tinggi' atau

domba besar tapi ti;;'t;p"' Ieher' dapat memakan dedar'rnan'

Atau tongkut itu i'og'na untuk menghalau sedgala dan anjing yang

mengganggu di *Ju'i f'u'i' atau tolgkat itu digunakan sebagat

gantungan baju saat istirahat atau untuk 
"meletakkan di atas bahu dan

ilemba.o,a barang saat bepergtan' -.^-^ ,{ilzetrhri
inilah n.grrruur r"rlr.? ..uagairnana l.ang drkerahui Musa, tapt

tongkat tersebut ;t'"tlii:i [t g'"uJn ]ain vaitu berttpa tanda kekuasaan

dari mukjiz"t ,"'*'aii"r' uJ'k'' H"tti'i"i tongkai itu Musa banvak

terloiong. ,ri'ut'-t!iu 
^il;T."il;ndingan meiawan ahli sihir' atan

i -H,il" 
;li"f;ff il:'[:,l:Xjffi kan a d a r ah ke tika t on g\at di pukulkan

ke laut seketika t#l'?*;';;;';;i;il;'nlua' batu bukit' ini adalah

bukti kebesu"n ilJi'?n* tiada.tt;;;g p" *t'''utdinginya' Allah

menj adikan r""*o"i' norlu-.-euugui hujj ah .i, rirt membantu dalam setlap

hal. Jadi. tongkai ini sebagai upaya'Oururrl membantu setiap masalah

kehiduPan Musa'x**
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an Dia
kianlah
dengan

berarti

dimulai
mu, hai

adanya,
iku ada
rg-orang
gembala

a domba

1gr, ata,u

ing yang
sebagai

rahu dan

usa, tapi
ekuasaan
l banyak
hir, atau

pukulkan
ni adalah
ya. A1lah
am setiap
r masalah

.:.-itttr ;eIctntotkcut Mtt.ga dan orang-ot.(tng yat1g be.;erta,ya
.\(,fitIILtIt.t.(l .

::-:'rh r)c'fiempuran ini derni untuk rnenjaga kemasiahatan Musa
.': '--rrl'arlq yang be,samanya tanpa mengorbankan darah dan tanpa.' _ .: .edikrt pun di pihaknya. Biasan,va.-da1am setiap f"p..ungu,":r \ D'-e merarg juga mengaranii ierugiu" bulkllioJ dan harta.' .-:, .1-ngan pelperangu,-, 1r1.*ix

(QS asy-Syu'arA' t26l: 66)

_'- .. -.1i",.".-. -.
) .Y.rY \ l'it;\ j

Ktnti tenggelamlcan golongctn vaug lcrirt ittt.
:irrrb yang membuat Allah menyelamatkan Musa rlan'-''lr 

'rencelakakan Firaun dan pengik*tnya, karena hanva> . \ alr-s Mahakuasa r_r,tuk -nr"oyetum;ik;; "t'i;
- .':'l ***

(QS asy-Syu'arA' 126l: 67)
'-.. u ,) tr:).;,,,/ /,Y,., . _ _:v +g e_A , jK Lr ;:Y 4i ,J if

-'-' ' 'ii (1 pr(r0 t,ctng rrentikian itu betrur.-benar ntertqtakurt
. ,, I Lllp bescrr (nutkf izrrt) clun tetupi aclalah kebcun,ukan

tt t t. r'(Att t i d rr h ltc ri tt t rt r t.

j ' '.,'irlggultrya pctcla \,cutg t.lemil;ian itLi , atall apa yan_q

-i- r:r.r.1 r'r/r1q /r1.111r' ttttttA.ii..tttt xiarr p?r.r(ar.a tncnar.irrhi<at.
r. ^ilr:afin 

._\ 
itng nlillnptr. rrrenrhrrat ttr(jrri-.: uiatts .\.1n3r:re,qir,riiska, o1-an-q iai* untlrk mcmpelhaiikanrrval. - lisar':11, \',ailq diteri,ra secara akar tra'l'a Airarru.rlM,cl 1 i.i lal!. 

-. ':ri1i t,ngil'r h{usa as, nienu,,jukrran ke}:renaran ijsaiaii-";' \liair. ,rasalah,va ini beiacia di i,ar t .r*,-,ggupu"

asy- Sw,anA,za,Juz D

(QS asy-Syu'arfl ' [26]: 65)

";).'^;;o )j(+.t"

r demikian '4*'i irsi ok t, kebanyakan mereka tidak

:: :: :: :].:]::]:: j:] :]::

:
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Tersn Sve,na.iylJigli o

b er im an.B ahwa hasil terakhir orang- orang yan g men gimanin-va melalui

tanda-tandainiseralJffi-,.d'.-I,Eg1I.:^;fr ,::;:^,o,";:#:;^*"7:11
ift11;ffil'#-:'Hlpt;14;,,;;i-,'u"itiniaribahavaFiraun
dengan cepat kemb#ffii;i {r;;' x'* seberangkan Bani Israel ke

seberang lautan itu' maka'setelah *u'uko sampai kepada s'uatu kaum

yans tetap *nnvn*uoi'";;;i;i' *"'"k''' 
-naii 

tt'oZl berkata: "Hai

M usa, buat. a h "' 
uu" i''*' sebuah t't'on'iO"t' a I a ) sebaga ima'na mere ka

m e m p u ny a i b' b 
" 

o p o' i u' i' 
"- 

i i" n o tal 
" 

"( 

QS al -A' raf [7 ] : I 3 8)'

Mahasuci Allah' bagaimana *t'"ku- O'p" kufui kepada Allah'

nadahal kaki merekr;;;h basah ut iiur menyeberungi,.lautan dan

.rru.uru masih d'l;it;;;an tuku cita akibat kemenangan'***

(QS asY-S1'u'ari' t26l: 68)

t@ F)i ii:i'l e'Lb
S n "'' 

g g' l'lty n T'i h o 
" "'i' 

b e n a 
:' 

-b e n ar D i ci ah Y cLn g

Maltapet'k'tsa I agi Mcth a P enltayang'

Setelah apa yang terjadi dari peristiwa di luar kebiasaan yang

rnenuniuklan buh*utsAii;'fi;'; Tuha.; ua,g Maharnulia vang tidak

dikalahkan dan dilem;Ll";;' M"f'" .vrti*g" du'' Mahakuat' Maha

Penguasa yu,,g tioa;'oit"r"rt'"' Mahl pt*ltti makanan yang tidak

meminta makanan. ru"irTrti.-u.ri balasan dan tidak menuntut upah'

tetap saja Dia '6')t Maha Pet'tyayang' Karena Dia adalah Tuhan

makhluk semesta ul'u'rr' Oiu Mengasihi orang yang berlaubat dan

menerimataubatitulilrabenar-benar*","ku*kembalikejalan.Nya.

'"o^F;ifr?::,,[','#ffi i:';:,::::;,,bat han ba-N1'a metebihi gembi'r a

salah seora's ai "';;i'-il1i'" 
saat clia'lerialay' ili 

::r::'terpencit
kemudiatt terlepas'i'"li'i tLnta' Ia, ticlak menit'tmpai makanan dai'

minuntan turr,, putuil,r'o', io iatang di_pohon rindang dan merasa pttttt'

as a t cr gi, t at k at cr ;'"';;;; ;; ;{'* E.*i,lo s tutr inv a kim uiti an i a b erkcr t';

ctensan gembira Ati;;";;;;;;i'n n'*iit'"dan aktL ttthanmu' ia satai:

karena merasa f"*ir:O, iZ'n senang." (HR Muslim).x**
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ta berkata
r, ia salah

asv Svu'an A' za. Juz ts

EISAII IBRAHIM AS
(QS asy-Syu'ar6' [26]: 69)

@.+;iv;+"3,5
Bacakanlah kepada mereka kisah lbrahim.

^{yat ini datang setelah selesai kisah ringkas antara Musa dan
Frraun- dan diakhiri dengan firman-Nya: Sesungguhnya pada yang

'leaikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat)
dlr.r tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. sesungguhnya
Tulunmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha
Pq-q-ang. (QS asy-Syt' ard' 126l: 67 -68)

Kemudian Allah berfirman tentang nabi-Nya Ibrahim as. V # ,.ttr:

€rA dan bacakanlah kepada mereka kisah lbrahim. (QS asy-

Spani' 126): 69) Hal ini menunjukkan bahwa kisah di dalam Alquran
Man sekedar sejarah diutus Ibrahim sebelum Musa as. Kalaulah Allah
rEin menulis tentang sejarah tentu kisah Ibrahim ditulis di depan
me4usul kemudian kisah Musa. Kisah dalam Alquran bertujuan
{Ft g'i pengajaran dan iktibar dari sejarah rasul terdahulu guna
merrrpkan hati Rasulullah saat menerima kesulitan dalam berdakwah.

Bil;a direnungi risalah Musa as dan risalah Ibrahim as, dijumpai
ffir-a Musa datang untuk mengobati masalah akidah berhadapan
fr-rEr" orang yang mengaku dirinya tuhan. Firaun berkata: "Aku tuhan
?&-! Allah." Adapun Ibrahim as datang mengobati masalah
&-'E\lTikan terhadap Allah di mana umabrya menyembah berhala dan

reS: tetapi sebagian umatnya masih memiliki sedikit iman, jika
{u*an iman kepada mereka, mereka pun menjawab: Ingatlah, hanya
fiW'aon Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). orang-orang
re ,@rgambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak
mwrfuh mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami

"lllah dengan sedekat-dekatnya." (QS az-Zumar [39]: 3) Oleh
fr iu kisah Musa lebih dahulu diceritakan.

ll**d kalimat '$e 
trSft dan bacakanlah kepada mereka, baca,

F&o d*n ambil iktibar. Dikatakan membaca dengan tiltwah karena
13' eaca kecuali yang dimaklumi dan dipahami. Apakah kata
iY'kqada mereka ditujukan untuk semua umat yang menjadi
E ,lakwah, atau khusus kepada orang-orang berdusta? Ulama
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T,qFsn SY.q'R.qu't Ju-io i tt

menjawab dakwah khusus bagi orang-orarg yang berbuat dusta'

dikarenakan oru, g- oru'rf i"" g,"-.v"kini'Rasulullah ti dak membutuhkar.t

bacaan ini. Jika p.,rl Jiiiukin kepada mereka,sutu uyll maka ha1 ini

merupakan pesan ptt*;;;; atau sejarah' Jadi' bacaan ini untuk orang-

orang yang dusta dan Lerbuat rngkar agar mereka mengetahui bahr'va

akhir dari dakwah pu'u 'u"t 
adalah kemenangan' sementara orang yang

ingkar akan mendaPat kerugian'

Seakan-aka, Al;;;;; fierbicara kepada- kaum. Quraisy: 
-"Janganlah

membanggakan kekuatan dan jabatan kalian' dan janganlah tertipu

dengan kekuasaan ;;ii'; terhadap bangsa Arab"' 
-ku*Lu 

diketahur

kekuasaan it', ,.Ut"u]'ya tertetak pada 
*kemuliaan 

Baitullah' bahkan

tidak akan ,-", :"j"J p*iuguu, kalian kecr,rali dengarr kesuciat]

Baitullah.
Kalau tidak karena Baitullah suku Quraisy tidak akan mendapatkan

kecludukanseperliinj.Kctrenakebiasaa'norcolg-orongQtu.ctisy,(yaittt,
kebiasaan mereka i);'u;r"o' o*' mnrim ding;, don nDrsim panas' (QS

o*iiil t;:fl1#;Lilenyapkan 
oreh rentara Gajah, suku euraisv tidak

akan mendupurrur"tll;ir#*;; 0", r.t""saan terhadap jazirah Arab'

makct ltendoklah ;;;;;:;; n"'ryn*boh TtLhan Penilik rtmtah itti

(Ka'balt). Yang tl"lloh memberi n'o'ion'n kepcrda mereka untul:

mengltilartgko" t'p:i''"io"n-mtenganlank'alt n'n''eki dart ketaknan' (QS

o*iil 
'Li:: i:,;'r' adaiah berita penting vang hams dikatakan dan

rvajib didengartan 
*serta 

diambii du'li'ya itttlbar dan dijadikar

oerbandingan. Tidak dikatakan sesuatu beriia itu dengan nabit'kalau r:

Irirr i,.ilt yang bersiflat remeh dan biasa'

Jika diikuti O- J'pt'f"'tikan kata nctbaa *',0']1-T'fquran 
nlsca\e

kita menjumpoi tlunyu diucapkan :tl"k masalah penting' sebagaimana

t-rrnran .tlrah swi:"iJ'i'i "p':\* 
merekcr saling bet'tunya-tatq'cr"

TentattgnabA'luerita 

-i"i 
i"; (QS an-Naba' [78]: l-2)

Firman-Nv" d;i#'fi; 
'"I'"i-d 

il t*ilg gagak Moka tidai:

tantct kentucticut iil''')'l'r"i i"a'n'ii'"toi' i' init'nto "Aku telai

mengetahui ""'i'i'i'l'l'i''i 
t'o''u, bnl'"'m mengetcLhtil'tya; dan kubav';

kepodanttL dari ';'n'n7'i 
S-1?o sttattr nabA'/berita penting 'vattg

ir,i, o f", i. " (QS an-N aml 177 ): .7L)
ladi, firman-Xyu n*';i li kisah penting tentang Ibrahim atauberit;

penting. Ibrahim adalah bapak para nabi yang dipuji oleh Tuhannl';

50

. 
II l.1 ll1rl,l ;li[]:ili].i]]ll 1liffifllflffllffil

:: :l::l::l::l::il:::l:l:l:lil::l:l:l:l:l:l:l:il:ilil:ilil:lil:il

il ..ll.rlill'rI.r.r]1 ffrlir 

x



"" a"*
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t'ak orang-
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oleh Tuhannya

,rsr . Svu'en-A' za. Juz w

dalam banyak ayat, di antaranya: Sesungguhnya lbrahim adalah
norang ummah/imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada
tllah dan hanif. (QS an-Nah1[16]: 120)

Al-Ummah tidak disebutkan kecuali pada jarnaah yang disandarkan
Fda sesuatu yang khusus, dan menghimpun mereka berupa tempat,
rsa dan keadaan. Demikianlah Rasulullah telah diberikan Allah
brginya kesempurnaan dari sifat-sifat yang tidak seorang mampu

-tgembannya. 
Oleh karena itu, Rasulullah bersabda: "Kebaikan ada

bryanku dan umat-umatku hingga hari kiamat " (Khasfu al- Khaffi,)
Seluruh kebaikan tertumpu dan menyatu pada diriku (Muhammad).

lI setiap sisi kepribadian nabi sebagai dai, ayah dan suami, terdapat
l&r-kan dan suri teladan. Bentuk kebaikan lain dalam dirinya dapat
ft ada sifat keberanian, lemah lembut, bijaksana dan
h'Ipngetahuan serta mulia. Demikian pula kebaikan bagi umatkup:rttar pada setiap otang, mereka mengambil kebaikan hingga
ndapat kedudukan, tapi tidak ada seorang pun sanggup menghimpun
lmpurnaan sifat-sifat terpuji selamanya, selain diriku (Muhammad).

Begitu juga dengan Nabi Ibrahim as merupakan umat karena
Em pada setiap orang, seperti: ini pintar, ini bijaksana, ini alim dan
I hh lembut, telah menyatu dan mengkristal pada dirinya. Hal ini
lft hanya sebatas perkataan untuk memuji Ibiahim as tapi benar-

F nlrata dalam kehidupannya. (ngatlah), ketika tbrihim diuit
hra dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), taju
hf menunaikannya. Allah berfirman: "sesungguhnya"Aku akan

V*anmu imam bagi seluruh manusia." (eS al-el qaiahl2l: 124)

t C-rmplah satu contoh yang membuktikan kebaikan Nabi Ibrahim
th drnya yang agung: "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka

-!E 
Rosul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada

FL q'at-s-vat Engkau." (QS al-Baqarah l2): 129) Muhammad Saw
pbcrOasartan dari tetesan doa Ibrahim as.{<**

(QS asy-Syu'ari' 126l: 7 0)

@ irlS c.y;j yyiu iy-

Ketika dia berkata kepada pamannya dan kaumnya;
"Apakah yang kalian sembah?"

il.ks'ah Ibrahim ditujukan kepadd pamannya bukan kepada
g: Bila ajakan dimulai dari kaum kerabat, maka ajakan itu

...

,
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T,qrsln SY,q'n-twt Ju-to to

daniarangdarinya? :r^1. ^+rrrqn main. Alangkah mudah

Jadi. patung itu tuhan yang lla.k aturan main' Alangkr

orang menyembah #;'v""i tio"rt.p"tt"r1 menyuruh sesuatu dan

melarang sesuatll, 
'ffi;; ''"i* tiour, r'it^ memberi balasan dan

oerhitungan- karena tratit 'Oi 
otietapan,uugi o'ung yang taat kepadanya

:r;'ti;;,:;i'it"u t'ogi orans va,g bermaksiat atasnva'

Biasanya*"'*l^'oiiu'*Jngutamikesulitanataumendapatkan
kesusahan yang tii;i ;"*p" OL "t"ti' -aka dia akan berlindung

kepada Tuhannya ffi ;;;t, p.rtoiorrgun ...uyu berkata: "Dnhai

Tuhan," namun * ,"'* Uil"\t't' ,ot"vtmUuf' 
patung jika terjadt

dalam dirinva rt"r"i'i'ip"rtah dia {#; kepaia patung? Apakah

mungkin orang *t*'*u tepada patung vang tidal bisa memberi?

lvl er eka nt eni cLw ab : " iami n''u n'' n'l'b'"'- i b e,, a l' r b e t'l r a l ct dan kan t'

s enaril i as a' nf'n *' J"rc *b oh:''1 o''S'''k"'''' n t' a him : " Ap ak'ah b e r h a l u'

berltala ittt mencleng'ar (iloa) ':' :'*;;;; ka"u berdoa (kepaclan!'at

AtatL (clapatt ot l *z,lnka nlenrberi *r;,,;l;;;r; kepctlattttt..atatL membet"

trud,r'ot '" (QS ;r;-;;'';;' t26l:. r'ili: ' 
:ioi' peribadatan selair

ditujukan kepada ti;t' ^i.Ln'p.iibadata-n'dungu 
dan tindakan yarl-

pasti ajakan yang benar dan baik' karena orang menyukai kebaikan

[... *,,. ..'l ::i : *ixli:[H f * SIX:I : 
:.'1'-' 

#; [1i{1i
diragukan man faatnva; 

;il;i,; 
"vr.rir-o-iuri' 

pu'*nnya di sini adalah

terkait apa-apa denl

i;;;yuT;r.iul' f itu uuhas sebelunrnYa'

Pertanyaan bagi paman dan kaumny a 'J.ii,;o 6 apakah 'vang kalion

sernbal.L,.) rertanyaan be*ac1a ingkari ini menunjukkan bahwa mereka

terah sarah datam;J;k;il^ ieriuadatan, kur.nu ibadah itu harus

dilakukan tttto'u'lg dengan pt"'h 5;;;* 
mengikuti perintah dan

rnenjauhi tu.ur,gur. 
",4.;"r* o*ng yang menyembah patung apa seruan

bodoh.
Selanjutnya, apakah dialog ValS 'ferjadi 

antara Ibrahim dengar.

oanran dan kaumn;;?t; ;ttlu1 aia aiangtat menjadi rasttl atau

sebelumnva? Ulama ;'Ji;;J' b1hw1 d;i;; diri lbrahim as suda:

muncul sifat-sifat ilffi; ;at recit. otu *"ngingkari peribadata:

kepada patung d"';t;;i;ttttrt'rrr oit'*' -t"1uai tasul' sesungguhnt "

t el ah Kami o'ur":o"orin- i"i' a' 1t" 
o ni*-i'i a"'-'n k-eb en ar an s eb el t Li' 

"

(Musa clan Harut)"i"'';k'h Kami *'""'g"n';n"i fteadaan) ryd' (Q>

" T:il1;tl'i'rt"ll hahva Nabi Muhammad Saw sebelum diut';
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rlindung

"Duhai
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.\pakah

nl
iiut kami
herhala'

,trlctnla)?
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ell selain
Lkan yang

r dengan
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elibadatan
'.rtrgguhnvtt

iit .sebelunt

r rrljn. (QS

,Ll1rl diutus

asv Svu',q.R A' za.Jvz ts

menjadi rasul dia membenci patung-patung dan menentang
peribadatannya. Dia heran saat melihat kaumnya menyembah patung
ilm berhala. Rasulullah Saw melihat salah satu patung putus tangannya
dm mereka meminta bantuan untuk memperbaiki tangan tuhannya yang
pufts. Rasul tertawa dan heran saat melihat orang membenahi tuhan
pg disembah. Setelah itu Rasul mengasingkan diri dari mereka dan
pryi ke gua. Dia berpikir tentang Tuhan yang Mahabenar dan
bqgrimana cara menyembahnya yang benar pula.

Seakan-akan kalau setiap manusia berpikir secara sehat dan cerdas
lrlau belum diutus nabi kepadanya, niscaya dia akan mendapat

!fimjuk kebenaran. Karena agama Allah adalah agama suci, jika orang
rynlapatkan kesucian ini niscaya akan mendapat petunjuk dalam
h$maran.

Sebagai bukti apa yang terjadi pada diri Umar saat dia berbicara
ffirg satu perkataan dengan Rasulullah, maka turunlah ayat-ayat suci
Cri Allah yang sesuai dengan perkara yang disampaikan Umar.
lemlullah pun telah menegaskan hal itu kepada kita bahwa akal sehat
h ftrah yang benar bisa membawa kepada j alan agama tanpa rasul.

Manusia bisa mencapai bukti kebenaran dalam permasalahan agama
hcoe agama sesuai dengan akal dan pikiran. Seperti dusta tidak bisa
&rima akal dan agama. Demikian juga korupsi, ketika kamu
qembil hak orang lain, maka hakmu pun akan diambil orang.

.fita diperhatikan dengan akal sehat bahwa melihat aurat tubuh yang
b itu dilarang. Di sisi lain, agama telah mengikat
ffi manusia untuk tidak melihat aurat wanita-wanita yang bukan
*in Demikian juga halnya dengan pengharaman mencuri dan
truh- Ketika kamu dilarang mencuri dan membunuh, di saat yang
r Allah melarang seluruh manusia mencuri barangmu dan
frrnornmu.
,'' Imi ditanya tentang ayat: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya
FF, membawa) petunjuk (Alquran) dan agama yang benar untuk
Han-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik
ft, rynwkar. (QS at-Tawbah [9]: 33) Mereka berkehendak

*tan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan)

F* don Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-

Aldapun orang-orang yang kafir tidak menyukai. (QS at-Tawbah

E q Mereka berkata: "Setelah empat belas abad muslim di alam ini
hEr:di kelompok minoritas ia tidak unggul terhadap agamalain,

l|rlllllflllrlrll
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T.qnsn Svs'r'uvt Jtt-to to

basaimana sebenarnya kita memahami ayat ini'?"

"""il;ilj buh,"u fiil;1,i"* r.u,. llit1ffi-:il1 'l]li 
r,xLxl

l;;*1fl?i# JffiJIff "l,ii"'tt1*;",ut'- 
ou', tukti Y-e b'1'11

melalui huktrm ,t"*t:[';;p'r'" o'ri'' ]:'u* 
seperri masalah perceraran

dan poligami' Kita *t"t*'t^" '*ut'luilr- 
utun cenderung kepada

hukum ini sebagar ';"'dt#;;; 
t"r; 

11"n 
dan tidak ditemukan dalam

"g"*" 
f.i, pemecahan masalah ttp"lll 'Ti *uriu tahun 1971, pertarna

,.*X -'ff":I'["':J;:ff;,- iqii: y laran g rib a van g' 
"b "l""vu

dibolehkan' tr,4e'ettr ;;i;;t;g itu ualaupun tilak memel'uk lslam' tapt

Iiukum Isram to.,rrr"*."'litli ,.,rp aiuoopri demi tegakLrva ttraslahat

negara ttrereka' "ti'''-*t'"i;kkt; 
r'^rt*]"iti''"'-., it' ttt'it.., unggul dari

aqalna lainnya. , ri..^ .,t.tc ,nr,,tlo Lrgafil
Maksud tuttuk clintettattgkurt-llt'ct atas segcrla agdt::tt' (QS ar'

Tawbah [9]: 33) ;'k"' berirti :t*Y orang hims menjadi mukmin'

tiaur r "iupi 
..,i#""*"*" i;; i:l1';n i*n,ti[S T:Ji:'XT"iff

:rumxhT:::h :lll},,Til:T\.'r u,, i., 1 eb ih trn g gul clari a gama

lainnYa.***

dXiii*.'2"2'';u
M er e ka n"ni o* oa' l' K''ni m eny emb ah b erh al a -b erhal a d an

kami s enantias a tekun men'1' etnb ahny a' "

Ini kesaksian dan pengakuan d11i 
,keluarganya' 

Mereka berkata

terhadap airi -t"tu :#;' 6\*\ '# kami menl'embah berhalo-

berhala. Ibadah dan ketaatan' Apa-yang dikata\"1-p'1Y"* kepada

mereka? Apu yu"g'i'ptti"i'^r'tt,,i rt"iti saja parung itu tidak bisa

meniawab. -:r^ r^6 tat merek3

iiku hu,,yu sebatas ibadah masih dapat dimaklumi' tapt st

.J; 
":;;o'-A"1fr-;; kami senantiasa tekun menverubahrya

Maknanya tnereka terap melaksanakan peribadatan pudl Ylk'' 
malan:

dan di siang hari. ,,.J'lI^f.,'*ri;h b"gi;.reka karena tuhan-tuhan iru

tidak membt'itu" 
*tt'lit'?"u"' 

lu"a1. iu'"'pu p"tutt"an' hanya kamu

mengambilny' ""*H;g'*t '"'lf' 
Aun metattuttan patung-patung ttu
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ali dalam
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t titnt

ka berkata

iir bet'hula-

uru kePada
tidak bisa

saiat mereka

', crnbulutt'ct.

lktr-t malanr
,:n-tuhan itu
l.lliva kamu
rr-llatung ittl'= r

esv- Svu',q.n-A' za.luz ts

rgrkamu.
Tapi, bagaimana Ibrahim as memberantas mereka? Dengan apa dia

mjawab mereka?***

(QS asy-Syu'arfl' 126lz 72-73)

@ t$,.j "&;1; 5@ L,;i 4 K,::;,y j6
bkata lbrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)
an sewaktu kamu berdoa (kepadanya)? atau (dapatkah) mereka

memberi maffiat kepadamu atau memberi mudarat?"

hmg dan berhala itu tidak bisa mendengar setiap orang yang
mjatkan doa kepadanya, dan tidak dapat memberi manfaat kepada
rE )timg menyembahnya. Dia tidak memberi mudarat kepada orang

- 
hftr kepadanya. Untuk itu, mereka tidak mendapat jawaban dari

EFan itu dan tidak pula mendapat hujah kecuali mereka
Et:.*+

(QS asy-Syu'ari' l2$: 7 a)

vL 'i'^- ttyKuir;;\{rJ blt
. .- . ,,rttrirlr'ol:: "tBtrA'att kut'etttt ilttl scbcttot'rt.t'u Konti

.,'-i,tTtttti nenek moyculg komi berbuat clemikicut."

"'.. ., .dak menggunakan akal pikiran dalam masalah ini.
: " . ::rereka berkata dalam ayat lairi. "Sesungguhnva kcnti

'.;:-rak-bopak kanti tneng(tnLtt sLtcttLt ogama clan
. -;tnti oclalah pengikttt .fejctk-lejak mereka. " (QS az-

-i :-r
.-.-.lrlakan kepada mereka: "Kapan kamu terus firenerus

.- - : .... rapak-bapak mu atas apa yang mereka kerjakan, dan
. . ' : .: ,.lntllk berubah dan berpikir cerdas? Selama kamu tems
Ils perbuatan bapak-bapakmu niscaya kehidupanmu tidak akan

-: .: :lr-]\'0. \{engapa kamu mempertahankan taklid kepada
.- 

= 
.i -,1-. dari bapakrnu dalam masalah inirrr***
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Tepsn Sve'na.lvt Ju-to tti

(QS asY-SYu'arfl' 126lz 75-17)

.\t / t/.i ,, 
') 

. )-,/.., ', i ."\ I t," '' ?,< '-'/;"1 
/ /

:T i;;Vi fft1t;t A\ : ;-::35; 
-;sc 

v-"Jst JV

O a4ri 5, *t--1."3'"'ir,

Ibraltim berkata; "Maka apakah kamu telah ruemperhatikan opa

tang selaltt kamu semboi, ko*' dctn nenek tnq)ang kamtt yang

rlahttltt? ' kat'etta sesttnggtrhtua apct ))ang kamtr sembah ittt adalah

mustthku' kecttali Tuhan semesta alam' "

Ibrahimasberkata:"Janganlemparkanperkaraini.terhadapbapak-
bapakmu, atau jangan kamu"sandarian kesalahanmu kepada mereka."

kemudianiamemberitahudenganjelasseakan-akaniaberkata:
"Keledai di ikatanmu kendarailah'"

;"rbg'49ko,""osestLngguhrry)aapayangkatttttsembohitttadalalt
musuhku. Kata acluwt't''tt berarti lawan atau musuh' dalam ayat ini

bentuknyamufrad*ufu,p""didahuluidenganbentuk-dhamirjamak'
Mengapa tidak dikatakun dalam bentuk iamat< 'adaun li/rttu'suh-musuh

ku.
Ulama menjawab, permusuhan dalam agama bentuknya satu'

berbedadenganp.....*hundalammasalahduniayangbentuknya
;ilr"k durr" beriilurrg, sebagaimana dijumpai 

- 
dalam 

, 
firman-Nya:

i"grt'H, akan nikm,ri' Alloh 
*kepadamu 

ketika kamu dahulu (masa

.l ah i I i ah )' adA' /bermusuh-musuhan' m aka All ah rn emp er s atukan h atimu'

(QS Ali-'Imrin [3]: 103)

Dijumpaidalam'*utAri'ImrAnkataa,dtiu/tnusuh-mu,suhdalam
bentukjamak,karenakembalidalambentukpetmusuhanduniayang
berbilang sebabnya, adapun petmusuhan dalam masalah agama

bentuknYa satu.

Demikianitukamikatakandalamsuratan-NCtr,firman-Nya:Tidak
acla halangon nogi ,,.o.ng buta, tid.ak (pula) bagi orang pincang, tidak

(ptta) bcrgi orang ,riir]a" traot @ito) bagi dirimu sendiri' makan

(bersama-snn n n 
"'"itk:a) 

di rumah kamu'seniiri atau di rumah bapak'

bapakmu,dirttmaltibu-ibumu,atausaudara-saudaramu'atausaudari'
s auclarimtr, atatt ntakc ik-ntakc ikmu' at au p akcik-p akc ikmu.' atau rumal t

oratlg 1'artg kamtt ntemiliki ktmcinya atait shadikikum/sahabatmu' (QS

an-Nfrr \al:61)
Semuakalimatdalamayatiniberbentukjamakhanyakalimat

s6
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.,/.7 ,,,,_

:"-,sl .J\e

tikan apa
tmuyang
itu adalah

&adap bapak-
rada mereka,"
n ia berkata:

bah itu adalah

rlam ayat ini
lhamir jamak.
/musuh-musuh

ntuknya satu,

ng bentuknya
t firman-Nya:
dahulu (masa

atukan hatimu.

rmusuh dalam
an dunia yang
asalah agama

nn-Nya: Tidak
pincang, tidak
sendiri, makan
rumah bapak-
\ atau saudari'
zu, atau rumah
ahabatmu. (QS

hanya kalimat

";rktrrn datang dalam. benfuk tunggal, karena srtacraqah berarti: -:'':rbaran yang benar serama di jalan-,{ilah satu oun t,ouiierbilang.l-",am pemberitahuan Ibrahim Lepada musuh-musuh dengan patung' 
- -rng terah mencerakakan mereka, ,.saya memberi tahukan. *. ,.sr-rhanku kepada mereka. Jika benar_benar mereka sanggup': -'iiratkanku rakukanrahr" Setelah lbrahim menyatakan-- ''s:rh:rnnya kepada patung dan berhala, maka iu b..hrrit.l;#;- -':.'a dan lbrahim sedikiipun tidak mendapatkan rnudarat.xx*

: . 1- ,\1
i -;1-i5-_4r

, Trltou) yang tehh menc:iptakan .taya, ntctka Dictlalt .t:ctng' 
"tltrki sc*'ct' dcn Tuhartku, yctng Dici ntentberi nta,kan cran, :;utt)t kepadaktt, dan opabilct iaya sakit, Oiotot,;,,lnny

nt e nl e m b t t /t k an s n.t, o.

, -.ikan Allah be_rkata kepacla ntereka, wahai oran,s_orang' ' '',,ilah bahwa ibadah rnemiriki sebab-sebab dun tr,rtrron.' : j: nrenjelaskan tuntunan ibaclah dari Tuiiannyll^ettatr Sr"t.
= -;.*' 'jJJ (Yctitu Ttthctn) .t:c,tg te/urt ,teuc,iptakcrrt sa.y.a, ntaka

: 
'rerrL,trttrci 'sal'ct. Dia telah,renciptakan saya dari tiada, dan: ...erlLtanl(, dari tiada, Dia rne,ciptaka, t ugit, peraturan: .,Sr hidup, Di.u.. f1n-e menjanrin k.relarnu-trnkr; d.ngun, iiclak rnengambil faedah dari hal ini ,.;;;, uorrr.o, r.ito- - _.,:,1-ril rnanfaat dari_Nya. Apakah putrrg_put*g telah

,,1 \ang sama seperti inii Tentu tidak. Jadi, hanya Dia yang-,.,. .liserlbah.

,! ,trtktt Dialoh ):ctng nlenLtnjulii ,srtct, dengan peraturan
, -,: s ,tenja,rin.ura,usia seperti katalog yang dilampirkan' ::rbuat produk barang grnu p.,r.1iha-iaan ir,, p"ru.'utun
'-'' r1igu,akan konsumen. pabrik nor-.,. r-,r.r.tuftiuo t.,j.,u,- - ":'':1r baran-p seberum dirakit. Apakah r.rtu p."lor-, rnerihat- ' 'ing diciptakan oreh pabrik. kemudian iu u.*utu kepada_,..,uokn_vl digunakan sebagai kulkas rr..,-koilpor..,.,
---, ^e.rsakan dala,r alat ini kamu harLrs melihat di kataios

: iil: i:l: lil: lil:i:l: lil: l;l: l;l:il;llll:llil:llil:ll:lillll:lllllllllllll

(QS asy-Syu'ari' [26]: 78-80)

4! "^ ).$*e;t;.-clt

: :rl: ::l: l'l: lil:i.l: lil: ll: l.l:il,lll.lil:ilil.il:liilil.llllilirilrfi
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T.qFsR Sve'rq${ Ju-to lo

atau membau,a kepada clistomer servis. demikianlah jika kamu ingin

rnengambil peraturan yang menjamin kemaslahatanmu' Jangan

mengambil perawatan ,.iuin" dari pabrikan atau perakit' Begitu juga

alam ini, tidak mungkin Dra rnenciplakan aiarn sementara manusia yang

menetapkan peraturan terhadap cipiaan-Nya' Contoh' kamu tidak boieh

*.r1guiui.un kepada tukang potong hervan buatkan saya peratllral-l

televisi.
Kemudian disebutkan setelah rtu kebutuhan yang diperlukan untuk

hidup.Jt.)p.P4irll,,,,,gDictnlentberimokcmdorLmitntnt
kepadaktt, i* 

'* *;' \-:\j dan apabila aktr sakit' Dialah Yang

rnenlembultkan aku.

Di sini dhamir munfasii (Htr*-a/Dia) menunjukkan ta'kid

pn,rguoton. Pengukuhan tidak datang pada awal kaiimat' kecuali

bentuknya berada fuJ" a.roiut ingkari. Allah Swt telah menguatkan

bahu'a masalah hidayah, *ukunutl, minuman' kesembuhan berasal dari

AllahSr,vt.Karena.-pu.macaminitelahdimohonkepadaselain.Nya,
Terkadang sebagian orang menyangka bahwa. 

. 
dokter yang

menyembuhkanpenyakit,bapakyang.memberirezekikarenaiayang
memenuhi kebutuhan. thdajah terkadang yang diminta orang untuk

menjadikanp..ut.rru,tbagimanusia,dankitamelihatbahwakomunis'
i.uf itufi, dan lainnya menganggap dapat menjamin kemaslahatan

,runusia, dan itu adalah jalan hidayah mereka'

Demikian ailJ -""gukuhkan diri-Nya sendiri dalam masalah inr:

.r.rb- # ,;;u 6it (vainr Ttthan) I'ctng teloh rnettciptalran sat'ct' moktt
9_ v_ Jt Y

Dialoh yatlg mertttrtittki so,va' Hidal'ah hanya datang clari Al1ah begitu

pula hui.,rl-syariatriya yang berlaku bagi manusia' . ,.
Terkadang kamu befianya dalam firman-Nya: & 'p 

"*; 
t:Y'

dctrt crpctbilcr scrya scrkit, Dialah rong mellyembuhkan 'sala' Mengapa kita

harus ke dokter untuk berobati Kami menjarvab, dokter hanl'a

mengobati dan itu sarana kesembuhan' sedangkan kesembuhan

datangnya han.va dari Allah, dengan dali1 dokter juga bisa menderit;t

sakit dan ia ticlak n.,u-p., *.ry.ib.,hkan penyakit sendiri. Terkadang

,uutpu,l.,diberii"i.t'i'bukanmalahsernbulr.tapidisitulahakhirdarl
hayatnya.

Kata mariclhtu'
perbuatan lamPau
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ASy- Syu,AR A, za.Iuz D

kamu ingin
ru. Jangan
Begitu juga
anusia yang
tidak boleh
a peraturan

lukan untuk

dan minum

)ialah Yang

ffrn ta'kidl
[at, kecuali
menguatkan
berasal dari
rselain-Nya.
rkter yang
ena ia yang
prang untuk
ra komunis,
emaslahatan

masalah ini:

I saya, maka

Allah begitu

p ;.a_.p t:!-9

ldengapa kita
blter hanya
kesembuhan
Fa menderita

i. Terkadang
hh akhir dari

'if il madhil
apakah saya

r an-q melakukan penyakit? Contoh kamu mengatakan si Fulan wafat, siFLrlan subjek sementara ia belum pemah menciptakan kematian, kita:arus waspada bahwa subjek maksudnya o.urg r".*ur"t perbuatan,iiau yang bersifat dengannya. Fa'it/sribielr di sini tidak melakukan
:erbuatan hanya memberikan sifatnya. Ia berkata l*,ar, berup a adab
':epada Allah, tidak dikatakan Dia terah memberiku penyakit, tapi::nr akit itu datang dari diri manusia.

'{dapun dalam masarah yang tidak pemah ada orang mengaku,: 'ka kata kerja di sini tidik menggunakan taukicr/penegasan,);ragaimana dalam ayat selanjutnya. *x*

(QS asy-Syu'arfl' [26]: S1)

ry#t#"6i?
,-artg ctkan mematikan saya, kemuclian akan menghiclupkan

saya (kembali).

Di sini tidak dikatakan: "HuwarDia mematikanku dan HuwarDia--*:hidupkanku," karena mati dan hidup u.ruou ii-i";;;, Allah, di* 
'=: trdak seorang pun yang mengaku dapat melat ut uinya. Timbulr;r':rl\aan, apakah seseorang yang membunuh orang tidak disebut::. ::ri mematikan? Telali 

-kit; 
jelaskan s"b.li*rryu bahwa- -. -:nuhan dan memarikarr itu berbeda. r_,frri qS;;.i;;, l3l: 144.l''1:rnatikan adalah keluarnya ruh dari lasid, ."o"rgt"" anggota- -:r1\ a lengkap dan tidak *ruk, dan seterah ruh keluar barulah tubuh--'"- sedikit demi se_dikit. Adapun membunuh ialah merusak tubuh/* : : 

_ 
r an menghancurkannya hingga keluarlah ruh Oarinya.

_ 
",.:'.:r]:,1,:f:.yrri,t 

tidak ..iiung pun yans dapar metakukannya.- ' :'i ra-ra Namrud melawan Ibrahim as dalam -urutut, menghidupkan*:- r-31r10tikan, Alrah_membuka pendustaannya, bahwa Namrud tidak' :: ::enehidupkan, dia.._hanya menluruh pengawufnyu _.rrbunuh': -:ri ra\\'anan hingga dikatakan dia telah _"rruiikur, i* _"_uufkun: -:r'-' 
)an-q akan dihukum_ mati hingga dia disebui ,"."grriaupkan.

,_ ._,;.11,_11\3jursuan. 
Untuk itu r"biahim menepis-k"Jirrguun tri-* :: f er^ata: "':esungguhnya Allah menerbitkan mitahari claii timtr,

''hi*cutlah dia dari barat," raru heran tercriamrah orang kafir. S al-Baqarah l2l: 25g) Terdiam dan membisulah Namrud,.-' -, .: kebohongan dan duslanya.
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Tlpsn SYa'n,twt Jlt-lo ttt

Kata sambu ng tsuntma/kemudian dalam firman-Nya: d- i #.

v-at'tS akart nrcnrutikan sayo' kemttrliatt akan menghidupkail sa'v-ct

lkernbali.).Artinya kemudian dengan tenggang waktu yang lama' Tidak

;i;;k"i,i*ou/din,, r.iugui pengganti "tstmtmo/kemudian" karena,'ait

berarti kata sambung rnutrak karena antara mati dan hidup memiliki

rentang waktu yd;;;j;ng' Kemuclian Dia mematikattnl'a falmaka

ntemcLsttkkarutya i' ait'i kttbtu" tsumma/kemudian bila Dia

ntengltettdaki' Dia itemba'tgkitkanry'a kembali' (QS 'Abasa [80]: 21-22)

***

(QS asY-SYu'ari' [26]: 82)

l@ '=,.lr \ ;; 6+ J- a J ;L'\ GiiS

Yang amat ktingirtkan akan nlengamptuti kesalahanku pada

hari kiamat'

Menakjubkan saat lbrahim berdoa dengan lafal ini' apa yang

diinginkanlbrahim as sebenatnYa?

Ibrahim merupakan bapak dari para nabi yang disebut sebagai

"umat" yung patul' ttp"au Allah' dia bukan dari golongan orang

musyrik, Ibrahim "'l"O-"0" ":ian 
dari Tuhannya dengan beberapa ujian

dandiamampumenjalaninya'berdasarkanhalinidiaberkata:JiLJ'

J,,il1 {' # J, 
.fi Yang antat kttitlgillkan aka,tt ntettgantptttti

kesalahankLt Pctda huri kiamat'

Ibrahim ,u"gu';t'uOuU A"ngu" Allah' walaupun dia telah mendapat

kebaikanyangmelimpahdiatidakpernahlupaberibadahkepadaAllah.
oleh karenanya Ibrahim memohon ampunan'

Pada ayat iti ;;;i" Uo ttt*uti bt"u''u' kapan Ibrahim betmohon

dan bermunajat kepada Atiah,l relah disebutka[keagungan Tuhan dair

rr-renyebutkun "ilttiuinit<mat-Xya 'li 
mengakui bahwa Allah telah

menciptakan aat ffiil; dan Dia memLerikan segala kebutuhan

ntol?.u, 
hamba terhadap nikmat yang diberikan Allah dapat menghapr:s

kesombongan diri, dan menl'ucikan ruh dan raganya' hingga dia

termasuk orang yang layak bermunalat kepada Allah dan ahli doa' Jika

kira mengak i b;;;;-attut1 adalah pemberi nikmat pasti Allah akan

mengabulk", pt;;;un yu'1g kita butuhkan' Ini sangat berbeda dengan
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' ,! , 'I fJ u#-
tan saya
na. Tidak
vefia wau
memiliki
r falmaka
bila Dia
Al 21-22)

eada

apa yafig

ut sebagai
gan orang
erapa ujian

a: ;t1 !,Li
engampuni

h mendapat
pada Allah,

r bermohon
Tuhan dan

Allah telah
l kebutuhan

,menghapus
hingga dia
hli doa. Jika
Allah akan

beda dengan

-'r.rns vang tidak pemah mengingat Allah, dan tidak pemah mengenang
.::baikan-Nya, bagaimana doanya dapat terkabur? Bagaim ana caranya ii
:.sa meminta lebih kepada Allah?

Jadi. janganlah kamu berdoa terkecuari dengan hati yang bersih dan
.;:1as dalam beribadah, demikian Rasulurlah bersabda: "Bit.arry siapa
-.;.bttctt dengan apa yang ia ketahui, Allalt mewariskan kepa.da pa
-;,:! tirllk ia ketahui." (HR Abu Naim)

.Jlka kamtt bertakwa kepada Atlah, niscaya Dia akan memberikan
.:'',idorrt ./ilrqan. (QS al-AnfAl l8l: 29) Maksudnya, jika kamu- -rrpercayai apa yang kamu perbuat, lakukanlah, ambillah hidayah-Ku,

-,-:-Ku dan taufik-Ku, ambillah lebih banyak jika kamu benar-benar-.-;::Slmani-Ku dengan kesucian ruh dan jiwa, niscaya kamu termasuk,:r rrrtrle munajat dalam berdoa.
irrahirn sebagai bapak para nabi tidak pernah lalai dari doa setelah

- ' ::rendapatkan dan mengingat nikmat sefta mensyukurinya, sesuai
-i---'.r firman-Nya'. "sesungguhnya jika kamu bersyukttr, pasti Kami

' . ' .,tetttlntbah (nikmat) kepadamu. " (eS Ibrdhim [14]: 7)
S:-'rang ahli makrifbt berkata: "walaupun hamba bersungguh-

-'---:h dalarn doa, maka dia tetap saja memohon kebaikan sesuai
-i - --'--- pernahaman dan pemikiran serta sesuai dengan ilmunya. Kalau
- : --.ngingat Pemberi nikmat peftama (Allah) dan mengakui fadilat
- - -- :r:erikan-Nya, serta berserah diri kepada-Nya, tentu ini lebih bait<,
--:: ,.- \l1ah Swt memberi sesuai kekuasaan dan hikmah_Nya.

'1.'isud inijelas disebutkan dalarn hadis Kudsi: Barang siapa y.atrg
^:,':kurt diri berzikir kepada-Ku dari masaloh-Ktr, .liu'pasti'. .ii\', lebih dari orang mentinta lalu Ku beri.,, (HR Tin,izi)

.'' r-rer'1811 Allah tidak pernah diragukan, dan pilihan-Nya lebih. : -...r pada pilihan hambanya untuk dirinya sendiri. Contoh, jika' - r::3rgia, dan kamu katakan kepada kedua orang tuamu. ,.Apa
--- ,.r-... l-iarus bawa dari tempat berlibur? Jika dia berkata: ,,Saya

r ,-." rentu ini akan menyulitkan dirimu. Tapi jika dia mengatakan
. - - -: r--.. "Terserahmu," maka prlihanrnu buatnya lebih baik. *>F*

(QS asy-Syu'arflr [26]: 83)

4-)4)u,*rrS(44 45r;
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T,qrsn SY,q'Rtu'i Jtt-to to

(Ibrahhn bercloa)" "Ya Tuhanhr' bet'ikanlah kepadahL hikmah

datt ntasukka"lih ",'o 
ke dalam g.olongan orang-orang yang

saleh' "

Kita perhatikan bahwa Ibrahim tidak memohon sesuatu demi

kemaslahatanduniasaja.Katahtrknlanberbedadengankatahikmah.
Hikmalt meletakkan Jesuatu di t"mpat"vu' adapun hukum adalah

rnengetahui kebaikan pt*u*u hingga munlsia mau metaksanakan apa

yang diketahuinYa itu'

DalamdoanyaIU'ut'i''bertata:JUiberilccuilahliepadakt'Hibah

adalah pemberian tanpa minta..balasan' seakan-akan dia berkata kepada

Tuhannya: "Saya 
'iO'uft '"*iliki 

sesuatu' rrruttu berikanlah kepadaku

pemberian dari,sisi-Mu'"
-'J1-4J\, .J2J\ t dart masttkkanlah sct'ra ke clolam golongcm ot'ctng-

v.i Y

ot'at1g tang scrlelt' Maksudnya berikanlah saya kekuatan untuk berbuat

sesuai dengan o'ung 'uttt' 
yang mendapatkan pahala'

A1lah telah Jengabulkan aoa. tUratlm as: demikicmlah Kanri

perliltatlcon t.upnio'--iurot,im tcmcla-_tanclct kectgtmgan (Kami'v"on!

terdapat) di langit d)' l"*i' (QS al-An'am t6l' 7\ Malakfil berartt

makhluk-rnakhluk yang tidak '"tutputt 
y;g ditampakkan Allah

kepadanya,karenadiabekerjasesuaiilniunyadenganalam/riss.i..
s es u nggtthtt v- a ilia' ai''*i"' i n"''b'n or te nnos uk o r ang- or ong v an g

,rl"l,. iqS al-Baqarah [2]: 130) ***

(QS asY-SYu'arff' [26]: 8a)

',@ ,rf \ CO:v;qJ-.f;S
Jadikanlah sat"-a buah tLiur t'-(117g baik bagi orarLg-

oro,ig $'ang datartg) kemuclian'

Kitatahubahwalisanadalahalatuntukberbicara.Makna)'yu.-

bualltttttu.wngbaikadalalrmengingatkebaikanyangperrrahdilakukal'
dengan benar Oun -1tt3to' tidak seperli sekarang saat saya mengenani

seorang, terkadanig'r'i,.,v"t oi "iuiu 
ritu t"mblrikan p"]'* tidak pad'

tempatnya, rrur,r'ui;;;i o"ol i*"i p'nip:?:: orans jahat dikatakar

f 
"ii.. 

r.i,loak benar danmenyalahi kebenaran rtu.

Telah kita jelaskan perkataan itu benar bila sesuai denga:

kenyataan' "Y' i;;;;;;"'' *""kko"lah salta secto"a mastrk yang bert';
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hilcrnah
gyang

:suatu demi
rata hilonah.
kum adalah
sanakan apa

daku. Hibah

rkata kepada
ah kepadaku

,ngan orang-

rntuk berbuat

ianlah Kami
(Kami yang

alaldtt berarti
,akkan Allah
r alam hissy.
g-orang yang

7ng-

kna qi:r-p ,fC.t

mah dilakukan
ya mengenang

iian tidak pada
ahat dikatakan

sesuai dengan
uk yang benar

esy- Syu'arur. zo. Juz tg

w-, keluarkanlah (pula) saya secarq keluar yang benar. (eS al_

'i'F7l: 80) Maksudnya duhai Tuhan masukkanlahlaya dari golongan
Tg yang benar dan ke tempat yang benar yang tidak bisa sala keluar
drya- serta keluarkanlah saya r".uiu keluar yang benar. Firman-Nya:li tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Berkuasa.,, (eS al_
mar [54]: 55) Lihat eS at-A[q0f 146l: 16.

.:4r'tt € (yong datang) kemudian. Kenangan manis tidak saja
fros se-lama hidupku-tapi juga berlanjut untuk dikenang oleh orang-lg setelahku. Jadikanlah saya buah bibir yang baik dalarm kehidupang.ryg yang hidup semasa dengan ruyu, ou, pengaruh positif sertae-bagi orang setelah ku. Saya ingin mendap it put utudan kebaikantigiap orang yang meneladaniku. 

-

flt"h telah mengabulkan permintaannya. Kami abadikan untuk
fi iu (pujian yang baik)-di kalangan orang_orang yang datang
*ty, (yaitu) "Kesejahteraan dilimpahkan atis tbraiimj,\eS ash_E[37j:108-109; **x

(QS asy-Syu'arfl' t26l: g5)

lA& i.: 1, ///@*+i**te'*S
Jadikanlah saya termasuk orang_orang yang
mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

!E d'h dia berdoa ,ntuk kebaikan di dunia, kemudian dia berdoaI lrbaikan akhirat. Dia memohon untuk be,rada di surga an_Naim
ryht L-,iS diragukan lagi bahwa Allah swt telah .""rguurtt u,

=- 
rni dan itu, termasuk warisan dari surga. Sesunggiinya diafr benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. (eS al_Ef2t 130)

::.r rraris surga" terdapat dalam firman_Nya Swt: Mereka
''.tti! .\'ong akan ruetrcu.isi, l.taktti) yartg akan mewarisi
'.Ic,'eka kekal di dalamny,a. (eS al-Mu,minfin [23]: 10_

. :r.rntbi1 setelah seseorang wafat, bagaimana surga dapat
' :erkara bahwa Allah Swt tidak menciptakan ,*go jun
..",n penghr.rni yang masuk ke dalamnya saja, tapi"sur_ea

_-;:. ppgfl1ftsi semua manusia itu beriman, dan ,r..uf,u
-.': prediksi bila semua manusia kufur. Demikianlah
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T.trstn Sv,q'R-qlvl Jtlin lo

Allahmenciptakanmakhlukdenganduapilihanimandanktrfur.Bagi
,lufu yurrg memilih kafir. maka rvarisan surga itu diwariskan kepada

orurrg -rf-irr, dari orang yang telah mengingkari surga'

pewaris mewa,skan"t,urauivu dan hasil usahanya kepada ahli waris'

harta warisan itu statusnya halal, walaupun pewaris mengumpulkan

harla dengan cara t urutrl, kecuali jika pewaris ingin membebaskan

turggrngul, terhadap ut-tii u'aris iurr dib'ungkan kezaliman dari

keluarganya.
Jadi, ahli rvaris menerima hafia warisan tanpa kerja dan usaha' ia

seperlr hibah. Berclasarkan ini Allah memberi surga kepada hamba-Nya

yangtaatdalambentukwarisansebagaikemuliaanbagimereka.Surga
itu drtung kepada tnereka seperti ahlikeluarga vang tnenerima rvarisan

tanpa kerja dan usaha.

HalinidibenarkandalamhadisRasulsaw:',seseorangitutidak
akart tttastrk sttrga clengan umalm'ct^ mereka berlanya: "Wtthtti rastrl

apakal't engkatL iuga? 
-Ra"tl 

n-'"'-tiu*ub' 'Tcr' sata jttga tidak' kecuctli

Al1alt ntenilterikan ruhmat-l'{,ta kepidakt'' " (HR Mutafakkun Alaih)

Ulama berkata. sr,rga itu wariian, karena perbuatan baik yang kamn

iakukan di dunia Aerfun menjalankan kewaiiban dari Allah' akan

kembali kebaikannya klpadamo. liku kamu benar-benar berjalan lurus

dengan kebaikan dalam hidup, selama keu'ajiban yang dibebankan

r..fiou,r, itu adalah untuk kebaikan clirimti, rnaka bagaimana kamu

berhak meminta lebih dalam bentuk ganjaran? Seperti ayah menl'Liruh

anaknyabelajara.,gunbaik,kebaikundunfaedahnyakembalikepada
anak. bukan kePada aYah'

Seakan_akan Tutanmr-r berkata: ,.Se1ama kamu menjalankan

perintah-Ku dan menaati-Kr-r nisca-va manfaatnya berpulang bagimu'

dan tidak ada sedikit pun dari amalmu yang menambah kebaikan

t.foao-fu, tatkala Aku berikan surga' maka Aku memberimu itu

seba.uaifadilatkemuliaan-Kr'r...Ataukitamasuksurgadengantiket
kerja dan amal, tapi tingkatan/kelas di dalam surga diperoleh berkat

tadiiatikemuliaan-Nya. lloi. tidak seorang pun yang dapat melepaskan

diri dari fadilat-NYa.
Demikianlah Allah berfirman: Katakanlnlt; "Dengan karunia Allalr

datt raltmctt-l,lya, henclaklcrh clengcut ittr nterektt bergentbira. Kcu'nrtitt

Allalt clan rahntat-|{ya ittt aclalih lebih baik dari apct .vang merektt

kLuttpttlkctn. " (QS Yirnus [10]: 58)

inilah yang dimaksud dengan warisan surga. janganlah kita bangga
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fur. Bagi
n kepada

rhli waris,
umpulkan
rbebaskan
man dari

usaha, ia
amba-Nya
rka. Surga
ra warisan

g itu tidak
'ahai rasul

'ak, kecuali
Alaih)
yang kamu
rllah, akan

rjalan lurus
dibebankan
nana kamu
r menyrruh
baii kepada

nenjalankan
ng bagimu,
ih kebaikan
nberimu itu
lengan tiket
roleh berkat
melepaskan

arunia Allah
ira. Karunia
yang mereka

r kita bangga

asy Syu',truA' za.Juz D

dengan amal dan perbuatan serta ketaatan dan usaha dalam ibadah.
xeiahuilah selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga hanya dapat
diraih berkat ruhmat dan fadilah Allah Swt. ***

(QS asy-Syu'ari' [26]: 86)

,oalli; L(,xy**G
. : ;, r l d lt bupakku, karena sesunggttltrt.t,, itt, dctl ah ter.ntct stk

go lct ngan orang-o ro n g v_o1g s e,\ ot.
---- ::r tidak lupa mendoakan pamannya rlalam bermunajat kepada

- '-,:r.i.r.l dia telah mengasuhnya. Allah adalah Maha pencipta,
. . ,: ',r.r1rak 

merupakan sebab dalam melahirkan Ibrahim. Oleh
,. \llah menjadikan orang tua mulia dan keduanya wajib'- - ',ir taat kepada Allah. Tapi ada orang tua yang melahirkan

- ' r -:ir,3u anaklya dan orang tua lain yang mengasuh sehingga' - : ---:.i-r pada peringkat tiga. orang tua tetap dihormati karena dia
rr.,. rlari vang tiada. di sana ada orang tua lain yang bertugas

. - -,,r ntensasuhmu, dia juga dinilai sebagai orang tuamu.
. ',:'.-..1i1 i,i sangat jelas dalam firman-Nya Swt: ,'Wcthcti

" i:jictlt ruereka keduonl,u, sebagninttuta merekct bet.clua
, , \.1.r'./ ttuktu kecil." (eS al-IsrA, l17l:2,1) Dimohonkan
- -:: srnr b,kan karena orang tua itu telah melahirkan anak,
..:-l'-*u'a telah mengasuhku dari kecil. Jadi, jika setiap

_- 
': :rgasuh berhak menerinra doa ini dan mendapat posisi

(QS asy-Syu'ar0' 126l: 87)

* -r;4.;;oi,t;
'' \-- -=

- --,iir ltirtokon saya pada hori mereka dibangkitkan.
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Tmsn Sve'na'rvt Jtt-lo to

Dengan apa kehinaan di akhirat itu-muncul? Kehinaan itu muncul

saat Tuhanmu -;;;; 
--bulu'un 

di hari kiamat sesuai dengan

kesaksian uru ru"*'"'L'u'i'aiiJirt"i, dari kebaikan dan keburukan'

Perhitungan ut uo *t'iuJ mudah bila tidak ada yang menghalangi

antara hamba d" ';"il;';";;'. ;; a ritahim dikabulkan Allah:

sesttttggtthny' di' 
'li 

;i;;;oi uuno''tt"nar termasuk orang-orattg vang

rri"l,. iqS al-Baqarah [2]: 130) ***

(QS asY-SYu'arff' [26]: 88-89)

@ * =tuloJv'@'' 
r;'iit$|6-

(Yaittr) Ai t'o'it'nito datt nttok-tntok laki-laki ticlok bergtutcr'

k e c u at i o' n' r - oi' n';';; ; ;; "',s!;; .o'o 
A t t a h d e n g a n tt a t i v a t t g

'Ji. 
1') 'lg & 1 7'v' (tairu) cli hari hartu dan anctk'ctnak laki-laki

ildak bergtltta' Ayatini berce.rita telllng tquan aktivita's manusia di

bumi ini. Setiap 
-;;g 

ingin. *.n1,uOi t uyu, memiliki anak dan

kemuliaan, jita aifrifanlkan-salah '"* 
^A"ti'Va' 

dia akan sedih dan

malang Allah ,}1"ffij;1;';;'l'-. ;';;;-;;; anak-a'nak adatatt

perhiasan t nhia"p)' aiii'i-lqs a1-r#'iisl' +ol Lihat juga Qs Ali-

'Imrdn [3]: 13'

Ya, yang demikian ini adalah perhiasan dunla' 
'Vrak:rra 

zinah

oerhiasanadalah #ilil-v""g orp"Gs dalam diri dari luar, karena ta

iukan merupakan;;'# i<tJuntittuo dapat be.wujud alami' sepefil

wanita cantik ,"*r^'i".g^^t"r.r, Atlah ciptakan kepadanya tanpa

menggunakan alat kecantikan' *tptrti-"*us' perhiasan' bedak' dat-t

tut""rr.l, 
_.r!r. ,,ir, ;\ 

.i -\\kecuali 
oratlg-orarg yang menghctdap Alldt

clettgcut ltati ,tangie"ih' Maksudnya harla dan anak adalah perhiasan

dunia. hal ini tiau[ Jiiururrg pada ,.r"orung untuk mengambil manfaai

darinya. jika t$;tal|"Btrr"t. dalam riempergunakan harta atart

menafkahkunnyu'" t'niof kebarkan 
- 
*u" menOiOit< anak dengan

nendidikan v^"s d;;;''r"pi r"r i"i ;;l akan berjalan baik kecr'ia'

ll',i;i,';;)'r'";i'i'-''\n'tg"'i hari .vatry 
bersih' Maksudnva' semuil

perbuatan r'u"t' [ilun;;i;t";t" ktffiu'un' jika tidak' maka sifat rta

dapat saja *,,;;I-';;; ini 
-akan ;';"rn"o;. uT?' ,p"'b"atan' 

dan

menjadikannvutlJ-ti"ttp"'tldtb'';ik;?uio*trurt"tankebaikandr
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ASy- Syu'AR A. za.Juz ys

r itu muncul

'r-rai dengan
keburukan.

lenghalangi
rlkan Allah:
-()t'lng yang

12
zrguno,
rati yang

-anak laki-laki

as manusia di
iki anak dan
ran sedih dan
-anak adalah
t juga QS Ali-

Makna zfnah/
luar, karena ia
alami, seperti

>adarrya tanpa
n, bedak, dan

,nghadap Allah

lalah perhiasan

;ambil manfaat
an harta atau

anak dengan
m baik kecuali
mdnya, semua

, maka sifat ria
perbuatan, dan

an kebaikan di

dunia, tapi kamu tidak beriman kepada Alrah, maka amalanmu tidakberguna dan kamu tidak akan -"naufut pahala di akhirat. Kami hadapisf*ala 
- 

amat vang m-ereka ke4akin, 
-raru 

Kami ir;i;; amar ittt(bagyifan) debu yang 
"bererbangin 

(eS at_Fur qan lZil: Z.i\'Sebagaimana terdapat dalam haa-is t<udsi: ,,... kamu melakukansesuatu supaya dikatakan baik dan tuliskan kebaikan. . .] rn* Musrirn)Kamu melakukan sesuatu agar orang rain memberimu kemuiiaandan kamu telah mendapatkanny"a, u,u., kamu berbuat agar mendapatpujian, dan kamu telah mendipatkannya. Amal perbuaianmu hanyamengharap agar namamu dituris di pintu ,,;;jl;.";;;Jili"o,,u,,rou,r,
maka habislah masalahnva.

j-r'' \-) io c4 \ 
" 

7"v- (yaitul di hari harta clan anak-anak raki-raki
-'t hergmta. Faedah dari hafia benda dan anaktidak akan renyap bila

' 
":ra1i 

rnenghadap.kepada Allah dengan hati bersih. Selamat di sini''::'-iudnya 
menaungi sesuatu sesuai aenlan keadaan au, -urtut at yang' -.' .{1tah ciptakan. Seakan-akan maslihat it" ti-b;i';;;;*a sekali,. -; kira yang melakukan kerusakan terhadapnya.

l':nrrkian finnan-Nya: "B,a crikatakan kepcrda mereka; ,,Janganrah

,,:,,:i:,,,!:o,,_.._.1:rr,rorr, 
(ti bumi.,, Mereka menjowab;_<trut,vq Kamt orang_orong yang mengaclakctn perbaikan.,,- ' .:.: sesunggtthnya mereka itttlah

- t t t t e t ap i * u, i t o r i ct a k s a d a r.tiq Jl?jii" ZTilf rli'f , -lirn' 
u 

" 
o'

- '' 
'ranusia mernperhatikan r"u)i tirnbur kerusakan di daram: ' -..rtr.) mereka, niscaya mereka sarnpai pada satu titik, yaitu" -:,;:n karena buah kerusakan yang _"r"ka lakukan di bumi.- ': telah menciptakan aram iuyu"d"ngun teratur dan indah sesuai'-'- :ik'rah-Nya' Buktinya, setiap g.*r. di alamlni ying tiaak., 
,:].1 ,,"1*T manusia, pu.ti tJtap dalam keadaan baik dan.._rr SUo?lt rkut campur tangan manusia, pasti akan didapati-" -':r' dan pasti menzarimi -ukhruk lainnya, t"k *;mbuhan,i':']'ipun hewan. untuk itu, Alrah r""iuiurj t iiu -"tukukun.. ..:1

.:::uk campur tangan manusia dalam alam ini dan tidak-- -:"'';r oleh rnanhaj Tuhannya pasti akan rusaklah alam ini, tapi-'---.]--, rnasuk berlandaskan hidayah Arlah, pasti akan baik dan. "- :--_l--ii.- --'::::1 kamu rnelihat firman-Nya Swt: .,Matahari 
crcut bttratt' :. ) t ! ( /' t / t p et' h i t t r r t ga t t. Tu n t b t r h - tLtm burtan ctan p o hon_p o h o n a,
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Tersm SYe'nawt Ju-to to

kedua-duanlta tuncluk kepada'l'lya .!.y! telalt metinggikan langit dan

Dia meletatLrn n"'oio-ffiii") " (QS ar-Rahmdn [55]: 5-7)

Kita akan menjumpai alam ini teratur "'uui 
dengan hikmah Allah'

seperti matahari, u'i"i' r'i"tang' udara dan air' semua unsur alam ini

berjalan dengan uuii"'J'*i it"s"i 
,\etentuan 

yang ada' mengapa?

Karena tidak ada campur tangan manusia di dalamnya'

Maknadartqalb'salim/hLati,vatlgsuciadalahhatiyangtidakkotor.
Hati yang selatu di;;;;";;"rnt ii't.pada Allah. Hal itu dapat dilihat

dalam hadis Kuds il-;;;;;'n hngit ii'tok okon menrbtLat-Ku nlerasa

luas darr tlvanlQt1, tapi hati hamba-Ku yatrg rtrttknin )'artg selaltr diisi

dettgcrrt zikir kepacla'-Ku itulah 1'o''g n'u"'liLat lttcts 'lan 
rn'aman' (HR

'*"ilf:i'"1'=ln kita sib,kkan hati ini dengan segala 
'permasalahan

dunia rapi jadikan i" ,.r"r, *ituk untukberzif,ir kepada Allah. Ini akan

menjadikan nati itJ *.i-r.ur.ru tabiat Jun fitruhoya diciptakan untuk

mengingat Allah' )tUt'' 'nnnreluarkan 
kamu dari perut ibuntu dalatn

keadacut tidck mertgetahtti sesuatu ,ptrn' 
clatt Dia tnentberi koruu

pcnclengara,,. pn"g'titit'otatt tlott l1a.1i, rQ'S an-Nahl[16]: 78) Mengapa?

' 4go,' ki,,,u bni"'"i""" rQS an-Nahl[ 1 61: 78)
" o 

r uJi, j an gan - # i;i*" y::i ":::,:::k# fl :i:,f ilf)if,li l,ii ;
i";:i;,';ii;\:,i"';;tri:;;:'i,','"1;Lo"'in""'i"a"tebihbaik'lLnt'l'lk
ntenjadi ltaropclt' (QS at-fanfi [18]:,a6)

Dalam ayat fi' 
- 
e['r' 'utit#u" 

" "Diictclikan' indah pada

(panclangat'L) n'o"-'io kecintoan fnpoio 
'p'-(lpLl 

)'(ulg tliit-tgirti"' (QS

Ali 'ImrAn t3l' 1;; ;"n Oiuttt'iti firman-Nva Su.t: "lttilalt kesenangatt

hidup tli dtutia-irii"a, ,rri Atm,,-i'dt'tar,,put ktttrholi -v-cmg baik

i*eq " (QS Ali'ImrAn [3]: 1a)

Kesucian hati itu teriepas dari sifat syirik fan 
sifat3ifat munafik'

karena munafik o;;;;;"lam lisannva dan hatinya tidak beriman'

Hatinya selalu ti'dak sesuai dengan il;;;'y" Ini membuat hati tidak

akan suci' Dosa paling besar adalah "{fut 
tepudo Allah' dan Dia akan

menempatku"llyu'di teinpat yang buruk di neraka'

Munafik'ungutbesariiksanyadibandingltanorangkahr'karena
orang tur,' n'tiii"it"*",, t'uli' o'u''t a"inyu' dan dia mevakini dengan

pikirannya' o";g-;;;ur* ilonyut nltrurt"rtu" dusta' tontohnya' dr

antara mereka ditemukan salat. pacla barisan pertama di belakang

RasulullahSau,.PadahakikatnyaiatidakberimankepadaAllah.
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n langit dan
.7)

kmah Allah,
sur alam ini
r, mengapa?

;tidak kotor.
dapat dilihat
FKU merasa
g selalu diisi

ryaman. (HR

permasalahan
llah. Ini akan

rptakan untuk
ibumu dalam
emberi kamu
f8) Mengapa?

kesucian hati,
ekal lagi saleh
tih baik untuk

indah Pada
ingini." (QS

th kesenangan

ali yang baik

-sifat munafik,
tidak beriman.
buat hati tidak
g dan Dia akan

g kafir, karena
reyakini dengan

ContohnYa, di

ra di belakang
la Allah.

Demikian juga harnya sifat ria yang berseberangan dengan hati yang::rsrh. orang ria beramal hanya untuk-mendapat pujian dari orang lain,
: --kan beramal karena Alrah Swt. Saat ini banyak 

-kita 
saksikan orang:lakukan kebaikan disebabkan ria. Kemudian orang tersebut

--'nghina yang rebih baik darinya. Dia telah mengrngku;i kebaikan--':,a." kita katakan kepadanyu, ;'M.rgupa kamu tanJ rnenghinakan"':rg dengan mengingkari kebaikan 
-Tuhan. 

terrebih kamu beium- :.rkukan kebaikan.,,
'ladi. balasan munafik sebatas pemberiannya saja, karena dia berum

'*--ruh-sungguh melakukan kebaikan atas narna Ailah. Dia melakukan
' -.';r untuk meraih simpati dari hamba dan menunggu barasan darinya.: -':' oroflg ria adalah merugi dan pemiagaannya sia-sia belaka, karena-': dra bersedekah tujuannya hanya meminta pujian orang. Ini tentu-' -:r-- ,.re.uSak dirinya, dan nilainya di dalam ugu u aoatit kosong.' .. perumpanlactn orang itu seperti battr licin 1,ang di atasnya ada

kemudian batu ity ditimpa hujan rebat,'tati *rri"a,|irn"ir): rridak bertanah). (eS al_BiquruiyZl, ZAq
>r're1ah itu, kita perhatikan manusia-pasti membenci perbuatan ria.

----.ra mengingkari amar sareh yang dirakukan munafik atau ria,- --:rn itu mendirikan bangunan masjid dan rumah sakit. Jika orang' ' r -': r'nelakukan karena Allah, ,i..uyu Dia akan menetapkan-' ':'-rrrl\'ir di antara manusia, mereka menjaga keindahannya dan
kebaikannya.

'..,rar.atkan saat Rasul masuk
Rasui menjumpainya sedang

- - :.itarn.

ke kamar Sayyidah Fatimah az-
menggosok dan membersihkan

-..11 bertanya dan dia menjawab: ,.Sesungguhnya 
saya telah* 

: - :.:..lfl untuk menginfakkan.,,

' "':1 berkata kepadanya: "Infakkan saja dalam benfuk apa adanya.,,
- ' :renjawab: ';Saya iahu bahwa uang dirham ini akan diterima di- '-: terlebih dahulu, sebelum ianya sampai ke tangan orang fakir.-.- . - \Iaha Baik tidak menerima kecuali yang baik p".,lu.,,.-::.idian Allah menyebutkan hasil dari"orarj ya.rg mer;ugu
. - :_ :riri dan buah ikhlas dalam berbuat. **x

(QS asy-Syu'ar0' [26]: 90)

@'r,ra-i:f 
";_jS' ','.so didekatlcan kepoda orang-or(u,tg yang bertaku,a.
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Tapsn SY.q'Rewl Ju-n to

Llzlifut maknanya qun'ibat/didektttkan' Bagaimana surga bisa

mendekat kepada 
'*u"g yang Ut'tuk*u' sef,angkan -mereka 

di

dalamnya? puawuu," il:;i"'*;-;; mendekat kepada mereka sebelum

memasukinya. Tepatt'rya di .s1at. 
mereka dalam kondisi susah

menghadapi hisab' ffi; '*'Atka'i 
mereka untuk menenangkan jiwa

mereka dan menngu,,koin keadaan yang susah ini.

Daram uyut turn, )'r-r-iirt"t rit oriah ttu-go itu kepado orang-orat1-{

yang bertakno po't'' ;;;;;:;;';'s.,rio'to i""i (dot'i)tte-t'ekal (QS Qaf

[50]: 31) -uk'u'-'yu ;";;d *Jit'utrryJ-"tu'u kasad mata' meteka

rnengetahui dengan penuh O'.h.*,' surga^telah menanti tnereka' niscara

mereka akan menempatinya tidak berapr"i;;" lagi. Hal ini seperli' iika

seandainya kamu di;;;;g untuk *t*tn"hi 1u'rli'u' makan yang telah

disiapkan dengan silrffi oleh seorano ,.'"ilb"'u'' Suatu kenikmatan

tersendiri saat kamu melalui jamuan yd lJ-rir"g itu dan melihatnl'a

dalam kondisi p'ltrru ttUtf"*t'Ua waktu santap' ***

(QS asY-SYu'ari' [26]: 91)

t -lr*+'r;$;;i)
l'leraka Jahim dipet'Lihatkan dengan jelas kepadct

oran g'orang Y ang s es at'

Ayat ini difirmankan Allah untuk hati yang zalin' Hati yang

bercampurot'-'gu"'yi'ittutu'"trtt,,ttnJfifun'uiuuiiu'Dalamayatiair.
Al1ah berfirm a:n: tidik ada seorang pu''i"nntr' ruelainkan mendatattg:

;; 
;:;:;::,,y#ililJ';"Jll'i ''"*"suki 

Ia sekedar melihat sa:

melaluinya' r<u,.,u,*|-ii,ott,/1on,a","..-i*ientang 
di atas netak'

Jahanam.oiantaranya,tatkaraia.sarnpaiiirrrrrb"ictirnegeriMacttt'
iLt tne,.i,ntpri Ai"ull,in'iri-,',,,,,,p,,ton -i,),,g 

ra,g sctlattg. ntetnittrttttk';

11s1172ltnva). (OS ti:6;'rtttr,l iigt' z:r'rt,,t'u!u 'neialui 
su'nber air tapi d -

, io. ['*,,*:1,,lHi,H:'l 
JlXo",a gar mukm in men genal fadii ah im ;:

yang dimiliki'yt il;" -t*puk* t"U"l' keselamatannya dari a:

neraka vang ditr'haffi' ;i.;:*akan van* agung' Tiap-tiap yar;

berjiwa utu" *t'u'utan mati' no\oniioio 't7i'""t't'n" 
rlari neraka d';'

dim a s ukkan k' ;;;;;;;;''' go' * okn tr";':'';;'i'" ; ; t et o t r b ertutttut g \ Q>

Ali-'ImrAn [3]: 185) 
sat. Baik sesat pada dirinya; ar;-

QhAwii jamak dart qhawin/terse

10

: ll: ;.l:il.l:ilil:i.l: ll: ll:illil:ili:il:l:il:l:lliliilil:ililll-:lillil

l: l+ l.l: llil.lll:il:l:ill,ff l:ilil:liril-]illil

: 1,l; ]+il: lil,il'l: l,l; l'l:lil,lillililll,lilll
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ga bisa
reka di
sebelum
i susah

kan jiwa

ng-orang
(Qs Qaf
, mereka
l niscaYa
perti, jika
rang telah
:nikmatan
nelihatnYa

Hati Yang
n ayat lain
mendatangi

melihat saat

*as neraka

;eri MadYan
aentinumkan
r air taPi dia

[adilah iman
Lya dari aPi

lp-tiap Yang
i neraka dan
untung. (QS

dirinya, atau

esy. Syu'anA'zt.Juzts

menyesatkan orang lain. ***

(QS asy-Syu'ari' 126lz 92-93)
- . , ... i 2<,r./il a)., f: .2t,, .ry,,.:,.._ti,.--\! bi-_,2i-3\ "\9Jd,_Jpg\g-ttC. ^! is-+; ,-5 t j-\$Jj,)
Dikatakan kepada mereka: "Di mona berhala-berhalo.;ang

dahultt kamtt sembah selain Allah'? Dopatkan ntereka menolong
kamu atau menolong cliri mereka sendiri? "

;-,ffi d5 6 L;i di mana berhala-berhola yang clahultr kamu sembah

,cloin Allah? Maknanya tunjukkan siapa saja yang dulu kalian
:ekr-rtukan bersama dengan Allah, di mana mereka semua sekarang?
)alam ayal lain: (kepada malaikat diperintahkon): "Kumpulkanlah
)'lng-orang yan.g zalim beserta teman sejav,-at mereka dan sembahan-
.,rthuhan -vang selaltt mereka sembah, selain Allah; ntaka tttnjukkanlah

. .lrdu mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka (di tempat
.'iterttictrt) karena sesungguhnva mereka akan ditanya; "Kenapa kamu

- .:.;); tolong-menolong? " (QS ash-Shaffat p7):22-25)
\lereka telah menyesatkan kalian, meninggalkan dan lari tidak

- :-:.neeung jawab. (Yaitu) ketika orong-orong yang diikuti itu berlepas
.i'tri oratlg-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa,'
^:etiko) segala httbttngan antara mereka terputtts santa sekali (QS

- :'qarah l2]: 166) para pengikut setia berkata: "Ya Tuhan karui
. , ,rrktticth kami dtta jenis orang ,vang telah menyesatkan kcuni- rebagian dari jin dan manusia agar kami letakkan keclucu,tyo di

:elctpok kaki kami supayo kedua jenis itu menjadi orang-orang
- i.,r,1 ' (QS Fushshilat $l):29) Benar ini adalah pertarungan,

--: .,, .\11ah berkata: Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya
.' ittLtsLilt bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang ,yang

.r (QS az-Zukhruf [43]: 67)

-:J.";'r- 'j E:'H" $ dapatkoh mereka menolong kantu atou
;r_g diri mereka sendiri? Mereka tidak mampu menolong dan

: --:31c kalian, bahkan untuk menolong diri sendiri saja rr-rereka tidak
"-.-..,sa. Bila menolong diri sendiri tidak mampu tentu menolong

- - l1n tentu lebih tidak mampu lagi. Ayat ini merupakan penghinaan
-, ..-.e reka dan siapa saja yang menyembah selain Allah. ***

:
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(QS asY-SYu'arfl' l2$: 9a)

T 3;\A1,"&A-\KK
Mako nrerekcr (sesembcthan itu) tlijungkirkan ke clulam nerakct

bersatno orang-orang ))ang sesot'

Kthkibttartinyadijungkirbalikkan.Setiapberdiridengankepaiadl
atas dia dibalikkan #;;;"-isi kaki di atas. Maksud ayat ini adalah

bahwa berhala-berhd" H iuungkir balikkan dan keberadaannya telah

ada terlebih dahuiu Oi "*t"' SJsttnggtLhnl'a kumtt 4n: 1t:o^)'ong 
kantu

sentbah selairt.llloh, aialalt ttnpattiil"no'n' (QS al-AnbiyA' [21]: 98)
'- tr,r;rdt, 'g rteraka bersama oratlg-orcolg !-angsesal' Siapa saja yang

menyesatkan telah mendahului dari orang-orang yang disesatkan, agar

telputus harapan ."tu-ut dari impian fara pengiktrt' Bila pengikut

terlebih dahulu *"';;:;i;t^y" *"itrtlbertata: "Akan datang zat katnt

sembah untuk *.tytiu*utkan kami'" Tapi saat mereka lelihat 
zat yang

disembahtelahterle'bihdahrrludisiksarnakapr-rpuslahlrarapan.Hai
senada terjadi puAu Ai" Firaun' Ia berictlan cli mttka katntnva di Har:

Kiamat lalu mentasr;;ir; *,rnko ke c1alam rrcrctka. (QS Hird [11]: 9E

,<**

(QS asY-SYu'arfl' [26]: 95)

,\.--..'t'-i z f1 tllz
1! j-etzt $.14,--9

B alf, rctttara Iblis s em Ltant a'

tblis memiliki pasukan dari jenis jin clan dari jenis tnanttsir

,.*.,*yu akan berkirmpul di neraka' *x*

(QS asY-SYu'ari' [26]: 96-98)

1 JC:r,4 Ko; $e r,E, l''Ue"A"i" 6('

,1g'6$i5;8"i3
Mereka be,kattt 'n'i-*r ''i'3r,i?l),':,'i:.:.ii.l'ro,i);)i,"r;"'":nY;:ff '^l;:,:;"::',,:;;;i,i,i,,r,i,"r",'',!::'::),.:l::'::::::;:ii,',

,?;{;;:,!'L::;:,1:';;',;#";iril:::::kankamudenganr"hc"'z
sett'testcL alctm' "

12
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Ini merupakan cuplikan dari peristiwa di hari kiamat. Pada hari itu
orang yang menyesatkan bertengkar dengan orang yang disesatkan. Tiap
indivrdu dari mereka saling menyesatkan yang lain.

Lebih jelas tentang pertengkaran ini dapat dilihat pada ucapan setan:
Se l;uli-kaLi tidak adu kekuasaan bagiku terhadctpnttt, melainkan
,sekedat') aktr menyer.tt kamu lalu karnu mematuhi sentanliu, oleh sebab
!rtt.f cutganlah kcmtu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirinnt sendiri.
QS IbrAhim [1a]: 22) Artinya, saya tidak rnemiliki kuasa yang

:r.iernaksamu untuk taat kepadaku, tidak juga saya merniliki kuasa
-:rgumentatif yang dapat memuaskan akal pikiranmu.

Orang yang menyesatkan akhirnya mengakui kesesatan mereka

-:ngan bersumpah: # )U e \K o1 +iJu demi Alltth. stmgguh kita
.'.;itttltr (di dunia) dalam kesesatan yatlg tlt-ata, maknanya, demi Allah
. ::.satan ini begitu nyata dan telah mengelilingi kami dari segala

r-'rrlu1l. Di mana akal pikiran kami ,rld' t4 &'* 
"s! 

karena kita

.;)ilt€t'.\ahlakan kamu dengan Tuhan semesta alam dalam cinta, taat
-':-. ibadah? di antara ruanusia ada orang-orang ),ang tnenyembah

' .i:rrgurt-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebogaimana
. .i;,t ntencintai Allah. (QS al-Baqarahl2l 1651 x*'*

(QS asy-Syurarfl' [26]: 99)

1';':'bi\;5i Jy-rllcj
Tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang

yang berdosa.

Maknanya, wahai Tuhan kami, perlihatkan kepada kami para
;ca&rsta, hadapkan mereka kepada kamr agar kami dapat membalas
irrrlam, agar kami dapat meletakkan mereka di bawah kaki kami.
Ihmikianlah mereka mengeluarkan semua bisa dan caci maki terhadap
lEldosa.***

(QS asy-Syu'ari' [26]: 100-101)

l4\N /. z.<.tlo-*z
KJ i***;@)t-//e66

l{ako kami tidak mempunyai pemberi syafaat seordng pun, dan
tidak pula mempunyai teman yang akrab.
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St-tfi' berasal dalir syafa ' artinya genap. Syctfi' ialah orang yang
menggenapkan suaranya kepada suaramu dalam perkara yang kamu
tidak mampu mendapatkannya secara zaty. Syafaat di akhirat tidak
terjadi kecuali terhadap orang-orang yang diizinkan Allah. mereka tiadct

memberi syqfaat rnelainkan kepada orong yang diridai Allah. (QS al-
Anbiy6'[21]:28) Lihat juga QS al-Baqarah [2]: 155

Tidak semua orang dapat memberi syafaat dan layak untuk itu
sebagaimana syafaat di dunia. Tidak diterima syafaat kecuali dari orang
yang memiliki kedudukan mulia dan dihormati. Pemberi syafaat
memiliki rekor baik dan catatan prestasi gemilang hingga dapat
memberi dan menambah kepada orang yang rnerninta syafaat
kepadanya.

Untuk itu kita lihat di kampung contohnya- seorang yang memiliki
kedudukan dan pangkat di antara manusia menjadi hakim dalam
menyelesaikan perselisihan bahkan dalam permusuhan peftumpahar-i
darah. Saat dia turun tangan, semuanya diam dan mendengar
keputusannva.

Makna f *y \1 dan tidak pula memptuty-ai teman yang akrah.

Ada perbedaan antara pernberi syafaat dengan teman. Pemberi syafaat
harus diminta terlebih dahulu agar dia berkenan memberi syafaat.
Sedangkan teman teruitama teman akrab tidak pernah menunggu hingga
kamu meminta. Saat terjadi sesuatu dia segera datang membantu
Digambarkan pertemanan pada saat itu dengan akrab, karena.

perlernanan saja tidak cukup pada saat itu, akibat kesibukan masir.s-
masing. Kalauiah bukan teman akrab, niscaya teman tidak akar
nrenanyakan temannya yang lain. Padct hcu"i ketika manusia lari dar'.
saudaratty-a, dari ibu dan bapakrn.'a, dari i.stri dart anak-anakn1,a. Setictl
ot'cu1g dcu'i n'tereka pada hcu'i itu ntetttprttt.t'ai tutrsan yutlg cukut
menvibukkannla. (QS 'Abasa [80]: 3a-37)

Masalah syafaat menjadi pembahasan panjang di antara par:
orientalis -yang sengaja mencari kesaiahan dalam Alquran. Salar

seorarlg dari mereka berkata: "Bila Alquran merupakan mukjiza:.
bagaitnana satu makna memiliki gaya bahasa yang berbeda. Bila sar.-

benar pasti yang lain salah. Ini merupakan pengulangan yang tidak adi
gunanya."

Kita jawab: "Kamu lihat Alquran secara global dan kamu sendr:
tidak memlllki zauqirosa dalam bahasa Arab hingga dapat menerir -
firman Allah. Bila kamu memiliki rasa. niscava kamu tidak menudr.:

14
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n_i

il !i

.aI

1 I'Li

ift 
'lt

-"- -'r:r tuduhan sesat. setiap ayat yang kalnu duga berulang* 
-: :' - ^.rh di tempatnya dan ti,Jak sempuma kalau ia iidak ada.

-,..r rarrs dirnaksudkan ialah: y' _f ,-j frd ) u,,t- i1st,

- 'i'ti'irttLt dari (azab) hari lkio,rrot, yang pacra hori ittt)
-' ' .,.. ,luTtat menLb.elo orang 1azn. (eS al_Baqarah [2]: ag)

- _i -" _J 4e \ v'g trflry tukutlah kanut kepucla,stntu lttl.i di
- -,'.-J iiclolr ckrpat menggantikatl seseorrtlg loirt -seclikit pL,t.: -,, ,.. il]: 123) Kedua peng_ealan pertamanya sama. Tapi
--:.-::.:rada kedua ayat ini berbeda eS 2:4g berbunyi: 

"f"e 
)J

, rQS al-Baqarah [2]: ag) dan pada akhir penggalan eS- - . ";.ri qo- :; jiO +" Je )] c{an riclak atr,, air",.ii,n
. - -;''itt." (t clan tidak akan memberi ntanfaat sesu(tt,t s),afhat
_ : .rl-Baqarahl2l: 123)

, - ,.:_:1 kedua penggalan ayat yang terlihat sama secara lahir- , .:*-,.,,h berbeda secara tersirat. Ayat 2:lg kembali kepada. _ :.-.::'rerr syafaat. sedangkan ayat 2:123 kembali kepada
- ---:r'i,ra syafaat. Jadi tidak ada pengulangan daram dua
: '_:.,.r vang mereka duga. Setiap ayat r_nemiliki maiata

r ..:rk dimilikr oieh ayat yang lain. *>k*

(QS asy-Syu'ari' [26]: l0Z)

' 'qr,Sii3K '-,36"n 3b
' ,,, +ira dapat kembali ,sekali tagi (ke dtutia) nisccnu. ,, : ,ttertictcli orang_or.tutg yang berirnan.

- ., ,, .esernpatan untuk kembali ke dunia at "Fl f 
'j-S.:r

. , i;itli ortng-ot atlg !-ctng bet intcut. Niscaya kami
- - r -,r--i den-qan cara beriman kepada Alrah. taai kepada-_ :.r:.1 tidak rlengulangi apa yang pemah dilakukan.

": :r dikisahkan secara rinci. (Detnikianroh kecttractn

: : : {e 1, dio berkotct; ,,ya Tuhonktt kentbaiilranlctlt sat.a' ,t bg1'l1y51y umal 1,ang .saleh lerhuclap .,,ottg tel,tit

Lirkt

i :t t.t.t

Lh:r't
lLr-11-

i'i i l'

I I e.tt

Lt.-tt

an*,

: 'il9-
lrkatt
ciil l'-

it'ilLl l-

. iiL-tii'

p3r;
S:i1si.

L 1 12.1 ..

a S!itL-

lk :rd"

,endlr.
L!Ill1..'

:t.tr-tdu:-,

I
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sava tirtggalkan. sekali-kali tidak. sestmgguhnya itu aclalah perkataatt

ving di;rlopkannya saia. cli haclapcut mereka ada dinding sampai hari
'mnieka 

dibangkitkar? (QS al-Mu'min0n [23]: 99-100)

Makna triUatsetaiilkali ttdak. Kalian tidak akan dikembalikan ke

bumi. Apa yang kalian ucapan sekedar kalimat yang diucapkan di lisan

dengan tuJuan tgin selamut. tri tidak mungkin terjadi, karena di antara

kedianya" terdapat alam barzah yang memisahkan dan mencegah

kembali ke dunia.
Padaayatyanglain,Allahmeningkatkankemustahilankembalike

duniaitu,hinggawalaupunbarusajadibangkitkantetapsajamereka
tidak dapat dGmbalikan ke dunia. Jika kamu (Mnhantntacl) melihur

ketika iereka tlihatlapkan ke neraka, lctlu mereka berkata: "Kiranvtt

kcuni clikembolikan &L dunia) dan tidak mendustakan u1'at-oyat Tuhott

kami, serta ntenjacli oratlg-orotlg ))ang beriman"' (tentulah kcmtt'

melihat sttattt peristit'rct vang mengharukr'rn) (QS al-An'Am 16l 21)

UcapanmerekaituhanyadibibirSematadantidaksesuaidengal
amal perbtratan. Untuk itu Allah menjawab ucapan mereka: TetaTl.

lrnbniorrya) telah nyata bagi mereka keiahatan yang mereka dol"tuli'

selaltt'neiyentbttnviiannya' Sekiranl'a mereka dikernbalikan ke dntitt

tenttiah nnereka kemba'li kepacla apa yang mereka telah clilarctrtl-:

ntengerj ctkattnya. sesLmgguhiya mereka ittt adalah pendltsta-pendusr';

belaka. (QS al-An'dm [6]:28) xx*

(QS asy-Syu'ari' [26]: 103)

'di €Ki LK'""+i,E; cLY
Sesmgguhry'a pacla );ang dentikian itu benar-benar terclapot

tancta-tiirla ik"iuorron Allah), tetapi kebanl'akon mereka tidak

beriman.

Ayat artinya tanda yang menakjubkan yang menyedot perhatlar

Tidak layak bagi atat piklran yang melihatnya kecuali merenungr d:.

mengambil iktibar darinya. 'o'i eFi jg v) tetQpi kebanyak,;

merekct ticlak berintcrn. Walaupun ayatltanda ini cukup jelas dan n'vat'

tetap saja sebagian besar dari mereka tidak beriman'*x*

16
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rcrkataan
mpai hari

,alikan ke
m di lisan
r di antara
mencegah

embali ke

ia mereka
l) melihat
"Kiranya

yat Tuhan

'lah kamu

\:27)
rai dengan
ka: Tetapi
*a dahulu
t ke dunia,
h dilarang
a-pendusta

dapat
ra tidak

t perhatian.
renungi dan

kebanyakan

s dan nyata,

(QS asy-Syu'ari' [26]z 104)

ksungguhny,r,9*f)',:#:#::f ,,ngMahaperkasa
lagi Maha Penyayang.

- - -w"l1"pun sebagian besar tidak beriman, Allah tetap Tuhan yang
fprrasa yang tidak terkarahkan dan Maha 

'Mengarahkan.
sdarpun Dia Mahaperkasa Dia adarah Tuhan yang Maha penyayang

:q+p hamba-Nya dengan membuka pintu taribar?.puau orurg yung
fuin bertaubat.

-- .fgdan Alquran berpindah dari kisah Nabi Ibrahim kepada kisahF61Nrtr. ***

NEAE TU}I AS DENGAN T(AUMNYA
(QS asy-Syu'ari' [26]: 105)

@toy,r'*td\ZK
Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.

-,.:, -t :krlah r"r*,;;**r#' u"u", ffil,iil,ffi;;HX. .,.,::n u anita dengan tidak membebani mereka. Tapi apa-- -: .i_r sendiri yang rneminta untuk dibebanil?

'' ':-rh khusus bagi raki-raki. Di,amakan raki-raki dengan kaum.' -:-:ka cltiim/berdiri untuk melakukan tu-eas-tugas penting.- -;r.-rrrl.i perempuan yang menyambut buair-iari 
-e';rakan laki-

--: :.-,lbelanjakannya dengan penuh amanat dan-membinanya:. -,1,:-]i ntungkin. 
-Hai ot.tatg_orang ),cutg berintatt .fangtutloh

'; c.r1-?olo,k-,o./,o( kaunt yang lain (kareital boleh jcrcli merekct

.,tcrrtita_wonita (mengolok_olok1 u,a,itct_,,anila lain. .,: ,tcli tt.onita_w*artita (1,ing cliperolok_otottio") kbih baik
.:,r! ntert.golok_olok|. (eS al_HujurAt l49l: 1l)

--:-rhami juga qhromah rakrraki dari dr-un Alrah saat
-.:.uti dari bahaya godaan setan. Seszngguhrtyct ini (ibtis):.,tsirtttt don bagi isterimtt, ,naku sniiti_kili langantah. ;.,,Lrt1rk,tt kcutttt berdua da,i sur.ga. (eS Thaha ee: 117)_ '-;:,i\qot.a,'keduanya menjadi .srtsah. fapi 

-Allah
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''li'lt 7v iP tik Koun Ahth te/a/t nent/ustalion ?o/'o rast/'

;'*r- - ' I t'' 
'uoun 

kah mereka hanya mendus'ta'kan seoratl:

Bagaitnana ini teqa'

naii saia'v'i'' "'ill 
J#;;:''ski' ";;;o'f"i''un 

kepada Adat:

rr' *r#l,,'ffi rr***3f,+',*:lff lti* I,mereka semua meff

u u,,,, g. i up u, * ? i;"x;:i,1-ua;;r,il;::';;,;i,;;,;, . 
" t< *' i b e r i n t' i'

mendustakan seiun'i,i,a, 
,r,,,,,; 

n,:1,!!1;!lili:lii:n'ii:':,i;!';:i'r!f:':i; 
-;r1f',',h!:':"'i;i"

dirttntttkatt kepoatt trtt ulttttt' ' ,.. ,r,,.n Ir,t clult l-)ot'o tlonl

cltttt ,tptt ;'ang clibei''is']n"1'''poa1 Yu''n 
"1i"'i""' 

stctt'o t't'ohi tlttri Tult':

trre,ekct. Ka,,ri ria,lk'i,",r',,,','ilin Lredokatt.''))''1""f'ptttr 
cli^ontot'o ttt(t'tL'

clan hartt'cr t'poao-it"tiah kanti nte''"';;;;;;"f"i'"::(Qs Ali 'Imran f 3

.{i'i 
tiil;t:rgu qs al-Baqarah [2]: 285 

"rrnva denea, perbedaan.syari'
"-' iir" oitiatakan, ba gaimana o"'i -ii:',i,Xi'iii".^iro, perbedaan i'.

dan manhaj u''tu'u''itit-nabi dengan yang lain? Dijawab' pr

dalarnmasalah'il;;i;iatliuat'p&kt*uunguntttasvarakat'l:'
nrerupakan {ut'tt'i;l;:"';';;;g "auk =:il;;'' fti"'u*u'i akidah d ':

akhlak mulia' *x*

(QS asY-SYu'ari' [26]: 106)

'r,#;
akhlaknYa'"-t;;k'itu saat Nabi Muhammad 'di'*t 

dan menya-t'tiff#H

a., g* sesera "1TfJHi,ru;.f,. l""HH:"[4?
meyakininYa, sepertl

#vu++*s*f*t+**um*mq

]l ]l ll lir I -r 
I il ilr lir 

:r
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,sul.

ang
ilam

dan
r itu
L dia
iman
yang

tnya,
uhan
,.reka

n [3]:

yarrat
an ini
t. Ini
h dan

:res nama Tuhan manusia.
Khadijah dinilai sebagai faqih pertama dalam Islam. Dia ahli usul

pertama. Tepatnya saat Nabi Muhammad mengeluh atas apa yangfi^laminya dari wahyu pertama. Khadijah beikata: *Demi Allah,
wungguhnya kamu telah menjarin hubungan silaturahmi, menjamuIenu.... Demi Allah, Altah tidak akan pernah *"ryoiiti*,
xlamanya. " (HR Bukhari)

saat Abu Bakar mendengar peristiwa Isra' Mikraj dia pun langsung
-++ry tanpa keraguan sedikit pun. Saat ditanya, dia berkata: ,,Kita

Sdat 3eyakini peristiwa ini. Bila dia yang mengatakannya, maka dia
hEnil...

Inilah semua makna yang dapat dipahami bahwa nabi itu saudara

'-*|1 Lebih jauh lagi, sesunggihnyo tetah datang kepadamu seorangto,d dan knummu sendiri. (es at-Tawbah [9]: 
"tzsj 

Ini merupakani*rr,h dari diutusnya rasul 
- 
dari jenis munusiu 6ukan malaikat.

try'h aneh bila para pembangkang menginginkan rasul dari jenis

-seharusnya mereka meneliti aj aku"- aui*ut 
"y 

a d,an memutarmrt rmtuk mencernanya. Bukan ikut campur padap.ikuru yang tidak,magtin-

Bg yang payah untuk mengikuti kebenaran akibat hati merekary disibukkan dengan yang bati1. yang benar tidak pernah bersatufrpF lang batil di dalam satu tempat. untut< itu bila ingin menelitirut pedcara seharusnya dikeluarkan kebatilan terlebih iahuru dariilir hatl kemudian pikirkanlah dengan akal yang jemih, tanyakanrahh' htu masukkah ke dalam hati apal,angrayakoariteuait<an.
Erl ini kebalikan dalam dunia materl. satu tempat tidak dapat diisihrF rl'* benda. contohnya, bila botol diisi dengan uir, mukuseberumi trcrlc udara akan keruar dari dalam botol itu dalam bentuk

l&,"tuns Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka,
lnasalah tangit dan bumiini. (eS al_Mu,min0n tnl:7D

_ 
r-a llmengapa kamu tidak bertara,va? Adalah katayangdiucapkan

anp rasul- Maknanya bertakwalah kepada Arlah. Kata ardtl ajakan untuk berbuat- Seperti ucapanbapak kepada anaknya
Nwtidakkah kqmu sarat. Kata oia itu-sendiri sebenarnya
E tmuk menafikan, dengan fujuan mengungkapkan rasa aneh
rygg meninggalkan dan mengingkari perbuatan itu, yang

uirum/
ka dan
:ngenal
at dan

risalah
rni dan

rtu ayat
nukmin
hidupan
ng yang
kan diri :::-,ltiait.
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Ta.rsrR SY,q'Rrrvt Jtltn tit

,rft 11 .uyu

bertakwa. MaknanYa,

menafikan sesuatu

melaksanakannYa' 
***

mengingkari kalian untuk tidak menjadi orang Yang

saya haraPkan

dicegah, maka

pelindung
Untuk itu

kalian untuk bertakwa' Bil:
yang diinginkan adalal'-

(QS asY-SYu'ari' t26l: 107)

@'ir1 3;;# eL

S e s wt ggtrh n1' ct s a)' a a cl a I ah s e.o t' ang r o sul kep er c ay aan
" 

t1:o,,g diutus ) kePadamu'

Bila kalian lupa, maka Allah mengampuni keiupaan itu denga:

mengutus rasul yang tepercaya' *""guiuit dan menyampaikan manha'-

Nva. Dia tepercaya Au'i-tiAut pemah curang dalam hal apa pun' hingu:

;,:n,#; ;d;-;e; ;l;;" bagi kalian uniuk berkata: "sesungguhnr '
kami tuPa."

Selama saya utusan Allah untuk kalian semua'

p.ry"frr"" Uugi Luiiu", maka dengarkanlah pesanku'

mengulangi pesan untuk tetap bedakwa' x>F*

(QS asY-SYu'arff' t26l: 108)

t@r.+6 6\'\fi6

Maka bertakw'alah kepada Allah dan taatlah kepadaku'

Seakan-akan Nabi Nuh lagi berdamai dengan kaumnya dan melun-'

dalam menasihati ;.r"k;;:"te1ah sebel.,*yu dia berkata deng':-

redaksi yang lugas i'"-1r*"*"J"d pgnafran "tidakkah kalian bertakrr 
"'

Buah dari takwa ;;i;h taat terhadap perintah dan menjauh d::

larangan. Ini tidak;tken; kecuali dari-iasut dengan membawa manL'

dan menyampuil.urr'iur.*ull. 
p".un takwa telah diucapkan berulan-:-

ulang oleh Para rasul' ***

(QS asY-SYu'arfl' [26]: 109)

t' ajg i-,, ipfiy."i47t*-$ti'r'
Saya sekali-katf tfiat minta upah kep=atlamu atos aiakan-qiakan

itu; upahku"ti"iak lain hanyalah iari Tuhan semesta alam'
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ang

lila
rlah

lgan
Lhaj-

lgga
rnya

dan
dia

unak
Ingan

i\\,a."
dari

anhaj
rlang-

ucapan ini tidak pernah disebutka, oleh Nabi Ibrahim dan Nabi' l-r:a. Yang pertarna kari mengucapkan ini adalah Nabi Nuh. Saat kamur::kara: "Saya tidak pernah minta-upah dari pekerjaan ioi,,, maknunyu-,,1*a kamu layak menerima upah iari p.k.ry";;'i;;; ;;; kamu juga': :;rcrlukan upah itu, tapi bila lpah itu diu-t it -"k"'rril-u terbatas
---'-:rn standar manusia, untuk itu rebih baik kamu -.rgu-uil upah dari..rh

Seakan-akan Nuh berkata: "Kalian wahai manusia tidak rnampu. -'rbavar apa yang saya lakukan untuk kebaika, kalian. Ku..ru ,urru..,:.ing membawa -?guj, hidayah yang membahagiakan di ;;;rir;;;. 
-'r']\elamatkan di.a$Tat, sedangkan Lalian tidarimembayar hal ini.::hkr-r dalam hal ini dibayar ,f,ttrt . Karcna kamu hanya mampu
-r:ba\/ar sebatas kemampuan dan usahamu saja.

Telah kita kisahkan tentang seorang raki-laii yang kita te,rui di ar_,rr Lelaki ini terlihar saleh. Dia me"ngisyaratkink;p;; kami untuk'':ghentikan mobil agar dia ikut numpang, dia pun mendekat kepada:.: dan dia berkata: .,Berapa 
upah.,,

Gubernur yang ikut di dararn mobil itu berkata: ,.Kami 
hantar kamu, r.:ta Al1ah."

Dia berkata: "Itu berafti mahal." Benar, kalau upah atas nama Allah- . . mahal."
,alam ayat lain disebutkan: Ataukah kamtt meruinta upcth kepacra

_' '-:'t sehingga,tereka cribebani crengon hutang? 1es attr-rn0r 152]:

)rlanjutkan ayat utama ini dengan 4d, *r,,Ii lf *ii ct ttpal*u' -';tin hanyalah dari ruhan semesto aram. Katairz di sini bermakna
" 
- 
'-'an'tidak. Ailah mampu untuk membayar atas dakrvah yang: ''kan ini' Karena Dia yang mengutusku. Dia ad.alah ruhan bagi

semesta yang terah menyumbang bagi seruruh makhluk dari nor.: r-lrtll semuanya dari tiada. Dia menciptakan seluruh rezeki" :'-ru dan untukmu. Semua ini demi kemaslahatan manusia. Karena
_ :rd{ mendapatkan apa_apa dari semua ketaatan itu.-::'iiik seluruh fadilah ini Diarah yang akan membayar upahku.

(QS asy-Syu'ar6' [26]: 110)

@tp;.&A\Wt'
\Iaka bertarcwaalah kepacla Altah ctan taatlah kepaclaku.
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Tersrn SYl'Rrt$,I Jrm tct

Setelah Nabi Nuh menerangkan sifat pemurah Allah dalam

mengatur alam dan memberi upah atas dakwah, dia sekali lagi

memotivasi kaumnya untuk bertakr'va dan iaat. Karena mereka yang

akan menerima manfaat langsung dari diutusnya rasul yang mereka

terima, tanpa harus membayar upah untuknya.

Makna l*i-);.if t ri56 mctkct ber"taktvalah kepatla Allcth ctan tctatlah

kepaclaku. Maknanya saya tidak layak untuk ditaati secara zaty, Iapi
ketaatan terhadapku karena saya sebagai rasuliutusan dari Allah'

Selanjutnya Allah mengisahkan bagaimana kaumnya rnenolak

dakr,vah Nuh. x**

Juz L9 518
(QS as1'-S1'u'arfln [26]: 111)

o ijr;vi a;G Ji i.j\r3u *
Mereka berkata; "Apakah kcuni akan beriman kepaclantu,

ptdahalt'cutg ruengikuti komu ialah orang-orang !-ctttg ltinu?"

Ardzolun jamak dari arzai vaitu yang hina dari sesuatu. Pertanyaan

ini sebagai ucapan penghinaan. Artinya. bagalmana kami beriman

kepadamu sedangkan kami para pemimpin, sementara orang-orang yang

beriman itti adaiah orang yang hina dan dina.

Maksud orang hina dan dina adalah mereka yang berstatus miskin.
pekerja berat. Mereka ini dalam sejarah Islam merupakan tentara dalam

risalah kenabian, karena mereka banyak membantu dan memberontak

dar"i masyarakat rusak hingga dapat menjadi penyeimbang.

Dalam ayat iain: "Kan'ti tidak nteliltat kcmtu, ntelainkan (sebctgail

seorung ntanttsict (biasa) seperti lrumi, clan komi tidak ntelihat orang-

orang \:ot1g tilengilcttti hcLnttt meloinkan orctng-orlng t)ru1g hind dino di

antaro l;on'ti 1.'cutg lekos perca,-a saitt. (QS Hud llll:27)
Perkataan dJ ;r"yi apakah kami akan beriman kepadamu, bukti

bahu,a mereka tidak memahami hakikat iman. Nabi Nuh trdak berkata

kepada mereka: "Berimanlah kepadaku," tapi dia berkata: "Berimanlah

kepada A1lah." Atau makra 'al 'r"ji tlletnpercal)ai. seperti finnan-Nya

Mctka tidak crdo t'ctng berinrcm kepada MtLsa, melainkan pemuda'

pentttda dari kauniltu (MtLsa). (QS Yirnus Ii0]: 83) Bila setelah kata

iman ada huruf lctm maka artlnya tl1etllperca),ai,btla setelahnya huruf bi;
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Jalam
lagi

) ang
rcreka

ti tt tl ttlt

,. tapi

:ntrlak

a111\'aa1l

lrirlan
rg \.ang

nrskin.
r daiat-t-t

e r0lttak

.' ,itiL 
-qtll 

t

t)t'illlg'
,iirtu cli

ii. buktl

L-,erkat:

rmanlal.

.Ln-\r a.

tJtttl/dd'

lrh kat;
hurr-rf 1-.;

. ,qi ttt tttt i .* * *

(QS asy-Syu'ar6' [26]: 112-tt3)
" l\ -t/-;t y 5,t; G?q&s, jv

- -\\. z tr'/ -e. - ,. <

':' ,-tSrt:^: 1;/ J"liq
.,:ir.rt ob: "Bogaintona sat ct ntengetahti apa vang telah-,'r i okan?. Perhitmtgan (arual pir.bltatan) ntereka ticlak' -iit.t oloh kepada Tulrcntktt, kaiort kunttt men,acrari.,,
:' selama perhitungan itu dilakukan oieh Turranku, dan:r_sinkan iman, pasti l<alian akan mendafatkan ,pufr'yung: kalian menyadari. xx*

(QS asy-Syu'ari' [26]: fla)
,V,\ -
@"4;"j:ji )r6^r1ttlJ

tali-kali tidak akan mengusir orang_orang yang beriman.
mbesar meminta dari Nabi Nuh untuk mengusir mukminnereka duduk bersamanya. Dalam ayat lain air"Auiui-ion
amu mengusir orang_orang yang menyeru Tuhannya ai'rof,w*ng hari, sedang mereka mengiendaki k*";;r;_'i;2".
memikul tanggung j awab 

-sedikit f,un rcrhadap p"rbuoio,
mereka pun tidak memikul 

_tanggung jawab ,Ldihit pu,,
ybuotalmu, yang menyebabkan';r;;; ioerhak) mengusiringa kamu termasuk orang_orang yang zalim. (eS al_,) ++*

(QS asy.gyu'arfl' [26]: U5)
z4\", , rr/ /. ^<
\9ry-t"1vf"tii j;

Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi
p e ringatan y an g m enj e I as kan.

n:T-8, mendengar peringatanku dan menyimak kabarI datang ke majelisku niscaya saya akan bersamanya. Allahmn1ta1 dalam pengutusanku untuk orang kaya tanpaE- Tapi saya diutus untuk menyampaikan pesan.
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Barangsiapa yang taat niscaya dia menjadi orang bahagia di sisi Allah'

walaupun miskin. ***

(QS asy-SYu'ari' [26]: 116)

.,; G,;;ir'JK cp";; ieilA
Mereka berkata; " Sungguh jika kamtL tidak (tnau) berhenti hai

l{nh, niscar*a benar-benar lcarnu akan termasuk orang-orang ))ang

diraiam. "

Demikianlah, para pembesar memproklamirkan perang terhadap

Nabi Nuh. Mereka beriata: ,.Tiada guna semua peringatanmu. Bila

kamutetapjugaambisiuntukmelakukandakwahniscayakamumenjadi
.rkil jelata,"atau bahkan akan kami rajam/lempar sampai mati." Ini

merupakanancamannyatabagiNabiN-uhyangtelahmengajakumatn\'3
r."fuau kebaikan dunia dan akhirat. Hai orang-orang tcrng berintatt

peruthilah SerLton Allah c]an Seryat: Rasttl apabila Rosul menyeru kattti.

kepada suatlt yang mentberi kehidupan kep:acla kamu' (QS a1-Anf61 [8

24)
Ancaman yang ditujukan kepada rasul merupakan bukti bahu '

mereka adalah orang yang kuat dan memiliki power' ***

Tersn Sve'nA.wt Jtllo to

(QS asy-SYu'ari' t26l: 117-118)

@ &K;; 6t '-jiG
"$' arri i G.;' ,r)

lVuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah

ntendustakan saya, maka ittr adakanlah suatu keputusan antaraktr

clan antara merekct, clan selamatkanlah saya dan orang-orang

yang mukmin bes ertaktt' "

LihatdanrenungiadabNabiNuhsaatdiaberkeluhkesahkepa;'
Allah tentarrg tur-rya. Dia hanya melaporkan bahwa kaumnya te1;--

mendustainya. Dia tidak mengatakan bahwa kaumnya te1':

*.ngur.u*ya dengan merajam, kenapa? Karena tujuan utama da:

dakwahnya adalah agar kaumnya percaya'
.z .1. c t.o-. ". , .j$ maka itu adakanlah sttattt keputusan antaraku ti--.'
tet.e f#J f,t C

antora mereka. Fath/terbttka dapat bermakna kasad mata' Contohnr '
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a di sisi Allah.

!6

erhenti hai

i-orangyang

)erang terhadaP

mgatanmu. Bila
ra kamu menjadi
rmpai mati." Ini
mgajak umatnYa

a yang beriman'

tl menyerw kamu

QS al-Anfbl [8]:

an bukti bahwa

rnkLt telah
rLtscttt cmtaraku
t t; r ttlo-Ol'All!..,.o

:lr.rh kesah kePad:
''r a kaumnYa teial.

kaumnYa tela:
tr-ijuan utama dar-

tt Lt s (ttl antaraku d a'"

I mata. Contohnl:

,A.sv Syu'eRA'zo. Juz rc

: !1ntu teftutup kita berkata: "Mari kita membukanya, atau
=::rlan-ekan ketertutupannya. Bila sesuatu itu terikat, maka kita
-:-::kanya dengan cara melepaskannya seperti dalarn kisah Nabi
, -- Tatkala mereka membuka barang-barangtT)a, mereka
"- ". : t k ct n kemb ali b arang-b arang (p enukaran) mereka, clike mb a rikan
" "i.; utereka. (QS Yi)suf [12]: 65)
:-::pun secara maknawi dengan mendatangkan kebaikan dan-.-..:Ian. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan---,'..t. pastilah fatahna/Kami akan melimpahkan kepada mereka. . : .ittri langit dan bumi. (QS al-A'rdf l7): 96) Lihat juga eS FAthir

r":::ikan yang dibukakan Allah kepada manusia terkadang-:- ..--k materi dan terkadang berbentuk ilmu pengetahuan. ,,Apakah

":trrceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang
-.:aha,lterangkan Allah kepadamu, sapq/a clengan demikian

. : ";-tpctt mengalahkan ht[jahmu di hadapan Ttrhanmu?,,(eS al_
. -',. l]: 76) atau terkadang bermakna penetapan hukum: ya Ttthan

.-::h berilah keputusan antarct kami dan kaum kami dengan hak
.:,. Ettgkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. (eS al_- \9) atau kemenangan: Apabita telah datang pertoiongan Allah

.. ".i i:utgan. (QS an-Nasr [110]: 1)

.: \uh berkata: Ss selamatkanlah saya daritipu daya mereka
-.- -::-f,n mereka yang hendak merajam saya dan siapa saja yang
r,: :::raku dari kaum mukmin, karena penyiksaan terkadang dapat

I ----:-. repada orang yang beriman kepadanya. jawaban prn d.rgun
r x**. - __-_.1:.

(QS asy-Syu'arfl' [26]: ll9)
/A.1. 

^ 
,/r2 nrnu t// .z tz /'ez

9' -or*-ll- ,^J\ C:d j_t1*V
',f -iku Kami selamatkan lrluh dan orung_orang yqng

?€sertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
\ ,:-- --:rlr3'g kapal Nabi Nuh disebutkan dalam surat al_A,raf dan
- ..-- ''.:i \uh memiliki surat khusus yaitu surat Nuh sebagaimana

;:r,,d. Hal itu karena dia memiliki sejarah kerasulan selama
----- -<l.l tahun sehingga layak untuk memiliki satu surat dengan

llil:i.l.llil 

tl'l:il.l
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Tersn Sve'n.cwi Jtlto to

Di tempat lain, Allah menyebutkan-tentang kisah pembuatan kapal'

mulailah Nrh *"*b;;;;;;;;;'a' setiap kati peitimpin kaumnl;a berialan

melett;ati N,h,,n*uk)' i''''"i"iut"-va (QS Hno tril' :s) lni menrpakan

bukti bahwa kapal iru uiurut r.apal pertama yang dibuat oleh manusra'

Nuh membuat kapal it;;;;* pttintat1 Aliah' wahyu dan pengawasan

dari-Nya. Buatlah bahtera itu clertgan pengawttsan clan pehmiuk wahyu

Kami. (QS Hird [11]: 37)

Arlah tidak munlkin -.*.rintahkan kepadanya untuk membuat

kapal lalu ,-,',.ningg?lkannya begitu saia' tetapi dia memantau'

mertgawasi hi"gg;""j;rtu'-tttlu?i keialahan Altah langsung

mengoreksi nyu' S"[''nt'iin'u di)strh di bawcth petlg(n|asarr-Ku' (QS

tt"B1l3:l"i,ll, 
,r", ini kita mengoreksi orang vang berkata: "Bahwa

setelah Al1ah menciptakan ulurn tt*t'ta' D[ 
-melepaskan 

alam itu

berjalan sesuai aturannya tanpa campur tangan Dia lagi'" Bila benar

demikian, niscaya 
'ui"- 

Uttgtrak 
. 
secara automatik' tetapi fenomena

alam yang selalu i"*U"fl' Dltemukannya rnukjizat membuktikan akan

qapum Allah dalarir'*uft'f,rf uk-Nya dan itu tttup kekal dan abadi'

llntuk itu pia ilerf<ata kepada *un"iu' i'Tidurlah' karena kalian

memiliki Tuhan yang tidak pemah tidur'" Bagaimana tidak' bila kamu

menyewa satpam ''i'oft 
*tniugu "'*uh 

saja"dapat membuatmu tidur

nyenyak, dengan alasan bahu''a satpam ii" Uttjugu-jaga' bagaimana pula

bila yang *.t1ugu adalah Tuhan yang tidak"-tt'Surrtt-t-atau tertidur?

Br-rkankah itu t'ft'i qT f u"-X'-i yang menenteramkan dan

*""t;:;:::;;idap 
at mener ob o s,sun natul 1 ah' Q a y u m b' a h'dap at b erk at a

kepada api jadilatr"dingln dan t:1"t"l*JJ iu'ut'i*' dan hal itu terjadi'

berkata kepada "i;'-"d;;sk;tallah 
h;;s" berbentuk YTu'g 

dan ha1

itupunterjadi,Ut't*tukJpadabatu:"Peiahiah'makakeluarmataalr
darinya' glfo 

"-l';tya 
berlalan automatik sebagaimana mereka duga'

' 
"' :Lil;H i,,:);::::f ,iil'#lu " r e mp at van g 

.ko 
s o n *, l:p 

ul itu p e nuh

denganupuyur,r-Jil";"KarenakapalinrJibuatdenganperhitungatr
yang matang A'" iti'f ' fuput itu berisikan 80 lelaki dan 80 perempuan

dan setiap hewan i"riil.tu.gai-bagai jenis pasang' ***

(QS asY-SYu'arfl' t26l: 120)

o - - "r 
. 7 zzztle' l.:* ,*:u' 1^\sfvi
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embuatan kaPal.

tumnya berjalan

) Ini merupakan
at oleh manusia.
dan pengawasan
petunjuk wahYu

untuk membuat
dia memantau,
t,llah langsung
awasan-Ku. (QS

berkata: "Bahwa
paskan alam itu
lagi." Bila benar
tetapi fenomena
embuktikan akan

dan abadi.
rh, karena kalian
, tidak, bila kamu
nembuatmu tidur

l bagaimana Pula
tuk atau tertidrn?
enteramkan dan

iyah dapatberkata
lan hal itu terjadi,
k gunung dan hal

ra keluar mata ai
Lana mereka dug4

g, kapal itu penuh

engan perhitungan
dan 80 perempuatr

esy- Syu,aaA, :0. Juz tq

Kemttdian sesudalt itu Katni tenggelantkan. orang_
orang yang tinggal.

t,.r kaum kafir yang tidak menaiki kapal. Kata

-g yang naik menaiki kapal. Atau sesudah. Maka Kami bukakan
!-liytu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. Kami
frkan bumi *"morroikon mata air-mai air maka bertemurah air-airt wruk sqtu urusan yang sungguh tetah ditetapkan. (eS al_eamar
{l: l1-12) *xr'

(QS asy-Syu'arfl' [26]: t2t)
,O *i#Ki<r:wZl*lsalt

::ttggLtllm, podo' yo,rg dentikia, i, in,,ur-U-.,J,: ,n,.dopn,
' '''icr (kekuasaan Ailah), retopi rceba,vakan ruereka ticrak

beriman.

,::1ah tanda_ yang menarik perhatian manusia. Tapi siapa yang::-ga,bir iktibar setelah kaum kafir tenggeram,I ya,g
- ' -': - rktibar adalah rnukmin yang menaiki kapal siat merihat hasii. .- r:n talan akhir para pendusta. x x x

(QS asy-Syunarfl' [26]: 122)

} t i,i | -ii 't< /.i' t.,':' --9' l-,?t I o.U:5;:
: . ::ntggulul!-a Tuhannur, Diatah yang Mahaperkttsct

I agi Ma ha P eny a.,- cur g.

- ' :.-rr kalian kufur dan mendusta. Kare,a Arlah Mahaperkasa'-.:r'- dan tidak terkalahkan. Dia Rafuim/Maha penyayang
. :,,_\r.a yang bertaubat.- ' - :r- -isah berpindah kepada kisah umat yang mendustakan

.

ms-.{.;r FiuD AS
(eS asy_Syu'ar6' 126l: lZ3)

\" - - -c"," 9. ,-1.-\(Y 
'4I-;\ r\c qI

..,.itott 'Acl telah mendustakan para rasul.

'.tii. sesttc[cth.
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Tarsn Sve,R.cu,r Jnm rrr

Di sini disebutkan ragi mur.tartn/para rusttr. Karena mendustakanseorang rasur sama dengan rnend,staian seluruh ;;;.^ Kr..na serllradatang dengan kaedah grl.yry, V"rg ** dalarn akidah dan akhlak.Ad adalah nama kabilah. 
-ra6ilah 

biasanya oir,ru"rrtan kepadabapak/nenek movang yang paling tua atau pemimpin yang berpengaruhdi suatu kaum. ao uiururr'n'#t *"r** kabilah itu, ierkadang disebutdengan Bani Furan atau Ari Furan. Kemudian artah mengisahkantentang kapan pendustaan itu te4a6i. **x

(QS asy-Syu'ar6' [26]: tza)

Ketikasa,,ctora:9";#::'r:ii"*:t,i;,"r,Mengapa
kamu tidak bertakwa?

Ald berrnakna. sebagai ajakan atau anjuran. Ketika penafiandiingkari maka har ituada-iah pJ".@;. Seakan-akan dari perkataan ctrtit a t t a q fi n adalah i tt a q fi /b e rt a x u\ a I ct h.'
Perkataan akhrthunt/saudara mereka beftujuan untuk merunakkanhati mereka, agat mereka *"ng"tJri bahwa"dia ;;h bagian darimereka dan bukan orang asing. Dia adalah saudara mereka. Saudaraadalah orang yang senang menasihati, memberi t"ri-fr'rrrunr. Inimerupakan akhlak yang menyejukkan. ***

(eS asy_Syu,ar6, [26]: 125_126)

@ -";{'f :ii'\66r,@ U 3; K jy
Sesunggtthnya saya alatoh seorang rasul kepercavaan (yangd i u t u s ) ke p a d a m u, m a k a b e r t a to, a t i h i;;, ;;; ; ;I' iL )-, o, u n

kepadaktt.

Perkataan ini merupakan perkat aan yang lazim diucapkan rasur.Sebelumnya Nabi Nuh juga t"l;;";;;capkannys. xx*

(eS asy_Syu,ar6, [26]: 127)

^ .@,' 
'r'$fii; &'\ei r;7r*{idc5

Sekali-kali saya ticlak.minta ipah kJpadamu ata.s ajakan itu;upahktt tidak rain hanyarah dari ruhctn semesta arant.
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Justakan
a semua
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kepada
,cngaruh

r disebut
:isahkan

aapa

penafian
rtaat ald

unakkan
ian dari
Saudara
tng. Ini

110

ldlt

n rasul.

Telah kita katakan, bahw,a ucapan ini perlama kari terah diucapkan\abi Nuh. kemudian Nabi setelahnya pun mengatakannya. Tapi kenapa\abi Ibrahim dan Musa tidak ,rrergr.upkunnyu? Ka.ena Nabi Ibrahim:lah berdakwah kepada prn,un,ryr-A za'r. d,an dia tidak mun_ekin minta.pah. sebab pamannyalah yang membesarkannya. g.gi;lrg, clengan\'lLrsa yang berdakwah kepada Firaun yang terah mengasuhnya dir>'|ananya' Tentu tidak mungkin rnenyebutkan untuk rnJminta upah'-'rrnya' "Bukankah kctnti terah ,rrn,rgari,lr,rut tJi antcrra (ke:,riurga1 kami,
'tkru kumtr ma,silt kanak-kanak Zan k,,ttLr tinggrt' 

-i'r,)rlorrn 
t nrrr. '.et'ctpa tahwt dori tonurmLt.,, (eS asy_Syu,arA, gZ6i f Si

;:*J6Jr -) oV \l *;i ',-:1_tryahktr 
tidak lcrin han:o161lt tlari Tuhan

-';:t'\tct c!|rill, karena Rabb/Tuhan Dialah yang mengatur makhluk
-:rr-gan memberi rezeki. Kita katakan, tidak m-enerim-a upah bukan-:r'.i11i zuhud/tidak memerlukan. tapi karena ambisi rrntuk rnenerima
.,.:g lebiir besar dariAllah, bukan dari manusia.

Kemudian dia menasihati dengan rnemperbaiki sudut- .: r'. JAIl{Ian. >k *,k

t.L,'

(QS asy-Syu'arfl' t26l: t2g)

rGt li: ''"Jti-,, ''2 ')r1
t p o A ct t r k, *,, n n',,), 

",ff 
,i;,,?; fr :#, r i n g g i b a n g u n u n

untuk bermain-main,

Ini n-Ler-upakan ciri dari crri-ciri Nabi Hud. Ri,adalah dataran tinggi."-:'': ayatltanda setelah atabnfina/apakah rcarian membangttn,- -:'ris\.aratkan bahwa gedung tinggi yang mereka bangun dinilai:r:J'ii tanda daram keterampilan, 
- 

ke]ndahan uffinu, dan'::=-ine&hfllO.
ieta to'batsutt/sia-sia karena mereka tidak pemah kekar di-- :rrrfl\',. walau demikian mereka membangunkannya secara kokoh'-': Japat dinikrnati generasi seterahnya. Mata hal ini dinilai sia_sia,,-r;r: ,anusia cukup membangun untuk berlindung diri selama. --::r\a Atau sia-sia karena mereka duduk di istina itu untuk-. : .=rambat manusia dari mendengar dakwah Nabi Hud.i-:a tidak pernah mendengar bagaimana kehebatan peradaban Hud,' -- :'rak pernah pura melihat bekas peninggalannya. seuagaimana kita---:'r nrelihat peninggaran Firaun ai r,tesir. Itu iarena pJraoauan aa
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Tersrn Sy.q,R,qw,r Jrm ro

telah re'k,bur oreh pasir. Mcreka ringgar di sernenanjuns Arab di daerahyang bemama Rtrb.tt Khoti ,"r; ;,:,;,;;;'r.attg kr.rortg. Kirena daerah ir,i,HI-:i #:il:'11:: vung ;;,lni;;;;, manusia sukar berjaran dan
u, o' r, u. ul ;';;,, ; i::::,,'l,T^t:t:}i ba gai m ana kehebata, 

-p..uouuun

p a d a fi a p - t i ap r a n a t t,,,ii ii oi,,' ;:;,i,:':,;i, i f: : ::,::I :,,: i{{, ::;

Hud baca: lpoA,th ti'r,,"',ilii'i,i,'J,' 
ou'utmana kehebatan pe.adaban

her-ht ar tn, t,,i,inp.korr* ,lJi," ir;,,i;ii;;i::; ,,?:,frri;rii!;:l;:il:hartgtrnutt-bu,gttrt(.rt 
)'ttrg tittpgi, torrig 

-herttnt u;;,;;;;;Ltrgtt, 1.r,,:or,,koto ) ,\epet.ri irtr. ai 
.nege,:i_,,"gri il ,_ iOs uj,_oiii fiiili.,ISelarna peradabariry, b.i;;; p_,.,rr, aiuurgr, *, or.*n iru. rerrrusaja ini menpisvaratt rr'trut *J i, i.i,n ,r.grh iibori,r*r* peradaban;t:ll# T Lil " 
ti t a s at s i t<a,, 

-' 

"'i' r, i ili:ilffiT,i; 
i ram i da yan 

-e

;,*_xit#"m* *liT,l,?:,TJ .i;*_ *.Htx#
Di antara .uh:..t^nl:-lidiki 

rahasia pirarnida i,.i-^* ""'
r,,,g*uo fu; ;Ji:lii #l?#ii, ffii.*1 

temukan adalah bagaima,a
aapar ue,.ii,:i i"r"n 

^r.,..r.r";ff i1:rrJ;:lily tffl-J lj=[:;ffJdengan metode hampa udara dengan menyedot udara di antara batu.:,'ffi:-il 011.il,,i,1'"-;;;*";;;ll' ,,.n.,,ner cri bawah meja saar

:r',:;-i1T',:::*ffi1i, :Tl*lX 
saru peradaban masih banyak yang

sekarang u.'uau ai u"#"r, ,r"ori"i ff3"H:,,.'*r,*u:-11?rlmertuhrp apa saja yang ada ai depannya. hingga bahkanmenenggerarnkan sa,ru.tioitlr, o.rit ,,,l.rudabannya. rni sa-r-u kari badaipasir. bagaimana puJa uir, u"arii,rl.olo, ribuan rahun!,.,
,..Saya yakin dan percaya bila n,

lllii*nf"n niscaya au.r,rir, "o,"oJrut'' ttu dapat diangkat dan
peninggalar, ..iuru'h"r;;:"#::: ol.^?-u-ul'ra tanah vang subur dan
gT ;:"*-ifrfi1, ie"-, t .*;, l;f T;1Til" ilHf f U..:h *l
:-.:1t::J'rTrat 

terowongan bawah,unui aii.-rr.r, ["r"I kJruluun .u, u-

,, ;W, i)'il ;:)^i, ) ::iT:..' :::a1s 
Ad A p a k a h k a m,, m e n d i r i k a,,

]......]..].],ffiIffiffi

llrIr:l.l|flillllrI
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laerah
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(suatu

tentu
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t yang
aupun
masih
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r, tapi
angun
batu.
t saat

yang
negah

dapat
ahkan
badai

dan
r dan

lihat
l saat
L raja-

irikan
i asy-
yang

(QS asy-Syu'ar6' [26]: 129)

@;"lji "f:6lv6 ti*;
Kamtt membuat benteng-berttengiengan ntaks,cr s try:at,a kanttt

kekal (di dtntia)?
Mashani ' diucapkan untuk sumber air buata, atau untuk benteng.Kenapa? Karena benteng tidak dibangun sebagai tempat pengungsian:emata' tapi benteng berfungsi lebih banyak, seierti ,.u-ugul pertahananJari serangan musuh.

Tujuan dari bangunan itu adalah ;;ijfu .j,h 
ogo, nterekcr kekat.

\pakah manusia hidup kekar itu di bumi? Hidup manusia di bumi ini.Lanya sementara, hingga tidak memerlukan benteng. ;;; 
"--

(QS asy-Syu'ari' t26l: 130)

i! i"_?ru,-u,s1,
-lpab,a karian menviksa, maka kariart menyiksa sebagai oratlg-

orang lrqjam dan bengis.
Bathsl.'artinya menga,rbil dengan kuat dan keras atau merampas.

- \,',gguhnva azab Tuhanmtt benai-benar keras. (as ai-guruJ [g5]: l2)
-.'i1 

'ebagai ozab crari yarg rnahaperkasa ragi irrnriurrr. (QS al-. _:nrar l5al: a2)
-\Iengambil itu memiliki cara dan ragam. Mengambir dengan penuhrran santun, atau. m-engarnbil dengan cara kekerasan. Kekerasan::'eka ini ditambah iagi dengan iibbcu.ir. r"rtuo"rg- kamu curik''suhmu dengan keras, tapi ieteiah itu kamu ,"1*i"ri"tukannya: '-i311 lemah lembut. Tapi mereka ini telah ,".rgu-iilnya dengan:'''r dan memperlakukannya dengan bengis t"rp" r"?rr.rhbelas kasih: -.kit pun.
inrlah tiga sifat kaum Ad. pefiama, apakah kcunu ntencririkan pacrct-r.ictp tanah tinggi bangunan ,,rrtrik l-termain_maint, clan kamu'ttttot benteng-beytteng iengan ntoksttcr stryava kamtt kekar (cri
'i r') Kedua, apabita fu*y nieny*sa, ntaka iamu menyiksa sebagai,:!-ot.cttlg Ketiga, 

.kejant dan bengis. (eS asy_Sy",ura, 2ij,l2g_130)iietiga sifat ini rnerupakan 
"sifat 

angkuh dan usaha untukj -' elrrakan diri mereka pada derajat T,han. Karena tidak ada yang" iin,qgi dari Alrarr. Kemudian meieka juga ingin uJ*f t.t"r.
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Talsrn Sya.newr Jn_m ro

Negeri akrtirat 
.itu' Kami jadikan untuk orang-orang Nang ficrokingin rnenyombongka.n ctiri dan i"r'-ir'r, kerusakan cri bunti. kesuclahorr(yang baik) itu adala.h t osi o, rnl,g_i)ot1g yang bertakw,a. (eS al_Qashash [28r: 83) Bila iniin ;;;krk"" perkhidmatan di dunia ini.lakukanlah karena Allah, Uirt., ,*r["bila niarnya ugu. ii,ggi nuti, mur.u t;;;Tffi::ffi.]I5fl,,?:h#Xl;khidmatmu di duni-a-rurr- s;;r,;;;: ;ii;";;;k,;;;: maka dr.rbermanfaar bagi manusiu iirggo[i;;;

Kaum Ad tidak pemah u.iurut bril sep".ti ini. yang dipikirkannvahanva keangkuhan' tejam' 
";i;;;;h Allah membiacn har ini terusberlanjut? Merupakan rahmat' Alr;h kepada hamba-Nya untuk

iffi fi:-.. # fr:TJJ,,:"j[], ?:..,;i ?. : t,r. *arkan i n ga tan s e r i a p
yang telah il.r.ku ikut. lanusra sering melupakan janji

(Ingatlah), ketiko Ttthanmtt ruengeluorkan keturunan anctk_artakAdam dari surbi ntergka cran Attah'"mengambil kesaksiatn terhadap.iitt.amereka (seraya b.erfirman). ,A"trrtrh 
Aku ini Tuhanmu?,, Merekctmenjawab" "Betur (Engkau Tuhan iatmil kami menjacri saksi.,, (Kantilctkukan -vang ttemikian ii", 

" 

))l a, rtari kiamat kantu ticlqkmengatakan" "se'sungguhnva komT {by. Acrant) araLrih orculg-orangyang lengah terhactap ini' (kees;aar' Tuho,rl,,, ota, agar kanut tirlakmengatakan.: "Se-sungguhnya orotlg_orang futa kami telolrntempersektttttkan Tuhan seiak ctahutu, seclattg k,nti ini adalah anak_anak ketttrunan yang 
.(ctataig) ,rrr.riot 

,,tereka. Maka apakah Ettgkattttkan ntentbinasika,i- kami r-or"nu')J,.0,,o,r,, ot.ang_ot.org ).ors sestttdahulu?" (QS at-A'raf l7l: fiZ;_11\i'"
Allah terah memuerit<an i*un t.puda manusia di bumi be*pamanhaj demi kebaikan,mereka, i".Irar;* mereka rupa atau hawa nafsutelah melupakannya. hingga 

'..nffi.rg. 
Secara naruri manusiamenolak kebat,an aan [e]aha;.';;1. naruri imun ini rusak dariindividu, rnaka indiviau yang h. ;i";;engingatkannya.

Bira saudaramu berada i.rr_ r..rrriilr;.;k;;;;,;n dia menujLrkebenaran' Makna tuwashaw/srt,r[ 
"i;,rgingatkatt 

iaaur, bahwa tiapindividu manusia b.rp.l:l."q ,rrrt"f rp. dan menyirnpang dari manhaj.Bila saya lupa ingatkan, bila-karnrffiruyu ingatkan.Bagairnana pula bila ,r,, tr,n-L,lJk ,.rru. Iringga ridak ada dar.iindividunya yang mengetahui ,,unu u.nur dan mungkar. Seperli Banrtsrael; Me,eku sortt sail1a rain serartt iiirt n ntoron-[1;,;;r;;,, rntngkat.
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I yang tidak
i. kesudahan
,a.(QS al-
di dunia ini,
hati. Karena

hpatkan hasil
h, maka dia

lipikirkannya
r hal ini terus
r-Nya untuk
ngatan setiap
:lupakan janji

m anak-anak
terhadap jiwa
nu?" Mereka
wksi." (Kami
kamu tidak
orqng-orang

r kamu tidak
kami telah
adalah anak-
wkah Engkau
tg yang sesat

bumi berupa
ru hawa nafsu
rluri manusia
ai rusak dari

m dia menuju
h bahwa tiap

; dari manhaj.

tidak ada dari
Seperti Bani

tkan mungkar

''tg mereka perbuat. sesungguhnyo amat buruklah apa yang selalu
':ireka perbuat itu. (es al-MAidah [5]: 79) pad,a 'ruui it, Alrah
:ingutus rasul baru, mukjizat baru untuk menyadarkan manusia agar:'lat kembali kepada Tuhan mereka.

-\{erupakan kemuliaan umat Muhammad bahwa Allah telah
--':nciptakan imun pada diri umat ini. Allah jadikan di antara mereka
. -:ng-orang yang beftaubat, bila seseorang melakukan dosa
;:raubatlah. Bila tidak juga beftaubat masyarakat muslim akan-::rerngatkannya agar bertaubat. Hal yang demikian terus berlanjut-:-Jga hari kiamat. Nabi bersabda: "Kebaikan ada padaku dan pida':tiku hingga hari kiantat " (HR ,Alwani)

untuk itu tidak akan datang rasul setelah Muhammad karena imun:.::r 
_n1en]&tu pada zat umatnya, pada masyarakat yang menolak,::;rilan. Kamu adalah umat yang terbaik yang diiahi)kan untuk' ' '' -/-\i(-t' menyuruh kepada yang ruakruf, dan mincegah dari yang" ': lkor, dan beriruan kepada Ailah. (eS Ali-,Imran [3f l r0) Sifat ini----rDakan khusus sifat umat Muhammad. untuk lt" uuo berkata::,ia kaumnya mengingatkan mereka. ***

(QS asy-Syu'arfl' [2Gl: l3l)

'@rNj$i'\5c
Maka bertah,uctlah kepada Attah dan taatlah kepadaku.

''1:knanya sesungguhnya Tuhanmu belum meninggarkan kalian atas. : ' jng terjadi saat ini dari kesesatan berupa ingrn nraup kekar,'--:r'r0S dan menindas, tapi Dia tetap manga.lak karian- kepada
- r: ,-:nt "Bertakwalah kepada Allah dan taatlah.,,

- ;:.,,\'? dan taatjaminan untuk menghapus dosa masa lalu, bahkan:-r;:.:\'a datang kebaikan dan amal saleh. Seszzngguhnya perbuatan_' -. -i/t vang baik itu menghapuskan (dosa) perbttatai-perbuatan
-' -:.,trk. (QS Htd [11]: 114)
'-=--ka saya menasihati untuk bertakwa dan taat kepada Alah,. - i'-mi kebaikan diriku, saya tidak berkata: .,Berta^kwalah 

dan

' :-- :'r sifat sempuma sebelum menciptakan makhluk. Dia adalah- '- :ebelum ada makhruk yang diciptakannya. Dia adalah eiidir"- -:- :da nruqdur yang terjadi.
--- reberadaan kalian tidak menambah apa-apa pada sifat-Nya.

: : : :: :: :] :]::]:: :: ::::]::]::
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raatlah s ebagai uur u. u* i,; ;d,;;i ;* Ttii.T'#ffi ffi .r;:i,J:[tterhi,gga unruk dinikrnari.- ;i; ;;;i.,;takan rangit. rnaiahari. buran.bintang. awan. huian. urri v,rg ;;;,. air. udara. sernranya sebelurnkalian terrahir' K",r.r,u,, trti,i t.puau ertrt bukan aarrun karian
5:,1;t ilffi, j:il;lifi* lj: i,m, I ip.,,.,, r,, ; i;; ;; ;;; apa yans

Sun-eguh t,,*u*lruk"" ;ir; tii"',,.r,r"r makhiuk di aram ini yangdiciptakan untuk berkh itmad- o;o;; #ilr, iu,,r.,ri iir.i r,rr?y"ng rebihpanjang darinva. Manusia oupot -uti'luut uu^ dirahirkan, atau hidup

fififl L 
i :iif,.;,:,i1'A* *:ntru mara,rari,.r ur, [.,.,,, ia j utaan

padanv4.*x r\vvou., rrrarlusla tanpa ada sedikit pun kuasamu

Selama risarah demi. kemaslahatan karian. dengan demikian taat,ah
+::l1Xr,lJltl t*:*r. : :,-i i_lliffi * : i a b e rm an ra at b a g i ka r i a n

(QS asy-Syu'arA' [26]: 133)

'l' ry; rL,)ft
,,Oj : -, ", 

n, 
: 

t t t ( t t g a t t t t ge t, u h k rt r r k e p, t cl a n t t t
0 t t t a r a n g- b i t t t t r a t t { t e r n u k, A r,, o,, n fl _' ui,) t.

(QS asy-Syu'ar0, [26]: 132)

Bertaku,atar9-,:#*{:;:i,,,'f::,,,,,r,,uhka,t
kepodanttt opo ,nr{ knntu ketaltui.

Ayar ini tidak merinci pemberian yalg telah Allah berika, kepadakita' ia membiarka' ugu, r.ir'u-ffi'il.igrritrng 
dan merin.irvr. Karenakita tahu secara pasti-denga; il;;'aurtur.ur pikiran. Ticrak satu inderaatau alar apa p'n vang kira ,,,;riH i.-.,,oti ia rnerupakan ,ikmat dariAIlah' Bahkan dararn.saru hikrna, ,..arpu, banyak nikrrt. Mata untuk,ietihat di dararnnva air.,nrt r; ;;k;;;;:.riap derik vang tak rerhingga.begitu juga dengan r.ringo. rrlJrrg, *d dan laipys.*xx

Yang dimaksud
unta dan sapi.**,k

dengan binatang temak adalah domba, kambing.
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taatilah
r kalian.
ng tidak
. bulan,
sebelum
r kalian
pa yang

rnr yang
Lng lebih
ru hidup
La jutaan
iuasamu

l,

r kepada
r. Karena
hr indera
mat dari
rta untuk
:rhingga,

kambing.

(QS asy-Syurarir [26]: 13,a)

7l\N )t. i__
VU 9*: ?>")

Kebun-kebun dan mata air.

Bila dikatakan: "Kami berjalan di perkampungan mereka dan kami
tirtek melihat kecuali tanah kosong." Benar, dulu mereka memiliki
kebnn dan telaga, tapi sekarang semuanya berada di bawah tanah.
Berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka.
-ldakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar
ruara mereka yang samar-samar? (eS Maryam [19]: 9g) ***

(QS asy-Syu'ari' [26]: 135)

@4ii-t{:;"WAfreL
Sesungguhnya saya takut kamu akan ditimpa azab hari

yang besar.

\{aknanya bahwa takwa dan taat kepada Allah tidak saja dinilai
#bagai syukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya, tetapi ia juga
frEana yang dapat mencegah dari siksa azab api neraka. Jangan t<atiin
mduga bahwa saat kalian mendapat nikmat, dengun mudah dap at larilui pertemuan dengan-Nya. Bertemu Allah itu benar dan tidak adallh keluar. Bila tidak takut nikmatyangtelah lalu, maka takutlah masa
nT€n yang penuh pembalasan.***

(QS asy-Syu'arfl ' 126l: 136)

"O; <.,L:.ri'", K ) i JM W r; \3\t
l{ereka menjawab.- "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu

memberi nasihat atau tidak memberi nasihat."
Perkataan ini sebagai bukti bahwa kebenaran itu pasti tampak jelas,

t?.&ilpun melalui lisan manusia angkuh. Seseoiang tidak akant'msihati kecuali setelah sebelumnya dia mengetahui hukum, lalu lupa,i"rye datang penasihat yang mengingatkannya. Nasihat datang seteiah
@getahuan hukum. Jadi ucapan mereka pada ayat ini pengakuan danmlrl bahwa mereka mengetahui apa yang diminta Hud, ianya sajairgeta tidak mau tahu.

Perkataan mereka di atas dapat bermakna tenangkan dirimu, tak
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Tensrn Sye.R-crvr Jrro ro

usah menlusahkan diri, kamu nasihatkan pada karni ataupun tidak, tetapsama dan riada guna, karena kami tetap iiduk uku, ;.;;;ilr. nasihatrtu.

Disebutkan 4t,it-, ;^r I atan tidctk memberi na.yihatbukan !

!

I

w tictakmenctsihctti karena bila disebut lctnt tct'izrt menafr,u* ru.,nu,
bukti bahwa dia sebenarxya malnpu rr-relakukannya, tetapi bila disebutsesuai ayat maka mereka tidak ingin sama sekali mendengar nasihat.hingga walaupun pada masa yuog ufu, datang. **x

(QS asy-Syu'arfl ' [26]: 137)

'! a)U*u 'j;ii;;,
(Agama kami) ini ticrak rctin hctn.varah adat kebiusctrn oratlg

clohulu.

In berarti peniadaan. Maknanya apa yang kamu bawa ini hanyar*:lu' tradisi pendahulum,-, yurg clibuat. Miksud dengan pendahulu
adalah para nabi sebelum Hud as. in.srrrggr,/, kanti tertth criber.i ,rcarlo,dengan ini dctn (lugu) bctpak-bapak kctnti clahulu; irti titlak lai, ltartyalalt
donge_ngan-dongengan orang clcthttlu kalct. ,,(eS 

an_Nam t l;'.i'1,';g' ;"""'Mereka berkata: *Kuntu tidak lain han.v,aiah ,rrn,rr,,rirr' ,nperti kantidan Alluh Yang Moha penturuh ticrok menurunkttn sesltarLt pun, kantutidak lain hanyctrah pencrusta beraka." (es yasin i:ol, rsr Merekamenyifati para rasul dengan para pendusta clan p.nggodu.' 
-

Akhlak adarah sifat yang mendarah dag,g 
-y-ang 

keruar darinyaperbuatan dengan mudah. Sifat pertama kai-iny.-a iiaui r..rrur den_*anmudah, ia menjadi terampil setiah bertatih t inggu *.,1rOi gerakanrefleks yang tidak rnemerlukan usaha eksrra.
Sebagai contoh anak kec, yang belajar menjahit. Di awar diarlerasa susah untuk memasukkan benang dalam jaiurrr. Hinggu ketikadia sudah mahir, dengan mucrah dia memasukkan benang itu waraupr_rndengan cara menutup mata.
Jadi makna d."r\! ]B aclat kebiu,stnn oratlg clahultt adalah

pendustaan yang dilakukan para rasul, menunrt kaca mata mereka.
Atau ,.L brkun 'gL 

t trntoq yang artiny a ikhtilaq. yaitu kami
sebagaimana orang-orang sebelum kanri tidak ada bedanya."Sesungguhnya kartri rnendapctti bctpak_ba1:ak kami,r,")r,gnrut,r,ot,
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lk. tctrlLr
-n.1i1lli]l

l-lk.t11 t

I it;1sillat

i disebut
l'L rl s t ilat .

/lr.g

ni hanr a

endahuh.t

tlt l( tllllClll

litirn'ct/alt
:68)
trrti kutti
t!tl . k0tl1tt

t \lereka

r darinl a

rr dengan
r gerakan

as'a1 dia

rga ketika
ri alauplttt

/tr adalah

'eka.

'aitu kan,r

bedanya.
ltlut sLLattt

esr-- Svu',qn A' za. Juz tg

.iscona dan sesungguhnva kami adalah pengikut lelak-fejak
',tereka. " (QS az-Ztkhruf [a3]: 23) Orang terdahulu berkata:
'Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan cli dunia saja, kita mati
trr kita hidttp dan tidak ada,vang membinasakan kitct selailt mosu",
.trr mereka sekali-kali tidak mentpunyai pengetalntan tentuug ittL,

' ereka tidak luin hanyct menduga-dttgo saja. (QS al-Jdsiyah [45]: 2.1)

Sifat ini tidak menjadi perangai yang tidak berubah. Maksudnya,
. ,mi sebagaimana orang-orang sebelum kami tidak perrah beriman
:rtslrg hari kiamat, maka tak usah menl,usahkan diri, karena usaha itu
._-sla. --^

(QS asy-Syu'arfl' [26]: 138)

G; A.IA,JW..Y 2v

Kami sekali-kali tidak akan tli "azob."

\lereka berkata dengan lantang ucapan di atas sebagai jawaban atas
,.,'-ran Hud: "Sesutgguhnyo sa.\)a takut kamu akon ditintpa azab hari

i hesor. " (QS asy-S1u'arA' [26]: 135). ***

(QS asy-Syu'arfl ' [26]: 139)

"r-i;Ki 
1KJ'+E - e"ul

Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak
beriman.

Sebelum Nabi Muhammad, Allah menampakkan tanda kuasa-Nya
u-pada umat yang mendustakan para rasul. Azab Allah bagi para
ncabangkang tidak usah diminta, Dia tahu kapan azab ittt layak untuk
dnrmnkan.

Lmat manusia yang hidup setelah Muhammad telah aman dart azab
nnlaupun mereka kafir kepada risalah Muhammad. Allah tidak akan
mru,riksa para pembangkang sebagaimana Dia telah menyiksa umat
delumnya. Tapi Dia berkata: Perangilah mireka, niscaya Allah akan
mr,ifrsa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah
wm menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka. (QS
n-Taq-bah [9]: 1a)

-

=:n
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F'(Bij laru Kami binctsakan ntereka adarah kata yang jujur. Kata
ini terbtrkti dan dapat disaksikan. Sebagaimana firman-N ya: Apakahkamu ticlak mernperhcttikan bagaintana Tuhartmtt berbuat terhacropkaum 'Ad? (yaitu) penchtcluk lront yang mentptntl,ai bangunan_
bangunan yattg tirtggi, yang belum pernci:h rlibrngrri 1,srrr, korol sepertiittt, di negeri-negeri lain. (eS al_Fa.;'r [g9l: 6_g)

Benar mereka mem,rki peraaiuin yang terah sampai puncaknyadan tak terlandingi. walaupun demikian tltap sala ;J;r" itu tidakmampu menjaga mereka dari kematian dan azab yaigturun sekonyong-
konyong' sestutgguhrtya kamu (hai pencrttcrrk Mekahj bnror-bnrrr,, nkonmelctlui (bekas-bekcts) ntereka cri v:aknr pagi, dan cri waktu malom.Maka apakah katnu ticrak rnemikirkarz? (es uJt.,-snamt p,7)t: r37-r 3g)Maka itLtlah rL,nnah-ruma/t mereka claram keadaart rttntt.rrt
disebabkan kezoliman merekct. (eS an-Namr l27l:52) Semua yang telahterjadi dari kehancuran kaum Hud tergambar begit, jelas di depankalian. Lebih dari itu karian belum sampai ke punlak ieradaban. Biiayang. telah sarnpai ke puncak saja dapat diluluh l*tuktur, ,rukusewajarnya kalian waspada. Karena kalian rebih lemah Jari mereka.
mak_a_hal itu tidak jauh dengan umat kafir.mana pLrn.

Untuk itu kita temukan setiap peradaban yang telah sampaipuncaknya akhimya_ menuju kepada keirancuran. Tidak satu peradaban
pun yang kekal sejak awal berdirinya hingga akhir zaman. Kecuali bilaperadaban itu dibangun dengan norna eti-ria, niscayo iu- Juiut bertahan
dari kehancuran.

ir! 3Xl ; ,s1 sestutggtrhnl,e pada ltang clentikian itu benar_benar.
terdapat tanda (kekuasaan Ailah), dengan hancumya peradaban itusebenamya terdapat. perkara besar yang iiarus direnrrgi i., dicermati
yaitu ;y"";J e:Fi os r., rcntpi keha,tl'akan ntereka ticrak beriman.***

(QS asy-Syu'arfl' t26l: 1a0)

Ses,ngg,ht,,or,,nnl)nn,nf;')ii,',*rfiilr,,.r,satagiMuha
pnryo.irng.

Pada ayat ini seakan-akan Allah berkata: "Aku Tuhanmu yangmenyempurnakan pendidikanmu dengan sebaik-baiknya. Barangsiapa
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ASY SYU,AR A. ze . Juz D

r ang ingin melihat kemampuan pendidikan Tuhan lihatlah daram
mendidik dirimu."

Merupakan keagungan Allah, Dia memberi contoh dalam
iesempurnaan pendidikan. Dia telah mendidik Muhammad dengan
>empuma hingga Muhammad sebagai makhluk yang paling sempurna di
:urni ini.

t'), 'lit 'A dan sesunggtthnva Tuhanmu, Dialah Ycutg

'"[,tltaperkasa lagi Maha Penyayang. 'Azis/Mahaperkasa yang menang
Jak pemah terkalahkan. Bukan berari ini pula sebagai sifat kekejaman,

.,:rena Dia juga Rafuim/Maha Penyayang. Dari keagungan gaya Alquran
--rumpulkannya dua sifat ini. Seakan-akan ia mengisyaratkan kepada

rsip Islam dalam mendidik umatnya. Setiap sifat memiliki fungsinya
,.: drletakkan pada ternpatnya.

Contoh lain; Hai orang-ot ottg yang beri,tan, barangsiapa di antara'i'tl yang murtad dari agomanya, maka kelak Allah akan
-, Jatangkan suat, kamn yang Allah mencintai mereka dan mereka

tttencintai-llya, yang bersikap lemah lembut terhadap orung yang
',ritt, )tang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad
";.ictrr Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang sttka
-elo. ItLtlah karunia Allah, diberikan-t\'lya kepada siupa yong

.::trrdaki-l\'la, dan Allah Maha Luas (pernberian-l,l-y-a) tagi Moha
:srnlrui. (QS al-Maidah [5]: 54) Muslim tidak selarnanya harus

--=:dah atau rneninggi. Tapi kondisilah yang membuat mukmin
--:rdah atau meninggi. Bila dengan rnukmin dia merendah. bila

, -.-:n kafir dia izzah/rueninggi.
l:situ jtga, Muhammad ittt adalah uhtsan Allah tlan orctng-()rcrlg
-' -€tsama dengan dia odalah keras terhadap orang-orang kaJir,

.erkasih sayong sesama mereka. (QS al-Fath [a8]: 29)
.-..hrnah bila bukan pada tempatnya adalah lemah, seperli orang tua"- .::enolak anaknya yang hendak dioperasi demi kesehatannya. Ini

" . relas kasih yang dungu dan tidak pada tempatnya. ***

I*SAH SALEH AS
(QS asy-Syu'ar6' {zfl: Mt)

rc\-;"t")ji:;zK
Kotun Ts amud t e I ah m e n dus t a kan r as u I - r a s tt l.

rl
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Tepsrn Sy,q'newr Jrm ro

E

setelah dikisahkan cuplikan tentang lbrahirn, Musa, Nuh, Hud, disini Allah mengisahkan tentang Tsamud atau kaum Sareh. cuprikan
kisah kaum Tsamud ini terdapat di beberapa tempat di dalam Alquran.Itu karena Alquran dalam mengobati 

-p"nyukit 
masyarakat tidak

mengobati hanya satu umat di satu ringkungan dengan satu perangai
saja, tapi ia mengobati penyakit di dunia iri a.rrgin berbagai-balai
lingkungan dan kondisi kecenderungan dan perangai.

untuk itu Allah mengisahkan cuprikan para raiur agar daritiap rasur
dapat diambil cuplikan. Karena ini akan menjadi sJu manhaj untuk
seluruh manusia di setiap tempat dan masa. Adapun puru .u.rl yung
dikumpulkan Allah dalam satu lafaz, mereka ,",,uu tidak diutus untuk
seluruh manusia, tapi setiap rasul dikhususkan untuk umatnya saja,
untuk satu kabilah, di satu masa dan di satu tempat.

Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rasul bagi seluruh penghuni
dunia dengan satu tatanan dan satu akhlak serta satu- manhaj, walaupun
berbeda lingkungan, penyakit dan keterarnpilan. Jadi, ittun p"rt,
mengisahkan kepada Muhammad cuplikan sejarah setiap nabi
sebelumnya sebagai pelajaran. semua kisah dari rasttl-rasttl Kctrui
ceritakan kepadamu, ialah kisah-ki.sah yang dengannyct Kami teguhkan
hatimu. (QS Hfid l11l: 120)

Nabi Muhammad tidak memerlukan untuk ditetapkan Allah hatinya
satu waktu, tapi dia malah memerlukan pekerjaan itu di setiap kondisi
yang mengancaln, maka Allah mengisahkan kaum Ibrahim, Nuh, Hud
dan lain-lain. Diulangnya kisah untuk menambah kokoh dan kuat.

Kisah dalarn Alquran walaupun terkesan berulang tapi cuplikannya
tetap berbeda, dan setiap sketsa memiliki makna teisendiri yang lain
dari cuplikan/sketsa sebelumnya.

Pada ayat ini disebut .4r[,r"J i]iJ ",5."k katutr Tsantttcl telalt
mendustakan rasul-rasul, karena para rasul datang dengan membawa
akidah yang satu, tidak ada beda antara satu rasur dengan lainnya.
Semuanya bersumber dari satu sumber, yaitu Allah Swt. TiJak ada beda
pesan yang dibawa rasul kecuali pada masalah masyarakat yang lagi
dihadapinya. Sesungguhnya Kami telah ruemberikatt yt,ah.l,tt inpirtonru
.sebagaimana Kami telah memberikan warn.tr kepacla lvuh tlutr nabi-nabi
t,ang kemudiannya, dan Kanti telah memberikin wahyu (puta1 kepacla
Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakttb dat anak cLtcLmyct, isa, A_r-ub, yrmus,
Harun dan Sulairnan. Kami berikan Zabru. kepada Daucl. (eS an-
NisA' [4]: 163) Lihat juga QS asy-SyirrA [42]: 13. ixx
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r, Nuh, Hud, di
ialeh. Cuplikan
dalam Alquran.
nyarakat tidak
n satu perangai
berbagai-bagai

u dari tiap rasul
r manhaj unflrk
para rasul yang
ak diutus untuk
: umatnya saja,

:luruh penghuni
rnhaj, walaupun
li, Allah perlu
h setiap nabi
sul-rasul Kami
Kami teguhkan

rn Allah hatinya
li setiap kondisi
lhim, Nuh, Hud
dan kuat.
api cuplikannya
endiri yang lain

r Tsamud telah

ngan membawa
dengan lainnya.
. Tidak adabeda
nakat yang lagS

ruhyu kepadamu
th dan nabi-nabi
u (pula) kepada
z, Ayub, Yunus,

Daud. (QS an-

(QS asy-Syu'ari' [26lz t4}-t4a)

S;"Fi; @ 'o;{,$ L*lAtJs1
@ rAt:ti(ffi'rt@|

Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka;
"Mengapa kamu tidak bertah.ua? Sesungguinya saya adalah
seorang rasul kepercayaan (yang ditttus) kepadamu, maka

bertakwalah kepada Allah clan taatlah kepadaku.

Di sini juga dikatakan akhfihum/sauclara mereka agar hati mereka--.:1unak kepada Nabi Saleh.

Jn:, \1 *rngopo kamu ticlak bertakwa? pertanyaan penolakan,
- .-tnanya takwalah kepada Allah. Di dalam ayat ini ada ajakan untuk
':'akwa. Karena jika satu penolakan itu diingkari maka maksudnya

-,,.ah penetapan.
Takrva memerlukan manhaj yang harus dipenuhi, maka Nabi Saleh--.'.3toi 

Ui i;tt 
"< "f 

,"runggrhrya soya aclalah seorang rasttl
.i'cq.aan (yang diuttts) kepadamu. ,,Selama saya rasul yang

: r:rc-ova niscaya saya tidak dusta.,,

"*it iilr t*ri *ato bertah,ualah kepacla Allah clan taatrah
-. -i,tkt. Di sini diulangi pesan takwa sekali ragi ditambah dengan. -.. j1 untuk taat.***

(eS asy-Syu'ar6' [26]: 145)

O 'u;r( 
5,, & *ye,ii;7 U*:e -TJi*,

S.n o sekali-kati tidak mintct upah kepadarr, oro, ajakan itu,
trpahktt tidak lain hanyalalt clari Ttthan semesta alant.

::-1kan pekerjaan yang saya lakukan untuk kalian -menurut akal--'- la'ak mendapat upah. pekerla yang bekerja untukmu daram' 
' ':saikan urusan dunia yang tertatais waktunya saja berhak

-::,u upoh, bagaimana pula bila pekerjaan itu menembus batas- --:nuju akhirat, dengan hasil kebahugiuun di dunia dan akhirat,
'::rhku itu sangat besar. u,tuk itu saya tidak minta dari kalian,

- - , :t iLr dari Allah semata. * * *

,, I
br,-\

:
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(QS asy_Syu'arA' t}6l: M6),i A:_,;6;ebfii
Adakah karntt sekarian akan cribiarkart tirtggar cri sini (cri negerikamu ini) clengart aman.

Nabi Saleh ingin mengoreksi m.ergka, dengan perkataan apakah
I*1, #:i:fl:, 

uarrwa k.i*,';il o:\li. d;;;il,,ik,*t ini Kalian
h isab-Nya 

"n;i:':;:r:;";;*f;:,irnbi1 nikm1i ai'i"i,' r"r, ru.i a,.i
menciptakan kantu'_.ye;r;;r';;;;;r:;,;i"i!r,?,io:;,,'T:;,:1rf,,,1::;,ffr;
akart clikentbctlikan kepra, 

5n,ri'li6r r,_Ur.minun [23]: 1 I 5)Barangsiapa yang menduga bahwa dia kekar di iunia dan ridak adahari kebangkiran' maka di" i;i;;;i.rr. g berpikiran da.gkar. Karenasegaia sesuatu o,.Tu_ ,,i y;;; t ir.rriarru, kepadamu reryadi bukanberkat kuasamu. Manusia ,iarri #il mengatur dan memer.intahkanmatahari untuk terbit, atau awan ,rirt menurunkan hujan, atau tanahmenjadi subur' Kita juga ,ia"t a"p"tir.n*u,r, udara yang dengannyakira benrafas' Ini semui ,,,.*put'JlLebut,rran prirrrer yrng trmu tiauto ,' 
ill l;t:i,',,Tf,1TJfi 

.; 
::r*ili f :; : ::l il ;,'# ;;,, ;:' ^

i n i un ruknyu, p.., i, s ep erti s e o rr, ; ;" JJ ?l;ff ffi JT,-_HXT::1.',.ff ;makanan dan minuman hingga nrirrpi. rnati kehar-rsan, dan tiba-tibaditemuka, hidan-ean r.* Ti ;;ilrrr*, tidakkah sebelum diamenyantap dia berpikir siapa yang nr"n!,iuptun ,r"f.rr*.iriBegitu j,ga manusia ietan t&.';ir.di bumi ini dengan fasilitasyang lengkap. Selayaknya dia ,.r.nrnl
semua i,r,ntumfu ei1" ;ffi; ;il1-,o:l?T,ffii:X1X};fiH,,:,j;iyang ada di benaknya dengan f.ffiuun bahwa yang meiakukan i,i
,1Hli,#:H-l;,1,'# "4'-'v";''r#: begini, ;;k;-;.* ajamya

Karena di sana ada dua artematif, afltara apakah nabi itu jujurhingga menjawab sgs-aia p..routun- ai 
'b"nuk-r, 

atau dia berdusta _nauzubiltah- dan ,,li5 ,*in i;9;;;; rasut iru berdusta atas namaTuhan. Bila dia berdusta pasti Allah ukl rr.rg.cohkannya.,k*,k

(QS asy-Syu'ar6' [26]: 147)
iA. \ \,
"!,':j;u*C
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lllll llll.lkar:
iitl. K,ili-:t.
r-r lari d::
:1i.,, 11 ,(-,i,,'
.;.iilltl ttLi,;.

)

n irciak ac;
:.r1. Karet::
tadi buk::
Lel-intahk;:-.

Jti'lt1 tAlli:-
Jengar.rni -,

i.it.t.il.t tii;:.
t.'itLt1l]\ a.

3iLlr Sent,..-1

Plslr titlt:j
11 tiba-tr:,,
rilum ct,:

n tasili:::
rnrtrrst lit::.
:[-ab st "
:kukan l::.
,e \\'a-ialtt\ ;

i itr-t ju,--.

:rardusta

clt[1S Ililll]:

Di dalam kebun_kebun serta matq air.
Ayat ini lanjutan dari ayat seberumnya. Artinya, jangan kalianmenduga bahwa kebun dan tllaga ini kekar d* i;di.'ionnatjamakdan jannah'kebun yaitu tempat t;;d;rrh dengan r..n,.rru,u, dan apa:aja yang diperlukan manusia. iri u'outut, tempat di mana bila manusiaberjalan di daramnya, makadia akan i"*utup oleh rindangnya dedaunan.Karena jannah #rr1...iu*/.;;r*p (eS at_An,am t6l: 76) artinyasarura/menutupinya' Di a2taralya iunun/g,a yaita at ai prti.aroya-'ertutup Begiru juga jannah/kebin sebagai l" pit ii"*,.**, semuareperluan ada di dalamnya hingga membuat yang adadi dalam betahdan tidak ingin keluar.
'uyiln/mata air karena kebun memerrukan air. Disebutkannya$engan mata air untuk menjamin l.r..trr", p"rgrruri;i outu*nru. .**

(QS asy-Syu'ar6' [26]: laS)

@:=+W;-r&5
Tanam_tanaman dan pohon_pohin kurma yang

mayangnya lembut.
Pohon kurma b3gia1 dari perkebunan, disebutkan hanya pohoncurma karena Rasulullah 

- 
sangat memperhatikannya. Dia

'tstggambarkan mukmin di daram h"adis bagaik", ;;;; kurma. DirErra pohon-pohon itu ada pohon yang.daunnya tidak pernah gugur.trR \.Iutaffaqun Alaihil S.nr.-kriJr'iir"rrrgi pohon kurma akanItto'rnukan di setiap bagiannya bermaifaat Batang kurma dapat dibuatqy* ataupun tiang. Dari daunnya dapat dibuat'r"prr. LrOL ya d,apat'e* sapu' Dari mayangnya dapat dituat tari. Durinya pun berguna
s ,*'rldungi buah f,ur,.u ou.i r.r"ngan tikus. Bahkan terakhirarmukan bahwa putik bunga yang jatot membuat tanah disekitarnya

ffi,a:il#. Orang yang berkeU'u, tu.ma akan melihui k.ugr,gu,

asv. SylreR A, tr,. Juz D

Ilakna V @ yong mayangnya lembut. pucuk yang keluar
sari bila jantan. Allah

mengttrai tangkai_tangkai

Ini menunjukkan kepada

_ :utik bila betina, atau tepung
,-.-.rilrlnlir dan clari mcq)ang kir.mo. .ttoi. (eS al_An'Am t6l: 99)
-. -: -^;aA adalah kru.ma marJtt.
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Tersn Sv,q'R-Awt Ju-to to

kesuburan tanah.

ditelan. * * *
l'Ladl'tam o/ mengunl: oh makanan hingga layak menghi.

Pa..
jangar:

coba-;
mellil: '

:i .--

1Ie1l.., ,

kel',,
Tr-r ...

Itri,:--

-ll ::- -

(QS asy-Syu'ari' 126l: 1,49)

.,6,, ar-; G} l.ei At +r,
Kanttt pahat sebagian dttri gtLnttng-gttnung utttuk

dij a diktt n r un ah -rum ah tl e n gan rai in'

Ketika kita pergi ke kota kita menernukan rumah dipahat di

pegunungan, sebagairnana orang memahat gllnung untuk membangun

i.io*o'rgan di -za7t7an ini. Mereka tidak membangun rumah

sebagatmana krta membangun rumah.

Makna./ariftin berasal darikata /aruh artinya yang bersemangat

profesionai. Disebutkan Fttlan Jiirah karena dia mahir

melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat' ***

(QS asY-SYu'arfl' [26]: 150-151)

ii'.rii i \;$"ij':1,iy-*;K,\$i;
MakcL bertah\,ctloh kepada Alluh clan tautlah kepatlaku. dan

.ianganlalt kamtt mentLcli perintcth orang-orong ):otlg meletctti
bcttcts.

Musrif,yaituorangyangmelampauibatas.Melampauibatasdapat
dilihat drri tiga sudut. per.tontcr, sumber. seperli Allah telah

menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu keduanya memilikl

bataJan yang jelas. Melampaui batas pada sumber ialah bila seseorang

meleu,ati yung lrutul menuju yang haram. Kedtro. pencaharian. Di mana

mata pencaharian seseorang diperoleh dari yang haram' Ketiga'

f.rrg.l.rrrun. Terkadarg ,.r.orurg rnendapatkan hasil dari yang halal.

nu,ro,l dia mengeluarkannya untuk yang haram'

Perhatikan firman Allah ketika berbicara kepada kita tentang yang

halal: r-i,iij )ti Ut ili '.1h.itulah hukrtnt-htktun Allah, maktt icutgunlalt

kcrnttt sekalictrt ntelartggctt'tltct. QS al-Baqarah [2]: 229) Sedangkan

tentang yang haram , Lr_;.--;A *i {, i'l; etir itttltrh lctrcntgoil Allcth, maka

janganlah kanttt sekcrlian ruendekcftint'a' (QS al-Baqarah [2]: 187)

arti"nya jauhkan karena tidak ada jaminan bila sudah dekat akan dapat
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tngga layak

drpahat dr

lembangun
rLln rumah

nrangat laei
:lahir dan

'. clutt

' ri t'tt ttli

batas dapat
illah telah
a rnerniliki
r seseoranq
n. Di mana
'r. Keti,qtt.
r ang halal.

ntan-q yanq

t lcutgonloi:

Sedan-ukan

Tllctlt, mok,;

[]l: 1 8-
akan dapa:

asy- Syu'an-A'26.JuzD

men-eirrndar.

Pada ayat ini dianjurkan untuk mengambil semua yang halal dan
jangan menerobos kepada yang haram. Adapun yang diharamkan jangan
coba-coba untuk mendekat, karena ia bagaikan magnet yang akan
menarik dan mesin hisap yang akan menyedotmu ke dalamnya.

ry#, 
'yi t4 \'l dan.langanlah kanttt ,sekalian merttaati perintalt

orang-oratlg yang tnelewati butas, bukan fi;.1, karena Allah ingin
menyadarkan kelengahan kita dan mewaspadai kita dari penganjur
kebatilan yang menggoda kita dalam isral/berlebihan di dunia.
Tujuannya agar kita tidak terjerurnus kepada yang diharamkan, dengan

-eodaan mereka: "Ini tidak apa-apa, ini tidak haram.,, Allah
mengucapkan ayat ini untuk memberi kepada kita imun agar tidak
tersedot kepada kesesatan.

Untuk itu dalam hadis ditemukan sabda Nabi: "Tanyakan hatintu,
tctnyakctn dirimu walaupun orang lain berfatwa lain. " (HR Ahmad)

Ini bukti akan ada di suatu masa orang yang berfatwa tanpa
berdasarkan dalil, menggoda manusia dengan kebatilan. Fatwa itu
lrerasal dari kata futuwah yang artinya quwwcth/kekuatan. Di antaranya
xatafata/pernuda. Lihat QS al-AnbiyA' [21]: 60 dan (eS al-Kahfi [1g]:
- 3 Dengan demikian fat*\-a adalah kekuatan landasan hukum dalam
;eragama. Bila kekuatan materi duniawi memiliki batas, maka kekuatan
---rkum dalam beragama tidak pernah berakhir. Karena agama itu
:,,saikan lautan yang tidak beftepi. Puncak kekuatan itu terletak pada
: -Jlll?.

Jadi, keberadaan mufti adalah untuk menguatkan akidah. Bukan
:rnbuat seseorang melanggar agama atau memudahkan apa yang

' --aramkan agama. Kepada mufti diharap untuk berhati-hati dalam
:rgeluarkan fatwa terutama dalam masalah khilafiah di mana

-::gran membolehkannya dan yang lain mengharamkannya. Sebaiknya
- - ::relihat pandangan Islam yang tergambar dalam hadis.

Halal itu jelas dan haram itu jelas, di antara keduanya terdapat
'- ),tbihat. Barangsiapa yong meninggalkan subhat bukcut
..-.:urtokan subhat, maka dia telah selamat dalam agama.,, (HR. ,ri )

.Ji. barangsiapa tidak meninggalkan subhat berarli belum selamat
-..- ;rezrn&. Barangsiapa dari ulama yang tidak berfatwa dengan asas

'ka dia telah melemahkan agama bukan menguatkannya. ***
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T,qrsu{ Sva.'Rewt Jtt-to ln

(QS asy-SYu'arfr' 126l: 152)

't @,3#-*t q'ti a'ttL;"iii
Yang membtLat kentsakan di btnni dan tidak

men god okan P erb oikart'

Orang yang melampaui batas disifatkan dengan perusak di bumi dan

bukan muslihin. s"ut ur-,-ut un bumi terah diciptakan dalam keadaan

fry"[ A", baik. tapi saat tnanusia canpur tangan terjadilah kerusakan'

Untuk itu telah ,"rirg t itu ucapkan: 
i'Bilu kitu melihat alam raya di

,.t .titing kita pasti ii datam keidaan yang sangat baik' selama belum

ada campu tangan manusia. bila manusia teiah campur tangan

timbullah tanda-tanda kentsakan'"

Biia manusia tanpa agalna mengatur aiam dapat dipastikan alam

akanrusak,tetapibilamanusiamengaturnyaberdasarkanmanhaiagama
niscayauiu*r.mukinbaikdanteryelihara'minimalmanusiaakan
meninggaikan alam ini daiam keadaannya yang baik' Contoh'bila kita

bertemu sumur maka yang dilakukan manusia adalah memperbaikinya

dengan mendinding-Oi'Uir 
-rrr"*r 

agar kotoran dan batu tidak masuk ke

dalamnya"Sefiamemudahkanmanusiainenimbaairdarinya,atau
rr-rinrmal dibrarkan *rru' itu apa adanya dengan cara tidak merusaknya'

apabilcr itt berpaLling tlcu'i kanttq' ict bet'iaian di bumi trtttttl;

ntertgciciukct, tunrrr,r,kZn podant'a' 'ion 
nrerttsctk tanam-tot'Lomott clcut

binatartg rc,tak, ctan Altcih tidctrk menvnkcLi kebincLsaan' (QS al-Baqarah

l2l: 205)
Kauminitidaksajadigambarkansebagaiperusak'tapidilanjutkan

lagidenganJJ;),;.\jclatitidcLlimetlgarlalcctttpel.bcliliatt.Manusia
terkadang ttrerusak sesuatu tapi tnetttperbaikinya' Kautn rrti terus saja

merusak dan tidak pemah memperbaikinya'
permasalahun iri,i.,p ini timbui saat manusia menciptakan sesuatn

dan melihat sepintas trat itu adaiah baik, padahai di balik itu terdapat

kerusakan. karena mereka tidak melihal aspek nor-lna dan etika'

Contohnya, pembasmi serangga yang ditemukan manusia sebagai

pembuka gerbang salns yang berperan penting membasmi ulat kapas

dan seranggu ,un";"; iui'iyu' 
'setelah 

berjelang waktu ditemukan

buh*'u perirlurt i ,.,u"ggu itu menjadi wabah bagi manusia' di mana

tumbuhan dan binatangiJ*"t keracunan karenanya, dan berakhir pada

keracunan *ur.u*urr-r.ing dikonsumsi rnanusia. Bahkan air, irigasi dan
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s1.1 sebas:,
tLlitt kap,.:
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1ir. di man:
:r.akhir paj"

lngasi der.

esy-- Syu'an-A' 26.Juz D

burung pun keracunan. Sampai pada puncaknya dapat kita katakan
bahwa pembasmi serangga itu merusak alam yang telah diciptakan
-{lah. Katakanlah; "Apakah akan Kami beri tahukan kepadamu
,entang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?,, Yaitu orang-
orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini,
sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-bailcnya.
,QS al-Kahfi [18]: 103-104; x++

(QS asy-Syu'arflf [26]: 153)

@'r;AiA,J-u[]e
-llereka berkata: "sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari

orang-orang yang kena sihir. "

^llusahhartn jamak musahhar yaitu ungkapan superlatif yang
munjukkan terjadinya sihir lebih dari sekali. Masyhur terjadinya sihir
rckali saja, mushhar te{adi sihir berkali-kali. Di antaranya ftman
.{Ilah: kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan
wngrmpulkan (ahli sihir), niscaya mereka akan mendatangkan sahhdr/
n&aua ahli sihir yang pandai kepadamul (QS asy-Syu'ar6, 126l: 36-37)
frlak disebutkan sdhir tapi safufuilr yang menunjukkan bahwa
qofesinya adalah sihir.

Tl alaupun sebagian umat berkata kepada nabi mereka: "Kamu tidak
,tw hanyalah mengikuti seorang laki-taki yang kena sihir." (eS al-
ilri' [7]: 47) Namun di sini umat Saleh mengatakan: 6]r'*;t 4 ui t"iy

wttgguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena
cb- L-mat pembangkang ini sungguh aneh, karena ucapafirya yarrg
uE benar. Terkadang mengatakan nabinya ahli sihir, di lain waktu
lihkan nabinya terkena sihir.

-{hli sihir tidak mungkin terkena sihir. Minimal dia dapat
,pEnrtrrngi dirinya dari sihir. Pendapat lain mengatakan maksud terkena
tir di sini adalah orang yang terkena ganggurrn jiwa hingga tidak
qsrri apa yang diucapkannya.

Bila ),iabi Saleh terkena sihir, maka siapa yang menyihirnya? Kalian
m pengikutnya? Bila kalian yang menyihir minimal kalian dapat
relak sihirnya, hingga kalian mengetahui hakikat. Bila yang

-nlir 
para pengikutnya pasti mereka akan menolongnya agar dapat

d*<anakan tugas sebaik mungkin, bukan menyusahkannya.

rllrl|]lllrrllirl
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Tarsrn Sya,n-qwr Jrr_m ro

Jadi perkataan kalian: av*ir 4 lri 61 sestrnggtthnya kamu
adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Sebenarnyaalasan agar tidak mengikutinya. Kariai ingi u.rugama berdasarkannafsu belaka. Menginginkan perib adatan kepada Tuhan tanpa taklifbeban dan tanpa manhqlatururr. S.buguimana orang yung _"nyembahpatung. Mereka senang dengan peribadatan seperti ini t.-rupu? Karenatuhan mereka tidak memeriniahkan sesuatu, tidak juga melarang.

Untuk itu setiap orang yang mengaku nabi lelalu meringankan
beban agama kepada para pengikJtryu. Duru mereka pemah menghapuskewajiban zakat, baru-baru ini mereka memborehkan kumpul kebo da,tidak dilarang berdua-duaan dengan wanita non muhrim dan berdansadengannya. Bukankah kita sekaraig di abad 2l?

Bila dikatakan Nabi Saleh ahi sihir? Kita katakan benar, dia ahlisihir, dengan menyihir 
.91ung 

yang beriman untuk tetap- beriman, tapikenapa dia tidak menyihir luiiur-ugu, beriman dan selesai masalah.Jadi, ini tuduhan yang tidak berdasal Dia bukan ahri sihir bukan pulaorang yang di sihir. Apa yang dituduhkan hanya dusta kefada para nabiAllah, dan para dai di setiap tempat 6lsn v7sft1u. *x*

(QS asy-Syu'ar6' t\6l: lla)

@) <0,+3i a 3 
"l*_6,rb @iiJy6 c

Kamu tidak lain merainkan ,eeoratlg mannsia seperti kcmti,. ntcka
datangkanlah sesuattt rnLtkjizat, iTka kamu n 

"'rrorg 
,",rjnrorrk

orarLg- o ran g y ang b enar.

. Mereka menginginkan nabi bukan dari manusia. Daram ayat raindisebutkan: tidak atra sesuatu yang nlenghara,gi ntartusict urttukberitnan tatkala datang petttnjuk kepaianya, rrecuari perkutaan nterekn."Adakah Allah mengtttus seoran[ manttsia menjacli rasul./,, (eS ai_IsrA'[7]: 9zl)
Kalau Allah mengutus nabi dari jenis malaikat, maka dia pun akandatang dalam bentuk manusia. Tetap saja akan menimbulkan keraguan.

Siapa yang tahu bahwa manusia ini asalnya adalah malaikat?
. lralau Kami jadikan rasur itu ftrLrl maraikat, tenntrah Kami

i_a(ikan dia berupa taki-taki dun ljika Kami jadika, rlia berupa raki_laki), Kami put akan .iarlikan ,nireka tetap rctgLt ,sebctgaimcutct kinimereka ragz;. (QS ai-An'Am [6]: 9) Maknanya selama rasul itu manusia.
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i konttt

enal-nYa

iasarkan
a taklif
t\ e1-nbah

Karena

neankan
nluhap.rs

:ebo dan

oerdansa

dia ahlr
Lran. tapt
nrasalah.
kan pula
:ara nabi

;
rttukct

s rrA

a1 at larn
itt tutttrk
t ntereka;
' (QS ai-

pun akan
keraguan.

lult Konti
rtLpa laki-
ttttrta kitti
r manusia.

,qsv Svu'Ax-A' za.Juz ts

I.l.ka dia tidak ada beda dengan kita sedikit pun, hingga kita layak
' ::r-rinta tanda yang membuktikan dia utusan Allah dalam wujud

,.r,lizat.

--i;r..aJr i {-5 ;:l jika kamtt memctng termasuk orang-orang ,tang

: .t). Di sini terlihat Allah menggunakan kesempatan ini dengan
-: r.-.rk mungkin dengan menurunkan mukjizat agar hilang alasan. ***

(QS asy-Syurarif [26]: 155)

tfr i3.;rK5 Shaii("e$jE
Saleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran
untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk

mendapatkan air di hari yang tertentu.

Ini jawaban untuk mereka. mereka sebelumnya meminta dari Nabi
Saleh untuk mengeluarkan unta dari gunung batu dalam wujud dewasa
butan anak unta.

+'; ,4) ii6 :y 
'Jtii 

Satenmeniawab: "Iniseekoruntabetina,ia

mnpunyai giliran untuk mendapatkan air." Maknanya pada suatu hari
le akan minum dari telaga itu, dan tidak safu hewan dan manusia pun
holet minum dannya.

,-i,, ii e't $s ao" kamu mempunyai giliran pula untuk

#"p"rton air'di hari yang tertentu. Pada hari yang lain kalian dan
h.re meminum dari telaga itu. Ini merupakan mukjizat. ***

(QS asy-Syu'arfl' [26]: 156)

@#ii+{t"{c,l 4c};$;
Janganlah kalian sentuh unta betina itu dengan sesuatu

tejahatan, yong menyebabkan kalian akan ditimpa oleh azab hari
yang besar.

Altah menjelaskan kepada rasul-Nya tentang apa yang akan terjadi.
Ltr. rtmat Nabi Saleh tidak melepaskan mlkjizat ini berlangsung

hr.Ia akan disakiti dan disiksa. Allah berpesan :y, $,;A ll dan

tryrlah knlian sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan tapi
dr fidak saja menyakiti lebih dari itu mereka membunuhnya.

lri

ll
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Ta.psrR SY,q'tewt Jrm t o

Allah mengancam dengan * it :ii' 'ns'&\A yang tnenyebobkan

kalian akctn ditimpa oleh azab hari yang besar' ***

(QS asY-SYu'ari' 126l: 157)

C'q:y"t-**S\1,fr7
Kemudiatt mereka i'n'bun''hn1'a' laltt mereka menicrdi rnenvesal'

Disebutkanpembr"rnuhanitudilakukanolehorangbanyak.Apakah
setiap kabilah **","'g"' ttn*tt membunuh'l Tidak' yang membunuh

hanya satu orang. V"n"-q"O"r bin Salif' tapi semua orang merestui apa

yang dipetbuatnya bahkan membantunya' hingga seakan-akan mereka

jr"rga ikut dalam pembunuhan itu' Karena Qadar telah bermusyawarair

i"f,.l.,*nya dengan mereka dan mereka menyetujuinya'
"""- 

;; ,#6 lalu nterekct meniacli menyesal. Penyesalan awal dari

taubat.** *

(QS asY-SYu'arfl' [26[: 158)

"".-.^. z ir ,";L'\ 5(6r7s a; eLL"lu;\Jc\!,;,9, gta;y t'
M ak a nt e r e ka d i t imp a az ctb' S e s tm ggtt hnv a p a / 

a. 
1o 1 

S d emiki an

ittt betrur-benar terdapat btrkti v-ang nvata' aclalah kebcmyakon

tnereku t idak berinta tt

Biladikatakan:..Bagaimanamungkinmerekamendapatkansiksa
padahal mereka telah meiyesal? Bukankah penyesalan arval dari taubat?

Benar, penyesalan awal iari taubat, tapi taubat mereka adalah taubat

yurg t.ilu-bat sesuai dengan fimran Allah: tidaklah taubat itu cliterintct

Allalt ctari orong-orang yallg mengerjakctn keiahatatt. (yang) hingga

apabila clatang cial kepacla irr"orong di antcu'a mereko, (barulah) itt

mengatctkat'" 
-"i""'nggthnya sa))ct bertattbat sekarang'" (QS an-

NisA'i4l: 18)

Jadi, mereka menyesal dan taubat bukan pada waktu yang tepat'

N{erekaterlambatdanmerekabefiaubatbrrkankarenamenyesaltelah
melakukandosa,tapimerekabertaubatkarenatakutsiksaanAllah.
Kisah ini ditutuP oleh aYat: ***
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., €bt1fil;r,,,

'teyttl.

\pakah
:mbunuh
estui apa
L rlereka
r au'arah

u al dari

-a-
q€

l:itl
.tll/

n siks:
Li-1LtDAi.

L tltLlbi.l:

'ttlll) i-;
)t
., -' (tl:_

I tellai.
Ll teiai:

\11ah

Sesungguhnya

\ iahaperkasa
_ .,,i dernikian

-_lt\ 1

- -,-r,----r_, trrttt lfll
- xxx

ri]SAH LUTH

(QS asy-Syu'ar6, 126l: 159)

_t'@ #ii;:i,eu,:,1,
Tu h a n mu b e n cu._ b errur D ia I a h yo n g Ma h ap e t. k a s alagi Maha penyct.yang.

adaiah yang menang dan tidak pemah terkarahkan.Dia adalah Maha penyayang 
clalam kemenangan yang

Allah berpindah kepada kisah lain dari gugusan para

ltertaky,o?,,
'':, -ruga disebutkan akhfihttm/scutc{ara rnereku. karena Luth^,:iran dari rlereka dan Urt"r'o.urg asing. agar hati mereka

:-- .: 
'teltgapa kamu tidak hertuAv,a?" penolakan karena tidak- .r:rlrrn arri yang lain adalah oe

>,..r k a r _a r, n a ii ;;,;;, : ts:fi lil:?ff U;Xf,]i:. il * *
(eS asy_Syu,ar6, [26l: 162_t6a)

'2t, z-
__ .r; SU,6J ,ly pi*rjiiAG ,: |tJ;J!ct-

,a!:r>.z f -ia _. <. a 'rrr ;i9[5], ;,y'it-"1 ;Ll
_- _- r, l t r 

^ 
t t .t o t.rt, u tl rt l a h s L,o t.r r g,:a s t, l k e pe,.c ( r t.Lt. t t / t.tt. .'t.ttltt,,t .sekoliart. ,,,rkrt be7.to;,-:;;;;;;;,)i,,)!,,,i,'i,,ifr,,

- eDucroku' saya 'sekari-kati ttiiak tttirtr,t upart kepacramtt. -.;, tru; npahku tidak tain tt-riirr,rn clari Tuhan semestu
alam.

AS DENGAN KAUIT4NYA
(Qs asy-Syu'ari, 

1zi1;- ii$_1611

,-' ::,:i:! ;tA 1,16 +'O l4F5i +3 t; zK
:::;:,:',":l!,'*!,,:,1n!ust1ka,,,i,,,,,[,,,7;,',;,;;'. :,.tkct, Lttth, berkata kepada ;";;;; :;;:"ff#;T:i;;rf

*Japan Luth sebagaimana ucapan saudara_saudaranya dari
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Tepsrn Svn'R,qwt Jtrm ro

para nabi sebelumnya. Karena mereka semua bersumber dari sumber
yang satu.

Berikut ini Allah kisahkan tentang kaurn Luth dan sebab-sebab
kehancuran mereka. **x

(QS asy-Syu'arir [26]: 165)

i+|tt) C;63:iL;e
Mengapct kcunu sekalion mendatangi.jenis lelaki di antartt

manusia.

Seakan-akan masalah ini hanya terjadi pada kaum ini saja, untuk iru
dalam ayat lain disebutkan: "Mengapa kamu sekalian mengerjakatt
perbuatan faahis_vah ittt, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang
ptn (di dunia ini) ,sebelummtt?" (QS al-A'rAf [7]: 80)

Maknanya masalah ini belum terjadi sebelumnya. Karena ini
merupakan perbuatan kotor. Karena lelaki akan mendatangi lelaki lain
melalui tempat buang air besarnya (dubur). Tapi mereka melakukan itu.
Untuk itu Allah menyifati perbuatan mereka dengan belum pernah
dilakukan satu manusia pun di alam ini, sebagai bukti betapa keji dan
memalukan. ***

(QS asy-Syu'ari' [26]: 166)

<;,c fj 
"&t 

S €,; ;; 5f K'JL (,'bi i'
Kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan sekalian

nntuk sekalian, bahkan kalian adalah orang-orang yang
melampaui batas.

Kalian memiliki alternatif untuk menghindar dari perbuatan terceia
ini, dengan diciptakan Allah bagi kalian istri-istri kalian yang
perempuan. Lampiaskanlah nafsu kalian pada tempatnya, jangan
dialihkan kepada yang lain.

Atau n(7ry")i C E: E * 6 oy;;1 dan kamtt sekalian tinggalkar:

istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan kalian untuk kalian bermakna
mereka juga melakukan penyimpangan seksual terhadap istri-istn
mereka dengan mendatangi dubur mereka. Padahal Allah berfirman
Istri-istrimtt adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka
datangilah tanah tempat bercocok tanammu ittt bagaimana saja kamt,
kehendaki. kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaxnaalcti.

1t2



er dari sumber

rn sebab-sebab

li untara

r saja, untuk itu
n mengerjakan
rt oleh seorang

,'a. Karena ini
rangi ielaki lain
melakukan itu.
belum pernah

betapa keji dan

/ )///
' oj)-$j

atr sekalian
ng rang

erbuatan tercela
rr kalian yaflg
rpatnya, jangan

:alian tinggalkan

alian bermakna
hadap istri-istri
\l1ah berfirman:
:ok tanam, maka
vttuta saja kamu
dan bertalo,ryalah

.,\s\. SYU'ARa.' :0. Juz tq

kelttttltr -lllah dan ketahuilah bahy,a karuu kelak akan ntenentui-N,va.

beriltrh l;abar gembira orang-orans long berimcttt. (QS al-Baqarah [2]:
223t

Sebagian menduga bahwa makna bagairuana saia kamu kehendaki

adalah bebas, padahal ia dibatasi pada tempat tanam atau tempat lahir
anak. Tempat itu berada di depan (qubul) bukan di belakang (dubur).

Untuk itu Allah berfirman: ,ryiir iri ;fi i bahkan kctnru sekolian

adaltth orang-orang r;ang melanrpaui batas. 'Adi/melampLtri hatos

adalah orang yang diperintahkan sesuatu untuk melaksanakan pada

porsinya yang norrnal, maka dia menabrak batasan itu dengan

melakukan yang diharamkan oleh syariat. **x

(QS asy-Syu'arfl' [2612 167)

lA" . /? 
'i'f[9 cl-.-".-t

Mereka menjatvab; "Hai Luth, sesungguhnyaiika lnmu tidak

berhenti, benar-benar karnu termasuk orang-oratlg yang diusir. "

Bila kamu tidak meny.Lrdahi dari pengumpat dan melawan kami atas

apa yang kami lakukan ur'iJt 'q U# betnt'-benar kanru termasuk

orang-orang yang diusir. Sebagaimana mereka mengatakannya pada

ayat lain: "(Jsirlah Luth beserta keluargctnya dari negerimu. (QS an-

Naml [27]: 56) Maknanya, tidak ada tempat bagi mereka di sisi kami'

Tapi kenapa? J;fu;ui i#l karena sesunggtthtrya mereka itu orang'

orong yang (rnendakw'akan dirinva) bersih. (QS an-Naml [27]: 56)

Mahasuci Allah kesalahan Luth dan kaumnya adalah karena mereka sok

suci. Tidak ada tempat bagi orang suci di antata orang-orang yang kotor.

Kemudian Allah berkata tentang Luth. x**

(QS asy-Syu'ari' [26]: 168)

@*F(G!$-;yJe
Luth berkcrta; "sesttngguhnya saya songat benci kepada

perbuatanmtr. "

Bedakan antara keadaanku yang tidak mengerjakan pekerjaan

:3nsan keadaanku yang membenci suatu pekerjaan. Makna ayat ini'
, .r a tidak melakukan perbuatan itu dan saya juga membenci perbuatan

ir

i

rl
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Tersn Sr-e'neu,r Jilro I rr

tr" 
Ilr.T:*pakan puncak peiarangan.
Nabi Luth bsr.fts12. xxx

(QS asy-Syu'arfl ' [26]: 169_17 t)
7 '"i t:,(,),/,7/-
e[-+l ;alob 4.:.:2;j

(@r*Aic|c--*t@

l,r":t !, ! " : ! :,o / 
.,' 

.,,,ro 
Ttt h rt n k u rc t o rr,i k i, t r, lt s ct ;_ a b e s e r t cr

P l:::: ::l::"! : : : !::n !', I p n, t 
",, 

i* ; ;;,; ;' ;;; )';:; : ;;:: ::',,,.;:;:;:tr:'l::;:,!,:,::::1'.!l::::'',i;,::,'tt,r'r,'[!"i,[i,',",::;
p er empuan tua (i s I ri nr Lr ), 1, t r r t g t et., t rus u k a, I o,n ;;i ;;;r;; ;;i:;/:-- 1

(QS asy-S1,u'ari' [26]: 172_173\

tinggal.
Nabi Luth tidak memiliki kuasa ragi untuk rnenghadaprpembangkangan kaumnya dan ambisi mereka yang menggebu untuktetap melakukan perbuatan keji, kecr-ral dia berdoa kepada Tuhannvauntuk menye lamarkannya. berr;; 

" ;;;engr kutnya.Allah menjawabl,ah,lahu/ket,,nrg;,iy1 maksudnya adalah istrin,aDi mana Arlah berkata tentangn yutitlon. menthuot istri N,h dan iitr.rLttth peruntpam(tat1 
!1si 

o,;rr[._i,-,rI i)n,". Keduor11,61 beroclo di batt,olip?ttgutt'otart t/tttt n,,,,,,,€ 
,hytyho laig .s,tteh i, 

"i,ii,i,,l, 

'h')',',,tru_hu,,,tr,,
Kctuti. tQS ar-Tahrim lb6J: 10.; o

Allah menjadika,nya contorr atas kekafiran -nauzubilrah_. untuk itudia termasuk orang-orang yang tidak dapat selamat dari siksa. xx*

f::::':::.:,:t-binasik,t,,l""r;,';7*,"rii',il)t"dengatt hujon (batu) maka amat 
"trftri-nrjr;'?:;;ff;,ffi,orang_orang yang telah diberi per.ingurun iu.

Akhcu'in yaitu orang-orang yang beium beriman kepada dakwahNabi Luth' dan tidak jrg" *.-rghiniur" ou.i perbuatan keji. KemudianAllah menjelaskan bentuf b.r.;;;;;; mereka rerima.
;liJr ?; rc*l ,h" t+-b srl*ij-ctan Kami htjani mereka clengat;httjan (batu) ntaka 

_cyylat 
jekktah hujan yang menimpa orung_oratlg..vang telah diberi peringatun iru. giis;anva hujan merupakan sebab
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Sarana datangnya kebaikary'rezeki dan tanda rahmat Arlah. Dengan
rujan. tanah yang gersang menjadi subur, tapi pada ayat ini hu]an
':rsiiiitkan dengan ;ri.i,ir '1; 

"Cl hujan yang menirupa oratlg_orotlg
-irtg telah diberi peringatan itubtkanhujan rahmat tapi hujan azab dan

r.ncana. Sebagaimana pada ayat lain: Maka tatkala mereka melihat.;:"tl itu berupa awan yang menuju ke lembah_lembah mereka,'.''korolah mereka; 
_"hirah oro, yorg akan menuntnkan huian kepada

":'iti " (Bukan)! bahkan iturah arab yang kamu minta,rply, datarg
. .'.go,n .\egera (yaitul_angin yartg *n:rgridrrg azab ycut[ peclih, yang

'':q.ltcutcurkan segala sesrtattt dengan perintah Tuhain)a. (es ar-- -ir'1461:24-255
Ini 1'ang disebutkan "kecewa seterah mengharap,, ini bentuk siksaan

':-i paling pedih. Ketika kebaikan yang diharaptan datang, tiba-tiba-:''-'lna yang menimpa. contoh yang sering kita sebutkan, penjahat
'rJ dipenjara minta minum kepada sipir, agar hilang sedikit

-:- :r&r1,u&. Kalaulah sipir berkata tidak boleh, maka ini mudah diterima-:-.:\.a. Tapi di sini sipir membawa air satu gelas hingga tepat di--r:rannya, air itu dituangkan ke lantai, ini tentrimenyakiik"an. Karena
-',' dapat minum ketika air di depan mata. Ini juga siksaan baru di
-- :.ns siksaan kehausan.

l:rlam ayat lain dikisahkan bentuk hujan ini. Maka tatkala datang
- Kttrlt_i,. Kami jadikan negeri karmt Luth ittt yang di atas ke batuah' rtlikkan), dan Kami hryani mereka ,rengin bint ctar.i tanah yang'- '-ir dengan bertubi-tttbi, yang diberi tancla oreh Tuhanmu, cran

: .-,,', 
irtt tiaclalahiauh dari orang-orang yang zalint. (eS H0d lll]:

*.:r-batu itu dari sijjir yaitu tanah yang drbakar hingga membatu.: '1.r-t\u\,ttanalt maknanya terlulis di setiap banr nama-nama yang-- ---:r!adi sasarannya. Dengan disusu, setiap sketsa yang berserakan" -, :: rerlihat kisah Alquran secara utuh. **x

.csv- Sr-u'AR t' za.Juz p

(QS asy-Syu'ari' 126)z 174-175)
',7. ; . . ., trz?i -.,,, ,, Y. .. . ,al ,t)) ':' W-U ,45 t;6 l"J ,;Y.rX-: g 5l

I

@j*1i i;rrg
. Yy"gryhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
hfti-buhi yang nyata. adalah kebanyakan mereka tidak be)iman.

z beserta

iakan." Lalu
:uali seorang
'ongan yang

ft menghadapi
nenggebu unhrk
epada Tuhannya

adalah istrinya.
ri Nuh dan istri
berada di bawah
a hamba-hamba

rillah-. Untuk itu
siksa. ***

'{i$,'i
ni mereka
tg menimpa
itu.

kepada dakwah
Lkeji. Kemudian

i mereka dengan

tpa oranS-orang
erupakan sebab/

=:
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Tersn Sv.A.'RA.wt Jrm I o

s e s ttn g grLh ny a Ttrh anmu, b en ar- b e n ar Di al ah Y an g M ahap erka s a

lagi Maha PenyaYang.

Kisah ini ditutup sebagaimana kisah-kisah sebelumnya ditutup.'

Yaitu kehancuran dan kebinasaan bagi pembangkang dan pendusta.

Kemudian Allah berpindah kepada kisah Llmat lain yans

mendustakan rasul mereka Syraib. ***

KISAH SYUAIB AS
(QS asy-Syu'arff' 126l: 17 6)

'@ar,_gi {*4 4c1;K
Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.

Aikah adalah kawasan rimbun hingga sampai pada tahap kesuburan

hingga satu pohon berhimpit dengan pohon yang lain dan rantingn,va

saling terikat.
Pada ayat ini disebut juga tentang mursalin/para rasul. Padahal

mereka tidak mendustakan kecuali seorang rasul saja. Itu karena

mendustakan seorang rasul bagaikan mendustakan seluruh rasul. Karena

seluruhnya mernbawa manhaj yang satu dalam akidah dan akhlak. x**

(QS asy-Syu'ari' 126l: 17 7 -180)

U 3;"$i ;-r@ t;;;\i X3" ? in +

b A{" 
"{\t \"\6 @ p;t:l 6i'\fiG{@i

7+-.r z 4zi1 . / 1' .',.. -i ",* -1
,1.:..*J,J\ u,: ip ylU5t C)f\

Ketika Syuaibierkata kepada mereka; "Mengapa kamtt tidak
bertakvo? " Sesungguhnya saya adalah seorang rasul

kepercayaan (yang diuttts) kepaclamu sekalian. maka bertakvalah
kepada Attah dan taatlah kepadrtktt; dan sa1,a sekali-kali tidak

mintct upah kepcLdamu atas ajakun iru; upahlcu tidak lailr
harytalah dari Ttthan semesta alam.

Pada ayat ini terdapat perbedaan dibandingkan dengan ayat-ayat
sebelumnya. Yang membuktikan kedetilan ungkapan Alquran. Di sini
tidak disebutkan "saudara mereka Syraib" sebagaimana yan-s

disebutkan pada Nuh, Hud, Saleh dan Luth. Itu karena Syuaib bukan
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)il'A-.1 !./

e ditutr.tP

Jr.r sta.

i.irn vallg

, kesuburan
rantin-enr':

rrl. Padairai
Inr karen"

,-su1. Karen.
h1ak. *xx

ii ritlak
:lLl
:.*v alult
i.iritluk
,,tirt

,,,.t ;i1;i1[-o\ -:.

rran. Di sit-.

illana vail_=

l uaib buk::

asv Syu'an A' za.Juz tc

.'::,-lakan penduduk asli Aikah. Dia adalah pendatang ke
: :-:lllpUngan itU.

S.sa ayat sama dengan ayat-ayat yang lain dari Nabi-nabi yang
- -.*s sebelumnya. Karena semuanya merupakan satu kesatuan dalam"-:-:.! akidah yang menghasilkan kesatuan dalam mengobati penyakit

- '" akidah masyarakat. Untuk itu kita menemukan ayat-ayat ini di
, .: kisah rasul sebelum Nabi Syuaib. Secara rinci kita temukan'-. 

':-bagian khusus yang bersifat temporal dan lokal. Karena setiap
. -. ,, lari umat-umat yang didatangi rasul memiliki penyakit sosial yang
'-:*S \'&11g harus diobati sesuai dengan penyakitnya. Terlebih zamafi
- - - * setiap umat berpisah dari umat-umat yang lain. Tidak ada sarana
- - . -renvatukan di antara mereka, hingga penyakit sosial tidak dapat
: - ,-.i.rh dari satu umat kepada umat yang lain.

r,'-un Ad penyakitnya angkuh atas kesuksesan membangun gedung
--,*ng dan sombong terhadap manusia hingga Nabi Hud berkata:
.. .., kanttt mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk
" ".,,-rnctirl, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud' .: i;ctrtttt kekal (di dunia)? apabila kamu menyiksa, maka kamu

- :t sebagai orang-orang kejam dan bengis. (QS asy-Sy.u'arlt, 126):
-.- _: rt

. .,::rud penyakitnya lupa dan melupakan pemberian nikmat atas
- - ' :ikmat yang diperoleh, maka datang Nabi Saleh berkata kepada
.'-, ' .lclokah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu

='.'!cut oman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanam-
" .;, ,lort pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. Kamu pahat
- -- ..,'. clori gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan

.t S asy-Syu' a$' 126l: I 46-1 49)
-. -:rui1 kaum Luth tersendiri dalam perbuatan keji yang tidak

- - :.lakukan oleh individu di dunia ini, yaitu homo seksual, maka

-:.h datang untuk mencegah dan mengajak mereka untuk-.--::: \Iengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,
...'1.:t tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu

. . hahkan kamu adalah orong-orang yang melampaui
lS asy-SyfirA l42l: 165-166i)

- -:r *r penduduk Aikah penyakit mereka curang dalam timbangan,
- -..,ngiah Syuaib dan berkata kepada mereka. ***

tl
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Tp.rsn Sv,q'newt Jtltn lo

Jaz t9 618
(QS asY-SYu'arfl' [26]: 1S1-182)

fr, @tq*5\ t't3KJi'[SJ\$j *
r! #i,-v'5-'lu,

Sentpurnakattlah takarai dan iattganlah kamu termasuk orang-

oransyang "u':'ur't'o'' 
*" t'il\::.glah dengan timbangan vans

Takaran adalah alat yang menentukan sesuatu yang diukur

Satuannya adalah t'f" ii"t' firrUu"'gut adalah alat untuk menentukan

berat suatu t'f:;;7,?;"erugi 
adatah segala sesuatu yang m€nyebabkar:

nihakiainmerasadirugikandalam.masalahtakaran.sepertiSeseorans
;;; -.;*ambil lebih atau memberi kurang'
- 

eisthos adalah k;;il;utlak dalam kemampuan manusia untuir

menimbang ..,ttu"'', 
"oli;;; 

;"t"p."rhatikan akuraii "1il :l:b*g' 
A1a'

untuk menimbang t''u'-Ut'Utda dengan alat untuk menimbang apel

Contohnya, *u""iu'-!iharap untuk t3ri1i d-"111,::.:imbang dalan'.

kapasitas kemampuannya' aga{ tenr'-uj r"rd 4 i s t a s t t t t t s t Ll (l t t t 1'

Kenapa t'unyu oliL'sisku' tutu'uil timbangan }.ali 
masalal.

ukuran dengan tia"ft alttUttt tentang luas dan jarak ieperti meter' kubik '

Karena manusia p;J;";;;"n dahulu tidak berinteraksi dengan car:'

mengukur. *t"ruliJutt *t*t"ti kain' karena semua orang membuai

bajunya sendiri-senJiri' iaki-laki dan perempual melenun pakaian

Tidak ada seseorang mene{l1u1 uT tnli dijual hepada orang lain

Peradaban ini pernah terjadi di alatn, tnt'

Dulu *urlr.rJ'-u.rrnt.rut ri dengan cara saling menukar dal

,,nruc1cr'uilltah.., Jadi. tidak seorarrg prr; yang rnenjadi penjual hakikr

atau pembeli hakiki, tetapi semuotyu 
'uiu'g- 

bertukar 911"'* 
dengarr

lrarga. Sebagaimana fi;;, Allah: Mereka siarcthnettitLcLl Yusu, clengat:

harga \'ot1g nlut'u;';;;;' ;;;'-:*""clit'ham saict' tlan merehcL nleros(i

tidak tertcu'ik hatittt'ct kepada Yttsuf' tqs iOt"f [12]: 20) slara di sinr

*t'Tiirff 
"*:';:;:;^o'lL' kamu rnenqambil gandum untl\ kamu makan

dan saya *.r*u*[ii k*;" *t.rr.-^.uyu" makan. Di. sini ter.iadi

pen'ianfaatan r'u'ungirto'rroaiti secara- iu"'g"''g' Jadi' bila kita

menentukan a"r"il'i""ufsi suatu i'u'gu' 'iott" 
l'ut itu karena tidak
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ttt.(0tg_

.til.\'cUlg

ng diukur
lenentukan

-'nvebabkan
i seseorang

lusia untuk
rbang. Alat
rbang apel.
:tng dalan-r

l rlasalah
:ter. kubikl
311gan cara
g rnembuat
n pakaian.
rr'rlnS lain.

nukar dan
rual hakiki
ne den-pan

:uf'dengcut
i Lt tnerAstt
.iu'iz di sint

.mu makan
rni terjadi
rria kita
r:na tidak

' -' :'rnakan secara langsung seperti transaksi emas dan perak atau::rrha'g rainnya' Adapun sesualu yang dapat dirnantaatkan- -. * ::taka dia disebut barang komoditi.
- - -':-1ii telah mengkhususkan ,rasalah takaran dan timbangan:- -.,: l.testtr.lah bagi orong_orotTg yang clrong, (vain4 ot otlg_- ' s ctpabila menerinta tokaran crari. irang riin 

'mereka 
mintct

'i't t ctpabiru tnereka menctkar atatt menintbctng u,tttk oratlg. .. .utrertgurangi. (eS al_Muthaffifin [g3]: 1_3):: -,it\', biia mengambil dari orang dia menimbangnya dengan- --'': bila dia memberi maka dia memberinya kurJng. Arquran
:--'-lelrrsSalahkan ketika dia mengambil, yang dipermasalahkan
_ ,: l,e1uberi hak orang lain dalam keadaan t r.ung. walaupun

-,- --'- lrlrrhaffifin acialah sesuatu yang sedikit dan sepere. Bila- '''':r. dalam har yang sedikit saja dinilai kezaiirnan. bagaimana'.: : '. illlg curang dalam skala besar?' ::rencela dua perkara: orang yang men_qambil lebih dari. '. ':'. rremberi kurang dari yang seu,ajam-va. A<lapun rnemberi
--,,. :.asalah. insva Allah dia dapat pahaia dari a[ah. ini diniiai

"..t''. 
Tiatia cro'sct 0antaran tictaii pergi rter.j,tacr) ctrct,s ot.tt,g-' - '"rttoh, atas or,tlg-or'ng 1,ang sctkir crc,t' ota.r ot.(rtg-ot.rttg' i7tenry)eroreh apa yang orran nterekcr nctfrrctltkuti, ctpctbiia

' 'tku ikhlos kepado Ailart crart Rasrrl--\;c. Tidtr]: cttlct jctrart
:titLtli metworohkco? orong-orong ))atlg berbuttt baik. Atiuh

---1)111)ut1 ragi Maha penva.t'cutg. 1gs'ut-iar*.bah [g]: g r )- _.:. perkembangan u.,aktu. manusia mulai memperhatikan
::'ibangan, takaran dan ukuran. Didirikanrah asosiasi khusus- :'..:i .r.il1i standarisasi dan pengawasan sei-ta pemantauan alat_alat

-.,-,i'cna denean perjalanan u,aktu alat ukur itu ;apat saja:, .:salahan. Contohnya tir,bangan besi, terkadang menladi
' " -'' akibat debu dan rninyak yang menempei ataL'geraknva

- , ,,gi.
r-,---is diternukan standar ukuran yang sangat akurat untuk

'.'| ' '"lat \-ang sangat detail dalam menimban-e-dan mer.,_*ukrr''-":: Te*tama daram menirnbang barang ierharga. hin-e-earr dalarn ruang kaca. agar udara di sekitainva tidak- -'-,:. ,.i.ir gerak tirnbangan itu. *x*
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(QS asy-Syu'arA' [26]: 1g3)

'u"5, ,S-iie${5 "};5 ,iui't*i.i;
Janganlah kamu sekarian rnerttgikan manusict pacra hak-haknr-a

dan janganlah kamu sekarian rnerajarera tri bumi crertgart
ntembuat kentsokan.

Bakhs artinya naclsh/ktu"ang. Asy1,a, maksudnya hak_hak mereka
mengurangi hak orang lain adalah dosa. pengr.rngu, itu terkada,c
dalam dengan cara qasab, mengeluarkan tidak sesiai o."r.irr ,,.;,
tanpa izinpemilik. Semua ini termasuk dalam pr*i rut t-;j i1 truri
jangcmlah kamu sekalian merajorera di bttmi trengan membuttr
kerusakcm.

Semua yang mengurangi hak orang dengan cara mengurangi atau
Q]sab, atau korup atau seluruh kegiatanyang merugikan hak orang larn
adalah dilarang. contoh lain, zakat. orang-orang yang dalant hartartyci
tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskinl yirg *Z,ninta dort o,ll,i,,g

lynS tidak mempunyai.apa-apa (yang tidak miu meminta), (eS at_
Ma'arii l70l: 24-25) Serama syariat telah menjeraskan kewajiban zakat
merupakan hak orang miskin, maka dilararg *..u*pasnya.
- Semakin banyak gerak manusia semakin kecil nominal zakat yang

akan dikeluarkan. Slrwah tadah hujan diwajibkan 10%0, sedangkan bila
diairi menjadi 5%. Dalam perdagangan karlna rebih besar tenaga yanr
dikeluarkan maka ia pun semakin kecil yaitu 2.5 %o. rtu karena Alrah
menginginkan manusia bekerja dan menghasilkan harta, hingga tidak
seorang pun berkata: "Bagaimana saya bekerja kalau upahnya diambrl
orang lain."

Ketika Allah mewajibkan zakat sebenamya ia menjamin hak fakir
dan kaya secara bersamaan. Allah terah menetapiannya dengan
brjaksana, maka jangan kikir untuk mengeluark an rakai.

Manhaj Allah menginginkan tumbuhnya gerak kehidupan yane
penuh dinamik. Ia ingin_darah yang mengalir di dalam rubuh inl terlacli

lerk1t keringat yang keluar darinya. ta taat ingin darah itu mengairr
dari keringat orang lain. Ini akan merusak kehidufan masyarakat. orane
yang mampu tidak akan mau bekerya kalau ia tidak mendapat upah, atai
orang lain akan merampas upahnya. Akibatnya timbulrah p.rgorrggu.ur.
kemalasan hingga manusia menjadi benaru yang mengisap darah da.
keringat orang lain.
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h--* -" -**



ASY SYU'ARA'zo. Juz ts

Jacli. Allah ingin menenteramkan setiap manusia atas kerja yang

dilakukann-va dengan catatan dilarang tiap individu untuk merampas hak

orang lain. Kalar-r dia tidak mampu bekerja, maka dia mendapat jaminan

dari Tuhan, berupa hak untuk menerima zakat atau sedekah'

Allah telah rlernberikan kepada kita keseimbangan yang detail yang

1-relindlngi keselamatan interaksi antal manusia. Bila menakar hak

orang lain sempumakanlah. Bila menimbang sempurnakanlah. jangan

nlerampas hak orang lain dengan cara apa pLIn'

Hai ini tidak terbatas sampai di sini saja. Ini sekedar contoh dalam

-.)erinteraksi. Ia dapat dikiaskin dalam praktek kehidupan sehari-hari,

lalam kerja di kantor atau di pabrik dan seterusnya. Atau kiasan itu

-lapat diteiapkan de.gan pelara,gan mencuri, korupsi, kolisi dan lain-

rin.

Kemndian Allah berf,rnnan: ;-,1t t, tg;i \'1 janganlah kannr

.'l;alictrt merctjuleltL di brmi, maknanya jangan merusak di bumi'

rlenapa Allah rnengulangi kata rusak'l Sekali lagi denga, -*r-.d
.ngcttl ruembucfi kentsokan'l Maksud ayat ini janganlah_merusak di

,,r11i selama dalam l,attntu ada niat untuk mentsak. Jadi ini bukan

.rngan.

id, b.do perusakan terjadi karena unsur ketidak sengajaan, dengan
-:rusak dengin sengaja. Ini mernberi sugesti untuk bekerja_dan berbuat

,rk. Karena Dia menJamin bila niat untuk berbuat baik. n-raka kita tidak

..rlahkan bila teriiOi kesalahan. Dia akan memaafkan, bahkan

-r.iltihad bila salah tetap mendapat pahala. Bila benar mendapat dLta

.ala. Lihat HR Bukharr.
.ladi maknanya jangan merusak bumi karena niatmu yang ingin

-:.usak. Tapi, bagaimana kita dapat tnerusak bumi? Caranya dengan

_:nsak semua kelangsungan hi<lup yang ada di atasnya. Allah telcth

.trokctn btnti trtttttk tnakhlttk (l'{yo) (QS ar-RalmAn [55]: 10)

\1iah telah menciptakan alam dalam keadaan layak huni. Tapi
-usialah yur1g -..r.uknya. Buktinya. tidak ada kerusakan di alarr' ini

,ali setelah ada campur tangan manusia di dalamnya. Padahal kita

. :takan sebagai tnatifan dan berlugas untuk memakmurkan bumi'

:elcit mertciptctkcut kcutttt dari bttnti (tanah) dan menjadikan kcutttt

.;knturnvo;' (QS Hfid [1 1]: 61)

?:r1umbuhan manusia harus diimbangi dengan kerja keras. agar

,. teriadi kepadatan penduduk, di antaranya dengan mengubah gumn

i!

l 
Ill 

1l 11, lll lll[[]i[ ].llil 1[]l{il ll 
i1

t2l
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(QS asy_Syu'ar6, [26]: lg4)

B e * at*, c, t a,i",:*!:[H,: rff :*ff:, ka n u rtc,,t

Jangano.*u1,T:;:r:;';::f f ̂ f :'::,,ptakanmanusiasia_sia
;:il,,ffiiffffi Kita diciitak;; ;;,,,k meraksanakai_;.;;, rnuria Kita
da, m..u.u o,l..ffi 

"#l 
fl |ilffil:;Yfi "lld 

; ;;;,s isti me* a

Dia penciota ki11 a", 1".,ffii, .er"ki sefta melindungi kitaBarangsiapa vanq 
.oiuji orirr-, "iirge, 

ridak dapat bekerja, makr::fff *l,ITil*:f .ml t* xi"k,,. 
u,, a r i"[ lr# me 1 i hat ki ra

- 
prang .u.ui' dan rnrskin -yans 

atangkan rezeki yang berlirnpah.
makhtuk A,ah, rnaka biia ;;;, ;",fbrnen8emis_. 

sebenamya adaiah

,1ru"f '.Xi"t,*tt,-trt;ki;;;il;'?il"if i,i,l,lll'.in:A,;l
r,.u,ir.un'r,.rJ;il;;,';::ll:fJ:ir,,TlX,,,j: ,n.n.i,iui r,"i,,l'*.ndouIu,,

,.,1:l;,:l;# ?ll"-,,, 
i.ir,i. i.,ffiil rakir. niscaya orans rakir akar

,b k ; ;; i #";: #il,::i, fiT j;fl.tllXl 1,s,,,i,,.r,',.",, .nu o,o,*
Makna pi* .r1, trtitl dan t nrjr)n ohh kepaela Allah yong retolim e n c ip t a ko n ka m u aciar ah 

.waspadai s i fat n1*."0#rr-.;;' ;rrena Di a

iipT',J.lffi *[?:]T- t11y***1 $-q;;;;; ]ang,idak
yang menggerakkan hati. - rpu menolongnya, berkat Dia

menjadi lahan r,jau yang produktif Air tidak di rusak dengan cara tidakmencemari,ya dengan zat kirnia, ,ou.u ,rorgan gas karbo-n monoksidadari knarpot kendar-aar., au, ri*uariplurit Temrisuk -.*rut di burniadalah merampok' korupsi' yrrrs;.'#babkan manusia -utur. Karenaseseorang dapar mudah ..njrpr-t;;;;rp. 
kerya. x**

Kata jibilltti berasal dari jttbal etttpenting dalam t .niorpr,, o-;#' 4|ii :' !,:": ^_G_ynuns 
memitiki peran

f::-111'*. asuns au, r"r.ul]'iiii,"oilnenssambarkan kekok-ohan.
konsisren r,rir..l,ui, baga i r<an ;;;;;;;:,[l?";:*, n pend i rian darr

Makna ribi'art o',,,2ri,,,- ud;i;il';Jnrria rerdah,ru yang benaha.
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- ' ':rr 911111'1119 daram pembangkangan dan pendustaan terhadap rasul,. l'.rhan. Padahal, Dia pencipta mereki. rnaka terrihat jeias apa- - .kukan Allah terhadap para pendusta rasur. Ailah menuriskan- :r.:ilfl bagi Rasul_Nya dan kekalahan bagi orans yang,. ) ,,kennya. Maka jangan menjadi orang r.p.r1i ,r...ku yruni
'-, -, ,rusibah itu ter-ula,g iagi bagi kalian. Namun apa ja*,aban

(QS asy-Syu'ari' [26]: f 85)

f". - lzt?f - z1-.za o-lz

'^: Je^;)\at.fl t-4 Ulg
. - -; ite,kcttct; "sest.utggtthn..vct kamtr ctcrarah sarah seorang crari

orang-ot ot1g ))ang kena sihir. "

:':,r' orang yang terkena sihir. Ini adalah bentuk superlatif- ;:-rnjllkkan sihir yang diderita itu terjadi berkari-kali. Karau
::.-rir akan disebut dengan mctshir. Makrra ayat di atas adalah
.:r : \'ang terganggu akal pikiran. atau kamu _eiia, hingga kamu. :t- :IL.ndengar ucapanmu.***

(QS asy-Syu'ar0' [26]: 186)

'a ariKii'; Jttt u$@'t Sy.-i c,
;,1rtk loin ntelainkart ,rorri,rg rrtc,ttt.cict seper.ti kctrtti, clcttt

:'JttItttt'ct komi 1'ctkin bahv,a kcunu benc,.-in,r* terntusuk
o r rr rg- orn,, g ): ct tl g b e r.d u -s t a.

' -: Nalrlr manusia seperti kami, tidak ada beda sedikit pun maka.,: 
r.1n.]Ll dapat mengaku rasul utusan Allah?

-"--i' ,J aL"k ;s)1 dan sestutggtthrr-a kanti yakin bahtva kantu
- '. ierrnasuk orang-oriltg !-cttlg berdusta, kami tidak mendnga

. ,:.,ri dltsta, sebagaimana orang_orang sebelum kamu yang, -.,ti. xxx

(QS asy-Syu'ari' [26]: lS7)
.9, &_-{ui G CK6y SAi ; (",t C* _6U

l'fu*o jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu
sekalian termasuk orang_orang yang benar.
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Bila benar k1*1 utusan Tuhan, maka turunkanlah kepada kamrbencana-dari rangit. Dalam ayat rainiisebutkan: ,,Apakah 
kamu datortskepada kami untuk memalingka, korri clari (meny_"*t rnl nthan_tuhaitkami? Maka clalans.kanlni t"poio kami' oroi- yorg ,"bn kanutancamkan kepada kami jikct kamu termasuk orang_orang ))angbenar. " (eS at-A!qef gel:iZ1

Menariknya saat azab turun mereka memohon agar azabitu ditunda.Bagaimana ini, padahar mereka dulu meminta agar uzur, ,-.g.ru turun.Kata kisaf mufradnya kisf,h. Kata _ini sering diucapkan parapendusra rasur. Seperri uiapan laum kafir kepada Muhammad : Me,eA.,tbe,katcr" "Karni ,vekatr-kati ,,a"1 i,raya keparlam, hingga kantumemancarkan mata air dari btrmi inttrk kami,'atau konj,u mempurt.otsebttcth kebun kttrntct dan anggur, roru kanut arirkan sungai-stutgai cricelah kebun v-o'ng deras 17i,'onrryo,, ataty komu jcttuhkan rangirb,erkepilts kering ans kanti, sebagai*rro kamu katakan atatt kanttrdatangkan Altah ctan mataikat-niataikat 
-berhad;rr:o;--*rk, dergartkaml 

_(QS 
a1-Isr6' ftTl: 90_92; Lihat juga eS al_Anfhl [8]: 23.

, lcalan yang rogis dan wajar iutuii uitu dakwah ini benar dari_Muwahai Tuhan, berilah kami petu";rt nau. 
-i,;il;# 

?"r"tu yungdirekam pada ayat di atas -*rrrlrt t an akan kebodohan dan sikapPembangkang. **'k

(QS asy-Syu'arfl' t26l: 1Sg)

syuaib berkata-9,:#*,ff:ii,:: ,,pa yong kamu
.sekalian kerjakan.

Allah Swt Maha Mengetahui tentang karian semlra. Bila karianorang yang berpotensi untuk bertaubat, menyesal dan memiliki harapa,.niscaya kalian akan b.eftau.bat hingga' urub pun terhindar dari kalian.Bila kalian tetap berada daram t"rrlu'r.rrutun dan pengingkaran, nisca.v-akalian akan.mendapatkan azab. sayiiiJ* utun ;.r'."pi;i hukr,rrn
;::,,rJiil1i,l,:l':,: 3:1, :uyu 

iama denga" r,rl",li,,,L,k i,., .,, .bertawakal dengan menyerahki, ,*ru, kalian kepada ,rr}rti"iXl|Karena, hanya Dia yang mengetahui urusanku dan urusan kalian.***
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(QS asy-Syu'arf,' [26]: 189)

@ * /;a\3; t#t ;\Ai ri 4rG 
"j;6;3K

Eadian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab

pda han mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah
azab hari yang besar.

Begaimana mereka mendustai Nabi Syualb, padahal dia sendiri
t menyatakan bahwa ini semua berasal dari dirinya, tapi semua
rhr'L-nnya kepada Altah. Jadi, mereka sebenamya tidak

-fr,t**"y" 
tapi mendustakan Allah. Untuk itu datanglah siksa

Pt #, r,i; nA:,eri hlu mereka ditimpa azab pada hari mereka

&-8, awan.
5 adalah azab pada hari kesaksian. Pada waktu itu Allah

uukan panas yang menyengat selama tujuh hari. Mereka sangat

ffi- Allah juga menurunkan angin panas yang menambah
lr-rra-n. Hingga pada puncaknya pasir yang berada di kaki mereka

hfu ryi yang membakar. Mereka pun mencari sesuatu untuk
rfiuUran diri, terlihatlah awan yang datang dari kejauhan, mereka

4r bahwa hal itu meringankan terik panas matahai, saat mereka

hp dapat bemaung di bawahnya tiba-tiba saja awan itu

-!&e'tan 
petir yang berapi. Ini merupakanazab.

ru tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuiu ke
wJeqbah mereka, berkatalah mereka: "Inilah awan yang akan

*zm hujan kepada kami." (Bukan)! bahkan itulah azab yang
lb -inta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang
qfurr azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu

alE pintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang
hr last kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka.

ryoh Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. (QS

*rlt'f Fol:24-25)
thtiuAllahmenyifati azabpadahariitudengan # +t'it oS Xy

rF.aEgvhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Disebut azab

frfuEn besar, karena azab ifii turun saat mereka merasa memiliki

f,rrrnrt dapat beristirahat. Ini disebut dengan "penyesalan setelah
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Ju-tl to

nii:iii=iE==

1]:t:lt:t:-i]liliii
u: ::t:t::al::aitlti]

t::.]:]::]:tlL:t,
,,,,,,,::,,:t::,:::,:,

@[i#:;;:);2 ,

Sesunggtthnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda (kektrasaan Atlahl, tetapi kebanyakan mereka tidak

berimatt.

Sesungguhnya apa yang terjadi itu adalah tanda atau ibralt

pelajaranlbitutut o" pelajarin dengan ibrah karena ra ntenjembatctni

ta'burtr. Pemerhati tanda itu dari satu perkara kepada perkara yang lain'

bilasebelumnyamengingkari.berkatpelajaranitumerekapunberiman
danmernpercayai.B"ila-sebelumnyamenantangsetelahmempelajarr
menjadi lembut dan taat.

Apa yang telatr saya ceritakan kepada kalian dari gugusan para rasul

dan kaum mereka, j.rg,'u' nabi ilu di sini ada tujuh yaitu Musa'

Ibrahim, Nuh, Hud,"Siteh, Luth dan Syuaib' kisah ini menetapkan

bahr,va sunnatullah ietap dan tidak berubah, yaittt Dia akan menolot-tg

rasul dan mukminin du, *engulahkan kaum kafir dan para pendusta

rasul.SesunggtthnyatelahtetapjanjiKamikepadahamba-hambaKcutti
yang ntenjadi rctsttl, (-vaint) titlligp:.n'lct merekct -itttlah 

rottg pdsti
'rrn,7,lopri pertolottgan. (QS ash-Shnffdt [37]: 17 l-173)

Wahai umat Muha*irud jadikan t isah gugusan rasul ini sebagai

pelajaran. 
.w"i 

e;si 
'oG cl ktapi kebanyakan mereko tidak berimatt

Ayat ini berisikan tentang pesan dan penjagaan' bahwa. agar golongatl

yurrg U..i-an, walaupun k.iil, tetap menang dan jaya'***

(QS asy-SYu'arA' [26]: 191)

,i ;Ji iri$1J""\j
S e s tt rt ggttlt r, r- o r, tl, n') 

"i 
b n u'i' -b u r t ar D i ct I ah Yan g M ah ap er ka s a

lagi Maha PenYaYang.

Rabbtka/Tuhattmtr. Rabb adalah zal yang melindungi, mengasuh

clan mendidik. Dengan penutup ayat ini ditutup seluruh kisah. Artinya'

walaupun kurm pu-ru nabi mendustakan tetap saja endingnya adalah

buktiakankeperkasaanAllah,danDiaMahaPenyayang.
Ayat berikutnya bercerita tentang Nabi Muhammad setelah

sebelumnyadikisahkantentanggugusannabi-nabisebelumnya.***
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.{LQURAN DIBAWA OLEH JIBRIL DALAM
3AHASA ARAB
r=-ntah memberi peringatan kepada keluarga
:: - bersikap lemah lembut terhadap mukminin

(QS asy-Syu'ari' [26]: 192)

';ttt6Jfrytl3ii Xy
-\estutggtrhnva Alcluran ini benar-benar. diturunkan oleh ruhun

semesta alaru.

-', : tt r tt i r h u/ia pada irutahu /s estmggtthny a kembali kepada Alquran.
-.:.ahar-ni dari ayat sesudahnya ;dr;j, q: ,h:a Alquran ini benar_

Jitttt'tmkan oleh Ttthan seme,sta aram. Did,ahulukan clhantir/kata
Jan marja'nya karena kemasyhurannya dan akar tidak mungkin-- r.rr kecuali rnengarah kepadanya.

: -t lu'otl ini benar-benar diturtmkan oleh Ttrhan semesta ctlcLm,
'in\ a bahwa Alquran ini adalah kalam Allah bukan Muhammad

- r.i-'r-EUC&pkannya. Terlebih lagi bahwa Nabi Muhammad tidak. .kr latar belakang sebagai pengkhotbah, atau fasahah.
,:r. daiam srandar dunia, Nabi Muhammad lebih rendah daripada

Q,r'aisy. Bila demikian kenapa kalian tidak membuat sepefti
-::.) Bukankah kalian pemenang dalarn lomba pidato. ,i,ui, Ol
Ztl Majaz dan zll Mujnah? 'Alamin segctla sesucttu selctitt .lllctlt.

:-ik di dalamnya manusia, jin dan maraikat serla iainnya. Ketika
:.;tt tiadctloh Kanti menguttts kantu, ntelainkan uuhtk (ntertjoclil
'ttgi semesta alam. (QS al-Anbiyd' f2rl: 107) Nabi Muhamr,ad

. " kepada Jibril: "Apakah kamu juga mendapat rahmat ini i.r,ahai

, i'erkata: "Ya, saya takut bila akhir perjalananku mendapat siksa,
-: -:Br1o yang terjadi pada Iblis." Maka saat Allah menurunkan:
- ' .tltput1!'ai kekuatarl, yang memptnyai keclurJttkan tinggi cJi sisi

.;,t? ,templtnyai 'Ars.,-. (eS at- Takwir [g1]: 20) Saya pun merasa
-,:i siksa itu. inilah rahmat yang saya terima darimu.',
- ''ran bukan satu-satunya sebagai kitab suci yang ditumnkan
i:mua kitab suci sebelumnya juga diturunkan-Nya.lapi berbeda"- '' quran dan kitab suci sebelumnya ialah kitab suci ,.b.lu-rryu
:;-redar manhaj, sementara mukjizat mereka datang dari sisi lain., --ib sucinya Taurat, mukjizatnya tongkat. Isa kitab s,cinya Injil.

I

,lrrli
i

i
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mukjizatnya menyembuhnya penyakit sopak dan kusta dengan iz.:-
Allah. Sedangkan Muharnmad kitab suci dan mukjizatnya sama rer:-
Alquran.

Alquran merupakan kitab suci untuk umat manusia secara unir-ers,.
di setiap masa dan tempat, maka manhajnya haruslah berupa nrukjrz.,.
Selama halnya demikian maka tidak ada yang dapat rnenumnk.:
mukjizat ini kecuali Allah. Dia turun dari Tuhan penguasa alar:.
semesta. ***

(QS asy-Syu'ari' [26]: 193)
r,\r -r az- t ) t'i aiii 6\ es;

Dia clibctwa tu'un oleh Ruh AlAmin (Jibril).

Suatu hal yang ,nvajar bila wahlu yang datang dari Allah berbenrr.".
ilham atau langsung dibisikkan di dalam hati. Tapi di siniwahyu teqac
dengan diutus Roh Kudus yang berkata kepadanya: "Allah telah berka:,,
ini dan ini...."

Alquran tidak diterima kecuali melalui wahyu yang disampaika:.
oleh Jibril, baik dalam bentuk malaikat atau terdapat tanda-tanda akar
kedatangannya hingga keringat Nabi bercucuran. Sedangkan kala--
melalui ilham atau dibisikkan ke dalam hati, maka hal itu dapat sar,,

bukan berarti wah1u.
Untuk itu orang yang dekat dengan Rasul mengetahui peristiu.,

terjadi r,vah1u. Mereka mendengar di kepala Rasulullah bagaika:.
bisikan lebah saat wahyu turun. Atau saat paha Rasul berada di ata.
paha sahabat maka sahabat itu seakan-akan terbebankan oleh gununs
Saat wahyu turun Nabi rterasa ada beban. Ini sesuai dengan finnan-
Nya: Se,sun gguhn.r-a Kami akan menurunkctn kepadamu perkataan 1,ctrr,:
berat. (.QS al-Muzammil [73]: 5)

Kesulitan menerima rvahyu belum usai hingga saat wahyu in_

stagnasi sementara r,r,aktu. Setelah itu turun firman-Nya.. "Bukankui:
Konti telah ntelapanglrun mttukmu cladamu? Konti telah menghilcutgkoi
dcu'i paclamu bebanmu, !-tu1g rnentberatkan punggtutgmu? Kcttrt.
tinggikan bagimu sebutan (ncuncL)nttt. " (QS Alam Nasyrah [94]: 1-1
dan demi wal;ttt matahari sepenggalcthan naik, dan demi ntalcun apabil,;
telah sunyi, Ttthanmu tiada ntertinggalkan kamu clan tiada (pula) bent;
lcepadamu, dan se,sungguhnva akhir itu lebih baik bogimtt clori
permulaan. (QS ad-DhuhA [93]: 1-4) Maknanya, wahyu yang datang
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,t

I

;-

*plrqjutnya, karena sudah terbiasa, maka iaakan menjadi mudah.Kata nazala/turun mengisyaiatkan. bahwa Alquran datang dan:F rpat yang tinggi dari sisi Allah. Ia bukan buatan 
"i"r".i" yang dapata salah atat benar, atau tidak Lengetahui masrahat di depan,rdxgaimana kita lihat dfam p.*u*tu, undang-und angyatgterus sajadrerisi' karena sudah tidak sesuai;."gu" perkemban gan zaman.Karena Alquran furun dari atas, maia manusia frurir, _.ryu_butnyayyr.teTang dan senang, tanpa membangkrng d;iukJur. Manusiactp:at 616!ur densan 

11$tu]< vang sejeniJnyr;;;.il;l dengannya.Tqi bila dai Zatlang lebih tirggi,i.fr"rusnya diataatdan patuh.,' sebutkan Jibrii dengun fluil, t *.ru-o.ngan Ruh iLun teq.adi*'&idr+an' Maraikat. tig,p t^ii iurua, seakan-akan dia seluruhwtftelnya adarah ruh. Adapun *urr*iu ierdiri aaii- mxerttlasad danrpniliki ruh.
llguran dikatakan 

-dengan ruh; dan demikianrah Kami wahyukanry,amu rifuluahyu 1Ztgirr"l i"'n[in pnrirtoh Kami.(eS asy_S1ur6
S-F-P Jadi Alquran, .uh, *uiuiuiiilril ruh. pertanyaan selanjutnya:m* iara telah memiliki ruh yang dengannya sayahidup sesuai: mereka!rs!t{Dna kepadamu tentang roh.-Kataianrah; ,Roh itu termasuk urusan

f,ira katakan, ruh.yang ad'a pada jasad kita adarahsumber kehidupanri- Ia akan melepaskan juruo saat mati dan selesai tugasnya.
I"+* ruh yang uA, our# eiqriun iaunruh yang kekat abadi. ra' li 'ans memb-erikan kepada'tiiu-t.rriorp; k;ili-tr"pa batas.&cl QS at-Anfal gl:2a.

B€sar sekarang kita-hidrrp dengan ruh jasad yang fana. Sedangkand yengajak kepada kehidupani;t;i. sesungguhnya akhirat iturahg' lan'an'dn/sebenarnya kehidupan, karau mereka mengetahui. (es&.r*abu [29]:6a)
furansan adalah kata superlatif dari hayah/hidup artinya akhirat

- 
kehidupan yang hakiki. Sedangk* L"rriJrirr'r,i,.n akan:*rrdengan kematian, waraupun itu seteratr 100 tahun?-l,feh mensifati ruh itu denian o*n/r"p"uoyo, utii wahyu yangrueOran. Jadi, Alqyan t"riii^ 

"I"trA,ah, dijagaoleh Ruh Amin
- 

mbawanva' tedaga di- sisi Nabi ar-Amin v"rng 

-i.,.n"r*rnyu.

3" lia lMuhiimrat *"n;))-adakan sebagian perkataanu rwut Kami. Niscaya benar_bJnar kami pegarg ;i;;ri, tangan

ilil

I 

]rlill llllillr 
I 

lffi lir ruil 
I

129

=-
=
=::.:
-E::.::.:..::::.::
=:::
.:.:.:
:
:.:.:=:.:::=:::.:.:.:::::
--:=::::::::.:

--::
::

-
:

=

=

:

-
-
=
=:

-::

-----
---
:
::



TTTFSIR SY.t'n-A'rvt Jtlu-r lo

kanarnya. Kemudia, benar-benar Kami potong urat tali ianturtgtt" ';

Maka sekctli-kali tidak ada 'n"'"g "'n 
diri kamtt yang cltt1t';

menghaiangi rKam.it' dari petnotottgtt:t-'trrat ttodi ilrr' (QS al-HAqq:::

l6e): 44-471 Lihat lugu-qS at-Takwir[8 I l: 24-25'***

(QS asY-SYu'ari' 126l $a)

(i,beg\'etKa,d,Y tp

Ke clalant hatintu M'hon'nod) agctr kamu tnenicrdi salah seorong

di clttara orang-ot'at'tg )'}at'Lg memberi peringatan'

Alquran turun kepada telinga, ":ii,h"t 
Nabi Muhammad? Teling'

adalahalatuntuk*""d"'-'gu''Tetapi.disiniAllahmengatakankeptt';'
hatimu.Karena teringa ruiuru p.ny.b.rurgurr *9n"i.' hati, tapi hatila:

yang berfungsi sebigai tempat ptngu''tilun keputusan' la dinattt'

penggerak ,,u'rl *'"""'i'l';Gt; daiah yang dipompanya ke selunt:

anggota tubuh "*o'l'- 
otyu 

-du' rttr'"""" untuk bergerak d'i:

me-rilalankai:"-ffi*'*l1fu1"oru',g sakit minum obat melalui mu'i:'

darinya obat dapat;it*"p tubuh secara perlahan' Bila ingin cepa'

diserap matta Oi"'ntL"Oi i"giu" puf''u'-Lila ingin lebih cepat' mak'

ut'"i[1,0;:,',"t tfi] 
p erenunsan dan, P eneamg i1an,klPullsan' r e lir.r g'

ridak memiliki nirai dari apa y^ng dii;;;ar bila ,hatl 
tidak terkenrk

Katakanlah: Barctngsiapa vany ry"'u.;;i 
;"stth Jibril' maka Jibril it''

telah menu"'nka"'Ja fAlqura-tt) ru aoio* hatimtt dengan seizin Allai'

membenarkan opa (kitab-kitab) 1'ang s'ebelumnya dan meniadi pettut'irt''

serta berita gembira bagi orang-or1,rg")o';,g in,i*o".' (QS al-Baqaral'

l2): 91)ru"t"'vu'""il;h *t""*"t"i'ivu iutgtt''g ke dalam hatimu'

Muhammad' Seakan-akan manusi" ;;iil; yang diutus-Nya terjad'

berdasarkan pen gawasannyu. s.ut un- uiu. rruti"yu i.ruh disiapkan untuk

menerima kalarn Ailah' Adapun *** *"* mendengar- kalam Tuhar-

tapi tidak *t"Vuf'"iinya' terjadi karena hati mereka tefitttup'

Hati sumber taklif' tempat Ut""-uYu'rr aki{1h' kepadanya akhi:

tujuan dari apa V"'*'iti"p"i oftn pu'-"u indera' Mata melihat' telin-e'

mendengar. rtiiu'g mencium' tangan menyentuh"' semua ln'

dipaparkan t.p#'ir.ul' ;kt *" i:tur<" 
irem i t i tr alie mati f-alternat i I va n ;

ada. Saat i' tth;;;;;';'kan pilihan';;k; uerPn'd1ril1h pilihan itu ke

daram hati un#;;;;i;p 0"" u.r.L.;;;* di dalamnva. untuk itr'
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? Tehng,
n l;epctti..;

pr hatilai
r dinami
:e se1urui.

:rak dar

ui mu1ut.

ein cepa:

)i-1t. lnak:.

r Telir.rg;
terketuk
Jibril rn,

:in -Tllolr
i peturt.fui
1-Baqarah

n iratimu.

' a terjadi
kan unruk
rm Tuhan

nr a akhir
at. telinga
)1nua tnr
natif yan_s

han itu ke

Untuk rnr

esy Svu'nn-A' t.a. Juz t,t

,.:\'akinan di hati disebut dengan akidah/ikatan, karena hati telah
:engikatnya dan tidak dikembalikan lagi kepada akal untuk
*.diskusikan. Ia telah menetap dan menjadi akidah/ikatan yang kuat.

Takwa tempatnya di hati. Demikianlah (perintah Allah).
.;,'ctrtgsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sestutgguhnya itu
',:bul dari ketalauaan hati. (QS al-Ilajj 122): 32) Syahadat dan

. :saksian juga di hati, padahal orang bersaksi dengan lisan. (QS al-
: ,qarah [2]:283)

Itu karena Nabi bersabda: "Ketahuilah sesungguhnya di tubuh itu
::oapat segumpal daging. Bila baik. baiklah seluruh jasad, bila rusak,
- .:k1ah jasad, ketahuilah ra ifi hati. " (HR Mutafaclqun Alaihi)

Sahabat nabi mengisahkan bahwa saat turun wahyu dalam jumlah
:i vorlg banyak sampai Yz atau tA jttz sekali tul.ttn, Nabi berkata:

- ".,rslah." Kernudian Nabi membaca di hadapan mereka setiap ayat
'- 

-,'. telnpatnya di surat-surat yang telah ditetapkan. Selanjutnya dia
' :' :bacakan ayat itu pada saat salat. Itu karena Alquran telah
- j :-.Ieraksi dengan hatinya, bukan dengan telinganya.

3:gitu antusiasnya untuk menghafal Alquran, Nabi Muhammad
. - :-.: lnengulangi hafalan agar tidak lupa, hingga turun ayat, Kcuni

,,tetrtboc:akan (Alquran) kepadamu (Muhammad) ntaka kamu tidak
:rpo. (QS al-A'lA [87]: 6) Lihat juga QS Thaha [20]: 114 dan QS

- - .'.,rrralr l75l: 16-19.
S..:tu yang mengagungkan dari Alquran bahwa kita tidak pemah

: -,:l 
Se seorang menyebutkan paragraf dalam 5 menit, kemudian

- - - ,_:: kembali dengan redaksi dan kata-kata yang sama. Sementara
:l:lt rnendapatkan Alquran, maka dia dapat menyebutkan hal yan-e

, ::rkali-ka1i. Ini karena Allah membuatnya tidak lupa terhadap

- ..,.: Lrhat QS a1-A'16 [87]: 6 di atas.

---+r .a udJ.agar kamu menjadi salah seorang di arttar(t orang-

-. ,ir1,q memberi peringatan. Mttnzirhnemberi peringatan adalah

-." ::rg Vang mewaspadai orang lain dari bahaya sebelum terjadr,
-.' :.,-d:nsar mawas diri dan berhati-hati serta tidak terjerun,us ke

. .. : Peringatan tidak berlaku saat kejahatanhahaya telah terjadi.
: - . rldo saat itu peringatan sudah tidak bermanfaat. Begitu juga

:.ngan kabar gembira, ia diucapkan sebelum terjadi agar
,. - -:: sernangat melakukan kebaikan.
- - -.intu mentberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapctk

-- :t/n pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. (QS
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Y6sin [36]: 6) Sebagaimana para rasul terdahulu memperingar
kaumnya, kita juga diminta untuk memperingati kaum kita, agar kit:
ambil bagian dari kegiatan dakwah para rasul. ***

(QS asy-Syu'arfl' [26]: 195)

(il *j b.'ia\a.
Dengon bahasa Arab yangjelas.

Bila Alquran turun di dalam hatimu, bagaimana mereka dapa:
mendengar dan menulis serta menghafalnya. Di sini, datang peran lisar:
Arab yang mengeluarkan Alquran dalam bahasa manusia. Jadi perar:
rasul setelah Alquran turun ke dalam hati adalah mengucapkann\':
dengan lisan karena dengannya ia dapat dihafal, dijaga dan dibaca.

Makna mubin adalah wddhifu,Jelas pembahasannya meliputi selum},
aspek kehidupan.

Timbul peftanyaan, bila Alquran turun dalam bahasa Arab,.
bagaimana pula kalimat non Arab yang terdapat di dalamnya, sepen.
qistas bahasa Romawi, Amin Habasah, syil Farsi. Kita katakan: "Makn.
lisan Arab adalah apa-apa yang diucapkan oleh bangsa Arab dar:
sebagai bahasa komunikasi yang dipahami antar mereka. Karen:
bahasa-bahasa asing itu yang menjadi dialog di antara mereka, maka r:
pun menjadi bagian dari bahasa Alquran.

Alquran turun khusus dengan bahasa Arab, karena bangsa Ara'r
adalah umat peftama yang menyambut dakwah nabi dar_
menyebarkannya kepada seluruh alam. Tentu mereka harus memaham.
Alquran. Tapi bagaimana bangsa yang bukan Arab dapat memaham-
Alquran yang berbahasa Arab? Kita katakan, barangsiapa dari ban-us..-
Arab yang mendengar Alquran hendaklah menyampaikannya ke dalar-
bahasa tempatan yang diajaknya. Inilah peran bangsa Arab terhadap
kitab suci Alquran. ***

(QS asy-Syu'arfl' [26]: 196)

1,h i6Vi ]jd,{:;5
Sesungguhn,va Alqurcm itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-

kitab orang 1,ang dahulu.

Dhamir/kata ganti innahu/sesungguhnl,a dapat kembali kepad.
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- -''.lran yang terdapat sebelumnya atau kembali kepada "Rasulullah.,,
\lakna zubur jamak dari zab[)r yaitu maktub/tertulis. Kalauiah akal

':rrrl?k keberadaan Nabi Muhammad dan menorak mukjizat yang
- -:-'\ anya, tapi mereka memahami risalah sebelumnya secara langsung.
:::rti umat Yahudi dan Nasrani dari kitab suci mereka Taurat aan rnlrr
'- i'a rlereka akan mempercayai Muhammad dan mengimaninya.

--:ra nama dan sifat Muhammad tefiulis pada kitab suci sebelum
-'.-:.rn. Sebagaimana disebutkan Allah pada ayat rain. sesunggtthnya
'.'tctr-benat" terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, (yaitu) Kitab-
- lhrahim dan Musa. (eS al-A'14 [87]: 1g-19)
>:rndar umum dari akidah, akhlak, keadilan Tuhan, kisah nabi-nabi,- -.-:r'a tetap dan berkekalan di dalam seluruh kitab suci samawi dari
-.; para rasul. Tidak berubah kecuali hukum-hukum dan peraturan

- ,renyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dia telah
,t,'iutkan kamu tentang agama apa ))ang telah cliwasiatkan_|Vya
; \-uh dan apa yang telah Kanti walryttkan kepadamu clan apa

- -'!oh Kami wasiatkan kepacla lbrahim, Musa dan Isa yaiiu;
- " trtluh agan'to dan janganlah kamu berpecah berah tentangnya.' ,. . -SrurA $21: L3)

- ... demikian adanya kenapa Alquran tetap diturunkan? Kenapa
':''.t di atas tidak disebutkan "Muhammad mewasiatkanl"

'r:--r.1\'3. karena hukum itu berubah. Agar sesuai setiap masa, rnaka
.:- -\lquran untuk memberi petunjuk kepada semua umat di setiap

- -- rire ro dakwah Islam bersifat universal.
,.k itu kita tem,kan Abdullah bin Salam alias Ibn yamin dari

' .-,: rnasuk Islam karena mengetahui nama o'Muhammad" terdapat. , :, Taurat dan Injil. Orang-orang (yahutli dan Nasrani) ycutg;..,,:i be,i Alkitab (Taurat dan Inlil) mengenal Mtthammad,rupn,.ti
,,,ertgenal anak-anaknya sendiri. sesungguhnya sebogian di,tiereko menyembunl,ikan kebenaran, padahal mer.ekct

- .., .ii (QS al-Baqarah l2): 146) Bahkan dia lebih mensenal, :::..d dari pada anaknya sendiri.

':: hal ini Allah berfirman: (yaitu) orang-orang yang mengikti
- :i .t ctrtg trmnti yang (namanya) tnereka clapati tertulis cli clcrlctnt, htf il t;ang oda di sisi mereka.(eS al_A'rAf Ul: 157)' -. berkata atas lisan Isa ketika dia berkhotbah di hadapan
: '1:€rtberi kabar gembira dengan (datangn,va) seol-otlg Rasttl' .irrtc,tg sesud,hku, yang namanya Ahmacl (Muhanmacl). (eS

I
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ash-Shaff [6 1 ]: 6)

Jadi U;lY i3 4 flt dan sesunggtthnya Alquran ittt benctr-bett,;

(ter,sebut) dalam Kitab-kitctb orong yang dahulu. Sesungguhnr,
Muhammad atau Alquran kedua-duanya adalah benar. Karena sil.
Rasulullah terdapat di dalam kitab suci ini, atau Alquran secara urrull
yang terdiri dari akidah, akhlak, hari kebangkitan dan sirah para Ras...,
adalah benar.

Kewajiban orang yang menerin-ra Alquran adalah beriman. Terlebi-.
dahulu Nabi Muhammad seorang ummi tidak pernah belajar da:,
mualim, sejarah hidupnya jelas di mana dia tidak dapat membaca dar.
menuiis. Alquran menegaskan hal ini. Kamtr tidak pernah rnembctc.;
sebelumnl,a (Alquran) sesuattt Kitab pun dan kamu tidak (pet.nui,
menalis suatu kitab dengan tangcut kananmu; andai kata (kannt p€t.ttti.
mentbaco dan menulis), benor-benar ragulah orang vang tnengingkcri'.
(mu) (QS al-'Ankabfit 129): 48 Lihat juga QS at-eashash [28]: 45-1.
serta QS Ali-'ImrAn pl aa.

Semua ayat ini dan ayat-ayat lainnya adalah bukti bahwa nabi tidak
memiliki latar belakang ilmu kecuali wahyu yang tertera dari Alquran
Untuk itu bagi umat manusia selayaknya berirnan atas apa yani
didengar dari Alquran. ,<r<)k

(QS asy-Syu'arfl' 126l: 197)
l-{\
q},,,I #) eW ;i, J'";,1:$ K, i.;

Apakah tiitk cukup menjadi bukti bagi ntereka, bahwct para
tulanra B ani Israel mengetahuinya?

Ayat/tanda maksudnya bukti bahwa Alquran bersumber dari srs.
Allah. Karena ulama/rabi Bani Israel memberi kabar gembira akar:
kedatangan Nabi Nluhammad kepada kaum mereka, tapi saat Nab;
Muharnmad datang dan mengenalnya mereka pun kufur kepadanl.a
Bukankah mereka berkata kepada suku Aus dan Khazraj di Madinah
"Akan datang seorang nabi dan kami akan memerangi kaliar
sebagaimana dulu para nabi memerangi kaum Ad dan lram.,, Namur
saat Nabi Muhammad datang, mereka ingkar dan kufur. Kenapa
Karena mereka menduga kedatangan nabi akan mencabut tampuk
kekuasaan yang ada pada mereka.

Dulu mereka di Madinah sebagai cendekiawan, ahli kitab, ahlr
perang, dan ahli strategis. Saat Nabi hijrah ke Madinah, pada saat irr.r
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Abdullah telah dipersiapkan untuk jadi raja. Tapi saat nabi tiba.
penduduk mengangkat nabi hingga timbul dengki di hati Abdullah.

|F.|;t €. ,t7iL 6ohv'q para ulatna Bani Israel tttengetahttim'a.

karena mereka mengetahui kejujuran Nabi Muhammad. Karena Nabi
\{uhammad membawa manhaj yang tidak diketahui kecuali oleh para
pendeta itu. Para pendeta yang terkenal di antara mereka ada 5 iaitu:
\bdullah bin Salam, Asad, Asid, Tsa'labah dan Ibnu Yamin. *x*

(QS asy-Syurarflr [26]: 198-199)

C 6"f'tr @ i.*#'ii e7 i9,;i5 i;
Kalau Alqttran itu Kami tmunkan kepada salah seorctng dari

golongan bukan At'ab. Laltr ia membacakannya kepada ruereka
(orang-orang kafil, niscaya mereka tidak akan beriman

kepctclarrya.

-\11ah telah menurunkan Aiquran dalarn lisan Arab untuk umat
- irssa Arab. Kalau diturunkan dengan bahasa asing, niscaya bangsa
- ,b tidak akan paham. Ha1 ini disebutkan dalam ayat lain: .jikalatr

.',:i .lodikan Alqm'an itu suatu bacaan dalam seloin bahasa Arab
.rldt mereka ntengatakan; "Mengapa tidak dijeluskan ay'ctt-

. ,t.t'a?." Apakah (patut Alquran) dalam bahasa asing, sedang (rctsul

.;lt orcng) Arab? Katokanlah: "Alqtu'an itu adalah peturtjuk tlatt
..,, or bagi orang-orang )'ang beriman. orang-orang .vang ticlok

, .rrt pada telinga mereka ada sttmbatan, sedang Alquran itu sLrcttLt

-'- .tpcut bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-oratlg vculg

!?il dari tempat yang jauh. " (QS Fushshilat [41]: 44)
:,:napa mereka tidak beriman dan menerima Alquran? Karena

.'--.,: penerimanya sudah tertutup. Bila ingin menerima suatu perkara
--:.r\a dikeluarkan dahulu dari hati sesuatu yang bertentangan

-:r'.:\'ti 1a1u dipelajari yang baik dan buruk, masukkan yang baik dan

- - : . :rng bumk. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang
- .:)r ltuti dalam rongganya. (QS al-Alzdb [33]: 4) Dalam satu hati

. - :nungi akan ditemukan bahwa Alquran itu satu, difirmankan
-- .-rh vang satu, disampaikan oleh nabi yang satu Muhammad,

. -" :-,hasa yang satu Arab.
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Namun saat kaum kafir mendengar Alquran mereka pun mencar.-

cari kesalahan, hingga Allah menutup pintu hati mereka. Apal'i -.

clitt,.unkan salr stu-ii sebagian mereko mernondang kepoda sebagi,;'

yang lain (satnbil berkata); "Adakah seorung dari (orctng-ctt'cLi :
'muiliminl 

,vang ntelihat kamu?" Sesttdah itrt ntereka pun pergi. .4'll,t:

telah metn-crttngkan ltati ruereka disebabkon mereka adalah kamn vur :
tidok mengerr;. (QS at-Tawbah l9l: 121) Lihat QS at-Tawbah [9]: ll-
dan QS l.t.rhu*-uA VT. 16. Atau saat mereka berkata: "Apa faed::-

turunnya Alquran, apa yang ber-tambah dari iman kita saat ntetnba.:,

Alquran? Serta apa yangbaru dibawanya, Allah pun menutllp mati pini'.

hati mereka."
Adapun orang yang berirn an'. Orang-orong yong ntendapat petturit'-

Allcth nienctntbalt petttniuk kepaclct rnereka don memberikan liepu,i-

ruerelia (balascut) ketakxcrunr?"ra (QS Muhammad Vll:17)
,Ajntainjamak dari 'ujami/osirzg. Yaitu orang yang tidak selnptil-n'-

dalam berbahasa Arab, w'alaupun dapat berbicara bahasa Arab

Maknanya kalau Alquran yang berbahasa Arab diturunkan kepa.1-'

sebagian orang asing niscaya mereka tidak memahaminya. Kata ba'a1r

sebalian berfirngsi sebagai wujud pengecualian. Artinya, ada sebagia:.

orang asing yang belajar bahasa Arab dan menguasainya dengar.

,.-purnu biht<an mampu memahami Alquran dengan baik'

ti'y y. tr;e u f-€+ ;iri! lttltt ict membacctkctnnyo kepocla merek'

lornrnig-o,:o,tg kcfir), liscaya nteyeka tidak akan beriman kepadanvcL. lt"
karena -.r"tu cinta kekafiran dan pembangkangan. Hati mereka suda''

tenteram dengan kekafiran hingga menikmati kekufuran itu' Selanjutn) '
Allah pr-rn menutup hati mereka, hingga iman trdak dapat masuk dar

kekufuran tidak daPat keluar. x**

T,q.rsrn Svr.'Ra.rvr Ju-to to

(QS asy-Syu'ari' 126l: 200-202)

V;6 -*,1j4i.{ O <,:r;.5 
"* 

c
;: ai;"i 6, fr ,*p ;,';"\i 4'tui

Demikianlctlt Kami ntasukkan Alqw'cut ke dolam hati orcotg-orctng

yctng clttrhctkct. Mereka ticlak beriman kepadanl'a, hingga merektr
' 

mJihat 61751fi l:cutg pedih, maka clatattgluh uzctb kepada rnerektt

cl e n g a n rtt ett d a clo k, s e cl an g m e r e kct t i d u k m e ny ad arin-v a'
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It.)t'utlg-ot'0tt:!

tt Pergi. Allui:
',iit 

l;oum rLtrtg
i',r b:rh [9]: 1l-+

i. "Apa faedah
>aat rncmbaca

,LtLrp t-uati pit-ttr,.

tittpttt petutl.iuk
.i'il;crrt liepaclt;
-)

i,-'iak sempnmrt
bahasa Arab

:r.r1rkan kepadr,.

' l. Kata ba'ah
l. ada sebagiart

:ainya den-uan

Lk.

i;.'ltutla met'ek,;

i r'1tutlarncL. Ilr'.

r nrereka suda1.

itu Selanjutnr.,

llilt nlasuk dall

i4ff{\
orang-orang
tgga mereka
tda mereka
tarinya.

/// / /a/
-l- dl$!

nsv Svu'eta'zo. Juz tq

Makna salokniihu adalah Kami masukkan ke dalam hati pendosa'

Seakan-akan mereka itu a.ictm yang tidak paham apa-apa. Untr-ik itu tJ

*llt ir.i;jr 6'j & y, ui'i mereka ticlak berintan kepadcur,ro, hinggct

ntereka ntelihat azab yong pedih. Selama mereka tidak beriman hingga

rnelihat azab yang pedih, tapi in-ran pada saat itu sudah tidak diterima
lagi mereka.

Makna baghtah adalah .fhi'ah/tiba-tiba tanpa mereka sadari. Saat

\lquran ditumnkan dan beriman sebagian sahabat kepada Rasulullah

diternukan mereka selnua menderita akibat siksaan kaum kahr tanpa ada

rrang yang dapat melindungi mereka. Pada saat itu turun,' golongan itu
:.itsti akan dikalahkan clan mereka akan mundur ke belakang. (QS al-
tJamar [5a]: a5)

Umar terkejut dan berkata: "Kelompok mana yang akan menang?

\pakah mukmin yang dalam keadaan lemah seperti ini?" Namun saat

-,: rnenyaksikan perang Badar dan jumlah kaum kafir yang terbunuh

:r'r-ta kemenangan di pihak muslim dia pun berkata: "Maha Benar
_-'13[.!'x**

(QS asy-Syu' ari' 1261: 203'204)

.@, :,1=x"c:1*!t @; ;rp:;i y^'t];-j
Lalu mereka berkata: "Apakah katni dapat diberi tangguh? "

\laka apakah mereka meminta supaya di segerakan azab Kami?

Taneguhkanlah dan pelan-pelan terhadap kami. Tunda azab dari

- . \4ahasuci Allah bukankah dahulu mereka minta dipercepat?
- .h tabiat para pembangkang dan kaum kafir. Bila dibiarkan mereka
- - -, drturunkan azab. Tapi bila azab akan turun mereka berkata:
-, ;guhkan dan pelan-pelan atas kami." Kemudian Allah berfirrnan:

(QS asy-Syu'ari' 126l: 205-207)

t ':'5)f,;-'tj'fti;Lt @ '*r: fi!* bLA-;

4#'6gC&vl
l. - .; bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka

- .,:rkmutan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada

il'l,tlltr
I

I
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mereka azab yang telah dictncatnkan kepada mereka, niscctyct
tidak bergtuta bogi rnereka apa ))ang ntereka selcrlrt

menikmutinya.

Afaraayta maknanya akhbirn.i/beri tahu saya. Kentudian datang
kepoda mereka azab vang telah cliancamkan kepada merelia, niscal.ct
tidak bergtna bagi ntereka opa yang mereko selalu menilrmatim,a.
Walaupun telah berlangsung lama, tapi tujuannya tetap satll t; na* .pi u

l j!;i" tj€ n.isc,atta titlak bergLmct bagi mereka apa t)ong mereka selolu
menikmatinys.***

(QS asy-Syurarfl I 
126l: 205-209)

i'*(L\1j if.r, : Li,?6,t; *j r(t;j13
Kanti tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan

sesudah ada baginya orang-orong yang memberi peringatan,
untuk menjadi peringatan. Kami sekali-kati tidak berlaku zarirn.

Dalam ayat lain disebutkan: Yang demikian itu adalah karena
Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, seclartg
pendudttknya dalam keadaan lengah. (QS al-An'Am 16l: 131) Telah
datang rasul mengajarkan mereka dan memberi peringatan sebagai bukti
dan dalil bagi mereka. Kami tidak akan mengazab seberum Kanri
menguttts seorang rasul. (QS al-Isr6' [17]: 15)

Semua ini zlkralperingatan untuk mengangkat kembari alam baw.ah
sadar mereka agar ingat.

ldP gi; V't clan Kami sekali-kali ticlak berlaktt zalim. Semua iru
terjadi berkat amal dan usaha kalian. Kami tiada ntenganiava merekct,
akan tetapi merekalah yang menganiaya cliri mereka sencliri. (eS an-
Na!l[16]: 118) Kemudian Allah bercerira tentang Alquran. ***

(QS asy-Syu'arfl ' 126l: 210-2tt)
:$' :,jiSJ_\1J"e 6s;',i: i*#i ,iri,Ji

Alquran itu bukanlah dibawa turtn oleh setan-setan. tidaklah
patut mereka membawo turun Alquran itu, dan nterekct ptm ticrak

akan kua.so.
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ASY SYU'ARA' zo. Juz ts

Ayatinimembantahucapankaumkafirbahwasetantelahturun
kepada Muhammad dengan membawa Alquran' Mereka mengucapkan

hai senada kepada puru poiu,-'gga yang memiliki syair yang indah' Setiap

penyair *.*iliki i"-pi"yu"g diteU"t wadi 'abqar yartu tempat jin'

Disebut seseorang ''liqo'1'/culdas apabtla dia telah memasukkan jin di

',r adi itu.
Alquran adalah kitab suci yang turun kepada Muhammad' Kedua-

,i,.,rnya musuh setan, di mana ietan Oitattnat di setiap ayat dan diminta

::irapengikutMuhammaduntukmenjauhisetanseperti;Setan
, trt1aitjikZn finenakut-nakttti) kantu dengan kemiskinan d1n menyurtth

,,,1,,, 
'L"rbnar 

kejahatan (kikil, seclang Allah menjyulf1" utttukmu

'1)ptttlat't daripada-t'{va datt karunia' (QS al-Baqarah [2]: 268) dan

.,,,,r:_4gulrr,ya setan int aclalah mustth bagirrut, maka anggaplah ia

,-;ttlt (nttt), karena sestnggtthrtya syaitan-syaitan ittt harrya ntengajak

-. )ltg(lntlya sltpaya ,rnrn"k"o miniarti penghtuti neraka ),ang men))ala-

,r. (QS FAthir 135l: 6)

.irdi.bagaimana-mungkinsetanmengajariMuhammaddengan
- ,.,,,-r,nkan'-Alquran ,.*.ituru keduanya musuh setan? Ini satu hal.

ilri kedua, J,;+il- 6j '& * 6'1 dan tictaklah patut mereka

. 'r'L1r'd ttnn Alquran ittt' dart mereka ptrn tidak c!11t lruasa Allah

nrenjadikan Alcprran mukjizat dan manhaj' Mukjizat tidak ada

:',li tangan ,rurrrriu atau jin di dalamnya, hingga keduanya dapat

. . .rk,rf i Mukjizat terpelihara keabsahannya dari Allah'

, r,, lr,r.' r, Komi -l ah y ang metlLtrtntkcm Alcptratt dan s e sungguhny a

- .-tttu'-bertar mernelihoranyo' (QS al-Hijr' [15]: 9)

-.-,ilillll kitab suci sebelumnya Allah meminta dari umat manusia

:-li-t-Ileliharal]ya'BedaantaraAllahyangmemeliharadenganDia
' ,r t-itanusia untuk memeliharanya' Karena permintaan Allah

',klit. 1'ang berpeluang untuk ditaati dan dikufuri' Allah telah

- 'r,: rrsar -urr.,.iu yanf 
'ne'jaga 

kitab suci sebelumnya' tapi

. , r.lal dapat menjaganya. Untuk itu di sini Allah yang langsung

-., 
-', 

11 senairi, tanpa campur tangan manltsia'

..r. ilu kita menemukan di berbagai rnukjizat dan kedalatran

- .'.:,-. -\lqr-tran. Dengan perkembangall zaman dan-berlarnbah waktu

...-..llll-lahp.,lup-"'ud.abanyanghendakmenghancurkanlslam.
- ,, rhat setiap 

'hari 
ada saja usaha untuk menyelervengkan dan

.::::'111 illuSiim Oari ajaran trs1am' Yang berdarnpak pada adanl'-a

'.:illadi pengikut setia mereka atau minimal berktllang

i

,llll r,r l|r
I

i
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keyakinan manusia terhadap hukum Islam.
Tapi walau semua itu, kita temukan Alquran bertambah terr_rji dan

diyakini serta terpelihara. Kita menemukan bahkan sampai non muslim
menjaga Alquran dan melindunginya. Dengan memperbahami cetakan.
hingga kita menemukan Alquran teduang sebanyak 30 jtz dalam satr-r

lembar saja. Alquran 30 juz dalam ukuran mini tidak lebih dari jempol
ibu jari. mereka bangga memiliki Alquran mini itu dan seterusnya tanpa
harus melihat latar belakang dari ini semua. Yang penting Allah
menundukkan hingga non muslim untuk berkhitmad rnenjaga Alquran.
tidak ada yang mengetahui tentora Tuhanmu melainkan Dia sendiri.
Saqar ittt tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. (QS al-
Muddatstsir lal:31)

Bukankah sarana untuk menyebar luaskan Alquran dan
pemeliharaannya dapat ditemukan pada alat rekam dan alat pengeras
suara, sehingga Alquran dapat terdengar di setiap tempat? Tidak pemai:
ditemukan kitab suci selain Alquran mendapat perhatian seperti ini.

Jadi, perhatian penuh yang dicurahkan kepada Alquran sebagai tek.
tidak sesuai dengan kekurang percayaan orang terhadap hukum da:
usaha untuk rnenjauhi pengikutnya dari ajarannya. Seakan-akan Alla:
berkata kepada kita mukmin: "Aku akan melindungi teks Alqura:
berkat non muslim agar menjadi hujah yang memberatkan kalian, tap
kenapa kalian tidak melaksanakan isinya."

Kita menemukan di Jerman sebelum perang Dunia ke II lemari .van_:
terdiri dari laci-laci. Setiap laci terdapat ayat suci Alquran yang menjar-
setiap apa yang tertulis tentangnya dimulai dari tafsir Ibnu Abbr.
sampai waktu kita saat ini. Ini bukti bahwa non muslim ditundukl...,:
A1lah. Sesungguhnya Kami-lah ))ang rnenurtrnkan Alcltu-an, ti..,

sestutgguhrtya Kani benar-benar memelihctran.ya. (QS al-Hr1r [15]: 9 r

Telah kita katakan terdahulu bahwa sebagian wanita yang berja1.,:,
di jalan raya membuka aurat walau demikian di dadanya terdapat kalur::
Alquran. Jika sekiranya dia menutup aurat dan tidak menggantunsk;:
Alquran di lehernya. Jadi, bagaimana mereka mengatakan Alquran r:-
dari setan, padahal Alquran ini rnengajarkan untuk memusuhi serr,:.

setan tidak turun kecuali kepada orang kafir.
Janganlah kcnnu memakan binotang-binatang yong tidak disel^

nanta Allah ketika menyembelihn.y,a. Sestu1gguhnva perbnotail \'ti'..
seil1{tcon1 ittt adalah sltatLt ke/asikcut. Sesttnggtfinya syaitcrrt .

me ntbis ikkan kep ada kav,an-kttt,, on ny o a ga r tttereku nt em b ctntah ktui..

140



ASY SYU'ARa.'zo. Juz tq

rbah teruil dar
,ai non mtlsliu--

r}'rat-ui cetakan.

iuz dalam sar''-

rin Oari jemPo-

ltel-Llsnya tanP.,

penting Alial:
:r1aga Alquran
in Dicr sendir:
,iLisiu. (QS a1-

Aiquran dar
n alat pengeras

t I Tidak Pemeil
-ieperti ini'
r:n sebagai teks

Jap hukum dar-

rkar-r-akan Allai:
rr teks Alqurat.
tkrrn kalian. taP'

'e I1 lemari Yan,:
.ln vang menjag.
t\ir lbnu Abba.
rlrm ditundukkar.
i -llqttran, tlti''
:l-Hiir [15]: 9)

1ta yang berjala:
,r terdapat ka1un5

menggantungka:
:rkan Alquran ir.'
nretnusuhi setatl

tttg ticlclc diseh'

lterbuutan Iatr':
:it.\'a s\;aitan it.
t:t'mbcuiah katrtr'

tlan iika kamtL menuruti ntereka' sesr'mgguhnya kamtr tentulah meniadi

orang-oratlgyang ruusyrik' (QS al-An'im [6]: 121)*x*

(QS asY-SYu'ari' l26ilz 212)

.g'tLi€Ai,r;y
S e su nggtiltny o * " 

nko b e" ilb en ar clij auhka n darip a d a

mendengar Alquran itu'

Allahtelahmenjelaskanmaknaayatinididalam,dansesunggtthnya
_itnti telah *rr"tiil"-- *nngntohui (rahasia) langit, maka komi

'uetdapatinya penult dengan peniagaan yang kuat .dan,panah-panah
,',ti. elart ,"rrr,rgguh*y' ni*i iot'it.iaopat ntenduduki beberapa tempat

,, lungit ittr trntu'k' mendengar-dengarkan (berita-beritanlta) Tetapi

. k ct r cut g b a, ctn gs i ap ; ; o: n g "l * 
"n' 

oi'| m en d e ngar o 
:::.*' 

( s e p ert i

.,t tentlt ,fr, 
"i',iii;fu' 

panah api 'v-ang mengi.ntai (untuk

--rrhakarnyrl. tQs afiia'112)i 8-9) S.etelah itu Dia berbicara tentang

.::l pefl]alnbut mffi Ju'i putu rasul' keluarga' pengikut dan semua

" -.*r'nin. **x

(QS asY-SYu'arfl' 126l: 213)

@ *;i:ri tlK A'. 6\.ii c ex
\laka janganlah kamt't menyeru (menyembah) ithan yang lain di

. L1 t n p;l g 
"l.t 

t ot', y an g m e ny eb ab k.an k amw t er m a s uk or an g- o r an g

;'ang diazab'

\iiah berkata kepada Nabi Muhammad dengan nada peringatan' 1!

. . ltirt di samping Allah' Apakah mungkin terpikirkan Nabi

- 
- 
':rrtrad untuk U.'iou- 

'"tuin 
kepada Allah? Tentu tidak' jadi' ayat

--:s.rrpetunjukdu'dusa'panduansertadasartaklif'seakan-akandia
':-.:.... kepada NuUi ll"r'ammad: "Jadikanlah dasar betpijak yang

, . r. ialam hidup i"i v"ii" i'"gan jadikan selain A1lah sebagai Tuhan'

: - -...ah memperingati nabi-Nya yang agung tentu orang yang lebih

.,, i;;i;;i, ,"plni kita harus menjaJikannva pelajaran berharga'
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Tepsrn Sy,q.n_cwr Jrm to

(QS asy-Syu'ari' t26l: Zla)

@ 4:i'ii,iri ,;;;iyo
B eri I a h p erin g a t a n krp o io ke r a b at - k e, a b atnt u 

.v- art g t e r d ek a t.

Pesan tauhid dimulai dari diri Rasul raru merangkah kepada keluargaterdekat. Itu agar uln€t 
_merasa tenang bahwa ,JU, ,r.rh;ak sesuaruyang menyenangkan. Bukti pesan it, dimurai dari diri dun f,eiuurgu.Dikisahkan umar berdiri di atas mimbar dan berkata: ..wahai

manusia dengar dan taatlah.,,

_ Seorang Badui berkata: "Karni tidak mendengar dan tidak taat.,.Kenapa? Karena pakaianmu rebih panjang dari pakaian karni.,, padahar
kain dibagi sama rata l<"pld.u setiap penduduk. umar berkata kepadaanaknya Abdulrah: "Berdiri ya Abdurlah agar t..ri# manusia...Abdul lah berdiri dan_ berkata: "Ayahku b",p".u*"uku, i-gg,'irirgga kainyang ada tidak cukup, 

. 
maka saya beri kainku uri.:,?oyu, hinggapakaianku gantung seperti ini." pada saat itu Badui berkata: ..Jadi, kamidengar dan kami taat.,'

Jadi, di mana teladan bagi pemerintahan kita saat ini? Manapemerintah yang turun ke tengah-lengah masyarakat .,r,uk duduk dikantor jam 8 pagi sebagai telad-an atas rakyatnya. probrem-rur* palinedahsvat yang dialami oreh negara t<ita saai iri ;;J; kehilanganketeladanan dari para pemimpin. Untuk itu syariat Au, tut Hf yurgpertama kali diberrakukan unruk Nabi Muha-*ud clan kerabatnya yangterdekat. Karena kemandulan hukum sering dilakukan oi;;;;r" kerabatBoleh jadi pernimpin itu baik dan adir, tapi kerabat oi setJLinngnyalahyang membuat dia rusak, karena menggunakan nama besarnva unt,kmendapat fasilitas yang dilaran,e hukuml
Untuk itu di saat Umar i,gin untuk menetapkan sesuatu baeir'rmatnya. dikumpulkan terlebih dahulu keluarga d.k;r"y; ;r;,dikatakannl'a: "Terarr diundang keputusan ini dariitu. siapa saja drantara kaiian ada yang meianggar" saya.ladika, ili;l;;;; uigi ,utyutHingga keluarga dekarnya tidak mer-,sak hukum d;; ;";;rakat pur.patuh. --" "'"-r'
Renungi .ri,-j)q ,1uF 't,il datt bet'irah perittgcttcur kepacra kerabtr-

kerab.atmtt !!rr-g te.rcteiat. inzar/perirgatatl sebagaimana telah krt:sebutkan adalah perin-eatan dari kejahatir seberr-rm Iibu ,rururya. Ailar,tidak mengatakan: "Bas.vir/beii kabar gembira k"iuur-nurr, .
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t erclekat.

:pada keluarga
rgajak sesuatlr
keluarga.

rl':ata: "Wahar

r1.1 tidak taat."
:ar1-ri." Padahal
rerkata kepada
rrat manusia."
:gr hingga kanr
iknl'a, hingga
ta: "Jadi. kanr

.rt ini? Mana
rtuk duduk di
nr vang palinr
:h kehilar.rgar
rn taklif yang
:iitbatnya 1,anS
h para kerabar
:k.'lilingnvalal
L-salnva untr.t.i

sesuatu bag
lekatnya d::
siapa saja c.

r ba-ei rakl'at'
Lrtsr,arakat pt.:

rp:t(10 ketub,;.'

Lna telah kr:,
r"rsanva. All::
k.'luarqarlu

Rendahkanlah

1;'1_-nitvurutkan 
jangan kamu lunak dan beras kasih atau lembut kepada: iargamu. Tapi terapkanlah hukum mulai dari diri mereka.\abi Muhammad terah melaksanakan perintah ini. Dia berkata:::da kaum kerabatmu: "wahai Abbas paman Rasuluilah. rvahai: '--rah ,rakcik Rasurulrah, wahai Fatimah anak Muhammad, bekerjalah

-:!-ingguhnya 
saya tidak dapat memperkayakan kalian, [..uuri Alrah.- ::k akan ada manusiu.y3nq data.g iepadaku untuk ,re-be.i peruang

... i.^11i fltiantiAak boteh datang kepadaku aras nama ketuarga.., (HR: _-.la11 ivluslrrn)
Pada waktu Nabi diminta untuk memberi peringatan, Ailah

- 'rr-rintahkannya untuk bersifat lemah lembut kepada *.r-1or1r. ***

setelah diperintahkan untuk tegas kepada keruarga dan kerabat, Dia*merintahkan untuk.remah tembut kepada mukmrnin. rr*rru, sayap

-qrakan 
bahasa kinayah/kiasan teitang lembut dan santun daramhmr"m414h. Ia diambit dari u"*"f ruut melindungi anak-an aknya{ug.n menempatkan mereka pada safapnyu.

*Tp"Su: sayap bukti keiembutan dan kasih sayang. Dalam ayath disebutkan: Janganlah kamu bersedih hati teriffi mereka danrceadah dirilah kamu terhadap orang_orang yang beriman. (eS al_$[ls]:88)
-Tentang hak orang tua Dia berfirman: Rendahkanlah dirimuw*ap mereka berdia 

.dyngan p"nui kesayangan dan ucapkanlah;
\ei ruhanku, kasihirah *"rit o keduanya, i"oogoi*-olro *"r"koh-a telah mendidik saya waktu i:r!,, (eS al_Isr6, lt7): 24)fdanilah mereka, berlemah temUuitatr t"rfruOupryu, kur.ru di&''nya terdapat kemuliaan dan keselamatarunu. x**

(QS asy-Syu'arfl ' t}6l: 2lS)

<4;35iiJvi ejLC;"*5
dirintLt terhadap orang-orang yang mengiktttimu,
vaittt orang-orong t,ang beriman.

(QS asy-Syu'ar0' t26l: 216)
r,** JrLl-l cr,:-c; jl l^ f;-;.3y
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Tepsn Sye'nawr Jrr-n rir

Jika mereka mendurhakaitttu maka katakanrcth ; " sesrmgguhr4ta
saya tidak bertanggnng jawab terhadap apa yang titia,

ker. jakun.

Bila kaum kerabat m.eranggar hukum maka jangan segan-segan
untuk berkata: a_+;o U" iOl i,,sesuttgguhrl.va saya tidak bertanggutlg
l.ay,ab terhadap apa yang kalian keriakan. pada saat itu jangan beri
belas kasih dan kasih sayang serta hak kerabat. Karena dia tidak pantas
menerimanya. untuk itu Ailah memerintahkan Muhammad dengin qnr
katakanlah bukan tabarra/lepas tanggt tg jawablah darinya. Karena
begitu mereka melanggar sudah putus hubungan dengarryu, iudi, yurg
belum hanya penegasan lewat kata-kata.

Allah ingin agar semua manusia tahu bahwa Muhammad telah
melindungi keluarga dan kerabat yang bersalah sehingga supremasl
hukum tetap berjalan. yang merusak kehidupan hingga nlrir* menjadr
sembraut adalah kita masih memberi toleransi yai[ berleuih kepada
para penguasa dan pemimpin serta selalu menutupi kesalahan-
kesalahannya.

Di sini Islam mengajarkan kita untuk menyatakan dengan tegas
kepada setiap pelanggaran . J je 6 i+/ uil sesunggultnya saya ticrak
bertanggung jawab terhadap ape yang kamu kerjakan. Tujuannya agarhukum tetap tegak dan semua- ruiru di depan hukum. Karaulah
pelanggar hukum tahu bahwa dia akan dryadikan contoh buruk ba-siyalg lain dengan penegakan hukum be4aran, niscaya dia tidak
melanggar.

Di katakan U-ul.bin 
_Khattab dapat mengatur dunia. sebenarnya

sebelum itu terjadi dia telah dapat mengatur dirinya sendiri, hingga
dunia tunduk di bawah kepemimpinannya. untuk itu bagi siapa sa.1a
yang ingin memimpin dunia di setiap waktu dan tempat,"tegakkanlah
hukum di dalam diri, hingga tidak seorang pun ya,g beranr
melanggarnya. Saat manusia melihat dia sebagaiteiadan, mereka pun
akan mendengar dan taat kepadanya. ***

(QS asy-Syu'ar6' [26l: Zl7\

fi' ;)i tii,!'s;;
Bertawakallah kepada (Altah) yang Mahaperkasa lagi Maha

Penyayang.
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ASY SYU'ARA'ze,Juzo

Terkadang kita berkata: "Bila saya melakukan ini, maka penolong
}m pgndulongku akan sedikit, karena mereka lari dariku." Kita katakan
tT*da mereka: "Jangan kamu menduga bahwa mereka memberi
mrn'rfrat dan melindungimu dari mudarat. Karena semua urusan berada
rr tan-san Allah. Kebaikan akan menyertai dirimu bila kamu menjaga
fir&+ak Allah dan bertawakal padatya.,,

-1:i: yang menang dan tak pernah terkalahkan, Maha perkasa dan
:c*k dapat dipaksa. walau demikian Dia Maha penyayang kepadamu
nm kepada mereka.

sifat Rahmat/kasih di sini meniadakan apa yang diduga orang

5!r"a izzah/perkasa menyebabkan Dia berlaku kasar, zarimdan kejarn
{ah 1-ang Mahaperkasa itu adalah Rafutm/Maha penyayang. Karena
g=I*T" Mahaperkasa kepada orang yang angkuh dan sombong.*&! rahmat kepada orang tersebut. Seakan-akan Allah mengajarkan
&+la khalifahnya di bumi ini secara khusus di antaranya paru
@lmprn untuk tetap bertawakal padanya, dengan pemyataan; jaigan
lq:rsakal kepada hamba yang sama denganmu bila kamu merasa
'nnah dalam kerja, karena dia juga lemah sepertimu. Bila demikian

maka bertawakallah kepada Aziz dan Rahim. Karena izzah
tur rahmat-Nya semua untukmu. ***

(QS asy-Syu'ari' [26l: 2tB-219)

@ i-*g, i e,ia_,,@ &t,ir,tr;raji
Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk salat), dan

,relihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang
yang sujud.

liaknanya, tawakal kepada Zat yang mencintaimu yang memberi
r..',rn[* setiap amal dan ibadahmu. TaqAm adalah berdiii dan bangun
mr-tembah Allah di malam hari pada saat manusia sedang tertidur.

;r.rerJr g '&t dan (melihat puta) perubahan gerak badanmu di
*r- oroo[-orang yang sujud. Maknanya Allah melihat keadaanmu
rm bangun malam dalam keadaan bahagia karena menyambut
mi,'ilar Allah: "Allahu akbar." Allah melihat saat kamu menyambut
ue s$uh dengan anfusias dan semangat, bukan dengan lesu dan
rmelas-maiasan.

lhla kita menyambut panggilan Allah dengan baik, Dia pun akan
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memberi kepada kita sesuatu yang lebih dari sekedar keuntungan dun:.
Untuk itu syiar azan adalahAllahu Akbar.

Akbar/lebih besar dari segara sesuatu selain-Nya. Bila sedang tid::.
maka Ailah lebih besar dari tidurmu. Bila sedang berdagang Dra 1eb.:
besar dari dagangmu. Bila sedang bekerja ahan teiih besar ,i...
kerjamu. "

Sungguh aneh orang yang mendahulukan kerja dari pada sar.:-
dengan_alasan kejar deacr rinehnasa tanggar waktu,,r"rgun arasan sa,,:
dapat dilakukan setelah kerja usai. Ini aiasan yang sarih. Karena sa,:
Tuhanmu rnemanggilmu "Alrah Akbar," oia berk-einginan agar kar_
menyambutnya dengan segera, bukan menunda_nunda. Kalau buk.:
dernikian bagaimana rnungkin azan disebut dengan fanggilan. b.-.
ditunda pelaksanaannya? panjangnya renggang wakiu untu.u Subuh d.,
zuhur,Isya dan Subuh ticlak berarli t<ita uoteisalat di sepanjang u,ak.*
itu, karena panggilan meminta untuk segera dilakukan.

Makna akbar/lebih besar mengiiyaratkan bahrva beke{a d":
berusaha itu bukan hal yang remeh,la-besar dan pentingyang harus
diperhatikan. Karena gerak hidup tidak sempurna tanpa pemakmur;:
bumi. Tapi, bila kerja itu besar/lcabir maka Allah leiih'be,car/akb,;,
Tuhan tidak melarang dan membatasi dirimu untuk meraih dun:,_
karenaDia telah ciptakan dirimu dalarn bentuk ini dan -*;uaiu, r....
memiliki peran penting daram hidup. Baca (eS ar-Jumu'ah poil, io a.-
QS al-Qashashl2S):77.

- Artinya- gerak hidup dan kerja membantu kita untuk dapat sar.:
dengan tenang dan dapat menyembah Allah dengan baik. Denga,r ke.,
ibadah berlambah khusluk dan maksimal. Derfuannya aurat terturr-r:.
dan tidak sempuma sesuatu kecuari dengan sesuatu itu, maka sesuaru 1-_
menjadi wajib. untuk itu ajakan dan panggilan Arah sangat rayak untu.,
diutamakan dan segera disah,ti. Karena 

-iat 
yangmenciitakanmu rer::_

memanggihnu "Aliahu Akbar.,,
Taqallub afiinya duduk, berdiri, rukuk dan sujud. Arlah mehh..

semua gerak-gerikmu ini. Dia merihat saat kamu gembira berada c,
hadapan-Nya. Bila kamu befiawakal kepada-Nya rnala Tuhanmu iar.a.,bersifat Aziz/Maha perkasa dan ial{n/Mah, ennyayn"". J;"..
kebaikanrnu.

Atau makna taqallub bahwa Nabi Muhammad merihat para sahab;.
yang saiat di belakangnya. Ini merupakan khttsttsiyah Nabi. Untuk rr_
dia berpesan untuk tidak mendahului i-u- dalam ,i1u1. *** 

'
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(QS asy-Syu'arfl ' 1261: 220)

(: Aligtij:;l-
. .tngglthnva Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui.

' atas apa-apa yang mereka katakan. 'Alint/Maha Mengetohti
.,-sa vang terbetik di dalam hati. **+

:Jrun kepada pembohong dan peringatan kepada penyair
(QS asy-Syu'ari' 126l: 221'222)

i /,'. -)z ,, )i,. ,.^- | / a t \/.// , z, .),2^..1 .,

i\ -{Vt.f y,U 1 rtr -$;1J\ Jy-./$,S4i3o
- ..,: ctkan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa seton-,setan

- ' :)'tut? Mereka tun"un kepada tiap-tiap pendttstct logi t-ctt1g

banyak dosa.

lhhulu kaum kafir berkata bahwa Alquran diturunkan oleh setan

r Allah membantah dengan berkata: "Kemarilah agar dapat Kuberi
h kepada siapa sebenarnya setan itu membisikkan bisikannya?
r- setan itu membisikkan, tapi bukan kepada Muhammad, karena
xrmad musuhnya, dia membisikkan kepada pengikut-pengikutnya.

ryuhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar
*a membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka,

ryuhn.va kamu tentulah meniadi orang-orang yang musyrik. (QS

rtu [6]: 121)

t' fi 
'"y * 'li; mereka turun kepada tiapliap pendusta lagi yang

fi dosa inilah orang yanglayakmenjadi sasaran bisikan setan. Jin
qr dra; saleh dan tidak saleh. Yang tidak saleh disebut setan.

gi 
"A"Un 

superlatif dan i/k/dusta, yaitu orang yang membulak

t flratu kebenaran. Seakan-akan mereka mencuri informasi/
paing lalu disampaikan kepada orang lain, dengan sedikit
Ean tapi sebagian besar isinya dusta. ***

(QS asy-Syuf arflr {261:223)

(rYei+{"i;e'*Y'€ti:,fr
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Mereka menghadapkan pendengaran (kepada setan) itu, dan
kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.

Pendengaran adalah masdar dan alatnya adalah telinga. Maksud :-. ,-
di atas adalah mereka memasang telinga untuk mendengar sepe:..
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat perittg,i .-

bagi orang-orong yatlg mempunyai hati atau yang nL€nggtuttt:.
pendengarannya, sedang dia menl,aksikannya. (QS eaf [50]: -:,-
Maknanya memasang telinga agar dapat menyimak, seperti orang \e-.-.
mendengar suara yang terlalu pelan.

j;p5Lf e^Fi; kebatryakan mereka adalah orattg-orang penclrt: ..

Karena minoritas atau sebagian mereka ada yang bersifat jujur. **x

(QS asy-Syu'ari' [26]: 22a)

O 'ritAi HX;i(3(,
Penyair-penyair itu diikfii oleh orang-orang yang sesat.

Syuard jamak dari syair/penyair yaitu orang yang membaca s\;-_
Syair adalah ucapan yang memiliki bait dan timbangan. Kaum k:. .

telah menuduh Muhammad sebagai penyair. Alquran menyebutkan :.,
itu di beberapa tempat, di antaranya, dan Alquran itu bukcur.'..-
perkataan seorang penyair. sedikit sekali kamu beriman kepttclcu,' ..

(QS al-HAqqah [69]: 41)
Sungguh aneh bangsa Arab Mekah, mereka pakar di bidang bah.r,

dan sastra. Mereka membuat perlombaan syair di pasar-pasar sepenr _

zil Majaz, Zil Ma Jinnah dan rJkaz. Mereka menempelkan syair-sr,,-
yang handal di tembok Ka'bah, walau dernikian mereka tidak da:,
membedakan antara syair dan gaya bahasa Alquran.

Jadr, sebenarnya mereka tahu secara detail, tapi maksud di b:- ,

ucapan rnereka sesuai dengan apa yang dikisahkan Alquran adal:
bahkan mereka mengatakan; "Dia adalah seorang penyair yang k,;,
tunggtt-tunggu kecelakaan menimpanya " (QS ath-Thfrr [52]: 30)

Maksudnya bahwa Alquran itu bagaikan syair yang 1nen.:,_
bobokkan jiwa, dan berpengaruh pada perasaan, walaupun dalam benl*,
prosa. Masyarakat sekarang mengatakan ini, dengan syair lepas r:-,-
syair tapi tanpa bait dan timbangan.

Makna qhd**un jarnak dari qhdwin yaitu dhiil/sesat. yaitu orar.-
orang yang mengikuti para penyair. Karena mereka selalu berpr.,,
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-,.:;n gerak hidup ini berdasarkan pada syair pujangga. Mereka tidak

:.:::ah menjadikan otaknya untuk menilai baik dan buruk, tapi hawa
-:.:-tor:al€rh yang menilai. Bila suka dipuji, bila benci dicaci. Buktinya:

(QS asY-SYu'arff ' 126l: 225-226)

.$"\6 5];;"it;'f! i,4)b,Pc e,;ti
. ..ictkkah kamu melihat bahw*asawa mereka mengembara di tiap'
.-;r, letnbah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang

mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)?

r:ta ganti annahum/sesungguhnya mereka kembali kepada para
-:r-.:rr. Itrradi adalah lembah antara dua bukit atau gunung. Biasanya di

- : :erdapat jalan setapak yang dikelilingi oleh kebun dan telaga.

- '":.rit adalah berjalan tanpa petunjuk dan panduan. Maka )t F e
mengembara cli tiap-tiap lembah, merupakan kondisi para

r:- .:-r. yang bersyair berdasarkan khayalannya. Dia memuji seseorang
- - ..-si mengharap darinya. Bila tidak diberi, maka dia tidak segan-

: --:,-. ..ne rc&cinya. Dia tidak memiliki jalan di lembah yang jelas untuk

- :--rlI1 pandUan.

i:nudian Allah mengecualikan orang-orang yang selamat dari

::::;-lrt itu. x**

(QS asy-SYu'ari' 126l: 227)

i :'i:;rG k{';\i bK'i +Vi \ V' tfur;

@'r4ir *|'J*t W i-fi i:;'lWY
Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan

beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat

kemenangan s esudah menderita kezaliman. orang-orang y ang

:alim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan

kembali.

Disebutkan bahwa sebagian penyair musyrikin seperti Abdullah bin
&Za'bary, Masafik al-Jumha yang mencela nabi, hingga berkumpul
erg-orang sesat di sekelilingnya untuk memberi spirit dan sugesti

z'nl I

.}J\ Yf

,:,:::
:

:
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dalam penghinaan itu' Untuk mereka tulun ayat 224 yatgbaru kita ''-

Namun para penya'#;'*'*efii Abi;iiut' ul" Rawahah' Kaab : -

z,hau,Ka ab b in *"'[: i]i{?" ilr""'i 
"u 

r' u 

::-X:il##* }"Tj ;' i : - .
'#:r;ffi: T:#"H'X,X"il':l'i;i";; membaca avat 22i ';': --

sedang kita kaji ini' 
--.^r.^ ,-rori n2ra rlenvair, dengan J :':-'

Al1ah mengecualikan mereka darir Dara penyair' denga

iman. amal, ,ti.ir,"'iri.'i.*i,""e d;ilJ i'U" di sini ad:'':

menyebutkan A1lah OJf"* L-"" 1*-11'uir 
mt'"ka' untuk mengineat'":

mereka pentingnya ;"'"t dan frmgsi l*urr tt'tu menolong rasul ;':

; ;" g -"*" g 

#,T:ffi 
", 
JiJ;ili* "l':^Ty:*:l#tan 

r rne n;' -

dengan syair, maka ;t#;; u*uu o*^*embalasnya sefi a mem'c :''

'u'uil.ruoukan rahmat Allah o'lyl^'jL,ff-1,"'f;'t;Xlruo'un*''-'
terzalimi untuk 

'o"'11#fu 
Out *tnolong dirinya' hingga rasa jengkel -'-

tidak terpendam di ;;i;;t";i*; ' Jika katntr iertrberikan balascttt' t.. ;'-

balaslctlt dengatr oli""),),,' 'i)',,1i,.,,ni,, dettgatt siksaan yarrg diritrrpa-"

kepodanttt' s*n" 
'u"ipi'':"in 

*2""' bn"ob7; sestrttggtthnl'a-irttlalt 
t';' :

tebih baik bagr oraig-oruttg yo"g 'ob'i"'iqiun-il"ulrlLI6l: 
I2b) Lr-':

Lugu 
qs an-Nisa' 

'l';lill' boleh melanrpiaskan marah dan metio''"
Orang yang terzalllllr uu;rt'-,"^:.',:

t..ruti*u"n. iaplletap dengan batas kewataran'

Ayar ini Oi*tup atngun j''ir' -J'a,. '5i 
r*lJa 

'-i' 
Ji-'i 

l::: ?,:t'
ot'angyangzalitttittrkelakakatrmettgetahttiketenrpotfitattattt€t.'L'-
ukan kembali *'r'u"v;';;"k mereka liun Le'nu al\' Munqalib afltr"'

;'"';li:{o;:'!r\,3"1,1X u."*"" upu 
111^vung 

akan rnenvakiti merek'

permasalahan tidak ffi;.#;i"i p"OJf..ienangan mukmin di dr'tr'..'

s aj a, t api lrr g" O ii 
"n:'*tt"" 

" 

J' uftni" t' 
- rlr,:::# ry\t :Z;: r:;' T:i- -

ij;:;:ii l:,':,,:' ':*:,1i ;:;';:,:;':) ,;;;''d;';i;.ini* 
i" t' o; 

'
Disenrbrinyik"t;;' ;ilJu' u'ua ai irtrllt"t untuk menggambark''-

betapa besar dan ;'Jftfi; "-r' t*"utti' t<utttlu besamya hing-='

tidak dapat diseUuii'#il;;-O"ta-kata. Sama sepefit' lalt, me,''.

dittttttp oleh laut va"';';;;;;i'g"ton't'n"il'u"t'' 
(Qs Thiha [20]: 78i

Mmgqalib/'"*''"'i"i')'i"?ii tiour'' Jir'mu dan tidak dipujr pa;'

hakikatnya' Bila timpatnya .menyak*ktt";^k^ 
ia terhina' dan L'r''

menYenangkan maka ia tetPu;t'
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S bani kita k-,
.thah. Kaab :
:.ih kar-r-ri ser..-
.rrat rt- .,,,:.
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' ttlib/tempat kembari nlenjadi terpuji apabila mui<mi, kembali' -'.lah- Tuhannya. Karena dia vakin ulur',o"naufoi'rroiurun atas--:, amal. l,attg 
.me,ciptalra, ,n,rr,n ycntg berpctsa,g_pa,\cttlg clctrt''trt urttttkrnu kupar cran binatang rcrnak vcutg kontu tuuggc,tgi.-.ttttu dudulc di cttas pltrggungn,ct kentttcli.c,rTr,rrr., i,rg:r.,;;;;,;,i;,,, ctpabila kcrmu telah cttrctttlc cli atasx1,51, ,.1o,,, ,:r,prt.ct ku,trr- .,tkttrt, "Mohastt.ci Tuhan t,ang rclalt ,,',",r,r,ri',','trkr,,t serrtu, irii,.:, ytaclohol kami sebeltunnya idok uro,rrp,, ,.,rn,ig':r",r,rnitt1.a, clqrt' - '/11r1 kttrtti trritttt ketrthctri k"pr,rra Tttrtrrrt'kttnti. ",oi ,r-2,,0r,,"'i

' '-: :kan kembali kepada Tuhan di akhirar kelak. ts,a kita
'--'r'i .rikmat Turran berkat kendaraan yang telah difasilitasi_Nya
- -rr. rnaka Allah menambah fasilitu, ii, uJituil;.** di akrrirar.*-; ,;eluk kamtt ctka, tahu tidak berani menunggu waktu yan_e
-:'rgaimana d1S1an sebagian orang. Karena A,ah merairasiakan:r'Seoroflg.,Rahasia ini merupakan bukti nyata bahwa kematian-,rg kapan dan di mana saja.

- -r -Jj;: Ai tpa ,"it ,rJ*; 
dott or.cutg_orarg yorg zctlint itu kelak'' :ttttrtLti ke tempat tn'na met'ekct ctkc,t ke,fiari merupakan\llali rnemblorv up ancaman sebagai wulud ,ufrrrui clari_Nya.: -i1rt&i mereka. Diancai, sekarin-e ,_no. ,.i.rru, esok.- .-:'a kita .nemberi disiplin yang ker-as i.poau ,ruk ,ntuk_ ,, ian belajar agar dia beihasil esok.

:uror Sluara, yang merupakan hibur.an dari Allah kepada
': '1" Lurtrk meriugankan kesedihan akibat kekutura, kaumnr.a,_ r.ir bagailrrana Allah rrrenolong cla, n,.nOrLun_s ;;;; ;;;;::.Solahkan para musuh mereka.

. 
t,o1 *.,lghibur ciengan membantah pemyataan saiah dar;r\e,l'rlrolan menutup hitruran itu dengan pemyataan bahua" .lkan mendapatkan akhir yang menyedihka*.***
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lN Ne,r,tr n.luz tg

)u,z L9 718
"{IQURAN ADALAH PEDOMAN HIDUP
).TN BERITA GEMBIRA BAGI
]IRANG.ORANG MUKMIN

(QS an-Namt [27]: 1)

#y4' e$;i 1t;a1i;t
Thd Sin (Surat) ini adalah ayat-ayat Alquran, dan (ayat-ayat)

Kitab yang menj elaskan.

Kita sudah banyak membahas huruf muqattha'ah pada awal surat.

[Sa ayat ini kita temukan Thd Sin yang terdiri dari dua huruf. Huruf ini
ftaca dengan cara mengejalasmd' Thd dan Sin. Beda antata asm6'/
mgeja, dengan musammalmembaca tanpa eja.

Setiap orang yang buta huruf dan pandai baca berbicara dengan
tsltnnma, seperti kataba Muhammad ad-darsa/Muhammad menulis
g&joran. Bila kita minta orang yangbuta huruf untuk mengeja maka

& tidak mampu. Karena dia tidak mengetahui ismlcara mengeja,

drryun dia berkata dengan musamma. Sedangkan orang yang pandai
l rbaca dapat mengeja, dengan berkata: *Kaf, ta, ba." Nabi
frmmad seorang yang buta huruf, maka dia tidak mengetahui ism/
mgeja huruf. Adapun kemampuannya dalam menguasai Alquran, hal

r sjadi berdasarkan kehendak Allah.
L-ntuk itu membaca Alquran rtu tawqifiyahlberasal dari Allah.

H Jr pada awal al-Baqarah dlbaca dengan alif,ldm, mtm, sedangftan

Flr aral syarah dibaca dengan alam nasyrah.
Titkalitu adalah ism isydrahlkata tuniuk yang mengisyaratkan

Lpda ayat-ayatyang akan dipaparkan oleh surat ini. Ayat dalam kitab

-i 
Alquran dapat dipahami dalam tiga hal: pertama, ayat kauniah

4uti matahari dan bulan. sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya
* malam, siang, matahari dan bulan. (QS Fushshilit [41]: 37) di
!-Ja tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

cfrsrn' dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

GGwn kepadanya. (QS ar-R0m [30]: 2L) ayat-ayat ini akan
pfrrkkan keagungan Tuhan dan kekuasaan-Nya.

Kedua.. ayat dalam artr mukjizat yang menyertai Nabi. Ayat
lr*iFt ini bergUna untuk menyatakan bahwa dia benar sebagai utusan

{H- Ketiga, ayat yang diartikan dengan ayat suci Alquran yang

tt,l

tl
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Tlpsrn Sya'narvr Ju-n ru

berisikan syariat. Inilah yang dimaksud dengan "ayat" pada ayat ini .>

iIrrr, b$ ini aclalah ayat-ayat Alqtran, dan (ayat-ayat) Kitab wri':
menjelaskan.

Sebelumnya Allah berfirman: Alif, ldm, rd. (Surat) ini ctdaltr,.
(sebagian dari) a1,at-ayat Alkitab (1tang sempurna), yaitu (a1,at-at.ct
Alquran yang memberi penjela.raru. (QS al-Hr.1r [15]: 1) Terkadang
Allah berf-uman dengan Alqutan mubin dan terkadang kitdbun rrutbrr..
terkadang Alkitab disambung dengan Alquran, atau Alquran disambunt
dengan Alkitab. Bila keduanya memiliki arti yang sama, untuk ap:
di'athaf/disambung?

Jawabannya, adalah sambungan sesuatu atas sifat dirinya berfungsr
untuk menambah sifat sesuatu itu. Contohnya, datang kepada Zarc
penyair yang dai dan pedagang. Setiap sifat itu menambah penjelasar:
tentang siapa Zaid itu.

Kitab suci itu dinamakan Alquran karena ia dibacalqara'a di dalan:
hati (dihafal). Ia sendiri sebagai Alkitab karena ia ditulis dan dibukukoti
kitab. Kitab suci umat lslam dapat kita sebut dengan Alquran arau
Alkitab.

Makna mubin adalah ba,v,r-in dan wadhifuljela,s.Ia multidimensi yan::
meliputi segala sesuatu dari berbagai dimensi kehidupan, baik dar.
perintah ataupun larangan. Tiadalah Kami alpakan sesuatu ptut ti
dalam Alkitab. (QS al-An'Am [6]: 38)

Telah kita terangkan sebelumnya apa yang terjadi dengan Imanr
Muhammad Abduh ketika berada di Prancis. Seorang orientalis berkata
"Bahwa Alquran meliputi segala sesuatu, bila demikian adanya, tolong
cari dalam Alquran berapa roti yang dapat dibuat dalam 1 kg terigu?

Abduh memanggil tukang roti dan dia berlanya serta tukang roti in:
menjawab.

Orientalis bertanya: "Saya ingin jawaban dari Alquran."
Abduh berkata: "Alquran berfirman: "Maka tanyakanlah olehnrr,

kepada orang-orang ))ang berilmu,.jika kamu tiado mengetahui." (.QS

al-AnbiyA' [21]: 7)**8

':r

tl
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(QS an-Namt lZTl:2)

@aais;'a:i^
L-tttttk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang

yang beriman.

l{udalpetunjuk mengandung dua makna. pertama, petunjuk rantbu/:'th yang mengarahkan manusia kepada jaran yaig birk. Kedua,;--:fuk ma'Anah /pertolongan. Dari sisi clildialr, 
" 

semra orang- :. iapat petunjuk baik mukmin ataupun kafir. Adapun petunjuk
':tlt akan datang bila seseorang terah mengikuti peturluk crildrah.
Barangsiapa yang menaati Allah dan b"erima, t.puJu_fya sefta:'-:ambil dildlah, seakan-akan Ailah berkata kepadanya: ..Selama

- - ; telah melaksanakan gerak kehidupan sesuai a.rgu, aturan-Ku,' -:: -\ku akan menolong kamu dalam beribadah." Iniiah ia petunjuk.:tlt. orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah
"uk kepada mereka dan membirikai kepada mereka (barasan)
" .'.{tcmnya. (QS Mulammad1471: 17)
3:elru juga orang kafir yang tidak memanfaatkan petunjuk ctirdrah

"-:=:r memilih jalan lain akan ditolong Allah untuk ueilatan pada jalan: -r'rr?fl itu. untuk itu, Allah pun menutup pintu hati mereka, hingga. - :rdak dapat masuk, dan kekufuran tidak dipat keluar.
i 'da ayat yang ki',a kaji inq apakah yang dimaksud adalah petunjuk
. ,. atau ma'unah? Jawabannya, petunjuk ma,finah. Buktinya,-.::lan ayat selanjutnya ,f*U- s,i1 dan berita gentbira untuk

'')t''tlg yang beriman. Mereka tidak akan beriman kecuali': -rrr)'& mereka.telah mendapat petunjuk. Busyra/kabar gentbiro
. -' :1311 diberikan kecuali kepada mukrninin.

':i. maksud hidayah pada ayatutama adarah hidayah mafinah yang
- ng mukmin untuk meningkatkan frekuensi iman menuju jaran

: .:rus, menuju surga. Sedang cahaya mereka memancar di";': clan di .rehelah kanan mereka, sambir mereka mengatakan;
"'ltott kami, sempurnakanrah bagi kami cahaya kami tran-'tJt kami; sesun_gguhnya E,gkau Mahakuasa atas segaro', (QS at-Tahrim 166l: 8)

' rukan hidayah dildrah yang berraku bagi mukmin dan kafir.- rdavah dildlah niscaya berisikan busyrd"dan inzarlkabar cluka.- :':ri.o berisikan busyrd secara khusus maka ia pasti hidayah. x*>k

: :: :: :l :1,:1,:r:: ::,r:i:l:l:l:
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(QS an-Naml J27l:3)
.j. . t_).r -,.iii >. i,,z .".,i 

127r- i,i4i< t -!.2.".: iJ3-2 t'l re:t, e) 49)\ ,:Jg) o3*^.d, ,)J**- .iI\
(Yaitu) orang-orang yang rnendirikan salot don merutnaikan

zakat dan mereka yakin akan adanl,ct negeri akhirat.

Mukminin adalah orang yang memiliki akidah iman yang kuat d::.
kokoh. Dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mah.
Berkehendak, Maha Berbuat serla memiliki seluruh sifat sempurna. Dr,
percaya hingga kepercayaannya itu kokoh di dalam jiwa rarf.l
tergoyahkan sedikit ptin.

Iman adalah keyakinan di dalam hati, perkataan di dalam lisan d;L:.
perbuatan anggota tubuh. Iman tidak cukup hanya diucapkan denga:.
lisan, tapi harus dilakukan taklif iman dan segala koniekuensinr "Puncaknya adalah menegakkan salat, membayar zakat,puasa Ramadha:
dan haji.

Salat adalah dakwahipanggilan
kepada yang diciptakan. Tuhan
menghadapnya. Bagaimana barang
(control quality) dilakukan satu hari
terjamrn.

Namun sayang ada orang yang memprioritaskan ke{a dari pad.
salat. Setiap dia mendengar azan, dia pun berkata: "Saya memiliki ker:
yang banyak." Salair. Jangan kita menduga bahwa salat membuans-
buang waktu dan melenyapkan kemaslahatan. Bira saat bekerja kii:
berada bersama nikrnat Allah, maka dalam salat kita bersama Allai.
Pemberi nikmat.

Bandingkan, bila ayahrnu memanggilmu dan kam, tidak menjau.ab.
apa yang dia perbuat terhadaprr-ru? Tuhanmu tidak lebih hina dan
ayahmu. Tuhan rnemanggilmu: "Allah Akbar." Akbar/rebih besar dar.
pekerjaanrlu, lebih besar dari segala sesuatu yang menyibukkanmu dar:
melupakan panggilan Tuhan.

Dalam salat kita n-remanaskan setrum iman agar kuat dalanr
melaksanakan gerak hidup. Seperti, saat kita pergi ke tempat mencas akr
baterai, apakah kita katakan, bahwa kita terah melemahkin baterai. arau
kita rnalah membuatnya menjadi prima dan bekerja maksimal?

Kalau dihitung waktu yang dihabiskan untuk meraksanakan salat
lima waktu niscaya akan kita temukan tidak lebih dari satu jam dari 21
jam sehari semalam. Ini bukan beban berat dan waktu yang lama.
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dari Allah. Panggilan dari Pencipr"
memanggil kita untuk datan_=_

produksi bila dikontrol hualitasnr:
lima kali? Tentu kualitasnya sanga:
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:rlebih lagi pada waktu itu kita memperbaiki jarlngan hidup kita yang

:-lsak dengan setmm iman yang bar-u dengan peftolongan Tuhan yang

'.lairakuasa, hingga akhimya hidup ini sesuai dengan-Nya dan alam

.:kitar.
Bila ahli reparasi dapat memperbaiki barang yang rusak' maka

, rhanmu yang gaib dapai memperbaiki yang gaib, di mana kita tidak

.rngetah; cira dan p.or.rrryu. Untuk itu salat adalah puncak dari

'.-rnsekuensi iman.
Bilasalatberfungsimemperbaikijiwa,makazakatmemperbaiki

-,na. Untuk itu pada-sebagia[besar ayat suci Alquran kata salat selalu

_ .<aitkan dengan zakat. Bila harta hasil dari kerja, kerja cabang dari

, :kru, maka;kat mengambil 2,5 o sedangkan salat mengalxbil waktu

r-. sendiri sebanYak 100 %.

its; ili ir\u- ;J's ,\an mereka yalrin akan cLdanva negeri akhirat'

- ":t ini mengumplllkan seluruh perihal mukmin' Dimulai dari iman

.:ada Allahf saiat, zakaI, sebagai konsekuensi iman, dan ditutup

_.:.ga11 iman kepada hari akhirat. fata ,:jlri berasal dati kata yakitt

:.:l.r SeSUotu yang telah tetap, tidak ada keraguan sedikit pun di

-.-:mnya.
Yakinitumemilikitingkatan.Ilmuyakin,ainulyakindanhaqqul

.::in. Contohnya, saat saya katakan: "Buah pisang di satu negara

-:.lanPfl1zasampaidenganYzm."Kitabolehpercayabolehjugatidak'
: percaya, *uku ini disebut dengan ihnu yakin. Bila kita rneiihatnya'

.ia disebut dengan ainul yakin. Bila saya barva pisang itu dan saya

-:r r&n kepada hadirin untuk dicicipi, maka ini namanya haqqul yakin'

Saat Nabi bertanya kepada Haris bin Malik: "Bagaimana

:,:i3&11r11u pagi ini?"
Dia berkata: "Saya dalam keadaan beriman'"
"setiap sesuatu memiliki hakikat, apa hakikat imanmu?"
'.sayalepaskandirikudariikatandunia,bagisayaemasdandebu

-. :alra. Seakan-akan saya melihat kepada penduduk surga di dalam

- :l mendapat nikmat, dan penduduk neraka di dalam neraka

::'Japat siksa."
fiUi berkata: "KantLt telah mengetahtti hakikolt,tt'
,.stenlah. " (HR Haitsam)
,rllam Ali berkata: "Kalau dibuka hijab maka tidak ada yang

--.-;:Ibah dari keyakinanku. Karena saya telah yakin atas apa yang

" ,,:kan Allah. Mltak, tidaklah lebih kuyakini, daripada Ailah." *x*
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T;rrsn Sve,n-qwr Jrtn rn

(QS an-Namt [27]: t)
f1\: . s.: cli;," e@.1v.3 .rlsir;_"i\ 

o_$i-o;
S e s u n g g u hny a 

.o 
r on g _ o r o n g v- ot1 g t i d ak b e ri nt ct n k ep atl ct n e g e riakhirat' Karni jacrikan mereka iemancrang incrah'perbtratan-

perbuatan merekcr, rnaka rnerekct berge ri m ong (crctr am ke.s es atan).
Pada ayat di atas disebutkan golongan yang berhadapan den_eanorang yang berirnan, mengerjakan sarat dan meng"eluu.ka, zakat. A1rar.

sel alu menyebutkan se suaflr d.rrgu, kebalikannyu 
"ugu, 

bertamuah j e1a s

:f\, oi', 1 .rl, ,1 .r-nr,,,,gg tthrya orang-oratlg .varg ticlcri
beriman kepada negeri akhirat. Kenapa Airah tidak menafikan salat dar:zakat? Karena mereka tidak beriman kepada Alrah dan hari kiamarKalau mereka mengetahui bahwa mereka akan kembari kepada Arlal.niscaya mereka akan beriman dan bersegera dalam beramar saleh.pGi & 6i Kami.iacrikott merekct memancrartg indah perbrat(.tr-

perbuaton mereka. orang yang tidak beriman kepada Alrah dan ha.akhirat serta tidak merakukan fonsekuensi ilr; ;fu;; ada arasa, bus,mereka, karena iman dan konsekuensinya terah dipafil;;";ii;1,
dengan bagus dan telah Dia hiasi pada diri kita.

orang yang berirnan rnenikrnati sarat. Karena sarat peftemua.antara hamba dengan Tuhan. Dengan saiat setrum i-uo-f.i-, . zakatmemberi garansi saat kita 1emah. Ia mengambil saat kita kaya da.memberi saat kita fakir. Saat agama ,rerarang dusta, dararn waktu yangsama seluruh manusia dilarang berd,sta kep'adamu. irri-ii,, dilaranssuap, kita juga melarung o.uog lain untuk memakan rr*," h-#lrridiperoleh dari hasil keringat kiL.
Atau makna lain dari menghiasi ialah orang kafir dihiasi dengan apayang dikerjakannya dan terasa perbuatan itu baik. Saat Arlahmengetahui rindu mereka pada kesesatan, Dia menutup hati merekaMaka apakah oratlg yotlg clijadikan (setan) ,len'gotlggctp buii:p_1k:,111::ya yang bttruk titu ,iio nteltakiini peke4aarn' ,i,,r-\,)iif tqaFdthir i35l: 81

Siapa yang menghiasi mereka'i pertctmct,setan sesuai dengan: s,e/ar;menlaclikan umat-um.at 
-itu -mentaniang boik perbttatatt *rr"lro 11,o,,gbtu'uk|. (QS an-Nalri-l6l: 63) Kedtra, ittutr. Mu,sa berkatct; ,,ya Tuhu,kami' 

-sesungguhnya Engkau terah men'tberi keparct Fitau, cran penruko-penruka kaumnva perhiascut datt rtarta keiayaan clarant kehidupa,
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aoia, ya Tuhan kami akibatnya mereka menyesatkan (manusia) darioion- Eyskar. " (ef Vnnus [10]: gg) Allah memberi nikmat agarxreka bertambah durhaka. Ke ti g a, maj hfit / disembunyikan pelakunya,
fnern_q-ada ayat yang kita kaji. ertinyi, godaan yurg".rr.nggiurkan itu
3at dilakukan juga oreh manusia sepe.ti, teman, iltri, anat ataupunriri sendiri.

Selama manusia memiliki ikhtiar, maka manusia dapat berbuat taatian maksiat dalam waktu yang bersamaan. Semuanya tergantung kita;ebagai manusia. Bila manusia condong pada satu ,rri, *utlu Arah punmdukungnya.

. G3o* yang terus bersedih atas kemati an anaknya dan menyambut:r&dir-Tuhan dengan kesal dan rasamarah,hingga r";;g;il-i kesedihan
F.b-..k.panjangan, maka Allah akan berifin f..piOrnvu apa yanguiryink:nnya. orang itu akan terus menjadi orang ying'^urum danmarah. Jadi, sambutlah takdir dengan penuh rida.

lan -Oentut< 
perhiasan atau godian adalah: Barangsiapa yangwghendaki keuntungan di akhirai akan Kami tambah ki,mtungan ituna*4a dan barangsiapa,yang menghendahi knuntunfan di dunia(--*d berikan kepadanya-sebagiin dariieuntungan dunia dan tidak ada,gqr: suatu bagian pun di akhirat. (eS asy_Sftray+21: 2d4

: .4;,;;- artinya y at ahayy arfin/b imb ang dan y at htharib un I gun c ang.
wflreka tidak mengetahui ke mana harus pergi karena bimbang danEryrrncang. ***

(QS an-Naml [27]: 5)
.rArr, - *2.1 ,t,gi,#.ii 

$ >fie frvt';.Jyi ltri ,i{_j
llereka itulah orqng-orqng yang mendapat (di dunia) oro:.b yong

buntk dan mereka di akhirat 
"aoryn 

orang_orang yang paling
merugt.

" 
-{'+ yang pedih akan menimpa mereka di akhirat, ditambah denganuhmuhnya pasukan kaum kafir pada perang Badar.
-i*hsar adalah kata superLtif 

-dai 
Thusrdn/rugi. Allah tidakmmtebutkan khdsir/rugi tapr akhsar/paring rugi, kaiena kaum tafir

kerugian di berbagai bidang. nugi di dunia karena tidakEr hidup bahagia.-waraupun bergefmang tu.tu. Rugi di akhiratle.Era mendapatkan siksa yang menyakitkan.
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Atau mereka rugi karena tidak dapat masuk surga, sefia merek,
dimasukkan ke dalarn neraka. Ini kerugian di atas k..ugiur, atau orai_-
yang paling rugi. ***

MUSA AS MENERIMA WAHYU DARI TUHAN,
MUHAMMAD PUN MENERIMA WAHYU ALQURAN
DARI TUHAN

(QS an-Namt[27]:6)

Oj**"A na\;fii$rt;i6
Sesungguhnya kamtt benar-bencrr cliberi Arquran dari sisi (Attahl

Yang Mahabijaksano lagi Maha Mengetahtti.

Berita ini datang dari Allah yang Mahabijaksana yang meletakl<a;-
segala sesuatu sesuai pada tempat,ya. Dia memberi p"ahaia bagi oran-:
yang berbuat baik, dan dosa bagi orang yang berbu at iinat.Allah 'Alim/Maha Mengetahui atas apa yang kita perbuat da:
lakukan hingga kita layak mendapat pahala atau dosa.

Selanjutnya Allah mengisahkan kisah Musa kepada kita.*r<*

(QS an-Namt [27]:7)
L,

5 )4$;kp l( frc o**.t-&j j6;t

O) <,!Lr,"Ks*"W,{c
(Ingatlafu ketika Musa berkitto [rpoa) keluargaryta;

. "Sesungguhnya .sa1:a melihctt api. Salta kelak akan ntnrnba*,a
kepadamu khabar daripaclan-r-a, atau sa,va membawa kepadanttt

sultth api sLtp(Na komu dapat bercliang.,,

_ 
Kita baru saja selesai dari mengkaji satu episode dari kisah Mus.

pada surat asy-Sy0ara, di sini kita menemukan kembali episode lain dar.
kisah itu. Kenapa'/ Karena dakwah Nabi Musa telah mengambil tempa:
yang banyak pada Alquran. Karena Bani Israel dan kauri Firaun teral
membuat para nabi mereka letih, mereka melawan hingga perrL.
penjabaran panjang lebar sebagai pelajaran bagi kita.

Anehnya, mereka bangga dengan banyaknya jumlah nabi yang
di,tus kepada mereka, mereka tidak mengetahui bahwa hal itu perland;
buruk bagi mereka, bukan sebaliknya. Nabi tidak diutus kecuali bil,

162

M
: r : r. : r : l: ; : i l: : ]i : li : li : l: : l: : li lil: li :il: lil. lil:llil;l.l:llil:ilil:



a ll1 I l'_ r': .

.ll. Stilll t'L: '-

rRAN

:ri r.1iiti.

c tltc-1etak:.:-
i.t bagt r.r.,::

LrarbLlAt -i

.1.xoo

l.:. iI .

tiif ,.i111 11

:!)LlLl(tlllLl

i kisah \1i..,
,rrrlu- lain d.::
lnrbil temFi.
Firaun te1,.

rlngqa pe:. *

h nabi r a:._:

itu pefian:,
kecLrah t..'

AN-NAML 2i.Juztg

.,rral umat manusia telah rusak. Bani Israel kaum yang tenggelam

-'-am kesesatan, hingga mereka tidak cukup dengan satu nabi.
\dapun berulangnya kisah Bani Israel dan Musa di berbagai tempat

-'-:rm Alquran, karena Alquran bukan buku sejarah. Ia menyebutkan
.,-r kisah guna diambil pelajaran darinya, untuk meneguhkan hati

: 
'sulullah dan umatnya. Semua kisah dari rasul-rasul Kami cet.itakcut
,. tclamu, ialah kisah-kisah yang denganu)a Kami teguhkan hatimtr.
. S Hrid [11]: 120)

Tidak disebutkannya satu kisah secara utuh, bukan berarti A11ah

-'k mampu. Allah telah menyebutkan kisah Nabi Yusuf secara
: ---DLlrrI& dari alif sampai dengan ya bagaikan kisah sastra yang begitu
- :,h. Menariknya nama Yusuf tidak disebut -di luar kisah ini- kecuali
. --. dua tempat saja. Pertama, dan kepada sebagian dari ketu'unannya
. ': t t ctitu Daucl, Sulaiman, Ayyub, Iusl (QS al-An'Am [6]: 84)
..t-t. dan sesunggtthnya telah datang Yustf kepadamu dengan

',:,';1t,tct keterangan-keterangatt, tetapi kamu senantiosa dalant
:ltttn tentang apa j-otlg dibawanyct kepadcmtu, hinggct ketiko dia

. ' ,:ggol, karuu berkata: "Allah tidak akcm mengirim seorong (t'ctsul

;esuclahnlta." (QS al-Mu'min [a0]: 3a)

?:da ayat ini Allah berkata: lj$ L*.ii ;-l nlal .r,J, Jti ':! (ingatlah)
' --; -\[ttsct berkata kepada keluarganya: "Sesunggthnya sa1;a melihot

Dalam ayat lain, dia berkata kepado keluarganya: "Tttnggulah @i
;tsuttgguhnl)a sa):a melihat api (QS al-Qashash 128):29)

?-,da ayat kedua ditemukan penambahan yang tidak ditemukan pada
. -' :-nama. Kemudian makna pada QS al-Qashash l28l: 29 melihat
" . -, z.rt1rva, sedangkan pada kedua ayat sebelumnya dia melihat api.

, - s.t1ap ayat memiliki sketsa tersendiri. Ini bukan pengulangan,
. - :-:iu1o1t3 diduga sebagian orang.

I'l,rsa berjalan dengan keluarganya pada jalan yang gelap, dia
-- : : tidak melihat ja1an, dia berkata kepada istrinya: "Sesungguhnya

' :iiltot ctpi. Saya kelak akan membawa kepadamu khabar dariryta,
' .i;..t memba-*a kepadamtr suluh api sltpaya kamu dapat

_: (QS an-Naml l27l:7) Saya akan pergi untuk mengambil api
- - :-.ri kita dapat berjalan dengan sinar.

--:rt saja istrinya menolak: "Bagaimana kamu dapat meninggalkan
. , :::.irrian di tempat yang buas ini?"

- ' :erkata: \1:n L:-,t j1 tl3J,lt Tynggttlah (di sini), sesturgguhnl,ct
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saya melihat api. (QS al-eashash l2gl: 29) Tinggallah di sini ci.-
istirahatlah, saya akan pergi sendiri, mungkin akan tlibul bahaya, unr-._..
itu menjauhlah dari tempat itu. Jadi, ini sketsa baru yang lain dari skeis.
sebelumnya. Ini bukan pengulangan.

Begitu juga * 6 j;i 
"t 

mttdah-ntudahan sayct titr ""

membawa suatu berita kepodamu clari (tempat) api ittt. (eS al-easha.:
l28l:29) Ayat ini berisikan harapan, karena-Musa agak r.iitit ragll. G:
tidak yakin. Pada saat ini dia ragi berdiarog dengJn dirinya, pada sa,
dia yakin pada Tuhan dia pun berkata: ni;i;, Aku ketak akan mentbo... ..

kepadamu, dalam bentuk keyakinan mutlak.
iiLu g f- iq, &.i'si oto, saya mentbawa kepaclantu sui.,

api supaya kalian dapat bercliatng.Itu karena dia tidak tahu saat itu c-,
telah sampai ke dekat sumber api, apakah dia menemukan obor api, ai"_
saat dia datang api itu sudah redup dan padam. Setiap pengulangan r-
sebenamya memiliki skersa tersendiri, mimiliki makna yuni-.rurrb..
satu yang baru pada kelengkapan kisah itu. Kumpulan skJtsa ini ak,
menjadikan satu rangkaian kisah sempurna.

Makna ol\\ keluargarya dapat diartikan dengan keluarga r.ar,;
terdiri dari isiri dan anak-anak serta pembantu. Manusia memerluk":
banyak hal. orang yang lnemasak makanan, membersihkan rumi
menyetrika pakaian dan seterusnya. Tapi, di sana ada satu hal yang tid:,
dapat dilakukan orang kecuali oreh istrimu yaitu beranak dan hubuns:_
intim. Sebaliknya, istri dapat melakukan semua pekerjaan itu.

untuk itu kata ahli/keruarga dapatjuga diarlikardengan pengefil;..
istri. Ini biasa dalam istilah Arab, saat beftemu kita katakan: ,,Sava ba*,
ahli/keluarga," maksudnya adalah istri.

Makna lfi soyo merindukan yaitu merasakan sesuatu ,van-
menenteramkan. Kebalikannya taw*ajns merasakan sesuatu yan_:
menakutkan. Maka Musa nterasa takut claram hatinya. Kami berkctt,;
"Jangartlah kamtt takut, scsunggrthnl'ct kamurart yittg palittg urgg:,
(ntenang) "(QS Thah6 [20]: 67-68y xx*

:i-ffii
:i==E=:i
.r!=:E=r:::
]:.:::i]r=i:-E]==:::,:
r.,:..:tla::t:E!!:=.:]. :

.: .: ::..:.:::::::.:::., .
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(QS an-Naml [27]:8)

I'4;'Cf 6 6il#r \4; f' :6i 4,1 i:35 ai \1:Ew
Maka tatkalct dia tiba di (tempat) api ittt, di serulah dia" "Bcthtva

telah cliberkati orang-orang yang beradct di dekat api itu, dan

orang-orang yang beroda di sekitarnva. Mahasuci Allah, Tuhan

semesta alam. "

Saat dia mendekati api dia pun dipanggil. g:y berasal dari kata

I d' I p an g gi t an. Ni d a' artiny a t h al ab i q b dl I di h ar apk an k e d at on g ann,t a.

::perii: "Va anakku." Dia pun datang sambil berkata: "Saya pak, ada

.,ng bisa saya bantu."

Tapi kenapa ej dan Allah tidak berkata: "Hai Musa?"

_,.i abannya, ini sekedar redaksi tapi maksudnya panggilan. Contoh

're lain; penghuni-penghuni surga nAda,foerseru kepada penghuni-

.|qhuni neraka (dengan ruengatakart): "sesunggtltnya kami dengan

.;enarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannl'a

.:.:trlo kami. (QS al-A'raf lT: a\ Lihat juga QS al-A'raf [7]: 48 dan

. \laryarn ll9l:24.
-\yat-ayat ini merupakan redaksi panggilan itu sendiri, dan

'.:rungsi sebagai huruf Panggil.

16, C i !:i. ai bohu'o telah dibet'kati orang-ot'crtlgt'ang beratla cli

,..tr api itu. Kata bfirikaldiberkati tidak cocok diberikan kepada api.
...:rr-n? hakikat api adalah membakar. Jadi maksud ayat itu adalah

..i a di dalam api ada makhluk yang tidak terbakar dan tidak

:-:3ite&ilh oleh api. Siapa mereka yang tidak terpengaruh dengan api

--.: membakar? Mereka adalah malaikat'
Dalam kisah ini disebutkan bahwa Musa menyaksikan peristiu a

-.: biasa. Dia melihat api yang menyala di ranting pohon' Api
"---rmbah besar sementara ranting bertambah hijau. Api tidak
-- .rbakar ranting hrjau dan kelembaban ranting tidak pula

r r-..rdamkan api. Siapa yang melakukan ini? Untuk itu Musa berkata:

--* ij al)t'oti.)1 Mahasttci Altah, Tuhan semesta Alam.

lalam kondisi seperti ini jangan katakan: "Bagaimana mungkin?"
- sucikanlah Allah. Memang ini sungguh luar biasa yang tidak

.kin manusia lakukan, tapi di sisi Allah hal ini adalah mudah.

I,Iukjizat seperli ini telah terjadi pada kisah Ibrahim saat
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diselamatkan Allah dari api. Tujuan dari peristiwa ini bui':
menyelamatkan Ibrahim semata, bila Dia hanya ingin menyelamatk:,:.
bisa saja Dia turunkan hujan lebat hingga api yang menyala itu pad:-::.

atau di sana banyak cara agar tidak tertangkap.
Allah ingin dia tertangkap, dilempar ke dalam api unggun ra:.;

besar, hal itu disaksikan semua orang, lalu Ibrahim keluar tanpa terbai,
walau sehelai rambut pun. Seakan-akan Allah ingin berkata: "Aku ing--
menyelamatkannya dari api." Walaupun kalian memiliki apa \ 3.',:

membakar, tapi Aku Pencipta api yang dapat membuatnya tid:.:
membakar.

!:i. dalam bentuk pasif mengisyaratkan bahwa Allah )e:;
memberkati. Karena keberkatan tidak akan datang kecuali dari-Nya.

4'r t3 16, € yang beracla cli clekat api ittr, dan orang-otatlg .\ tti .-

berada di sekitarnya. Boleh jadi maksudnya adalah para malaikat. at;-
pohon yang tidak terbakar, atau api yang tidak padam. Kare:-,
semuanya telah diberkahi.

Dalam ayat lain disebutkan, maka tatkala Musa sampai ke (tentp,;

api ittt, di serulcth dict dari (arah) pinggir lembah yong diberkati, cl,;,

sebatang pohon kaytt, vaitu: "Ya Musa, sestutgguhn,va Akt adttl,;:
Allah, Ttrhan semesta alam." (QS al-Qashash [28]: 30) artinya, kar,vasa,'.

itu pun diberkati.
Pada ayat berikut ini Allah berfirman kepada Musa. ***

(QS an-Naml [27]: 9)

'Oe-CLi ,.r:ix6*t6A
(Allah ber.firman): "Hai Musa, sesungguhnya Akulah Allah,

Yang Mahaperkasa lagi Mahabij aks ana. "

Pada ayat rni panggilan dilakukan dengan huruf panggil "yalhat'"

Yang memanggil adalah Allah iit, tJi 'i1_ sesungguhwa Akttlah Attai.

Selama Aku Allah, maka jangan heran atas apa yang kamu lihat. Saa.

kamu mendengar Zat yang berkata denganmu tanpa dapat melihatnra.
karena Dia bukan sejenis denganrnu, jangan kaget dan heran. ***
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(QS an-Naml [27]: 10)

iti 6A'+,;i;t;: !t";e (( 5i Gru\$\t;"OY

i 'ri;;i ei 3ui-'t e\
Lemparkctnlah tongkattnu. " Maka tatkala (tongkat itu nteniadi

ular dan) Mttsa melihatnya bergerak-gerak seperti dia seekor

tlar yang gesit, larilah ia berbalik ke belakctng tanpa menoleh'
"Hai Mttsa, icmganlah takut. Sesungguhnya orangyang diiadikcut

rasul, tidak takil di hadaPan-Ku.

Pada ayat ini kita tidak melihat perincian dari peristiwa ini, tapi kita

-.,irat menemukannya pada penjelasan ayat: Apakah itu yang di tangan
- .; tuttjltl, hai Musa? Berkata Musa; "Ini adalah tongkatku, saya

. telekon paclanya, dan saya puhrl (daun) dengannya untuk

',:l:ingku, clan bagiku ada lagi keperluan vang lain padan,ta'" (QS

:hA [20]: 17-18)
\Ier-upakan adab sopan santun bila menjawab sebatas peftanyaan

: diminta. Tapi Musa ingin berlama-lama dalam kemesraan bersama

,,h. Saat Musa merasa bahwa berlama-lama dengan Allah pada

: ..irat itu adalah baik, maka dia pun berkata: s'7\ 'ar-S V J-t ao"

-'-Lt ctcla lagi keperluan yang lain padanva '' (QS Thaha [20]: 18)

. - r-.:.'a. tongkat itu memiliki fungsi lain dalam hidup.

?ada ayat ini disebut ltjt di3 clan lempot'kcmlalt tongkatntu. saat

,... rlelemparkan tongkat-tongkat itu ditemukannya dalam keadaan

. - -'.--ir.r dan bergerak.
i.ler.iariknya, tongkat itu tidak berubah menjadi sesuatu yang sejenis

- .,::tn\a. Tongkat itu adalah batang dari kayu, ia ranting dari pohon'

: --.3 adalah tumbuhan. Ketika dipotong dan kering ia akan berubah

- - -,:t benda mati. Kalau berubah, biasanya ia berubah menjadi

,.:-tt-rmbuhan yang merupakan asal dari tongkat itu, dan menjadi

, - ::r'mba1i. Namun Allah mengubahnya menjadi jenis lain. yaitu

-' ini lompatan yang sangat mengejutkan dan menakutkan terlebih
' ..;',-tk-gerak seperti dia seekor ular vang gesit dengan cepat ke

' -. -,::- ke sini.
: , :,'-ra manusiawi. saat Musa melihat tongkat yang berada di
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tangannya berubah dalam bentuk menakutkan dan mengerikau. rrr,r-.

Musa merasa takttt dalam hatinya. Kami berkata: "Janganlah ktit''

takut, sesungguhrya kamtrlah yang'aldlpaling unggul (menang)." ((':
Thaha l20l: 67-68)

Makna 'aldltinggi sebagai isyarat bahwa Allah ak:'
menyiapkannya untuk melaksanakan tugas penting. Bahwa tongkat r:--'

memiliki peran untuk melawan musuh, dan Musa akan menarg c:-
tinggi.

Ketika kita mengikuti sketsa-sketsa yang berbeda-beda dalarn kis:'
ini, kita temukan ular Musa digambarkan sekali iiin, di lain uak--

fuayyah, di lain waktu tsu'bdn. Semuanya itu saling terkait. Jan ada.'

tsu'bdn yang kecil. Karena ringan ia dapat bergerak lincah. flat',-.
adalah tsu'bdn yang besar.

Gri i1 tarilah ia berbalik ke belakang arlinya insltarata ',rtti 
-

berpaling darinya dengan memberi punggung. 6" It tanpu metto,.

artinya lam yarji' ilaiha/tidak kembctli kepadanya.

Untuk itu Allah memanggilnya 'iAi ! ;i r- "Hai L[Lr:..

janganlah kamu takut " Perhatikan dua penggalan ini g^:;, dan ,-li =

yang di panggil Musa. Seakan-akan kata Musa sebagai ta'vitit
pengganti pada kata 4:y dipanggil.

Alasan tidak boleh takut karena dia akan diajarkan bagairna:-
menghadapi musuh. Dia harus berpendirian teguh, karena dia tid:.
melawan seorang individu, tapi sekumpulan ahli sihir yang datang d':
penjunr negeri. Telah disebutkan: Kami berkata: "Janganlah kdri'..

takut, sesungguhnya kamulah yong pciling unggul (menartg), " (C)S

Thaha [20]: 68) hingga tidak harus lari karena jumlah mereka vat:.
banyak.

iru;"J, '*i Aq \ jcu'tganlal't kamu takttt. Sesunggttltn))a orui::

vang dijadikon rctsul, tidak takut di hadapan-Ku. Afiinya jangan tak--
karena Aku yang mengutusmu, Aku yang akan melindungi d.,:.

mendukungmu. Sebagaimana pesan pada ayat lain. sesttngguhnya tel.;:
tetap janji Kami kepado hamba-hantba Kcuni y-ang nteniali r',t: ,

(yaitu) sesungguhnya rnereka itulah yang pasti rnendapat pertolongt;',
sesmtggtrhnya tentara Kami itulah yang pasti menang. (QS ash-Shaft-.

137): l7l-173) Kamu wajar takut bila jauh dari-Ku, tapi tidak ada alas: .
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:r1a kamu berada di sisi-Ku, dan Aku bersamamu sefia sekarang-:rbicara dengan-Ku.
Pada saat itu Nabi Musa merempar tongkat sekedar uji coba agar

- : terbiasa dan femiliar. Bila kemudian hal itu dilakukan di hadapan:.raun dan ahli sihir maka dia sudah mahir dan yakin akan. :nrampuannya dalam mengubah tongkat menjadi ular.
Setelah ini datang ayat yang menetapkan iogika takrif pada seluruh

':nusia hingga para rasur. para rasur juga mendapat taklif. Setrap
-:kal1af dapat menjadi taat dan maksiat. Hunyu saja para rasul ma,sum

-,r.r lnaksiat. Sedangkan Musa dia memiliki peristiwa khusus ketika
:lerai seseorang hingga terjatuh mati. saya birdosa terhadap ntereka,
.-.'t sava takut mereka akan membunuhku.,,(eS asy_Syu,ard1 L2e: ru)
,-anr ayat lain ditegaskan: Musa berkata; "ya Tuhanku sestutggtthnya
't relah membunuh seorang manusia dari gorongan mereka, maka
,; rokttt mereka akay membtmuhku. (eS al_eashur[ ;2S1, ::yKita letakkan kisah ini dihadapkan kita agar dapai rnemahami ayat- , rllt ini. *x*

(QS an-Namt [27]: tt)

@ ?; 3;. cb r; iu ri i .a o -i"
Tetapi orang yang berlaku zalim, kemttdian clitukarnva

i: e : o I im an ny a den gan keb ai kan (A t I a h a k a r t m e r t g am p t, n i n,,_ a\,.
ruaka sesungguhnya Aku Maha pengampun tagi^Maha

Penyayang.

':di. pengecualian pada ayat di atas terjadi bagi ayat seberumnya.-:-,'3. para nabi tidak pernah takut kecuali -.r.ku yang telah, :.1irni diri.
>:akan-akan Allah memaparkan ayat ini khusus untuk Musa yang

' - ': berlaku zalim, tepatnya ketika dia membunuh seorang eibti.- \lusa telah mengakui dosa dan memohon ampunan pada Tuhan.
it1s775[es. "Ya Tuhanku, sesungguhnya saya telah-mengartiaya

sendiri karena itu ampunilah saya.,, Maka Attah
,.;,,ilttrrtinya, sesungguhnya Allah Diatah yang Maha pengampu,

-!.rtry 
Penyayang. (eS al-eashash [2g]: 16)

. .::k ada seorang pun yang boieh berkomentar setelah Allah- 
":rpuni dosa orang yang bersalah. Karena dia telah menukar- ''i',,'e dengan kebaikan dan Ailah pun akan mengampuninya.

ll,rll,,
itll r,r l|,
Irllrrll,
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Maksudnya, Musa telah berbuat baik setelah sebelumnya pemah
melakukan dosa dan dosa itu pun diampuni Allah, karena Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. ***

(QS an-Naml [27]: 12)
.b-' .7 . i /,/ ,),: /. ,/ . lzz > -i_i4' e 9 zv * V?t-b-. € *9 J+ ,b!

@++ ej $(-nLt;.,t ;it!',
Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan ke luar

putih (bersinar) bukan karena penyakit. (Keclua ruukjizat ini)
termasuk sembilan buah mukjizat (yang akan cli ketnukakan)

kepada Firaun dan kauntnl,a. Sesungguhnya mereka adalah kaunt
yang fas ik.

Ini adalah tanda lain dan mukjizat baru. pada ayat lain disebutkan:
Masukkanlalt tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia ke luar pLttih ticlak
bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua taiganmu (ke
dada) mu bila ketakutan, maka yang demikian itu aclalah dua mukjizar
dari rultanmu (yang akan kamu haclapkan kepada Firautn dan pemiesa,.
perubesarnya). sesungguhnya mereka adalah orang-orang yins fasik.
(QS al-Qashash 128l: 32)

Terdapat perbedaan antara adkhillmasttlckan d,an sultLk/jalan Bila
kantong terbuka maka tangan dapat masuk dengan mudah, namun bila
kantong tertutup maka tangan akan bergerak dan masuk secara
merambat agar kantong dapat melebar. pada saat ini tangan seakan-akan
berjalan.

Firman-Nyu ,.y ? 'q {zi. C;* * C '!r,_ "yii1 
rtar:

masukkanlah tangcmmu ke leher bajumu, niscalta ia akan ke luar pttii:
(bersinar) buka, karenc penyakit. Makaanya, keluarkanlah tanganmu.
maka akan keluar darinya warna putrh bersinar. Diketahui bahwa ku1i,
Musa berwarna sawo matang. pada saat tangannya berubah warn;
menjadi putih, boleh jadi orang akan berkata: "Ini adalah penyaki:
seperti kusta." untuk itu Allah menepis dugaan ini dengan firman-Nva:
niscaya ia akan ke luar putih (bersinar) bukan karena penyakit.

*'g: ;t?"t Ji :Et y. e (Keclua mttkjizat ini) termasuk sembila,.
buah mukjizat (yang akan dikentukakan) kepada Firaun dan kaumm;;
Agar Musa mengetahui bahwa ini merupakan sarah satu tanda dar_

fia
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il ,\1.:- -:

tmbilan ynda yang membuktikan kekuasaan A,ah di hadapanrrsrrhnya Firaun dan kaumnya.
sembilan tanda kekuasaan Alrah itu adalah: tongkat yang memiliki&a fungsi: pertama, berubah menjadi urar di hadapanahli sihir. Kedua,m,k membelah lautan di hadapan kaumnya saat Musa dikejar Firaunfu tentaranya. Ketiga, t-angan.-Keempat,-masa kekeringan dan kurangurah'buahan ' sesungguhnya t<amt tetah menghukum (Firaun dan)iuil,rra dengan (miydaiangkan) musim kemarau yang panjang dan*z*trangan buah-buahar, ,rpoyi *ereka mengambil pelajaran. (eS al-arif- [7]: 130). Ketimo, {op-un. Keenam, belalang. Ketujuh, kutu.f*lqpan, kodok dan kesemiilan, daruh.

-{pakah Musa diutus khusus untuk Firaun? Tidak, dia juga diutusr*rrk $31i Israel. Dia ingin meyakinkan Firaun bahwa dia utusan Allah-''"gg' 
Firaun tidak mengharan'gi dia dengan kaumnya; Bani Israer. Dii.si Iain ajakan iman kepada euan unturiFiraun *J.,t;k"; supremenibr'm peristiwa kisah ini. Ia bukan merupakan inti dakwah Musa as.

\Iakna 'J-rilt; 6:j t_ig f+!.sesungguhnya mereka adalah kaum yang
i$-**gisyaratkan bahwa ,'ur.rrru-*alaupun dia kufur dan keruar
':ri ketaatan kepada Alrah tetapi dia tetap memiliki potensi iman.tEsrdnya keimanan pertama yang ada pada diri Adam danr.Errmannya. Tapi T.l:!u fasik, artinya keluaidari selaputtaklif yangegontrol gerak kehidupan mereka. Sebagaimanu 'krtu 

katakan:tsrraoa ntthfibah artinya kurma yang terah 
^zturlrrirrggu t..terupasrry oari dlqingnya, hingga tuyui .irt k dimakanl Be;i; juga bila'mxia fasik berarti dia terah klluar dari taklif a* ,iup irrtut disantap,lh digoda oleh setan. ***

(QS an-Namt [27]: t3)

llaka tatkala mukjizat_mukjizat Kami yang jelas itu sampai
kepada mereka, berkatalai mereka: ,;tnriaahn 

sihir:yang
nyata. "

- 'i$-at 
-pada 

ayat ini artinya mukjizat yang menetapkan kebenaran
rynabi yang membawanya merupakan utusan dari Allah.

, xrypu ayat/tanda ini mubshiiah/merihat daram bentuk subjek,m'&- 66isk menjadi mubsharahrterrihat. Jawaban ini kita ketahui

t7r
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akhir-akhir ini' Dahuru. sejak zaman yunani, manusia menduga bah* "
mata memiriki sinar ."rrirggu-dup; -Jinu,' G;;";r;#'rupi pr.i,,

fitfi i'il.iT'"#,':,;il,utr:' J"1";f; 
*u- fi .i"-,i,,,,,,, op,,.

akibat t 
"tru*ru-.;i^, ,1,,; ^L;^r_ _ - ,T_ bahwa penglihatan teriac.

; I r i ffi :: I ilx i']T ::,.It : 
i",lil'?x; t ll i ffi ff Hl,;: Bi, fi il i :

tiru ai i.r,;;;";;rrtt'atu benda yang be.rada dalam k.;;i;orr. *.1.,-
terang watau t i,u j,t:::.'g Sebaliknya' Lit' 

'"iir,u, 
"#;; 

di tenrp.
sebag-ai;tj;kil;li:ry;#rtifl 

,i",,,T;,{:fl l;#Xlil,:?f *'';Atau ayat/tr,,,i, i"; iui"nl;,&;. s"ukunlikun i" ,"r, menjac.
*ffiixl,Ti?:,1:, ifl *;;;;; ;;;, #ft ., ;;.;;;;;, .: #il, akan, :

(eS an_Namt [27]: t4)
;r,6 ga; tjl it -A*"j:b 

tL.b j;:,
,^ / >)?, t-

M e r e k a * 
", r,iffi ,1, ;#)fr -::" S,, k e s o m b o n g a n(ntereka) n"ai1{ i";,';,"";;;; #"yotiri (kebenaran) nya. Makap er ha ti kan I ah b etap a lr", uiol n'ii,

t 
"t 

ino,olllng-orang 
yang berbnat

Waj a h a du / m emh a n g ka n g dengan lisan. B i h a / d e n g an ny a,nya di s i rberarli kembari kepada oyn*orai i,+*ai v:Z;:.,r1 pacrahar hati nte,.ei ,rnel.akirtittl.a denr
p., u,, e k', ; r, ;' 

" *011 

" ffi;, J;r#, 
n r,in,, 

i, 
o, 

;, r, T?,,;1, t JXi] : _selanjutnya: (i;t 6'L pnroTi*o,, non kesombongctn (mereko) ar:_takabur dan 
^enggan rnenerima kebenaran.

;'r*i.' q,u 
"1 

."s 
i;;-)ti'pnrnotitontah betapa tresuc{ati-;ot'ong-ot.attg 

.1.attp .berbuat kebinasaan, dibiarkan akitatnya tan: jpenjelasan rnem buk rikrn U.opu'iu'nrrriO* peri hnya ak i ba r i ru.pada ayat berikut iri tnu".3.rr,.r-*ir*galkan 
kisah Musa deng,

iy',H tL;'i: lL 
-,'i;f t# ,i:h "*.,;; l* ;" ;il 1,,,, n :. -

mempefieguh iman a;, -.rr:"Jipi#; 11t* 
menjadi pelajaran r-ir:-.
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:nduga !s[u:
tu. Tapi pac:
n ilmu opril.:

lrhatan terlac
ata. Br"rktit-ir:.
elapan. u ai"-
rda di temp:.
bahu'a benc,
dilihat.

r ang rnenj ac

eakan-akan.'

)

t:i.ctttgcttt
:';tt. JIttktt
i r'r'b Ltctt

.1 .1, 11\a dr .,:-

.il ltati il1€t..) ..

lhnr a ada.-,

rir berflrn-'-
i ltlt,i'(,k(1 ) ."-.: -

.tl'ti kesttdtii.-.

ib,atnr a tittl::
::t itr-r.

r \lusa den:'
:riiral lain c-,-
e I .rl arattt r.ttl: ..r.

KISAH DAUD AS DAN SULAIMAN AS
Sulaiman as Mewarisi Keraiaan Daud as

(QS an-Naml [27]: 15)

ii$,sji ;t"A 76Jir7, i#; ; i,ri ril, *t:
,z\'V'ry#\yQ,t $l'

Se.sunggtrhry-a Kami telah memberi ilmu kepoda Daucl clan

Sttlointai; clan keduatrya mengucctpkan; "Segala puji bagi Allcth

.trts nrelebihkan kami clari kebarytakan hamba-hamba-l'lya ))ang
beriman."

r.ia yang berlanya: "A|lah telah memberi Daud dan Sulairnan

...1r )ang banyak selain ilmu, seperti: melunakkan besi di tangan

_. kera.laan yang diberikan kepada Sulaiman yang tidak pemah

.ii seorang pun, ditundukkan angin dan jin untuknya, diajarkan

-, b,-,rurg .... dan seterusnya, walau demikian Allah tidak

::utkan itu sebagai nikmat, dan yang disebutkannya nikmat pada

rr hanva berupa ilmu. KenaPa?

-,..\ abannya: "Karena ilmu adalah nikmat hakiki yang harus

..,rn olehmukmin, bukan kerajaan, bukan harta bukan juga selr'rmh

r;." Untuk itu mereka memuji Allah karena telah diberikan ilmu.

j'--: rlrru merupakan nikmat yang diperlukan oleh setiap makhluk.

,... kerajaan, jibatan atau hafia dapat saja tidak dimiliki manusia.

,,,, ,r-,ur1ruralat mengasingkan Abu Zar ke Rabzah agar tidak

;rtnah karena berbicara tentang harta dan bahayanya, tapl

.: -\bu Zar pergi ke pengasingan, mereka meminta maaf kepada
- :: t13r *.-it tu Ali ra untuk menjadi penengah' Tapi Ali tidak

:...i campur lebih dalam hingga tidak dikatakan bahwa dia

--.<at Abu Zar sebagai pemimpin masa depan dengan ucapannya

c dapat diartikan lain, oleh musuh AbuZar.
..-..k itu dengan ilmunya Ali berdiplomasi: "Wahai Abu Zar,

t-..:irlir karena Allah, saya mohon atas nama Tuhan ,van-e kamu

,..:1-ir-Ia-Nya. Kaum takut kepadamu atas ketneu'ahan dunra yang

.::ka t'aih berikut kerajaannya, sementara kamu takut kepada

- :iia tlereka melupakan agarna, maka pergilah dengan

.-,:: lsiam serta tinggalkan saja mereka dengan apa yang mereka

. :::dapmu. Mereka sangat perlu dengan apa yang kamu cegah

]strentara kamu memerlukan apa yang mereka cegah

113
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rn,?iHiH12^,'f:AnffBi;,munva. dapar me1rr"*d
dan manhaj airrr, yuog r,u*. oi_,,.i-ff#T1,J,*Hr2ff:,^^!r q
i,H,';Jilf 'X:l' I#Xi:'.i'#'#iltr 

j 
I m u o., e, "',,"ffi fi 3ffi t

tanpa memiliki harta r,r, r."irirr;]'* /ang sama manusia dapat 
""{

;ffiffi*#H#fi,*ffiI#
r-,rrr***-d\i*"#"t!liiii'd
'*

,2,, _ 
(eS an_Namt [27]: t6)

r$ *;(4,;tli6-ii" j,65r,;r"ffi 
$)J;

@ aJi J;;f Avultic &nSjv-s u I a im a n tu / a h m eyv ari s i D au cl, a o r' ai b 
",1;"2, 

l, iii* onr, r,,r .kuni teloh tliberi pnrg"r,io,, ,":r,o,
cl i b e r i, 

" 
g o l ^ n * a t u.- S e s u n g g 

" 
r,, ; 

t;:;:, 
;" :;rf "l:: [:,;;,sttatu karunia yang nyata.,,

Warisan itu dalam bentuk kenabian.dan membawa manhaj bu-<.-warisan kerajaan. 
.fT:nu ,"ir.,I"'r"Ui tidak mewariskan h;: -sebagaimana sabda xabi Muhamma d:"'JKami gLtgusatl para nabi t.i:;mewariskan harta kepacla anak ir.-tr*r. Apa yang kami tingga.:::,
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.,ruda nlerektt tidak lebih sekedor sedekah' " (Mutafaqqun Alaihi)

Ini menunjukk";;;u St'luimu" datang'setelah \aUi 
Oaud' Daud

..:u,ariskan kenabian kepada Sula]man' tialaupun keduanya hidup

::rasa. Buktinya, dalam ayat lain kita temukan: (Ingutlah kisah) Daud

it Suloimcut, di wckttt knd"'"ya tttemberikctrt keptLtttscm mengettai

':dn1an' karerta 
"i'u'oun'on 

iiu clirttsak oleh kambing-hctmbing

:)Lfity-aat1 kauntnyct. adalah Kanti tnen.v-aksikan keptttusan -1')at'Lg

'r'r'ii,|'rrci 
nnLereka l/rr' (QS al-AnbivA' [21]: 78)

.Iadi, Daud A"'-- Stfui*an hidup semasa' keduanya sama-salrla

:lrimpin dan memiliki ilmu. Hanya saja A1lah m9mbef,5rpu1u

rit.tran ilmu lebih banyak daripada kepada Daud' 
''s(*\^ vtj@ maka

';ti telah ntemberikatt pertgertiatt kepatla Sttlairnan' (QS al-

..{x;lT#)_.,o.,t.,rlun 
bahwa pemilik kebun berhak mengambil

l.roing yr,-'g '",,'uttan 
hasil tttU..""yu' Saat mereka keluar dari Daud'

- :ka bertanya 1t'*'g pendapat ayahnya' Sulaiman berkata:

-'r-irirut saya' pemilik kebun mlngambil kambing untuk

.rntaatkan, clan pJmilik kambing *t"uuJUit kebun untuk diperbaiki'

.Lrdah benar. ;il,iii k;;;i; rror.-n mengambil karnbingnya dan

'rlik kebun m"-pttolth kebunnya kembali'"

Pacla ayat ini ti'arisan diberikan antara nabi dan ayahnya' bukan

, 'r nabi v"'g ;;;ii'rti io*rt *i|t.' vang jauh' Ini mengisvaratkan

'a hak ayah kepada Sulaiman tidak me{uharnbatnya untuk berbeda

.'p.rat denga' dl;;;;lam masalah huilum' Karenl,]11ah berkata:

-)- -' *3 \:S u?', i"n kepada ntctsing-mashtg nterei;ct telcfi Kanti

.;i ltilintalt datt ilmtt' (QS al-AnbiyA' t21]' 19.) Keduan-va

,',:pkan hukum'berJu'u'itu" it** yuni diberikan Allah kepada

.' L lllasillg-masing'
)lLiperistiwainidibenarkanpembatalanhukumpadapersidangan

- , ttaik banding' Hakim yu"g 
''"*batalkan 

hukrim perlama tidak

.='i',r","t1'j''d#^;;ttd?'u1- ttpu'"san hakim' pada tingkat

'.r Karena keduanya menetapkan n:tk":l.,lerl.lsarkan ilmu

.__*asing d"*;;;;rkan alasJn Jan alat bukti yang ada' Boleh

.,i,.' kedua melihat satu sela yang tidak diiihat hakim pefiama'

-.. 
";",rt^'jJ, 

ei n- iv1 dan dia bet'kata; "Hai Manttsia' kcurti

; j:cri pengertian tettttulg-.sLtara bttrung'" Burung memiliki

', karena i""t"l"g"i'"ana 
"disebutkan Allah: Tiatlalah birtcrtcutg-

I

i

,l
I

Il r,r l|,
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binatang yang ada di bttmi tlan burung_burung yang terbang dertg..kedua sayapnya' merainkan 
"*,r):-'","ir, fuugo) seperti kamu sekctrt.;,(QS al-An'dm t6l: 38) s"k;;;;;'"g".;s;, r..ilui.,uf"l*r. p::jcendekiawan berbicara tentang baha-sa rebah, bahasa Ladu dan bah"..,ikan dan seterusnya.

Secara naluri 
-makhluk-makhluk ini dapat memahami bah:s,komuniras mereka dengan t#. ffi;-menyadarkan kita- Langit.,,i,..-tujuh, bumi dan semua yang acla di dalamnya bertasbih kepada All.;::rak ada s'otu putt meraiikan o",l',rliin dengon nen4irr/ya. ter...kamu sekorian tidak mengerti tasbih ntet.eka. Sesungguhnya Dia acrt...Maha penyantutt tasi Miha p;;;;;;,,:,,'; {eS al_rsrd, ltTl:4a1Bila ada yang berperdrprr,-..ylrg'a,ruLrud 

pada ayar ini adai,.:tasbih diratah. bukan ucapan lisan.'i Kita katakan: ,,Selama 
Ari"berfinnan sebagaimanu pud.u eS al_Isr6, flTl: 44,di atas pasti tasL,.yang dimaksud ucaoan tirrn. Lirerr rrl, irirai,*ro,oil;l ..rupi k .ridak mengetahttinvo.." ortr;'';;ff;'mengarakan: ..Bahwa 
serr::

3Jffifff"ffitiki bahasa kh*r;;;;11kan dari suara yang keru.:

[#*xkt;j:il,:"iii:iffi]il:sff 1-;r;;,,:ri:i{rtli:,saat dengan'ru.u irronu.r mffi o;.*':: J ffilt, :i::i,Til"i"',ii 
l:_dapat berbahasa dan r"*g*;ffip'k* perasaannya, namun kita tid:,memahaminya. Jangantun-rrr,"Uuiur-u ii unuru r*rrrlr r,a, banr..,.

ffif,:'fl?L[;i o'n"i Karena r'ii'-['r', u.i,r,".,",*"r. upui"--
Bahasa perlu untuk menjarin interaksi antaraindividu masyarak.,Masyarakat tertentu-.sepakat utur-'tutu-tutu tertentu untuk mak:,,tertentu, hingga uiu ajygaqt ,,yurgruil *"n,ur, aminya.Bahasa itu sendiri urrr,-u3. 

-a"ri 
pendengaran. Lafaz 

'ar:.-
didengar akan dapat diucapkan. vurr! tiout mendengar tidak iap,-mengucapkan' walaupun ba^hasa maorE.,u merupakan dari bahasa ki:,Bahasa tidak terkaii o.ngur";;;;;;'dan keturunan darah, baha."bersumberdaripendengurui. vsrr6oq

,,:r 
Makna :d ,y q q:i, dan kami cliberi segala sesuatudari nikm;:_nikmat secara murlak. b..itut ini kita akz

di mana hud_hud berkata tentang *", JltI;J,ii I'.lli :.Xi.Saba' sama sepefti Sulaiman, kedua-duanya mendapatkan kerajaa:Tapi Sulaiman mendapatkan kenabian dan membawa manhaj. _fr ,u __
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'J,!L{lttn'a (semua) ini benar-benar suatu karunia vang

,./ \'ang menyeluruh dari segala sisi.***

(QS an-Naml l27l: 17)

#pG'4Y"t,46i:H'#l-;'
itrrtuk Sr.tlaiman tentarawa dari jin, marrusia dan

liiet'eko itu diatur dengan tertib (dalam barisan).

: ":'..i.itttrti'Idikumpulkan dar. segala penjuru. Di antaranya;
..' .Li. "Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan
-: selttruh negeri hasyirin/orang-orang yang akan

:,.rirli srftzrJ. (QS asy-S1u'arA' 126): 36) flas.vr atau
.:: ;et'kuntpul seluruh manusia yang menanti hisab pada

..: rerkrrmpulan dengan hasyr, kalena mereka datang dari
r;-:perc&r untuk berkumpul pada satu tempat, hingga

'- - ::. ,jr sernpit dan ramai.

b den burung yang dilarang kumpul di hadapan Sulaiman.
f Jau'abannya, dilarang untuk saling mendahului yang satu
I yeg lain untuk lebih dekat dari Sulaiman. Atau dilarang masuk
rbetum 1'ang terakhir datang. Setelah semua komplit mereka pun
d satu waktu dengan tertib dan teratur.
trTakan sifat Nabi Muhammad bila ceramah pada majelis taklim
ry pandangannya kepada semua pendengar, hingga semuanya
I fipethatikan. Dia tidak melihat seseorang lebih lama dari yang

:: ;:rhi antara yang satu dan yang lain hingga tidak diduga
:Liliakannya. ***

(QS an-Naml [27[: l8)
' ' .\ -1 + ji rX,Go"ia,lG sji ,g4+ _ro)l L)-

< tr:..1 s. t.t.ttz.t.z;(s -2..-,.',^ ij-ib_\ 5r,;;1;r3';A'.5?A1:7
t:..ibila mereka sampai di lembah semut berkatalah
',:tLt; Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-

;..
,. .]

..:

it'b-t$-v
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sarangmu, agar kamu tidak diinjak oreh suraiman dantentarany a, s edangkan m ereka tidak m eny a,i ori.,,
Ataw/ruereka datang, maksudnya pas,kan Sulaiman yang terdlridari manusia, jin, dan gJfur*. g;a dalarn satu saf. Mereka merewatituddi namr atau qoryah ,o,iutto*p-ung semrtt. Artinya,mereka datanedari atas menuju ie lvadiltemboh'.-"'"" 

ow'r'LLL' .,'rLr,ya, 11

pada saat itu fur.; rr.*ir .,1Ur rgi g- ,t:; !:,ti berkatalah seekor.semut" Hai semtrt-sentut, masukrah ke crarant saratTg-saratlgmu.Kenapa
ada peringatan ini? ;':p1 at^g .@ \ agar kamu tidak cliinjak oletisulaima, dan tentaranya. Seluruh semut melaksanakan perintah iniDitambah lagi ;tllx- ) e; setrangkan mereka tirak menyatrari. Tidakada niat Surairnan dan pasukannya untuk merusak rumah semut. Irumungkin terjadi karena mereka tidak merasa. Ini bukti bahwa suraiman

;'ilt',1ii-iJ;}j Th[i:'d 
;;;;ur'vu uur'* 

"i'e",, o, or. v--n
skenarionya, semut melihat merek a darikejauhan. pasukan penjagaberkata, perkataan itu didenga, s;i;;rr. Dia pun terlawa. Dari sinijelaslah bahwa kerajaan r.-rT -"*rrrti arripti, tinggi. Tiap anggotan'amengetahui tugas pokok dan fungsi. Semuanyu -"iikru,ruian tugas rtudengan baik. Di anraranya aaa yZng O.*gu, sebagai penjaga. seakan-akan mereka berpatroii" g," i.;t" duduk ai 

-rru'tu-"iempat 
danmeninggalkan rimll makanan atau serpihan pe,,nen niscaya kita aka.melihat sebagian slmlt berpurar di r;f;iiilfiffi;?fiJro"*utir,,

lalu pergi darinya. Tidak u".upu ru-u-iuturrgtul, sekelompok ,.-ut iu.membawa serpihan ini' s.ut un-utun kel0mpok peftama adaiar:kelompok pemantau yang berlugu, ,,"rr.uri sumbei makanan dan

ffi:illTJerapa 
banyak petugaslurg ai,r*rkun ;;;d't"ngungku,

Buktinya kalau ditambah jumlah rimah akan kita temukarberlambah pula tugas angkut. 
"gitu 

satu terbunuh, maka pasukar:pemantau menutup lokasi dan pekerjaan dihentikan.
Dalam kerajaan semut diiemukan tanda kuasa Tuhan. Allah yangmenunjukkan mereka hi,gga dupat i"kerja dengan *.Luni.rr" yun.rapi dan teratur. Mahaben"a-r Alr;h. iio,aotot, binatang-binarang yoil!ada di bumi dan bttrung_.bururg yon[ t)roong anrgo'i.kJdi,i ,rror,r.,,melainkan umat-Ltmat 

-(luga) "r"p,",r7i'"io*r. 
Tiaiatah Kami alpaka,:sesLtatLt pun di daram Atkitab, kemudian kepada Tuhanra.h merek.;
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AN N.{\{L 27.JUz 19

an. (QS al-An'Am [6]: 38)
telah menamakan apa yang dikatakan semut dengan istilah

. !:=. , a.:- rt.i i.:Ju men$syaratkan sebagai peringatan. Kata i?t;
atkan bahwa semut memiliki tempat tinggal, ruang kerja dan

zeki.
artinya taksir/memecahkan dainya, seperti firman Allah: "

nmu apa Huthamah itu? " (QSHumazah 11041: 5) x*x

(QS an-Namll27l: 19)

d:.::+'jA "J -,i5 $ J6 q; ;C\2',!.\s
-;, -y1SLS;AF y'tS r:ni.f''eL.J,

(g<D)A)ii;ee
' .: .iitt tet'sen):ut1l clengon tertovt'ct karentt (ntenclengar)

'.;.i11 :entut ittt. clia berclott: "Yu Tuhar*tt, l:erilal't sctt'cr

. ,;trrk teltlp ulen,\'uktri niletnat-Mu 1'ttrtg telah Ertgkou

-. . . .:,tn liepctdaku clcn keputlu duu orcrrtg ibtr bapokl;u dan
' - ittengejakcm cntctl soleh.t'ang Ertgkau ricloi; clutt

' . ' ,rlr .sut'u tlengcttt ruhntctt-|,[tt ke tltlattt golortlcttt ltuntbct

h o ntb a-Mu )' ctn g s tt le lt. "

' ,,t', tersen-vum hingga hatlpir tertar.r'a. Kenapa'? Karena dla

lengar sebelum sampai kepada wadi semut itu. Sebaeian
r a: "Bagaimana ini terjadi?" Jawaban mereka: "Angln

rkan suara semut, saat Sulaiman masih jauh."

iawab: "Ini benar, bila terkait dengan proses alami. Tapi
rita, kejadian ini terjadi berkat kuasa Allah yang memberi
ou kepada siapa yang dikehendaki."

Sulaiman berkata: e*i q: 'Ta Tuhanku, berilah aku ilham."

ana telah kita terangkan sebelumnya bahwa waza'a afirnya
?gah, maksudnya ayat ini yang diturunkan Allah untuk
L diriku dari lupa terhadap nikmat-Mu, teguhkan hati untuk
nqmkuri dan memuji-Mu selamanya. Karena nikmat ini
dari nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada

dan para nabi serta seluruh raja dunia, karena Sulaiman telah

kan kerajaan dan dunia, sementara'Nabi Muhammad saat
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diberi kerajaan, dia menolaknya dan lebih memilih untuk menjac.
hamba yang rasul.

Untuk itu segala nikmat harus disambut dengan pujian dan ras,
sy'r"rkur. Kemudian kamu pctsti akan ditanyai pada hari itu tentLtt.-:
kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di cluniairz). (eS at-TakAts.-.:

[102]: 8) Merupakan hak nikmat untuk dipuji oleh orang ].ar:
menerimanya, hingga dia terlepas dari pertanggung jawaban tenran,i
apakah telah melakukan konsekuensi dari nikmat atau belum pada ha:
kiamat.

Sy,ukur atas nikmat bagaikan telur sebagai pancingan, bila kri,
meletakkan satu butir, maka unggas akan bertelur di kandang ir*
sebanyak mungkin. Begitulah syukur, ketrka kita bersyukur atas sai-
nikrnat akan datang nikrnat-nikmat lain menyusul.

Ini sesuai dengan.' 'sesungguhny'a jika lcalian bersytLkur, pasti Kc,i..
akan menambah (nikrnat) kepadamu, dan jika kalian ntengingkti,
(nikmat-Ku), maka sesttnggultnva azab-Ktt sangat peclil. " (eS lbrAhir.
[4]: 7) Tidakkah kita sering melihat orang yang berilmu da:.
melaksanakan ilmunya, Allah berikan ilmu kepadanya apa yang tidao.
kita ketahui. Kenapa? Karena saat dia melaksanakan konsekuensi ilmL..
dia menjadi orang yang dipercaya untuk memperoleh ilmu lebih. unnr.
itu Allah menambahnya dan membuka rahasia alam yang tersembunri.

Berbeda dengan orang yang mengetahui tapi tidak berbuat, mak.
Allah akan mencabut cahaya ilmu dan menutupinya, hingga dia pu:
lupa tentang apa yang dia ketahui. Sesunggtthrya teloh Kami berikti.
hikmat kepada Luclman, yaitu; "Bersl,ukurlah kepada AlttLi
barang.siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sestmgguhnlo ,_;

bersyukur untuk dirin,v-a ,gendiri; dan barangsiapct yang tidak bersw*u,
maka sesttngguhnya Allah Mahakaya lagi Maho Terpuji " (eS Luqma:
[3 1]: 12) Buah kesyukuran itu kembali kepadanya. Orang yans
bersyukur kepada Allah dengan pujian, Allah bersl,ukur kepadanr,
dengan menambah rezeki. untuk itu salah satu dari nama Allah adalal
sy akfi r/M ah a b er syukur.

'Ala wdlidayya karena dari warisan orang tualah dia mendapatka:
kerajaan kenabian.

;\b"; ta.|b 
-j*i';:\ 

clan untttk mengerjakan antal saleh -vang Engkr.,
riclai. Harga nikmat itu ralah menggunakannya dalam kebaikan c-
masyarakat. Bila kita dapat dipercaya dalam menggunakan nikma.
Allah, maka Dia menambahnya. Allah ingin kita menyebar kasi1.
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- - .'.rra menanam kebaikan di tengah masyarakat. Siapakah t:ong
'--rrtberi pinjaman kepada Allah, pinjanrun yatrg baik
'-.tltkun hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat

.-;,: pembayctran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.
,rnernpitkan clan melapangkan (rezeki) dan kepada-N1,alah

: , trtbalikan (QS al-Ba qarah l2): 215)
- -:.r menyebutkan setiap kebaikan dengan pinjaman. Dia
-= .: setiap pinjaman akan diganti dengan berlipat ganda. Hal ini

- -:1 asar hati kita menjadi reda dan rela untuk membantu sesama.
" 
- - Jra Pencipta dan Dia pemberi rezeki bagi semua.

+.i *\it dan masttkkanlah saya clengan rahmat-Mu.
- :-rn rahmat/kasih dan fadilah, karena keduanya sarana menuju
----,:an. Berkat keduanya kita masuk surga. Tanpa keduanya kita
r,.,,n selamat. Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-
.' .lttklah dengan itu mereka bergembira. Karmia Allah dan
'-'.-. tt itu adalah lebih baik dari opo yang mereka
-.;,r " (QS Y0nus [10]: 58)

-,-.nin sesungguhnya tidak hams bangga dengan amal yang telah
-" :rr1\.o, tapi dia boleh bahagia karena mendapat fadilah Allah dan
- - \) a. Karena kalau dibandingkan ibadah yang dilakukan dengan

..:1ng didapat niscaya ibadah itu tidak mencukupi untuk
- - ,:mva. Maka bila kemudian kita masuk surga. itu berkat fadilah-

-"o- i- !:? € ke dalam golongan hamba hamba-Mu rong soleh.

::iendahan hati Nabi Sulaiman. Walaupun kedudr.rkan dan
.3ng tinggi, tetap saja dia ingin dimasukkan Allah dalam'-:r' orang-orang saleh. Dia tidak ingin tempat khusus dan

,---=_rap dirinya paling baik di antara yang lain. Walaupun dia teiah
- , -:ejaan yang tidak pemah didapat orang lain. Walaupun dia
- :::dapat kenabian. Dia tidak sombong dan angkuh serla tingei

- -.,i. di sini dia meminta untuk dikumpulkan bersama manusia
-:- sa1eh.

- r:rkataan Sulaiman dan Daud yang menjadi raja segala raja.
::mikian dia mendahulukan hamba dan pasukannva. Ia

-.:r gandum kw 2, dan kw I diberikannya kepada rakr,atnva.
- :r, tidak menjadikan kepemimpinannya ajang untuk

:- ,.:u1kan har1a. Kepemimpinan adalah amanat yang berlujuan
.::lbantu dan memakmurkan rakyat. Allah akan membantunya.
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pembicaraan 
Sulaimal{1nSan Burung Hud_Hud

(QS an_Na*t titl, ioi-"
^-ra-':y'$!4(4 j'A-i:lqf jfi::1C jcl,,Uf :k;Dia merneriksa bururtg_but-ung lalu berkata; ,,Mengapa 

saycttidak merihar hutr-hud,"rro*oi"i, termasuk yang tirak hadir.,,Faq ada/memeriks a adalah mencikita paham i Mereka *;;j;;;;,";:,;:;:, s,esualr yang hilang. Darin.,,
pen))et.tt irrt; ,.So,.nng ')rrirnttturbt/ nenghadop kepatli p",,., 

",:,,sekalian?" (eS yusu tfizi,-17'i-" vttt't$ tafqid0n/hilang dan 
'katr-

o*,I*:r' X!:0, i:LH *X 
* ur'l i' a untuk m enc ari s e s u a tu yan g h, a : :

Makna ,yl, ."ii1 
,ton dia meme

harusmengontrolbaw_ahan.*ro,rr,",,rf."rX'r:r:*":i;il11?if
atau parlemen, dia melihat t. ,.rr*r. rradirin yang ad,a.Seakan_akan c..memeriksa barisan' Ini mengisyurutt*.*utaupun 

semua pasukan pal..:-padanya, dia tidak membiark-a*_*.iL 
"npa 

pemeriksaan.Tapi, kenapa buru,g itu dicari? K#;T;::'l7'1",'-u:,1 j,
surun pasir. Hud hg ,".*n;k"; ;,i#r*;:r? fjll_r.fl:;gJ::,:kondisi gurun pasir.-Dia aupui r"rrrru"r't irggu posisi air. di daram-bu:::,Buktinya ketika iu uert rta'k.pri"'iri"i*an rentang Saba yang tic-,i
?:.:t,1ll 

iman kepada ailah.'A[oi**n*to tictak ntenyembah _ii :.'raltg nte'gertrur'kan apct ))atlg tirpencrant di tangit dan di bmtti i;r..Ycmg mengetaltui apa yang karrri sem,bunlik.ctn clan apa yatlg k(il?::

i!:'::{:,rl3ir#;T1il1 T"" ';; '^ 
be.kata.'ien;;;:e 

^p^ }:-..
Saat Sulaiman rak rnelihat Hud_hud, dia berkata: ,r-ii{ir .eri } J ,mengapa saya fidak melihat huct_hud? Dia berharap semoga Hud_h-:tidak melanggar peraturan dengan tioak traair ke majelis, atai makla. ,,semoga Hud-hud ada' rapi rrlu riart meriharnya. Tapi saat criper....dan ternyata tidak ada di antarakawanan burung, dia pun berkata: ;i ,

4dt q apakah dia termasttk yarg tidak hacrirdan ia harus dihuh-rn: *
182
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(QS an-Namrl2Tlz 21)

glgrh siya benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang
*ias. 

atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-

datang

'hr dengan aiasan yang terang' Atau di sana ada alasan yang

unrk membenarkan dirinya untuk tidak hadir'
pahami dail ayatini bahwa rakyat boleh berkarya berdasarkan ide

benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang'

mimpin atau atasan wajib menghukum rakyat ataubawahany-ang

nkan pelang garafi. Karena setiap pelanggaran yang tidak dihukum

menimbulkan pelanggaran-pelanggaran berikutnya yang lebih

dan berbahaya. Saat kita melihat pegawai yang lalai dalam. tugas

Iak ditegur ol.h ututun, maka akan menular kepada pegawai yang

a Bisa saja timbul sikap malas dan tidak perhatian pada

ren. Ini bahaya,terlebih yang malas dapat penghargaal dan yang

linil ai sebagai pembangkang.
ntuk itu Sulaiman berlanji kepada Hud-hud, sungguh saya benar-

akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar

nnbelihnya keruoii iiko benar-benar dia datang kepadaku dengan

t rang terang.
ug,iiunu ftia-nuO disiksa? Jawabannya, dicabut bulu yang indah

a tinggal kulit dan daging saja sehingga mudah disengat semut.

dijaiiluonya ia bukan seperti burung, atau ta ditugaskan untuk

, i burung-burung yang lain, atatra dikumpulkan dengan 9r1*"g
ngsa hing-ga ia drpxok mereka. Siksaan meningkat, hingga

rknra ia pun mungkin mendapat hukuman mati'

ebagian^orang birpendapat bahwa muslim yang telah berumah

a lalu berzini bila- tertangkap, maka hukumannya bukan rajam'

a rajam tidak terdapat di ialam Alquran' Menurut kami ayat ini

' aiiadikan dalil bahwa zabhlpembunuhan itu adalah hukuman di

ing azab.

lila hutuman budak 50 kali cambuk sesuai QS an-Nisa' l4f 25.Ini
h berdasarkan firman Allah: minal 'azab. Ini mengisyatatkan

rz hukuman lain yang tidak disebutkan yaitu ruiam'

iembali kepada iemi utama. Ancaman Sulaiman kepada Hud-hud

183

==-.



Tlrsrn Sr-,r'n-cwr Jri-to ro

pendapatnya, tanpa harus minta tzin dart atasannya. Bila dilihat di sar.,
terdapat maslahat orang banyak, dan bersifat urgen yang tldak dap:.
ditunda.

Pada hal yang demikian pemirnpin harus rnenghargai ijtih::
rakyatnya dan menerima alasannya. Boleh jadi dia memiliki alas.:.
terpuji hingga harus diberi reward/penghargaan. Karena waktu luangnr -,

dia gunakan untuk kepentingan orang banyak.
Pada Perang Dunia I salah seorang pemimpin perang Jerra:-.

melanggar kode etik perang. Tapi pelanggaran itu menyebabkan Jemra:.
menang. Untuk itu Jerman memberinya lencana pahlawan, walaupun r,
tetap dihukum atas pelanggaran yang dilakukannya. ***

(QS an-Naml [27]: 22)

4utqi$ib#&iK3
:'#b?cot{,s

Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), laltr ia berkcrta;
"Saya teloh mengetahui sesuatu yang kamu belum

ntengetahuinya; dan kubawa kepadcunu dari negeri Soba sttatu
berita penting yang diyakini. "

Makna makatsa adalah aqantctlberdiri dengan tenang. Makna gl.tctir'.
ba'id adalah mudah yasirah/sekejap saja, dan tidak menunggu terlali.
lama. Karena ia menyadari bahwa ia telah terlambat dari pertemuar.
dengan Sulaiman, pergi tanpa izin, untuk itu ia pun segera pulang.

Begitu ia sampai tujuan, ia pun segera berkata. Karena ia meliha:
Sulaiman dalam wajah yang marah, maka sebelum Sulaiman berbicar:
dan nremarahinya, dia berkata: yr"y 'j a "*i saya telah mengetaltrr.

sesuatu ,vang kamu belum mengetahuinya. Maknanya, saya tahu ap;
yang tidak kamu ketahui. Perkataan ini ditujukan kepada Sulaiman yang
menjabat sebagai raja agung, yang diberikan Allah untuknya se_ea1;.

sesuatu. Untuk itu Sulaiman merasa sangat amat terkejut, dia ingrl
menyimak berita yang dia tidak ketahui.

Hud-hud meneruskan f" f, ? q |!J11 ctan kubawa kepaclcuttt,

dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Lafaz inr
merupakan lafaz yatg indah, dan memiliki makna yang mendalam. Bila
bisabain bikhabarin, maka lafaznya tidak indah. contoh lafaz lain yang
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.,ir3,-J:j-^J("1r.]kecelakacttttahbagisetirrypengumpatlugi
ilS Humazah l1Oal: 1)

' --, " 
f# ;l L'. i'L-i sa.t'a telult ntengetahrti sesltatu vctng' kortttt

.' ;'lgttrlttti rt,tr. i4a'l'ot'' artinya mengetahui segala sesuatu dari

. - ,:'.. 'Ltt-r. t. BcLfuitt nnthitllsanntdra teduh karena luasnya'

" -,: "\(t\'(1 nletlgetolttti apa totlg -tidak 
kanru ke17h1i " bukan

-.: -'.;', Celo dur'Ttktt'ungan bagi-sulaiman' tapi ini merupakan

,:.:rr baslnya. Ku,."a e'itatr tetan menundukkan Hud-hud untuk

-, .,,1t k.pudanya. Bedakan antara kamu bekerja dengan orang

, -:.3i'lll untrt-ir. Suut 
""otung 

bekerja untukmu ini menarnbah

..,:-. Jrltt ketinggian derajat' Ayat ini juga mengajarkan kita untuk

-r -ltlip bakat--dan keahlian bawahan' Beri mereka kesempatan'

ir'-.\r pellla";;;. ruang untuk mengungkapkan ekspresi dan

,_. nrefek,. Eerikan -.riku hak untuk berkata dan berpendapat,

-.-.-. tel.]tang sesttatu yang kita tidak ketahui' karena mereka

' ',,.1 ltntuk kita.

'.r 1:rin bahwa Hud-hud tidak mengenal ratu itu' sementara

-' :e 1ah -t'-tgtnut';'a' Namun Sulaiman tidak mengetahui bahwa

::etniliki raja Yang agung'***

(QS an-Naml1271 23)

f..,'/42 z -). "-\"a>-("'-'('.i+ " i'
-^*i:''"W rG t- 'ta{;Y't fe-L" 3tt\ r'n'} r'

;'1,111ittt\.'ctso,vantettjtttttpctiseortLtlgtt.cttlittt\:(lllgillelll€t.itttllt
. . i;,/, ctan ctii diantiger)hi segola sestrutLL serto metttptiltt tti

sin ggas uno Yttng b e s ar'

.-(*,maknanyatcthktnuittun/clipintpirtolehr'vanita'Kita
- '..r'.111 banyak wantta yang cerdas memimpin negara lvalaupltn

. :.,:r acla lelaki. Sifat wanita ini |i 
'f q q.:is tlun tliLt

-',.,lrr segcrlct sesLtatLt' ini mengisyaratkan kepada apa vang

, -: .:r-- Sulaiman: :e 
'F q q:it clan kanti diberi segulu sestt'tttt'

'-\rur1 121): 16) Arlinya' wanita ini memiliki apa yang dimiliki

- ,,-'- dali segi keraiaun, tupi Nabi Sulaiman memiliki kenabian

- ' --.,,i diniiliki Saba''

,rt -rf Q1 set'ta ntL't)tptttt\'(ti singgasana vctng besut" Arasv
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i!r':^n 
kursi raja. Indahnya kursi tergantung pada besamya kekuasaa:

Bagaimana disebutkan Arasy Saba. 
t.lr_an,azim/agwtgsedangka:.Arasy yang agung itu hanya ,iri"r, orrrrr? Jawabannyi' adarah barr* _keagungan itu rerkair a.ngr,, *r-rrj. ;?1;" ,.ril,J, denganrrr,sementara Arasy A]1rh yr;; il;rs-],.llru murrak.Ini yang dikisahkan UrA frra ?.iuA, Srtri,nan yang terkair dens.kerajaan. pada avar berikLrr iri Ji[^rnnan har yung-rcrkait deni..keimanan' Inilah yarrg m"mbuat Suraiman cemburu dan berjuang u,iu..menyelamatkannya dari kekufur"" _.rr;, kepangkuan i_ur. xxx

(QS an-Namt [27]:24)
!,i -7,,,i))i.7-- .7 ^ ,ui-E*J e e_u gt lj,q ,D4rr3&e5;G;.;

G iD:1),i#Ei*"irz@
S ay o nt e n d ap ati rti a,tt 

1 
n ko,,*lrlu,,,i n,ry n*b o/, matah ari, s e I ai,Allah dan setan terah 
''"nioiiion met'eka ntemandang incrahp er h u o t a n - p e rb u at an m e, e kL / a fu nn e: n g ha r an. gi m e r e ka-i,, i 1 o t o,,Gl/ah), sehingga mereka mit ac,pi r"rrrii,r.",Ayat di atas diucapkan karena saat Hucl-hud mengelilingi istar.

fl xl'l}':.T#:Tii::i:':"^:: ;+ ;li 
",uinva 

masuk i inar matah a :Har ini seperti ai ,umun fffi;;#;'ff;XX,rfi#l:,fffT#.:ilif
l?lf I Hl liilinl;?rc*u*'h i tungan nu,i a i 

",,,_a 
se, i ap r,,

ven r i ras i y, n g,n u,,,r ;; ;;;;;r;';il; :i; :..j#J ::l,*o,ff 
nr em i I,

Untuk itu saat Hud_h,d _.rgi'rr"".urat Sulaimur, ii bJa.rgg.. .venrilasi dan rrrenutupnya dengan'sayapnya hingga sinar rnar.ahari rid*,.masuk melaruinya. eatqis -.r-d"k;; #; saat tiba di ventilasr, Hud_h...:pun merernparkan rrrr.r ,ru. nud hud u.rirun kepada Arah dan ia sec,melihat Batqis yang tidak *.il;il;:;iy"
+u1 o:3 ;" -"t ;t'''-i wi:'w+) saya mendapati crict ti..kattmn,ct 

-''",y"rrloh 
mcrtahari, seraitt Arah.Dia mengetahui bah,.r,

fji*,SJ#l l?1":,r*, 
berhak un*r.-iio_bah 

.Dia 
jula mengetah-

menyembah Allah. 
enggoda dan penyebab berpalingnyu-i"unusia rl..

as{ ! n+ ++, f e"ei rd,iii .irr+rr & i::, clan setarue,_;
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' -;', ttterekct memanc{ang indah perbuaton-perbucttcut rtret.ekct
:':ulangi mereka dari .icLlan (Ailah), sehinggct mer.ekcr ritlcrk

. .:;rluk. Penjelasan Hud-hud sangat sempuma. I,i tidak perlr_r.--rra berlebihan karena, langit ))otlg tujull, bunti. tlcLn senrrrct
,li dalamn,va bertasbih kepada Artoh. tak ucra .\uotu ])utl
i:ertrcbih dengan ntentLtli-iv1'a, tetapi kcuntr ,sekolic,t ticltk

tsbih mereka. Sestngguhtrya Dio adulah Moha pem,ctntuu
. Pertgatnpun. (QS al-Isrd' lll: aa)
:errkut ini rnerupakan pesan yang dapat dipaha,ri dari Aliah.

(QS an-Namtl27l:25)

*fiiA1$"r6"t\7"C*Vt
'oAiqr6;;i1fr,r:t6

- 'tre,ekct tidak men.,entbah Allah \:ang tneilgeluctrkan ttptr
-' .'r'penclam di langit clan di bLni clcm v(:utg mengetcthui aptt
: ",tnut .sekalian sembut.t'ikctn dan apcr vung lrarntt sekalion

tt1'a tttktur.

.- iJ rnernilih rrcapa. -r;)': jr;h^Jr 
*e c*J, 3i-. +_rJr ra,*

i;crrr trpa vong terpendam c/i lctngit clan tli bLtmi karetta ia
-,,-ier profesional di bidang pengintaia, apa \ alr_c terpendarl ili

_ . Jr langit.
. .,rd yang terpendam di iangit adalali hr_r3an. dan ) ang

--,:. dr darat adalah tumbuhan. Dari d,a benda ini ter-jadilalr
- .r.gan hidup. Dengan air hulan terjadi kesuburan cli bumr.

- ,.:lbuh-tumbuhan, hewan dan manusia dapat makan.
- - -. Jari itu ilx 6j J-,}j 6 '&: dcn yong rnertgetctltui (tp(t .t.org

.-.iiittrt -semhunyikan dan apa yang karnu sekalian nl:cttctl;ctrr.
-.:t lain: "Ya Tulton karni, sesungguhnva Engkcttt rnengetcrltui
-' -,ttrri sembunl'ikan dan opa t,ang kami lahit"kan, clan ticlak atlcr'.!, -t',ng tersembL,t.vi b,gi Allah., baih tang atla di btmi

'irrg acla cli lcutgit. " (QS Ibrahim [1a]: 3g) dan kcttakanlah;
.':,i sekalian mem,erubutryilcan opo !ang ada clalam hcrtintu ctttttt
- tltirl;onn.t'a, pasti Alloh mengetahui." Attah ntengetcthui ttpct-
. trtlct di langit clan apa-apo 1,cutg ocla tli bLrmi..lllttrr
,,i (ttcts.segolo sesuatlt. (eS Ali 'InrrAu 13l:29.t**x
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(eS an_Namt [27]: 26)

@ n #i e3i U ;^ ^t y-iy.i {i,iAllalt, tiada Tultan eong O"rtrol, disembah) kecuali Dia, TuhcutYang mempury;ai 'Arsy yang besar.,,
Saat Hud_hud rnenyifbti Arasv

i :?i tr:* lil-,#n il{ffi :l H:l iF .$T iii u } iffi ,o,'J :
Arasy-Nya rungiiugurg secara.rrrur..tfengan Arasy All;. ir,=r.

Juz t9 8/8
(QS an_Namt [27]: 27)

@'e+(ii'e aK{a*J$1j6*
Berkatu Stt/aiman; ,,Akan 

konti lihakamuturmo,ut,o,o;i_o;;i;l:,i,!tr^,iir,,araukatt
Apakah kebena

ffi ilH *r#r# {, d;f j{{ri::Er#;i?' H:H T:lpembahasan l.rrii..i.liri 'glihatan-" muknanyr' ini peri-
Dalam ayat ini ditemukan adab dariIemah re,rbut o.rrr, seriap rakyat.r,, ojll?;i1, #?-iZ ^y,

q_rKi' akan kanti tihat, apa konu, b"'o-)*,:,: :l 
* r-

)rang-orotttt rrtrto A-,-.t..-, nor' afuuka/t kamu krnta'tt--o.r o n g - o r u t g f a r t g 
_b 

e r cl u s t a. l ujur *O"Ui"rrr" 
- 

;;, ;; :::rii:tr da k r ergesu_g"ri, n rr1,r.,, griliur' n"ro_n ro berd u sra.Bahkan' bira dia dusra.;rk;';;;',idak 
sendirian. karena banr.i.

::ili:f l.#i uff ,',#J;lifJ tia s"'ing ,*i,,*.n o..u,,-crengarnya. *' q ttrsrrcirrt tnuka dan supaya dapat lebih dek.:
Penggalan avat

::14d"ffi ;_#iJHJfl fr.I:.J#:lxilHi:;.f :x:,f; 
.;_jff 

tlIi:fl J',i:i J : [ : ] xT,:"[rgi[ l*ijln: fil ilxy,o 
j ril' o * o 0.,,,
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Dlo, Tultcur

keagungan: _

:1 keagllngai, . ,
, .\llah. Ka:.; _

+
't..;tlttttkLtlt

1 ilteto',.) Tic::
dcngan p::
:ttlr a inr p.; _

r.-sainva ad;..,-
i-r-ai ,-ia-

;t111/ [et'tttc,. .

-api 
Sulair:-,.

i'tt'ena ban..,,.
:llLtkan {-rI::-.

lebih d:":,

ntc.ngilh:.-
Llah nrakh. -.,
;1 lL'tap pa: _

ex N,cN,t zt.JuzD

(QS an-Namt[27]:28)

_'E' LF,r6r.,Ei6 "#':!; i Ay-g?u 6<,e;S:,*.i ii
Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada
sereka, kemudian berparinglah dari mereka, raru perhatikanrah

apa yang mereka bicarakan.

-gukti dari penelitian ini adarah pengiriman surat kepada Balqis.neksi ayat ini terlihat ijaz/singkat uiu aimittan dengan sebelumnya.
F"" apakah surat telah tersedia? Tentu tidak, adi kata-kata yatg
& -'-aitu sulaiman pun menuriskan surat di dalamnya berisikan
lrEng ini...dan ini. Setelah selesai ditulis baru diucapkan i.{aml 2g ini.f"qi semua itu dihapus karena semuanya dapat dikeiahui melalui alur
rcriE-

'& Jj "f kemudran berparingrah dari merekamaknanya menjauh
dtit. dan berusaha unfuk mencari tahu.

'+t- 
rsl apa yang mereka bicarakan apayangdapat didiskusikan

Li-"p" yang di dalam kitab. Darinya ditemukan firman-Nya: Makaq&h mereka tidak memperhatikai bahwa patung anak rembu itu*-dapgt yarjillmemberi jawaban kepada i"rki, dan tidak dapatafuri kemudaratan kepada mereka ian tidak rpiul kemanJaatan?
Q6 Thaha [20]: 89)

Seharusnya ada kisah yang harus ditulis, seperti Hud_hud pergi
='*rrharva surat dan melemparnya, Balqis membaci surat dan berdiskusi&rrn para pengikutnya laiu dia berkata.***

(QS an-Naml [27]: 29)

@ 66atdei'W,?.u.ee
B erknta ia (B alqis) ; " Hai p emb es ar_pemb es ar, s esungguhnya

telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang *"tn.,,
Pada ayat ini terlihat jawaban yang begitu cepat. Setelah izhab/

pgilah (QS an-Naml l27l:28) langsung ratu Saba, berkat a: ;1\ir 
=-cf1 

u-

if ,Y Illi hai pembesar-pembesar,.sesungguhnya terah dijatuhkan
bNaku sebuah surat yang muria.Ini mengisyaratkan bahwa perintaht.'r*ima1harus ditindak lanjuti segera dan mendesak.
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Makna mala'/pemuka ialah orang yang menjadi pusat perhat'-

manusia, mereka orurg terhotmat yang sering diminta pendapatnya'

€"f uq c\ .li ri! susu,tgSuhnyct telah diiattthkan kepadahr sebt,.. -

swratyangmulia.Disebutkankitdb/stu,atdengankarim/mulia,bo];:
jadi kareria Saba telah mendengar tentang keagungan raja Sularm':

Atau karena tulisan itu ditulis dengan indah dan rapi' Ditutup deng":'

stempel yang diisyaratkan bahwa surat itu penting' ***

(QS an-Naml [27]:30)

,? ;)i F)i i;, A fr;,'&) a fr\
Sesungguhnya stu'at itu, dari sttlaiman dan sesungguhnya (isi)

nya; "Dengan menvebttt namo Allah Yang Maha Pemurah lagi

Maha PenYaYang. "

Jadi, Saba telah mengenal Sulaiman' Dia mengetahui bahu '
Sulaiman itu nabi dengan sJgala sifat kemuliaannya. Sulaiman men,l:'

surat itu dengan nu*u-Alluh. Isi suratnya tentang ajakan rrntuk menaa:.

Allah. Secara global isi surat setelah Bismillah adalah sebaga'

berikut:* * *

(QS an-Naml [27]:31)

'!t'49 
")?'"li$<\

Bahl,vctjanganlahkalnttsekalianberlakttsombottgterhadapku
clan ditan-glah kepadaktt sebagcti oratTg-orot'Lg berserah diri.

Ini bagaikan telegram yang berisikan pesan singkat tapi padat i

* t* balma ianganlcth kamtt sekalian berlaku sombong terhadapku'

,LIluw di sini sikap wibawa yang biasa dimiliki oleh seorang pemirnpin'

Karena Balqis merasa sederajat dengan Sulaiman' Dia ratu yang

memiliki singgasana agung dan dia memiliki apa saja'

Ditulisnya surat d-engin nada seperti ini sangat fantastis dan perlu

perenungan iebih seksaia. Untuh iiu setelah dikabarkan kepada para

penasihat tentang surat itu serla isinya, dia pun minta pendapat dari

mereka. ***
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(QS an-Namrl2Tlz 32)

'D p'# i{-'iA^+6 L?(' 6ie"-6$q6!r6'
Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah saya

pertimbangan dalam wrusanku (ini) saya tidak pernah

memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu sekalian berada

dalam majelis (k )."
Telah kita jelaskan makna secala harfiah fatwa adalah quwah/

iffifiton. Fatwa yang demikian ini akan memberi kekuatan dalam

nnrilm dan alasan.

€lil sP dalam urusanku (ini), padahal ini adalah permasalahan

rfiri-kerajaan. Bila dia disakiti oleh Sulaiman, maka kerajaan[ya

rjadi tirhina dan wibawanya akanruntuh di hadapan rakyat'

,:,4X ,-? t;'1 +t * 6 saya tidak pernah memutusknn sesuatu

twvalan sebelum kaLmu berada dalam maielis (cu)' Saya tidak akan

mutuskan sesuatu sebelum mendengar pendapat kalian' Ini
'rnnr*rgisyaratkan bahwa dia sangat bijaksana dalam musyawarah'

ndaupun dia seorang ratu, penguasa penuh, tapi tetap saja dia

rcrnusyawarah untuk Lenyelesaikan setiap persoalan, para penasihat

m pemuka pun berkata: ***

(QS an-Namt [27]:33)

,U t;G ri(. e,tiu,*)$'iG )i, ;l'tlii l:,'tji ;"'tj?
Mereka meniawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki

kekuatan da"n (iuga) memiliki keberanian yang sangat (dalam

pnp"rongri;,-dan keputusan berada di tanganmu; maka

pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan"'

Kitaada|ahpasukankuat,tubuhtentarakitakekar,mereka
rtnberani, persenjataan kita lengkap 'fl\ ;i$ dan keputusan berada

ti rcnganmu. Bila ratu melihat perang harus dinyatakan, maka kami

o-uu" t"luh siap. Mereka memaparkan pendapat tatpa harus

-rreksakan kehendak kepada ratu. Mereka menyadatt }uga bahwa

Sang diperlukat adalah ide diplomatik bukan ide perang'

Karena ratu yang memegang keputusan atas apa yang dia
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kehendaki. '*i" riu 4p;a tnaka pertimbungkanlah apa 'vctng 
akur:

kanttt per.intahkan, sedangkan kami siap meiaksanakan perintah'

berperang atau jalur diplomasi. **x

(QS an-Naml [27]:34)

i i rF' \635 "-.6J \]6" tiY i$i tYav
L-

;: 6]12":rrK'=ii-i*y,
Dia berkata;"sestutggtrhm'ct raio-rctia apabila memasuki suatu

n e g eri, ni s c av a n', 
"r'i 

k, m e mb in as ctkan ny a' d a n m eni a dikan

penitrchrknya !_ong nnlia jctcli hina,. clan demikian pttlalah yang

okctn rnerekct Perbuot. "

Balqis memaparkan idenya: Dia berkata; "sestutgguhn,va raio-ro.f u

ttpabilctirrr*r,r,ki suotLt negeri, ttisco'va tttereka membinasokarutya' cluti

nienjctclikart penducltknyo lorg ntulia.iacli ltina; clan demikian pulalult

yulg akan mereka prrlrrit. ttu karena mereka menginginkan kerajaan'

Biafanya mereka uku, ,-t.r*ak apa saja yang mereka lalui' Kenapa)

Karena saat mereka yang arnbisi dengan kerajaan tapi tidak menjamin

dapat menang dalam p.f.rurgu,, maka mereka pun akan merusak apa

saja. Namun saat n .i.ku telah menjadi pemenang, maka mereka putl

menata kembali dan tidak merusaknya'

ljii +Ui iyi trio1 4an menia1ikan pe,c1,tduk,a t-ang mulia iatli

hitta,Karenaralayangbarrriniberdiridiataspuing-puingrajalama.
Jadilah mereka yang dulunya penguasa menjadi tawanan karena sering

terjadi dendam yang terus berlanjut antara kerajaan'

Adapun firman-Nya: 
'J1)i*ii- 'd]s': clan clemikian pulalah,vong akcut

mereka perhuat. Ulama berbeda pendapat tentangnya' Ada yang

berkata: "Ini pendapat Balqis' sebagai penutup dari perkataann-va

sebelumnYa."

Dijawab: kata Iii- U.tS1 tidak mengandung makna' bila sebagai

penutup dari n:i \iLti i'g tk: 6;i-ii ';":; 
\ret 'il 3;li,tl ;l

,sesttttggthnva rctja-l.aja apabila nlemasuki. Sltatu negeri, ttisca|tt

nterekct membinasctkair.,,vo, clan rneniaclikcrn pencltdukn,va ycmg ntulict

.jacli hina.
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Iadi. pendap at yang benar ud{"f lahwa 
ini ucapan Aliah' yang

denarkan ,r.upurr- Balqis' Balqis cerdas dan berwawasan'

Dtdasannya dipuji Tuhan' Ini mengisyatatkan bahwa Allah adalah

ira seluruh makhluf<.Eitu rrr"rA"n[ar-kalimat yang baik dari umat-

ili^" olJ"t""g , runpu iaurasa faiatisme dan mengucilkan haknya'

(QS an-Naml [27]:35)

'@'rj1"ii Ui A":)\f i"&' CYW i!,
Saungguhnya saya atn mengirim utusan kepada mereka dengan

,*"ffti*i) lrodioi,-io" (sai,a akan) menunggu apa yang akan

dibawa kembali oleh utusan-utusan itu'

Setelah para penasihat dan pemuka menrberi waktu ratu Balqis

mk berpikir tentang keputusan yang diambii' akhirnya dia pun

riua: "Bila Sulai#" ;;:; maka-dia mungkin seorang -yang 
haus

rtr- bila dia seorani;;l;"k" dia tidak ptot-ttl dengan.harta;' Dra

un memuturku, ortok mengirim hadiah yang disesuaikan dengan

c&d*kan Sulaiman sebagai"raja, dan kedudukannya sebagai ratu.

*lh *"o"tapkan kepada" Sulaiman bahwa dia wanita kaya ruya'

.fL{i.h itu tentu sangat berh arga danmewah'

Biasanya para raja-iihais hana hingga meminta upeti dan pajak

rytahun'Biladia""uir,"ritutidakat.a"aitut.otanfiya.Inipendapat
mr dari ratu Balqis. Dia menafikan perang sebagaimana yang telah

ilusulkan oleh Pemuka.* 
**

(QS an-Naml [27]:36)

UT, Xi'- *\;-f; ;t', /t35 i\tlAi :e 6
@t;t#;cfrs!:r

l{aka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman' Sulaiman

berkata: "Apakah (patut) kamu men-olong saya de-nqan.harta?

twka apa yong aii"ii" Alloh knpodaku lebih baik daripada apa

,' o n g aiU 
"rilron' 

-Ny a k ep a d amu ; 
.t 

et ap i k amu m er as a b an gga

dengan hadiahmu'"

\Iaknanya, saat utusan Baiqis datang ttPu.d? Sulaiman dengan

la.tan.*jtir' w, "P iilr gr;i 6 )*t /t41 
'J'a 

sutatman berkata:
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"Apakah (patutl kamu menolong saya dengan harta? moka apo t,;' :
diberikan Altah kepadaku tebih baik dari opa yang diberikan-\ ' -

kepadarnu." Hadiah apa ini? Saya ini raja segala raja yang memil.'-
segalanya. Penolakan atas hadiah itu merupakan pukulan kepada Balc:.

ai'y &y, dri kctmu merasa bangga dengan hadiohri::

Sulaiman memberi balik hadiah kepada para utusan, dan dia tic"
menerima hadiah.

Hadiyatiktun dapat dimaknai dengan tiga pengertian. Pertar, -
hadiah ini kuberikan untukmu. Kedua, kalian akan senang b. ,
menerima hadiah. Ketiga, saya akan kembalikan hadiah ini kep:;
Balqis.***

(QS an-Naml l27l: 37)

A,i',it9'J ,'kA'cGAAg
i j',o;*-i_,'ii-$i;A_,

"Kembalilah kepada mereka ,sunggtth kami akan ruendatangi
mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasct

melawannya, dan pasti kctnti ctkon mengtrsir mereka dari neget'i
itu (Saba) clengan terhina dan mereka menjadi (towanan-

tawanan) yang hina dinct."

Telah disebutkan oleh Ratu Balqis sebelumnya irurl, q'ji i ..
dan (aku akan) menttnggu apa yang akan dibawa kembali oleh trttLs.;''
tttusan 2tu. (QS an-Naml l21l: 35) Seakan-akan Sulaiman merasak-
isyarat dan hadiah yang diberikan karena dia seorang nabi. Untuk iru :.-'
berkata: "Kembalilah kepada mereka sungguh kami a.kan ntendatcL,:a

mereka dengan bala tentaro ,yang mereka tidak kuasa melawattrtl'tt. ,;--
posti kami akan mengttsir mereka dori negeri in (Sobo) dengon terl, ":

dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina tlir,.
Dikembalikan hadiah ini sebagai wujud perang diplomatik, kar;.-
ucapan Sulaiman adalah ucapan nabi, bukan ucapan raja yang an-i'c..

memperkaya diri.'b)tW'ij i)i W #tsI-1 dan pasti kami akon ruengttsir nt€t'.. -

dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjacli (tatrctn.;-'
tawanan)yang hina dina. Seakan-akan dia membukatabir atas apa r;:.
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zrrkan ratu Balqis . Dia berkata: "sesungguhnya raia-.raja apabila

qasttki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya' dan

-..iadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah

;g akan i"rrko p"ri"oi. (QS an-Naml l2l:3$ Ini juga bentuk sinar

:abian Sulaiman.

\taka {:i W &Ft dan pasti kami akan mengusir mereka dari

Tttri itu (Saba) dengan terhina karena dia akan merampas kerajaan'

=ndian 
menjadi hamba. Setelah itu \tb "f s dan mereka meniadi

:aflnan-tawanan) yanghina dina. Shaqhir di sini artinya dapat saja

:unuh atau ditahan.***

(QS an-Naml [27]:38)

@ <* e\u i ri w;,ii"# Wi W-i6
krkota Sulaiman: "Hai pembesar-pembesar' siapakah di antara

funu sekalian yang ,onggup *n*io*o singgasananya kepadaku

sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orangyang
berserah diri."

Di sini juga ditemukan cahayakenabian Suiaiman' Dia mengetahui

m Fng utui t"4uai saat hadiah itu dibalikkan. Mereka pasti masuk

iIEr
Dikembalikan hadiah mengisyaratkan bahwa sulaiman adalah raia

mg bijak, tidak mengharapkan apa pun selain dari tunduknya Balqis

mCa f.[ah. Saat mJreka-akan datang untuk masuk Islam. Sulaiman

ryln dari pasukannya untuk membawa Arasy Balqis' Sulaiman

wpkan tahwa batas waktunya sebelum pasukan Balqis tiba' Jadi,

enu dilakukan sesegera mungkin, pergi ke istana Saba' melepaskan

q:nce dan membawanya ke 
-istanu 

S.riuimu"' Tentu hai ini tidak

rmnlgkin dilakukan manusia.
Dalam hal ini Sulaiman pun tahu. Dia tidak memerintahkan hal itu

,a,.ulril, manusia, bahkan jir biasa pun tidak dapat melaksanakannya'

roT a jin tertentu saja yang dapat melakukannya' ***

-

lrIllll:llllll]tlll 

I 
| 

| 
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(QS an-Namt [27]:39)
*A1:l aA ., b-

V 4G4*$46,:i;i;Jv "r.);a $ n3-*:;,;*:::I:,,.,!onr cerdik) dari gotongan jin; ,,saya 
akan ctatang

ft ( p e a a m u d e n g,an. mem b aw a s inggas ana i tu kep adamtt s e b e I u n tkanttt beruliri iari t"*po,t auir.iTr'r; r"rungguhnya salta benar_benar kuat untuk membawanya lagi aZjr, ipui*,
Jin seperti manusia, memiliki kekuasaan dan kepandaian. Di anr3::jin ada yang pandai,dan ada;"g" y"rg'rriasa-biasa saja. Ifrit adalah r.cerflk dan banyak akar serta -J-itit i-t ekuatan y"rrgl;"'^biasa. Diai:.:melaksanakan tugas ini dan berkata: ,,Sa1,e 

"i;;.;;;;,r"[ knpo,n,,,,dengan membawq singgasana int ke,oct(mlu seberum kamu berdiri dt;..tempat dudukmu; . ,sesungguhnya aktr benar-benar kuat unt.,.ruerubawanya lagi dapat aiprr"oio (ei an_Nam 1 l27l: 39)Ini ucapannya secara global ,ujul ku..ra kedudukan Sulaiman r.antara rakyat untuk menetapkan dun ..-pelajari itu sendiri ter",lnemakan waktu.

Ucapan Ifrit \ri ',sf i,,la ,tl) sesungguhnya aktt benar_benar.h,.".
untuk m1mlcyanli tag-i /apat 

-Aro"r"oro 
menunjukkan bahwa Ifiit r.mengetahui keagungan singgasanartya. Ia rungui U"rfrrrgr.'Untuk r:_perlu hati-hati saat ,r"ngu.rgku tnya.

Walaupun singgasana itu blsar dan agung, tetap saja ,.saya ku,:mengangkatnya dan berlanggung jawab, Uufrriu ,lrr,gg;;;u itu trd:.rusak."
Kemudian ada yangberbicara tapi tidakjelas sosoknya. **>k

"'; ;; ;" ;::;: ; :f: !' | ::1 f m e mlu n) a i i tntu d ari A t ki r a b " s o v a

berkectipr;i;i,i{;f :3:,:,:i,,:;r;:"i,1tr:;;:::#,nll,l',1.!1n,,^
di hatrapattn,-a, ia putl berkato; "Ini terntasuk karuttia Tuhanktt
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tottLtk nTencoba sq)a apakoh saya bersyLtkur atau mengingkari
(akan nikmat-N1ta) Barangsiapo yang bersl,ukrn. moko

..;rutggtthnya dia bersyukur untuk (kebaikae dirin1,61 sendiri dan
barangsiapa yang ingkar, maka sesutTgguhnva Ttrhonku

Mahakaya l agi Mahamulia. "

- lama berbeda pendapat tentang sosok yang memiliki ilmu dari
- ,...ib. Pendapat peftama, mengatakan bahwa maksud Alkitab adalah

' Mah.fuz. Allah mengajarkan sebagian rahasia-Nya kepada
. --.rntir makhluknya. Dia bernama Ashif bin Barkhiya. Hamba Allah

- . saleh yang diberikan Allah rahasia alam kepadanya.
?:ndapat kedua, dia adalah Sulaiman sendiri. Karena saat Ifrit

' .', :iir "Sayct akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu
.i.trrttr sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. " Dia berkata:
-; okan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamtt
. lip " Karena kalau ada orang lain pasti orang itu lebih hebat dari

. - :ran dalam mengetahui Alkitab.
{;ta jawab: "Keagungan Sulaiman adalah dia memiliki rakyat yang-.: Orang yang dapat memindahkan istana hanya dalam kedipan

.'. C)rang ini rakyat yang melayani Sulaiman di istananya.,,pepatah
i - .-:takan bahwa keunggulan bukan berarli kemuliaan. Syarat
,- 'Jr raja tidak harus mengetahui segala sesuatu. Jika demikian. kita
- :anggil raja untuk membetulkan kran air yan-u bocor di rumah kita.

' . demikian kita berpendapat bahwa orang ini adalah Sulaiman.
.:rdapat perbedaan besar antara orang yang mampu mengangkat--.::aoir sebelum raja bangkit dari kursinya dengan yang mampu

: -.:ni,kat dalam hitungan kedipan mata.
'"1:ngangkat singgasana dari kerajaan Balqis ke istana Sulalnan iru

' , . rnemakan waktu. Tapi berlambah tinggi kekuatan bertarnbah
- . . u'aktu yang dibutuhkan. Contohnya, di sana terdapat perbedaan
- : :Ieflgendarai mobil, pesawat atau jet. Begitulah kita memaharni': r,a Isra'Mikraj. Nabi dapat cepat pergi ke Baitulmakdis dan

--..-ri \{untaha karena dia dijalankan dengan kekuatan Allah bukan'-::jrkan kekuatan dirinya. Kecepatan Allah itu di luar 1oe1ka

l.*.,uurnyakepada jin 'd") 4t"rji J+ i cJ;i uimerupakan
' - :.ln kepada jin tidak menduga bahwa dia lebih kuat dan manusia.
, -..1ah berkehendak memberikan kekuatan kepadaku, niscaya kamu
" l:rat mengalahkanku.
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Di sisi 1ain, jin itu sendiri relah ditundukkan Arah untukberkhidmad kepada manusia. para jin itu membtrot ,r,ri,t, Sttlaimcut apayattg clikehendakinya rtari geclttng_grarrg, ;;r; ,',,r'[[, ctart patung_parLrlg dan piring_pir.ing ,irg 1i"ir,.ry,a) sepi,.ti kZ|ant dart periuk.t'crtg tetap (ber,tda di 
.atos rtrngTtt). tOS Srilr,li+j,'rr,r",,,,,Untuk menunjukka, padi ,ir,'duir*u mereka itu bodoh. Merekatetap bekerja untuk Sulaiman, p"arrr"r Sulaiman telah wafat dala,rkeadaan berdiri di. atas to,gkat di hadapan -...r.r.-vereka beker;akarena segan dan diawasi ot.ffi.

FirmanAllah j. p.t' lJ-o j6;;r._ (";;;;t, t$jmakatatkcrtct
strlaiman nterihat singgasan-a ittt terretak rli hacrapannva, ia purrberkata; "Ini terntai,I ka,tnia i,,trortu,,, baik perpindahan iftrdilakukan oleh diri Sulaiman 

"r"u "iJyang ini,,,, yung ;,;.,.;;;,r,",T,ffi.;:X'flj?il,T;iXiilf;: Alkitah
'rsi ai ;qii 

".,h. 
ruhr,rku ,,nt,k mencoba sa,a apakcth scryriber'.s1'ttkttr Lttott nlenKittgktrt.i (aA.on ttiAtmaka s ava oi,,,i 

" 
t"i 

"rr" 
u.,p." r,". i i"rx{, {i:,'/" r,nl I" 

"Ir, H' fitli,ikmat maka saya gagat. raren;;;";;*antung pada nilai akhir.Syukur adalah rnenisbahka",t-r,- t.pua-u' p.-;;;r -N;" (Ar iahhingga kita tidak lupa ,kit;; r."iro"n"* ,ikr;;;-;;.i.'i..ugrrgr,,Pemberinya' Dengan sombong r"r.orung berkata:,.sufJ'**dapatkar:semua ini karena ilmu yang ruiurnifiti,,,
+'*;:"#"H-;^;;"::,

sesungguhnyarlia'!:Ir:rL';;;r'";r";:;;::;;;::r:":::,:;:f;i;
tidak bertambah besar dengan r.".y.,i.u.u, kita. Alrah memiliki sifa:sempuma sebelum seseorang be.syrikur kepada_Nya. trrrrgrirpa ya,_.o..t 

f:r', ? 
uol r r:,!ur 0", i, 

"r, 
r'vr' * r"'rru a i tlp ##iu. j

F, .5le .tJ ,-r_t! F ;n1 clan barangsiapu .yang ingkar, ntctk,;sestttrgguhnya Tttha.t:.ktt Mtthakot'a rtrgi Morronrttria. Barangriupu yrn__tidak bersyukur, sesungguhnya ittun 
-uut 

ukaya dan tidakriremerlukar.

ffi!fl li'il?-il:t"f;;-o'; Li"p ''-u;;il;;; ;"H; wa,aupL,,

untuk itu saat kita renungi firman-N ya: Dict telalt memberikci,kepodamtr (kepe,ruanmtt) arri r"[ot, apa yang kamtt mohortkti,kepador.t'a' jiko kumu^ntenghitung iit *o, Attah, tidaktah crapat kort:menghinggakannya. S"rurigrhnlo *)rrrio itu, sangat zaliru tlti,.

r98



AN- NAML 27 . JUZ Ig

i;ngat mengingkari (nit*nat Allah). (QS Ibrdhim ]al: 3$ Pertama,

:rurup dengan 'tk ip i*it Ll rurunggrhnya manusia itu, sangat

-!im dan sangat mengingkari (nilcrnat Allah). Bahwa ada di antara

-,.nusia yang zalim dengan kufur nikmat. Kedua, ditutup dengan: jika
i;nu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat
vcqentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha

?zngampun lagi Maha Penyayang. (QS an-Nah1l16l: 18) Walau

eoikian Allah Maha Pengampun kepada hamba-Nya dan Mahakasih.

Saat Balqis tiba, Sulaiman ingin menguji akal dan imannya' ***

(QS an-Namrl27lt 4l)

'A t riJ tj?qiK A 
" 
ii }tt;ri6'9,* JG'

Dia berkata; "Rubahlah baginya singgasananya; maka kita akan

melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang
yang tidak mengenal ("yo) "

\-akirill ingkarilah kebalikannya' arri/Al kenalilah. Maksudnya, saat

:.icogasana Balqis dibawa masih dalam wujud asli. Kalau dia

urlihatnya tenfu dia akan berkata: "Ini singgasanaku," dan kecerdasan

3u,qis tidak dapat dtuJi. Untuk itu Sulaiman meminta kepada

rusukannya untuk mengubah singgasananya.

::4. I olt q ttlJ '?i q i 'F maka kita akanmelihat apakah

na; mengenal ataukah dia termaswk orang-orang yang tidak mengenal

11"rr. 
''Apakah Balqis akan berimart, atau apakah Balqis secara logika

rcei menjawab tentang singgasana ini. ***

(QS an-Naml[2712 42)

Z,'*-r:i(?,Woi;iq;V;frgee'q:',=";(*?'t'E3;as
Ker,ka Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya: "Serupa inikah

singgas anamu? " Dia menj awab : " Seakan- akan s inggas ana ini
singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan

kami adalah orang-orang yang berserah diri. "

Pertanyaan timbul dengan lafaz 43'' (iki serupa inikah

Nfr,ryr;rsazamu?" untluk menguji sejauh mana kepintarannya. Kalau
,titusrrkan 'ahazalinikah, tentu ini memojokkan dia untuk

r r | | l l!1! lll t

lr,rll,
tllrrll,

ll
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menjawabnya." Tetapi karena ditanya "ahakazarseperti inikah?..Seakan-akan Sulaiman berkata: ,.tri boku, singgasanamu,,, maka saarBalqis melihat secara umum dia mengenal itu singgasananya, tapi saarmelihat ada perubahan dia pu, ..na.,g1it.] bukan singgasananya.Untuk itu dia menjawab ,..uru diplomasi yurrg ,r"_ungkinkankeduanya i Lie seakan-akan singgasana ini singgcrsanaku.Dari sinrSulaiman tahu bahwa Balqis sangat cerdas dan memiliki akalcemerlang.

Inilah yang dikatakan Ahnaf bin eay saat Muawiyah bin AbLrSufyan berkara: "ya Ahnaf k";;;; lurru tidak -"rr..r.u Ari di atasmimbar sebagaimana orang lain mllakukannya?,,
Ahnaf berkata.:,,Maafkan saya Amirul Mukminin.,,

,".,rYffilJr1r1,, 
berkata: "K; ferintanta' ugu, kamu iug,

Dia berkata: "Karau diperintahkan, maka saya akan naik ke mimbardan berkata kepada lemaat ' "fi;; Amirur v.,r.minin Muawiyahmenyunrhku untuk..melaknat Ari, maka katakanlah bersama-samadengan: "Dilaknat Allah_lah dia.,,

k",.1;fir:aat 
itu Muawiyah berkata: .,ya Ahnaf, tidak usah kamL:

Kenapa? Karena laknat itu kembari kepada Muawiyah atau Ari.
ry e?t W q !.jr q:b to*i tetah diberi pengetohucrt:

sebelumnya dan kayi laarl ororrg_rrorg yatlg bersercth ctir.i. Bolehjadi ini lanjutan perkataan griqi;,"yrrg maknanya kami rahu kamu

i..*",,T1:1"ttr#.*f 
i, saat'i,.rirarradiah'l'at--u"r.r, jadi inr

-4u\ , ,, -(QS 
an-Naml[27]: 43)

t ' ;t$7ee c,e;;9,i3r3nl1 ift6.C)
Apa yang disembahnya selama ini selctin Altuh, trrcrtcegahnya(u n ttt k m e I a h i r kan ke i s / am anny: o),- no, 

" 
r r,s e s u n g gu hny a d i adahttlunyo termasuk orang_orong yang kalir.

Maknanya, apa yang dilakukan Sulaiman dari beberapa peristiwa diatas telah m::..g+ 
falO]s untuk r.*, ,..1.r.,mus dalam kekufura,.

'j/u lg { *,'5 4! kor",r, sesttngguhnya clia dahttrunya termctsuk
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''J-ot'attg vang kafir' Dulu Balqis kufur kepada Ailah' Semoga

- -:rn pelajaian berharga ini dia berubah pikiran' ***

(QS an-Naml[27]:44)
t,-. i,j\2..-,2,,lIZ4a|>:,', 1""Y-' " ^'n" 

/
<j; Je L{+\- ;i Ji'$ LA ia-' ;! \:Ii'fi:r &i\ U J+

J ifi, ;' 5b q\,r) A-3 
-"'-V -";*'A

'f "i:iri:) 
^i--i."):"

Dikcttakan kepadanva; "Masuklah ke dalam istana'" Maka

-trkctlcr clia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang

besat.,tlanclisingkapkanlryakeduabetisnlla.Berkatalalt
\rrlcriman;"sesunggthnya ia adalah istana licin terbuat dari

',tcct " Berkatalalt Balqis: "Ya Tuhanku, sesungglthnya saya

:elctlt berbuctt zalim trrhodop diriku dan sava berserah diri

bersama Sulaiman kepada Altah, Trthan semesta alam'"

t..,tt dapat diartikan dengan istana agung dan,,megah' Atau

--. .ng istana tempat raja duduk. Saat Balqis masuk t; )*t lantai

:it. dikiranya kolam air yang besar dra menduga bahwa itu air'

..),r saat melihat air di depannya dia akan mengangkat bajunya
-.. -,tomatis agar tidak terkena basah. untuk itu terbuka betis Balqis

. ., Jra mengangkat bajunYa.
:.,-.i S&ot itu Sulaiman berkata: 4\'g i \"-# a't' "i\ sesungguhnya

,.tltistattalicinterbuatdarikaca.Makt:iafiyamasuklahdan
- - ,-rkut basah, ini bukan air, ini adalah panggung yang berlantai

-,:.. kristal, di mana air yang berisikan ikan mengalir di bawahnya.

--* '5L ;\ i-) Ut berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku'

-':.tlitl\'a saya telah berbuat zalim terhadap diriku' Pertama'

- J:rra kufui kepada-Nya. Kedua, buruk sangka kepada Sulaiman'

- -.a ingin menenggelamkanku di kolam air'

--& t-) L or.Ji g. L^ll:i1 dan saya berserah diri bersama

..kepaclaAltah,Tuhansemestaalam.Padaayatinibaruterlihat
:::s a Balqis menyatakan Islam pertama kali' Sementara

.-.,:sebelu*ryu,ketikaBalqisdatang,ditanyakanlah-kepadan'va'
itikoh rirggoronon u?" Dia menjawab" "seakan-akan

20r
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stnggasana ini singgasanaku, kami terah diberi pengetahuatt
sebelumnya dan kami adarah muslimin/orang-orang yang berserahdoi'" (QS an-Namr l27r: 42) dapat dipahami ig, r?uigai perkataan
Sulaiman.

t& e t*Lit dan saya berserah diri bersama suraiman.Seperti
perkataan para ahri sihir Firaun saat merihat mukjizat: Laru tukang_tukang sihir itu ters-ungkur dengan bersujud, ,"riyo berkata; ,,Kanti
telah percaya kepada Tuhan Hirun ,an Musa.,, (eS Thah, pe: 7O)Karena iman itu semata-mata untuk Ailah, ou, ,u.it trJat tain hanva
sebagai utusan dari Allah. Untuk itu Balqis b..t utu, :s"*;.;#;i;
bersama Sulaiman." saya berserah diri iqi: ! bersama suraimart
bukan,;rCi:l ttntuksulaiman

Benar, dia terah mengaku dan sadar bahwa Sulaiman adalahseorang nabi, tapi keagungannya sebagai ratu tidak sefia merta harusmengalah. Dia berserah diri bersama Sulaiman kepada ettur, semata.Jangan duga saya berserah untukmu, saya bersamamu berserah kepadaAllah' Saya dan kamu sama. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Kitasemua hamba AIlah.
Dalam beberapa kitab tafsir ditemukan kisah Israiliyat. Diantaranya, Sulaiman 

. 
membuat panggung itu bertujuan agar dapatmelihat keindahan betis Ralqis Tupi it.-,itiour. benar uita oltinJau sebagarsosok Sulaiman yang nabi. *i*

PELAJARAN.PELAJARAN DARI
KEINGKARAN KAUM SALEH

(QS an-Namt [27]: 45)

'^ifr bfii 
") 

Lx+G &g 
-,_*, tirx5 A;

@;<-,:*.)Gj&tiy
Sesungguhnya Kami.telah menguttts kepada (kaum) Tsantud
saudctra mereka Shateh (yang ierseru): ,,sembahlah A,ah.,,

Tetapi tiba-tiba ntereka (jacti) dua gorongan yang bermusuhan.
Telah kita bahas pada surat eS asy-Syu'ard' 1261, kisah Nabi Salehdengan kaum Tsamud. pada ayaiiri t irat itu diurang r."-u"ri karenaAlquran mengisahkan kepada Nabi Muhammad cerita rasul-rasu1
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.-iLllmnya untuk menetapkan hatinya. Setiap kali Nabi Muharnmad
: -galami guncangan jiwa, Allah pun mengisahkan satu kisah -vang
. ,.:i dengan apa yang dialaminya. Jadi, ini bukan pengulangan. tapi

'.---kan-percikan sketsa yang berbeda, yang bila dikumpulkan akan
.:.'adi satu kisah sempuma.

F'rman-Nya: roJua io' ,-,, J: ul*)i slll clotr sestrttggtrltrt.t.tt Ktutti
' ntenguttts kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Shaleh (1'ong

. i'ul. Pasti ada pesan yang dibawanya yaitu;ir rli'}r ii "senfiahlah

ibadah adalah taat kepada Allah atas apa yang diperintahkan-Nya
meninggalkan apa yang diiarang-Nya. Adapun yang tidak'::rntah dan dilarang (mubah), maka apabila ingin dikerjakan

.-.<an. bila tidak ingin dan ditinggalkan tidak masalah. Bila direnungi
.:. ini, ditemrikan bahwa syariat 5 %o dari kehidupan kita, dan

, -.,1'ak 95 % selebihnya adalah mubah dan halal.
Taklif syariat terkait erat dengan sesuatu yang wajib dikerjakan.
::ra di dalamnya terkait dengan kemaslahatan masyarakat, dan
..ur,l yang harus ditinggalkan karena di daiamnya terkait kerusakan.

., rasilnya? l;*;" rql e tn.3 rcrupi tiba-tiba merekct fiodi) cttra

, lttn yang berntttsuhan.
?ennusuhan adalah satu kelompok yang berdiri untuk melau,an
rpok 1ain. Maksud ayat ini, satu kelon-rpok menvembah Allah dan
.edangkan satu lagi kufur dan melawan-Nva.

,{errapa a;*:X" nterelca benttusuhan bukan j[-g}i kedtrtun'cr

: berntr.Lstthcnt? Karena tiap individu dari dua kelompok ini berdirr
.., rnenghadap tiap individu dari kelompok lain.

-rhat juga QS al-Hujufit l19] 9 bukan iqtatala/ketluun,va scrling
.;'ong tapi icltrtulu/merelca soling berperang, karena tiap individu
:atu kelompok berperang melawan tiap individu dari kelompok

?rda ayat lain Allah menerangkan: Inilah dtra golongan (golongcut
.'.ut dcm golongan kcfir) yung bertengkar, ntereka saling bertengkcu.
.-,'tttti Tuhan mereka. Maka orong kafir akan dibuatkan tntt*
.'t pakaiatrpalcoian clari api neraka. Disircunkan ctir 1,cutg seclctng

:lilt ke atas lrepctla merekct. Dengan air itu dihoncrr lLtluhkcm
- .i Llpa,vang ada dalam perut mereka dan juga kulit (merekct). LurtLrk

t ttlll,l,rr[
I

,l
i
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S e dangkan ker ompok' ;;;; ii" :;; I r:;;;r) A il a h m e m a s tt k k ci,"i-;::;;i;'; 
,\ii{'i,'u,i::,::;j;;j::::i";:;:::";i;, ;;'",x,"^ ke ct,,t, ,,

iiii "[i,i;i:; n:::;;;::,1;ii;:';!/i1!::;";;:::;'l;::,Zr;:, ];,;';;1,:;,,, '

t.tcapor-rcapott )attg boik ,tun ii,,i,,,,i,^":rj!ri:,liu;:;r:r";,jy;,i 
li;,::';:i:;;KT^,'.?i,:i"rq?,, 

n?'r:,r,i:, 
oi",i,i o i:{,i{,i^, renrang dL ,

, .Akal yang cerda.'arr rr[rj' 
"i1tl'g.I'singkelompok.i b a d a r r d e n ga n- r,. p, r, l, u r . r r r" r, i i 

lfr ,.:rffi ^?o 
iI u,i lffi ;. :r;:.i,tidak akan -"''"ri'tohtrr-il.#,iiirrro kebaikan rru.uu cran uma:-Nya. Tidak uou 

11r*?, ,"r* J*.r# o,,un dari ketaatan kita, karen,Dia menciptakan alan o.ogoiialirr rur* sempuma.orang yans raar. ,"ruii ,*iu,rrr**r, ;.;;;k;;,,o1.arnir. dia ju_*,akan masuk sursa di ur.rrirui.'#]i.iu=0.n.-; A,;;;#'hidrp ,uk.,,.ii;,,;;"i,; r;;, *, *;ii i": ::I :r ;. ! n. a. i.,, -,i. 1 n b. g i.,,,,.
berialr*-a fpi 

^rL"rhruf [43]: 67) 
lain keutali oratlg-orang rot:;

Sebaliknya kry= tun. ltur, ma;uk neraka, dan hidup salir.berrnusuhart.- Bc.siniltth,,tia))i"r,,"li)ur, 
r"',,rgg,,hr,,t bugi ot.(ttt:_ot'ong y'tng durhcrko benarb",,o, )a)rn,rilkant ,i*pur ketnbari t,r, -

t#; 
: {,:.:H,,;';: f {: 

r,,,, ;: ;;, ;",i,o", 
" 

k o m a s u k i n,t o t,, n,y a, ru o t :
tret'okrr). bitt,lurr -:::f: ..."" tn!orui tetnput 

'i"ggoi. 
"i,',',li)i, 

',',','!,'

sottgot pono.t ,on ,t,''nro 
nterasakanttru. tn,tint,tn,r,,i',,,"1,nkr,') ctit. t.,rt _irtt A-,.t-^^_, ',' .vang .sanget din.qin. Azoh t,nr,, t^,,-'.'..^

l: ! :r',,:i yl' " ;:;T!;1,,;;,!;';,f ;! :, k a t i m e r e k a h e n ct a k k e t L,,i,

!!:; r,,:: ::" l ;, {:' *' r' 
* 
i ii o, i"'* 

" 
I f l' yir,,,' 

i)Ti',, oT { li i [,,
Sedanska,, rr!.!j^', (QS,al-Hq1 [22]: 19-22) 

"'""""','

itu b",'Lrgo:, *)ri" 'vuilg sangat ditrsin' azab,.vang loi, y,o)r"r"',.,',, .

ff ,!;f :'';-,iii!{:#i;:#li:-:;';i:,;";*-:,;';;,iiy,7-"i:,:'
(Berkato pemimpin-pemintpin 

mereka yang crurhaka) ;,, Tiadctrtt

iff ,' 
" ;::: #,, i l,;xr, ( ",, !! :! i : i: : 

" 
111 i y 1," 

i",,,i nir"| 0,,, u,, e c
" S e b e t r a r n v a k a m t t t a h,, r r r',, i") r'r i1if l ll,i,, r,:i,; u 

; r r ; ;nr f,,,)),kamuloh .t.ong metti"ru*,,rkoi,i,"il*i',r" 
clalum azob. tnok. ttrt,,.btu'trklah Jahcrncrnt itu sebagai ,"*ilri'*"retap.,, Mereka,berkata (ta,qi
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*Ta 
Tuhan kami,. 

,Ur,r!nf_ siapq yang menjerumuskan kami ke dalamqb ini maka tambahkailah 
"rri ilr"ginya dengan berlipat ganda diblan neraka.', (Orang_orani *rrrlr, berkata; *Mengapa 

kami tidakrylihat orang-oranf 
. rynr iahulu @i dunia) to*i irggop sebagaic@,s-orans yanf j"!*. (i:") )prrun 

"[i*r"'iln",1f, 
menjadikan*reka orok-orokan, atauk,h kaienakam kami tidak merihat mereka?,,hngguhnya yang 

^dem-itirn 
iir-p'asti terladi, (yaitu) pertengkaranptghunineraka. (0s shad psl: si_iq)

Jadi' permusuhan di ounia'anlri muslim dan kafir, sedangkan di&irat antara sesama kaum kafir sa;a, altara yang sesat dan yangrryyesatkan dan antara yangikut dan diikuti. ***

z z E 
(QS an-Naml [27]: 46)

V -tz.ji Ji ry\6,\Z ; ;L;. j6

@ 6;":j"4^i<,,-e:;ij
Dia berkata' "Hai kaumku mengapa kamu minta di segerakanke buruka n s e b e I u,m (k a_t i a n *,i riZil 

" 
O, i k a n ? H e n da k t ih ka I i o nmeminta ampun kepada Allah, agar kalian *""irili r"nmqt.,,k& et asv-Syu'ar6' [26] tidak disebutkan bagaimana kaumTfrud gemar ,.tu[rkun r."ur*trr. iaurrn k.br*L;r-;;ng mereka*rL-" ditemukan pada: Mereka-b;;;;;;,--':"*;;;,i,,mu datargiryda kami, ogoi ky.mi l,onyi''*"nyembah Allah saja danainggalkan apa yang biasa disemLbah oreh bapak-bapak kami? Makangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada Lami jika kamuumtrr,k orang-orans ymybenar.,, fqS uf-a,raiiiJ ; rc\,,'" 

"

-,fff,ffr,fi'*$",," i'";;; inilp, yurg ikunmereka rakukan

uereka berkata: "B,a datang musibah buruk kami akan beristighfarh aubat'" Mereka menduga baiwa ,iuuu, pada saatitu masih diterima
fr i::lm;;bantah, 

i"'""ii,nil) ,oio,, di sisi dlii hanyatah

ud";-";;'";"";:';;f ,lxif o,'';::f ,":,;:r,o"E::,:x",rr,;ffida iulah vang diterima litoi-'rrubotnyo; dan itton MahaLaaahui 
tagiaa'haoijaresana. ;;;;r; tuubat itu direrima Auah dariq{rang yang mengerl.akan keiahatan (yang) hingga apabilaQ ajal kepada seseorang d; antura mereka, (barulah) ia

:
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mengatakant "sesungguhnya saya bertattbat sekarang', ticrak r1-: -
diterinta taubat) orang-orang ))otlg mati sedang mel.eka rJi clti....
kekafiran. Bagi orang-orang ittt telih Kami sediaian siksa !un& pt,;
(QS an-Nis6' [4]: t7-18)

Kenapa minta disiksa dan turun keburukan? Bukankah sebaik: , -
kita minta nikmat dan kebaikan, ***

-r,"rt 2:)^:' -'27|: 
47)

'fry JV,A;6,r4vli\]v
/r,\^ - qza) )l/ .^< ..br-

'Q' .rr;-:; t *\,j t\'t 2
Mereka menjawab; ,,Kami 

mendapat nasib yang malang,
disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamtt.,, Saleh
berkata, "J{asibruu ada pada sisi Artai, (bukan kami yang

menjacli sebab), tetapi kamu kaum yang ctiuji.,,
A thth a1' ar arlinya menggunak an th d' i r r bttrun g. Kebi asaan inr teri . :

saat mereka ingin pergi atau transaksi. Seseorang memegang buru:-
lalu ,relepaskannya. Bila terbang ke kanan maka optimis timb,1 i-
transaksi disepakati. Bila terbang ke kiri, pesimis pun muncul c::
transaksi gagal.

yt y i;! 
'Jti 

nasibmu ada pacla sisi Ailah, (bttkan kanti .t,,;,.;
menjadi sebab). Nasib malang yang menimpamu itu tidak ada kaitam_,.
dengan burung, tapi dari Allah yung t"lah mentakdirkannya.

Dalam QS Yasin 136l: 19 berbunyi: (Jtnsan-utusin itu berkt;:-"Kemalangan kamu it, adalah karena iamu sentliri. Apakah jika kct,, .

diberi peringatan 1iamu tnengrncctm katni)? sebenarit,a kamu ctcla.."
llaum yang melampaui batas. " Maknanya, pesimis dan kekufuran \....-.
kamu lakukan akibat ulahmu sendiri.

Kenapa pesimis itu datang dari diri atau clari
mereka melawan Allah. Dia akan membuat
kenrarau yang belkepanjarrean.

ttiJt| i:j pf i tutupi kamu kaum yang diuji. Fitnah maknar-,,
ad{ah ikhtibar I ui ian atar ib tir lir c ob aan. Darinya kita menge nal .fi rt :,;,
zahblmemurnikan emas. ***

Allah? Karena selr,. -

lridup rrereka:1..
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':

,ilk t nt,' .r" _'

,h tlttloii.
.ttt! 7tt,tlti.

sebaiknr ;

'...-

(QS an-Namt[27]:48)
l: <,r&1, giJi c5L3ai-F,,^14 *.li e5(s

Adalah di liota itu, .vembilatl orang taki-taki vang nrembuat
kerLtsakcm di burui, cran mereka tidak berbuat iebaikctn.

ini juga satu sketsa yang tidak terdapat dalam kisah Nabi Saleh
nada surat asy-Syuara'. Demikianlah kalau setiap kisah dalam Alquran
bila direnungi akan ditemukan sketsa-sketsa yang berserakan. tiap
s.ketsa akan mengisi dan menambah satu cupritan yang baru, sesuai
Jengan fungsi Alquran untuk meneguhkan hati Nabi.

Ruhth adalah suatu kerompok keluarga atau melihat sembilan orang
.,i mendirikan kelompok yang bekerja untuk merusak di bumi.

cy'lb:" Yj .;-rlr *1 a1*-.-vang ntentbrtat kerusctkart cli brtmi, dort

':ereke tidak berbuat kebaikon. Kenapa ada kalimat ,,tidak
.terlperbaiki?" Karena ada manusia yang merusak sesllatlr tapi

r:rernperbaiki yang lain. Seperti orang yang menggabungkan antara amal
'rlelr dengan amal thoreh/bttnrk. Dengan huirpur- semoga Allah
rellgampuni dosa mereka.

Sedangkan sindikat ini sangat profesional daram kejahatan dan
-1ak n.iengenal kompromi atau kebaikan sedikit pun. Bila melihat yang

:.rik pasti dimsak. Mereka sudah ,raniak uniuk selalu ,relakukan

"r-usakan. 
Tidak segan-segan membunuh orang baik. agar tidak':nerirna pesan moral dari kebaikan.

Untuk itu mereka pun sangat benci kepada Nabi Saleh serta apa
.r:tg dibau,anya. ***

(QS an-Namll27l:49)

6 
" )y"c;fr 't IGt,*4:! i,ifiv; t] G
t: <,34t{r"rS6;*i:LU.

.ttereko bnriitr. "Bersumpahtah kctmu *ii,r" oJ"-gan nanlo
1llah, balnva kita sunggnh-sungguh akan ntenyerangn)u clengan

tiha-tiha lteserta keluarganya tri ,tctlam hari, keniuclian kiit
kcttakan kepada warisnya (bah**a) kita ticlak menl,aksikan

i;entatian keluarganya itu, tlan sesungguhttva kita adarah orang-
orang yang benar. "

207



':: :ii:::: ::i: i::::::i::::ff liii::i:
.: :::::: ::::::: ::::::::=i!t]t::::

::,: :::: ::: :::::iii:::::::::

Tersn Sye,Reu,r Jrro ro

Berkatalah sindikat: lSi, 4 ^1u, t_b@ bersuypahlah karn:,sekalian dengan nama Arah, bahvva kita strngguh-sttngguh ako,tnenyerangnya dengatt tiba-tiba beserta ketuargcit'y-a' ii-"maram ha,,Lihat pada kecongkakal du1 kurang-akar rri, ,i.rJr.u 
"u..ru,rput 

u,r.nama Allah untuk membunuh Rasrivutusan Allah. Seakan_akan Allar.drjadikan pencleta untuk melihat f..U"Orfrm mereka.
Mereka ajja kanti jaclikan clia tidur maram.Tapi maksudnya adala:

l,,l,lin].,"-anya 
yang tidak pernah bangun tagi karena tetah merek:,

Bila wali dam n
_. I .. ; "_ .. 

remrntauangdiyah/darahkepadamereka, 
l!.:l*

'.r:- ul, dLii ,i.Ll+: 6lt G kita katokan kepada warisnya (bahwa) kit..tidak menyaksikan kn*itio, keruarganya itu, clan sesungguhnva kir,.
1.!'!'h orang-o,ang yattg bettar'. Ka"rni ridak merihat. daram kara lar:"keluarganya." apalagi p.Luurut * i,r,, tu-i tidak tahu apa_apa.Inilah yang direncanakan otetr sinJitat itu untuk pembunuhan Na.r.Saleh' Mereka menduga bahwa ;ril akan membiarkan nabinr,terbunuh. Mereka pun membuar stratesi-'i""",i"'#iilil
segala sesuatu. rrlirrl dpu daya *.r.tru.**9i 

dengan memperhitungka.

(QS an-Namt [27]: 50)
l1\;' -'- t\e 3:j5.\ fr H, 6K; (U,\K1j

Mereka pun merencanakan makar clen
K a m i m e r e n c a n a k a n nt a k a r (, 

", 
r): T ;: : ; 

r; 
:; :;: f f;oo 

r r,,

menyadari.
Selama mereka melakukan makar dan tipu daya untuk membunu:.Nabi A,ah yang diutus kepada ,r.."tu,'-uk; Allah tiour.-irrrggul dianDia membalas makar dengan *uf.ur.---*'
Bedakan antara m.aty Allah dengan makar orang kafir. Saat Alla:melakukan makar, maka hal itu diart-Ikan dalam bingkai memusnahr::tipu daya musuh. Dia tidak *.rrrui*tun dan meninggalkan nabi da:mukminin ditipu dan dibunuh or"t;;;h. untuk itu AIah berfinnar

u-SAt o. j,t: 
clctn Allah sebaik-baik pembalas tipu claya.(eS A'Imran l3l: 5aS

Makar itu sendiri berasar dari kata syajarah mamk[trahyaitu pohc:

208



--

aN-Neul zt.Juztg

(@s memiliki ranting yang saling membelit hingga tidak diketahui
fitrg mana cabangnya. Begitu juga dengan makar yang dibuat untuk
maipu musuh hingga tidak dirasa olehnya.

: ",-i)j,a- i $1 sedang mereka tidak menyadari.Tni trpu daya yang jitu

"'*EE" tidak terasa oleh musuh. Tidak terasa bahwa mereka sedang
eEerl.

Bila direnungi makar itu sendiri tidaklah tercela dan terpuji,
qmtung niat di balik itu. Sama seperti prasangka ada yang baik dan

tur*- Untuk itu Allah mengatakan diri-Nya dengan: uftilt n, Ut:

aoe -llloh sebaik-baik pembalas tipu daya, dan makar buruk dengan ti;

rb" l[ .&t Ht ifi ,encana yangjahat itu tidak akan menimpa selain

rm@Bg-rung merencanakannya sendiri. (QS Fdthir 135]: 43) *8*

(QS an-Naml [27]:51)

T= 
-,o;A 

;U5; &-'tr" 5, iK u 4ift^ 4di'G
Naka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar merekn
w- bahwasanya Kami membinasakan mereka dan ksum mereka

semuanya.

Icaungi apa yaflg terjadi saat mereka melakukan makar terhadap
mr -{lah. Mereka sepakat untuk membunuhnya, tapr saat mereka
tm* nrmah, mereka menemukan ada lemparan batu mengarah kepada

nr-'tr mengirimkan malaikat yang bertugas melindungi Nabi Saleh atau
*uffimmbuat makar hingga Nabi Saleh pergi ke Hadra Maut. Dia pun
@fi sana.

ftadapat ketiga berkata mereka menunggu di bibir gunung dan
rl hmyi di balik batu besar agar dapat menjatuhkannya, tapi malah

lm.omenggelinding ke arah mereka,htngga mereka mati tergilas.
ki seluruh pendapat ini muncul satu kesepakatan yait.t bahwa

tuqa mati, dengan sarana yang berbeda. Tidak ada yang
Whui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. (QS al-
rfrnerr'{ilsir [7a]: 3l) Niatnya mau membunuh, tapi malah terbunuh.
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(QS an-Namt [27]: 52)

$, e <|;_y e,Z- :L 11; <:\,
!T'a;;;/;1 4t

Maka itulah rumah_rtrmah rttereka clalam keadaan nuttuh
d i s e b a b ka n ke z al int an tn er e ka. S e s u n g gu h t.,rl, i-o, i o"i * r Sdemikian itu (tertrapat) perajaran bagi kaum y'orrg *"ngetahui.

Dari a,vat ini dapat dipahami bahwa Arah teiah memusnahkanmereka hingga tiada tertinggal seorang pun. semua rumah menjad;kosong akibat kezariman meeka. s"*.,a ini menjadi perajaran bao:orang yang mengetahui, kebalikan ayat 52 u6uiu1r. ***

(QS an-Namt [27]: 53)

'U, 55\ G(-s fir- o"ii r-*c
Telah Kcmi selamatkan oratlg_orang,vang beriman cla, mereka

ittt selalu bertaht,a.

orang )'ang beriman dan bertakwa dari kaum Saleh pasr:diselamatkan Arlah dari siksa yang diturunkan kepada kaum Tsamud.
. Selesarlah pembahasan tentang kisah kaum rrr*"J, 

-berikut 
ir:.akan dibandingkan dengan kisah Na-bi larn yaitu Nabi Luth.**x

PERBUATAN CABUL DARI I(AUM LUTH
(QS an-Namt [27]:54)

Tersn Sye.n-cwrJrro ru

,! 4:H A\r u.r:Ai <,jG =*.?. J,6 iyUL 3j
(Ingatlah kisahl Luth, ketika dia berkcia kepacla kaumnya;"Mengapa kamu sekalian mengerjakan perbirto, fo,i'jr'vd., it,

sedang kamu sekalian ntelihat 1n1ta)?,;

Kata tlji nrorshubrbaris atas denganfathah karena iamaJ,ur/obje;:
Takdrrrya arsalna Lilthan. Bandingkan ayat diatas dengan : e:-t;rt ,; i:

. 1.? . 1

;yJrdr r yi 4 q 6i* 6 (ingatlafu tatkala dia berkata kepoii.:

laymWa. 
" M_en gapa ko*, *", gerj akan perb u otatt .faaltisyah itu, y ct t : :belum pernah ctikerjakan oteh"s,eora*iilri,-"ii,'lr"','" iri"!"',ii,,i,,:,
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:,tlcth t'cuts rnenvembuhkon sat'a. (QS al-A'rif [7]: 8ti t

- .1 '*1 ) ':e(lLtttg L-(ttttrt 'trelihttt tti.\'(t t PaJa 'l' :l llti

- ... lratkan bahi,va nereka meiaiiui.;',n1,:a ;ecata ierang-iel'angan.
'". .: sudah terbiasa dan tidak melasa :';slh. Tidak acia i-asa i-iraiu.

.:knanva mereka teiah meiihat t-:errq.rn :;lala :' jndi'r 'cnutri

-,;ta kemsakan akibat melawan Tuhan. *'**

(QS an-Naml [27]: 55)

-,. ).,...- tS,: ,t'.,, ,,.iI.|ri ) . 4 . -; ',.' 'rl'. ti'-1 ,'(, '
' C3y6 * i\ -t .-'--:\ )St C1* u*-i .J: -u,'\

--, '-!ctpa kamtL mendatatrgi lctki-lttki rtntuk (ruenLenLtl'i) 't'ti:ir' 
li tr kan htettclctt angi) t't' anito? Seb enu"nt a tcii ; t tt ; e k a i r ;i it

.;.'-th kcttLru \,ang tidak mengetahui (akibat perc;t.itriliiiiit t

... tni menerangkan tentang perincian penl'akit 1i1&i-r;.icn:ri 
"3119

'::sabar. N'Iakna 
-;,i1; 

i'i n.ii -! stbett,tt'tt-'L rLL'i.ti:1 ".';,r'iir
..;i!tn \.trng ticlctk ntengetctht.ti (akibat. perhLtLtt.ttlttttt/ :i.aI;
' -trtolak belakans dengan i 1t'a+ 

';;'\ ' ;E'i'1t17 '.'t)11it I - 'f ir'

.r,. Btla diteliti tentu tidak. karena makna tcfil J; -r::r -'ialalr
.:-.,,. tapi .iahl maknanya adalah dungu. ,Jcthi talan ill.rlgetahlli

. - -..k belakang dengan kenyataan" sedangkan la$an iir-nLL :i.iaiah

-.:: huntf.
- ..:. ltLr sangat mudah mengajar orang buta huruL karena dr: trdak

. .,:tar belakang ilmu sedangkan .jahl terlebih iahrLiLr 1,rui:

-', ,,:-. t1n-iu vang salah. 1alu dimasukkan ilmu vans benaL *--

2ll

,_

::=
::===:..........::

:,:=
::E1.
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Juz 20 Ll8
(QS an-Namt [27]: 56)

J(G;! 6a jiy,i; iv <,t1r- S
@u orfrx J,3&:)r#ji+;

Mnka tidak lain.jawaban kotunnya melainkan ntengatakon;
"Lrsirlah Luth beserta keluarganya rlari ,rngerintui korn,to

s e s tr.n ggu h w a m e reka ittt or at,t g_ o,.u,, g .. o,, { 1 r t r e r t d, *tu_ aka u

dirin,-o) bersilt. "

Sungguh aneh- keadaan rnereka, bagaimana mungkin orang bar.,diusir. subhanailal2. Bagaimana amal uaik ainitar ,.r,,u'gui-aora hines,harus dir-rsir keluardari negerinya'i Ini adarah rug., ru-u ]un* ,.rt"- i;,dengar dari sindikat kelahatan di setiap *luktu a* i"-put sa;memerangi pemegang kebenaran. Mereka berusaha untuk mens,s.-ollr_g baik agar leluasa melakukan kebatilan- frA..,pr].", ;]iiir_Al'ah, Dia menunjukkan pola pikir sindikat yung *.ru;i.rkir" perang.,:buruk itu.

Kata 01.<li or(tng-orang ycttlg (mendakwakan dirinya) bet.si,
Yang mengucapkan ini merasa bahwa dirinya itu najis, da, risih bi,,bersih dan dekat 

{9ngan orang bersih. Seakan_akan lisan merek,membuka kehinaan diri mereka. **

(QS an-Namt [27]: 57)

ic;rnw;:siJ;iu*s,-*.-2.*u
Maka Kami seramatkan cJia beserta keructrganya, kec,ari isrri,yct.

K cmti t e I o h m e n a kcl ir kon cJi ct t e rm a r u i o, i,, g _ o r a n g 
1,:, n n g

tertinggctl (dibi n as akafl .

Istrinya akan binasa bersama dengan kaumnya. Dia tel.:menunjukkan kepada kaurnnya bahwa aiLmair,ry; ;d^ ra*u var:-sangat ganteng, dia mengundang kaum homo ini untuk *"i.tri.:sodor,i' oleh karena itu dia mendapat siksa sebagaimana kaumn,.,Ittendapat siksa. **x --*onirirqrrq

E
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(QS an-Naml [27]: 58)

',i 3tfri5,:\afu&u7;V
Iutti turunkan htlan atas mereka (htjan batu), rnaka amat

- .,,.tLklah hujan yang ditimpakcm atas orang-orang yang cliber-i
peringatan ittt.

'l...ranya. sangat buruk akibat dari hujan yang menimpa kaum
?rda ayat ini hujan itu tidak dijelaskan, tapi pada ayat lain- .r:rn bahwa hujan itu dari tanah atau dari batu kerikil, yaitu batu

- -:rakar dan batu itu beracun.
,,h telah membuatnya dengan perhitungan yang detail. Tiap batu

: .rir11r3 orang yang akan menimpanya, hingga tidak mungkin akan
. :.:i.lfel-i. ^^^

rAR.]NTAH ALLAH KEPADA MUHAMMAD SAW UNTUK
IIT\SYUKURI NIKMAT DAN KEWAJIBAN BERIBADAH
;T PADA ALLAH SEMATA.MATA

(QS an-Naml [27]: 59)

" Sfla ;, Ku'l,ai (rri t re e W L
Katakanlah: " Segala puji bagi Allah dan kesej ahteraan atas

bmba hamba-Nyayang dipilih-Nya. Apakah Allah yang lebih
baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?"

f.ita ketahui bahwa Allah dipuji atas nikmat yangtelah kita terima.
N pada ayat ini "Alhamdulillah" diucapkan setelah musibah
rr.rpa. Kita jawab: "Bahwa redaksi ini diucapkan kepada Nabi
furnmad untuk menginformasikan bahwa tettara Allah pasti
nmg- Kekalahan pasti menimpa kebatilan. Ini penting agar hati nabi
Ereur. sebagaimana pentingnya membersihkan dunia da1r paru
rnpk Saat dunia, negara danrakyat diistirahatkan dai para perusak,
ia ini merupakan nikmat yangperlu disyukuri."
Saat 613119 kafir dan pendusta dimusnahkan, maka ini merupakan

mflelajaran bagi yang lain, agar yang lain tidak ikut-ikutan merusak.
mrryakan nikmat lain yang patut disyukuri. Untuk itu Allah

mintahkan kita untuk memuji Allah bila melihat kebaikan yang
lnma orang-orang baik, dan keburukan yang diterima orang-orang
g hruk.
i}snrikiurlun saat kita melihat penjahat yalg meresahkan

*I\;s
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fu-tyu*\i1 .Tendapat musibah atau wafat, secara spontan ffiuj,:t r,,_:,berucap: "Aihamdulitriah.,, Lihat eS al_An,6m [6]: 42-45.Beda antara fatuha laka (eS rf f",fr^ [aS]: 1) danfanh .criaika 
ret>ai-An'6m [6i: 44t n.rbeoarrn]; ;;;;; rath: 1 nikmar itu bark ba;mukmin sedangkan pad,a ui_,{r,a* M. nikmat itu mai.:menghancurkan kaum kafir.

Tapsrn Sva'newJrm ro

,!t*r e4t ::V ;G ;t;1 aon kesejahteraan atus hamba hamba-Nya yang dipitih-Nya. Mereka
Allah. Keselarnatan bagi mereka
ulah para penjahat dan kaum kafir

Kemudian Allah merempar pertanyaanagar membekas di jiwa: 'iifioix 6i 3 apakah Attah yang rebih baik, ataukah apa yang *nr",persekutukan dengan Dia? coba katakan.seterah apa yangterjadi fiatas, apakah Allah_yang Maha B*lt, lebih baik danpaaa apa yang,mereka sekutukan dengJn-Nya p-*il"* abannya:,Al;h yang pariru
Ungkapan spontanitas ini selalu terucap terkadang t.pr, ,Jtempatnya, terkadang juga tidak. a;;"h";;, ".r;;;ffif 

,"1

{#f!#i;tr,r#if ;'x;"r*i#tw:H

*d!?h. mukmin yang tetah ditolory
setelah sebelumnya menderita atid

=ffi

,. -. r(. ;- . 
(QS an-Naml [27]: 6o)

.*ai\.c |,a; c ,'.-,J l;; ;:^15 +SAi 1u;t--1i,i/itr.iiolr./, 
?) tt .,t-_

9'(.+Jzr L5- -:, W;"5-: Gt'z_e -r<a 4t: :.)a
t:' a \, ,, 12',' -2 ,.

Atau siapaka"'::.":i!:: 
i"fr'Jt-tr"fr,, n* bumi ctan vangmenttrunkan air untttkm,,ikolion a*i hngit,-iniu" fr)*,tumbtthkan dengan air itu kebun_kebun yang berpentanclanganindah, yang karian 

-sekati-kari tiiot'*o*pu menttmbuhkan pohon_pohonnya? Apakah cti samping liion oao tuhan fitang lain)?B a h k a n,' 
" 

u 

;: : ; ;i; ; :,; * r ly l;::i,,' ;Tfr':, r
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$l otou siapakah.Ini pertany aafl banr. Seakan-akan seterah Allah
menetapkan kekalahan kepada kaum kafir dan kemenangan bagi
mukmin, Dia ingin meningkatkan rasa iman kepada Allah di dalam hati
mukmfn' Dia ingin agar kemenangan itu menambah iman agar tetap
memiliki strum dan selalu siap sedia dalam melawan musuh-musuh
dakwah.

Atau siapakah yqng telah menciptakan langit dan bumi dan yangqenurunkan air untukmu dari langit, talu Kami tumbuhkan denga'n ai"r
iu- kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekari-kari;!gk mamnu menumb-uhkan pohoi-pohonnyoi Aiakah di samping
-lllah ada tuhan (yang lain)? lidi, di balik kemenrrgu, mukmin itu ada
pelajaran bahwa ada peristiwa yang rebih blsar dai sekedar
hemenangan yaitu penciptaan langit dan bumi ini.

Rila kita tanya kepada manusia, mukmin ataupun kafir, siapa yang
:nenciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab: ',Allah atau tuhan'.ang lain."

Bila ditanya: "Siapa yang menciptakan diri manusia?,,
Dia menjawab: "Allah atau tuhan yanglain.,,
Seakan-akan Allah berkata kepada manusia: "Apakah Allah yang-,elah menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan ata't,han yanik'mu sekufu-Nya?,,
Selama Allah mengaku sebagai pencipta, dan tidak ada yang

-endebat, maka benarlah pengakuan Allah itu. Bila ada tuhan lain yanf,
=engaku' di mana dia sekarang. Apakah dia tidak tahu, atautahutapl
:lrut. Dalam dua keadaan ini, dia tidak layak dijadikan Tuhan. Allah
'wm'atakan bahwasanya tidak ada tuhan (yois berhak disembah)
telainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. para"malaikat dan orang-
vong yang berilmu (iuga menyatakan yang demikian itu). Tak ada
>'iwn (yang berhak disembah) merainkan Dii, yang Mahaperkasa ragi
Hahabijalrsana. (es Ah 'hran ;31: 1g) bukti fesaksian ini, kata-
i'anlah: "Jikalau ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang
;creka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu meica.ri jalanLepada Tuhan
)ang mempunyai 'Arsy. " (eS al_Isrd, fl7l: 42)

,6 ,6!)t'J $ JSlj dan yang menu)urkon air untukmu dari langit.
-xttni-','langit artinya segala sesuatu yang ada di atas dan melindungimu.
iilta ketahui bahwa air turun dari awan |ang berada di atas kita.

-{tau makna anzdl/turun adarah kehendak dalam menciptakan.
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Kehendak itu datangnya dari langit. Buktinya, clan atzalndlKan.,
ciptakan be'ti .yang padanya terdaput kekuatcm yang hebat dan berbaga,
manfctat bagi munusia. (QS al-Hadid l57l:25) Kita ketahui besi datang
dari perut bumi, tapi kehendak penciptaannya datang dari Allah yan_i
ada di atas langit.

;';a. ':ti g.t:b :: v"=''a hbt Kanti tumlttthkan clettgan air ittt kebuti-
kebtrn yang be,pemandangan indah. Air memiiiki mantaat yang ban-vak
bagi kehidupan manusia, bahkan ia sumber kehidupan. untutritu alai
ini mencukupkan pada "kebun" saja, karena manfaat air yang banlrak
bagi makan dan rrrinurn manusia.

Bila dikatakan: "Kita menilai taman sebagai kebutuhan terlier.
bukan primer."

Kita jawab: "Benar, ia demikian. Tapi dahulu setiap kebun yang
dipagar atau ditembok disebut dengan taman.,,

Q. ai: berpemanclangan inclah. padahal kalau krta meliha:
gandum contohnya, pasti akan ditemukan tidak seindah mawar araL.
melati. Seakan-akan Allah berkata: "Ketika Aku sebutkan dan penuh.
kebutuhan tersier, maka kebutuhan primer pasti terlebih dahulu telah Ku
penuhi."

Allah ingin manusia juga rnenikmati hidup ini sampai tingka.
estetika atau keindahan. contohnya, perhatikanlah buahrn,a di yvctkr:,
pohonnya berbuah, dan (perhatikan pttlalalr) kentatungonn.yo. (eS ai-
An'Am [6]: 99) Maknanya sebelum memakan buah, lihatlal.
keindahannya agar dapat merenungi betapa mena\\,an ciptaan Tuhan.

Allah memperbolehkan manusia untuk merihat keinclahan buah, tap.
Dia melarang kita memakan buah yang bukan milik kita. Kata i_lif i
or^j perhatikanlah btrahryta cli v,akttr pohonnya berbttah, walaupun buai.
itu bukan milikmu, tapi nikmatilah keindahannya dan memandangnya.

Begitu juga dalarn me,ikmati keindahan binatang. kc,tr;,
rnemperoleh pandangon ),ong indah paclar4,o, ketika kant.,
membaw'anya kembali ke kandang dan ketiko kcuntt melepaslrarlm,ct k.
temp,t penggembalaan. (Dia terah menciptakan) kucra, bagcti, tra,
keledai, agar kantu ntenurLggatlginya dan (ntenjaclikannl:a) perltiasttt;
Allah menciptakan apa yang kamtr ticlak ruengetcthtinyi fqS an_Nah.
fl bl: 6 dan 8,1

Renungi kedetilan redaksi ayat ini, pertama disebut kharaqa/Di,;
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wiptakan, kemudian anzala/Dia menurunkan, seharusnya anbata/
fu menumbuhkan, tapi yang tertulis anbatnd/Kami menumbuhkan.

Mah person dari orang ketiga/Dia menjadi orang pertama/Kami.
f,ErTa?

Jan-abannya: "Karena penciptaan dan turun hujan merupakan kuasa

t!* 1'ang tidak mungkin manusia campur tangan dalam hal ini. Tetapi
d n hal bercocok tanam, manusia memiliki campur tangat di
fuya. Merekalah yang menyebar benih dan mengairinya dan

crusnya hingga terasa bahwa tumbuhan itu berbuah berkat usaha
Diia. Untuk itu Allah ingin menepis dugaan ini. Dia menyematkan

@:r langsung bahwa Dialah yang menumbuhkan."
Allah menghormati hasil kerja manusia, maka terangkanlah

dnku tentang yang kamu sekalian tanam? Kamukah yang
mnbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya? (QS al-
Tfg-ah 156l: 63-64) Benar kita bekerja dan berusaha dalam bercocok
- ryl tapi lahan tempat kita bertanam itu ciptaan Allah, cangkul dari

- itu bahan bakunya milik Allah. Benih yang ditanam itu ciptaan
*m- air ciptaan Allah, proses tumbuh itu sendiri tidak ada campur

E manusia di dalamnya. Maka Allahlah penanam sebenarnya.

frrsia sekedar menancapkan bibit dan menyirami serta memberinya

mL
Lntuk itu pada ayat selanjutnya disebutkan Kalau Kami kehendaki,

iirc-benar Kami jadikan dia kering dan hancur; maka iadilah kamu

GIn tercengang. (QS al-Wdqi'ah [56]: 65) Allah menetapkan Dia
t-Eai pelaku dengan kata penegasan untuk menepis keraguan.

Berbeda dengan air yang semua manusia mengaku bahwa iahanya
r berkat kuasa Allah. Maka ia ditulis tanpa kata penegasan: Maka
u:gtanlah kepadaku tentang air yang kamu sekalian minum.

bkah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang

--nnkan? 
Kalau Kami kehendaki niscaya Kami iadikan dia asin,

& mengapakah kamu sekalian tidak bersyukur? (QS al-WAqi'ah

F5r 68-70) , ,

-Arat utama ini ditutup dengan bj*?'g $ ;. tanmn (sebenarnya)

G*o adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran). Adil
#h sifat terpuji. Tapi bila diteliti lebih dalam kata adil itu memiliki
drn* 

-vang banyak. Ada fi artrnya anshif/moderat.'Adala ild attinya
rt ilocenderungi, adala 'an arlnya taraka/meninggalkan,'adala bi
, ra s mvwa/meny amakan.
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Maksud va'clilun pada ayat ini adalah 'acrara itaiyaitumenyamakar
A1lah dengan Tuhan lainnya. Sebagaimana Arlah berfirman: segara prti.
bagi Allah Yang telah menciptaki, rangit cran bumi, dan mengatrakc,:geiap don terong, rTomlm orang-orctng t-ang kafir ya,dilun
mempersekutukan (sesttatu) crengctn Ttthan ntereka. (eS ai-An'6m [6-
1 )x**

(QS an-Naml [2712 6t)

i1;3 4t',i j::r'(;iw:6 iv /;.;(.y:* r;,

Atan siapakah yang telalt menjadikan bttmi sebagai tempat
herdiam, dan yan.g.menj aclikan sungai_sungai di cetah_cetihnya.
dan yang ntenjadikan gLtnung_gLmttng tnttik (mengokohkae qta

dan menjadikan sttatu pemisah antara clua latti Apakah di
samping Allah ada tuhan (yang tain)? Baltkan (sebenarnyal

kebanyakan dari mereka ticlak mengetahui.

Pada ayar lalu dibahas tentang rangit, bumi dan apa yang terka::
dengan keduanya dari air yurrg trr.i, dan kebun yaig tumbui:.
sedangkan pada ayat ini dikaji ientang bumi dan fungsi utaman\ a
N{akna qardr adalah istiqrar/tempat mettetap yang menyenangkan dar-,
layak huni.

\|qi qY ,frs ctan yartg menjaclikan sungai-sungai cli celai;-
celahnl'-a. Air hujan turun dari langit dapat dimanfaatkan denga::
beragam cara. Pertama, air hujan yung trr*n langsung dapat diminur:
dan untuk mengairi tumbuh-tumbuhan. Kecltta, tu*, t. uto, grrrrg
llnggu^ terbendung di daram tanggur at'au bendungan untu,r
dimanfaatkan saat kemarau. Ketiga, aiihujan yung -.rrgurii t. tempa:
yang rendah hingga membentuk sungai.

Ada perbedaan antara sungai dan irigasi. Irigasi berbentuk rurus.
kalau ada penghaiang, bam drarihkan. Sementari sungai berliuk-riuli
mengitari gunung dan batu cadas untuk membentuk temp"at mengaiir.

qt)t 1 ,pt clan yang menjaclikan gunung-gunung tulnt-.
(mengokohkan) nya. Rawdsi adalah jibdl/gttnung menjulang yans
menetap lagi kokoh. pada ayat rain disebutkan {rngsi iunung: r-r,;menancapkan gutlung-gLmLtng di bumi sLtpaya bumi itu fildak goncoti=
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*ww knmu, (dan Dia menciptokan) sungai-sungai dan jalan-jalan
qskomu mendapat petuniuk, (QS an-Na!l[16]: 15) agar tidak goyah'

ffutah bumi diciptakan tidak bergerak maka 1a tidak memerlukan

f g yang kokoh, tapi karena iabergetak, maka diperlukan gunung

*3ei paku bumi.
frmgsi gunung yang lain: Gunung-gunung dipancangkan-Nya

d!!p' teguh, (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-

t ' g ternalvnu. (QS an-Nizl'dt l79f: 32-33) Bagaimana gunung

*li-matd'/sumber atau gunung makanan bagi manusia &an hewan?

tlrlaraan ini benar, karena gunung menyimpan air. Setiap hujan tidak

rF atau dari mata air yang sebelumnya diserap bumi' Gunung

lllFi gudang kesuburan yang baik bagi perkebunan yang tiap tahun

h kesuburan bertambah sesuai dengan bertambahnya jumlah

plA*bumi.
Kalaulah bukan kesolidan gunung dan batu cadas yang banyak di

r tentu kesuburan akan habis dalam beberapa waktu. Ini merupakan

HTuhan. Katakanlah: "sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada

\ menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-

ft, bagi-1'tr o7 (yrng bersifat) demikian itulah Tuhan semesta alam'"
b renciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya'

W:emierkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-

+an (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai

futl bagi-orang-orang yang bertanya. (QS Fushshilat [41]: 9-10)

t?6 i-'i7\ i',P) dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut.

&"/;"a hut maksudnya laut yang berasa tawar dan asin. Allah
--hkan kedua air ini. walaupun demikian Dia menjadikan air

dari air asin. Untuk itu luas permukaan a* 3/a bumi. Setiap

Flkaan air lebih luas, makin mudah puia terjadinya proses hujan.

4r Ut" mengetahui karunia Allah kepada kita dalam hujan dan

n5ndiaan air segar, lihatlah ploses dan caru pembuatan titisan hujan

1e dilakukan manusia di laboratorium.
f,)i antara air tawar adayafigmengalir di dalam perut bumi. Ia akan

LLr saat dibor oleh manusia. Ada iuga air tawar yang mengalir tidak

hn dengan air asin walaupun berdampingan. Di antara kuasa Allah

r ditemukan di dasar laut yang asin .mata air yang tawar. Dia

-t 
iar1ro, dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,

t-z keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.

2t9



T,crsrR Sy.{'R.cu,r Jrro io

(QS ar-RalrnAn l55l: 19-20)
Sebaliknya air asin terkadang ditemukan di perut bumi yang

berguna untuk proses terjadinya batu berharga seperti mamer, besr.
magnesium, granit dan lain-lain.

Setelah kisah tentang bumi, dan setelah melanjutkan a\-A.
sebelumnya dengan ut g7 il1i apakcth di samping Allah orla tultan (t,ctti.:

lain)? (QS an-Narnll27l:60) maka di situ Allah berfirman: l p;3i ,-
a*J4 bahkan (sebenctrnya) keban.vakan clari mer.eka ticlak mettgetalt,.
orang yang tidak tahu diajarkan agar pintar, dan agar tidak ada alasai
untuk tidak tahu.

Bila kita lihat bumi yang bulat ini kita akan menemukan kuas.
Tuhan. Di antaranya, bumi ini dapat ditembus oleh sinar matahari gur,,
perkembangan tumbuh-tumbuhan. Bila burni menolak sinar tenn.
tumbuh-tumbuhan tidak dapat hidup. B,rni ini berotasi pada porosnr.
dan berevolusi mengelilingi matahari, maka terjadi perubaha,r cuac:
Ada musim dingin, panas, kemarau dan musim semi.

Keunikan bumi adalah ia dapat menyerap kotoran manusia da:-.
binatang' Dengan kuasa Allah kotoran itu menjadi pupuk kandang yan=
menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Di pedesaan kiti temukan prp,-,.'
kandang yang bau ditebar hingga turlbuh mawar yang wangi.

Setelah kita bahas tentang kuasa Allah di langit,*bumi gunung dr.
lyjur, maka pada ayat berikurnya Alrah membahal tentang slsuatu yan_:
dibutuhkan manusia, yaitu doa.***

(QS an-Namt [27]: 62)

;6t -4"' -ei -&.r itGi Gt M(,. I Ji
t@; <,,p,i y sr{'i,:i dU j "€;,j (

Atctu siapakah ),ang memperkenankan (ioa) orang yang dalant
kesulitan apabila ia berdoa kepacla_l,lya, clin yaig

nrenghilangkotr kcrttsaltan d(ttt.t'(utg trtertjttdikort katiru trltrtrtrrtiol
sehagai khali/hh di bumi? Apakcth tli samping Allah ada ttthan

(yang lain)? Antat :;edikitlah kctnttt mengingati (N.va)

Yajibtt atau ijabah adalah dikabulkannya doa seseorang. Mrtthrlt,;
adalah orang yang telah kehabisan segala sarana. Tidak ada]alan ke1u.,
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- :anva berserah kepada Allah. Karena Allah Swt sebelurn
. .'.'an manusia Dia terlebih dahulu telah menciptakan segala
- - :.:hidupan untuk berkhitmad kepadanya.

- '.r hadis Kudsi disebutkan'. "Wahtti onak Adant AkLt telult
..-.ttt segala sesuatu demi kamtr, Alru ciptakan korutt deni-Ku,
' J,tn sibtrk clengan apa vang telah ntenjodi milikmu dengon

, - .;,; kettajibanmtt."
' :. iuqa telah menciptakan tenaga untuk mengamalkan alam iui,
,.: i:1ah menjamin air, tumbuh-tumbuhan. Bila manusia ingin- ::rh mewah bekerjalah dengan sarana yang telah disediakan
:::-pikirlah bagaimana caranya. Air yang mengalir saat dibuka

---,r--ian rnenjadi terang saat ditekan tombol, kendaraan yang dapat
- - " .rrit barang berat dalam waktu yang lebih singkat, semuanya
- .,.-:: kemajuan dalam kehidupan akibat diputamya otak yang
'- . \Llah kepada kita dalam mengolah bahan baku yang ada. Ini

::cipta berkat tangan Allah yang dibentangkan-Nya untuk
- . hi suatu hal yang penting dan tidak boleh dilupakan.

- .-ita sudah mencoba lalu gagal, maka kembalilah kepada
^ Pertc'ipta sebab karena Dia Pencipta dan Melindungmu.
'. tlnltsio clitintpa bahava dia bercloa kepada Kami dalam
:,:r'l:at'ing, duduk atau berdiri. (QS Yfinus [10]: 12)

-, .:rjepit, biasanya manusia berdoa dan kembah kepada Allah
. - :::3rlih hati, lalu doanya pun dikabulkan. namun sa).ang setelah

iang dia kembali melakukan kedurhakaan kepada-Nr a.

==! -;i cttau siapakah 1,ang nternl:terkettcutkcut (doct) orcurg

: &zlam kesulitan? Jadi, orang yang muththar/terpaksa pasti doanya
mlkan Allah. Bila ada yang berkata: "Saya berdoa tapi tidak
hlkan." maka ketahuilah kamu bukan orang yang terpaksa.
lxlak setiap kesusahan yang dialami manusia dikatakan terpaksa.
ni orang yang berdoa agar dapat rumah yang lebih baik dari apa
: ad,a saat ini, atau dapat gaji yang lebih banyak dan seterusnya,
r -{llah lebih tahu bahwa itu yang terbaik bagi dirinya, kalau diberi
i el-an membuatnya sombong dan menjadi takabur. Ketahuilah!
ryuhrya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia
Ln dirinya serba cukup. (QS al-'Alaql96): 6-7)
Boleh jadi, menurut kita baik, tapi hal itu buruk menurut Allah.
wio mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk
t*sn. adalah manusia bersifut tergesa-gesd (QS al-IsrA' l17l: 11)
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Aiiah membenarkan kesalahpahaman kita dengan berkata: "Akr
akan wujudkan kebaikan, tapi dengan cara yang lain yang lebih tepa:
untuk kita." Kalau setiap pennintaan kita Dia kabulkan niscaya hasilnr:
tidak akan dipuji Tuhan. Seakan-akan Allah adalah Tuhan yans
rnenjadikan doa kita terkontrol. Kalau tidak demikian, Tuhan tidak iebii,
dari seorang pegawai yang memenuhi seluruh permintaan, nauzubillah.

Manusia suka tergesa-gesa, maka Tuhan perlu campur tangan dalan,
takdir hamba-Nya dan menentukan apa yang baik bagi mereka. Dr.
memiliki apa yang baik bagi hamba. Setiap sesuatu ada waktu da:,
masanya. Kalau sekirattya Allah menyegerakan kejahaton bagi ntanust..
,seperti penninraan merekct untttk menyegerakan kebaikan, pastila,.
diakhiri umur mereka. Maka Kami biarkon orang-orang .vang ticlu::
ntengharapkan pertemuan dengan Kami, bergelimang di dalcu,:
kesescttcur mereka. (QS Yiinus | 10]: 1 1)

tr.lt '-k"j dan yattg menghilangkan kesttsahan. Sebagaiman,

tidak ada vang dapat mengabulkan doa orang yang susah kecuali Ailai..
begitu juga tidak ada yang dapat melenyapkan kesusahan kecuali Allal.
Kalai: di sana ada tuhan lain yatg dapat mengabulkan doa da:,
melenyapkan kesusahan niscaya mereka berdoa kepadanya. Tapi saa.
manusia kesusahan dia tetap berkata: "Ya Tuhan."

Manusia tidak mungkin dapat menipu diri sendiri pada saat terjep.:
atau menderita. Hingga bukan muslim sekali pun tetap menyebut: "\,
Tuhan." Dia menghadapkan_muklnya ke langit.

Seianjutnya, ,Pj)t 'r.ili 
"E;+i"J dan ),arLg menjadikan koni:

(manu:;ia) sebagai khaldah di butni? Allah menggantikan satu generas.
dengan generasi yang lain: Allah telah berjanji kepada orang-oror::
vartg berinlan di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang sole ;:

bahv,e Diri sunggttlt-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa ,;

bumi, ,:;ebagairnana Dia telah menjadikan orong-orang yang sebelLl,:
merekct berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi merei:-.
agama vang telah dir"idai-lrlya untuk mereka, dan Dia benar-benar aka,'
menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketokutc;,:
menjadi aman sentosa. Mereko tetap menyembah-Ku dengan tict,i..
ntempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Barang.siapa )'ut:a
(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itilah orang-orang ).ut,_:
/asilr. (QS an-Nfir Q{:55)

Apakah semua hal ini dapat dilakukan oleh Tuhan selain Allah .
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& J apakah di samping Allah ada tuhan (yong lain)? Pertanyaanpada

rym ini berguna untuk mengingkari adanya Tuhan selain Allah yang

ryatberbuat itu semua.

J;;k r: yJ, amat sedikitlah kamu mengingati (Nya) Maknanya,

radnr dipikirkan, direnungi akan sampai pada satu kesimpulan bahwa
rrde Tuhan selain Allah. ***

(QS an-Naml [27]:63)

6 b €;i b3. J3 $b',i t t-1L O 
"?,).e. J\

@ <,'L*% xi iSW'{X J \# ;s:i

-lnu siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan
dan lautan dan siapa (pula) kah yang mendatangkan angin
sebagai kabar gembira sebelum (cedatangan) rahmat-Nya?

Apakah di samping Allah ada tuhan (yong lain)? Mahatinggi
lllah terhadap apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya).

-{,yat ini mengisahkan tentang permasalahafl yang dihadapi oleh

-lrrgien manusia. Saat sebelum ilmu pengetahuan maju dan
' -rrbang, bintang dijadikan pedoman bagi pata pelayar di laut atau

musafir di darat. (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan).
ra4rut bintang-bintang itulah mereka mendapat petuniuk. (QS an-Nahl

-Gt 16)
cendekiawan muslim kebangsaan Arab akhirnya menguasai ilmu

-'-l dan perbintangan serta ilmu kelautan. Bukan karena kepintaran

utt4 tapi karena mereka sering melihat fenomena alam dan Allah
deri petunjuk ilmu bagi mereka.

Betapa banyak ilmu pengetahuan berkembang akibat ketidak
'ryriaan, atau bahkan akibat kesalahan. Contohnya, roti diragi hngga
mghasilkan roti yang kembang dan rasa yang khusus terjadi akibat
u.rerehan pembuat roti. Karena roti itu asalnya keras. Lalu saat roti di
lLm' pembuat roti lupa untuk segera mengovennya, hingga terlihat
d inl mengembang saat di panggang, roti yang mengembang itu tanpa

ffrF ternyata menghasilkan rasa dan bentuk yang lebih enak dan

mr-lc Begitu juga tentang penemuan obat penicilin, mesin uap, roda

n ehr selam.
Ihi hidayah Tuhan juga kita dapat melihat bagaimana binatang
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temak dapat memakan secara naluri. Ia memakan ilalang yang kerin_e.
tapi ia tidak mau memakan daun mint yang hrjau atau daun kasturi yan-u
wangi, kenapa? Karena telah diciptakan A[ah kepada tumbuhan *ur-t
yang rasa tidak enak.

Di sisi lain, saat hewan memakannya dan kenyang ia tidak akan
mau untuk memakannya lagi. Berbeda dengan manusia yang sudah
makan sampai kenyang, tapi saat diajuka, makanan penutup clari yang
manis, minuman jus yang dingin, atau teh, kopi yang panas, mereka pun
berkata: "Berikan makanan dan minuman. karena pasti ada tempar
untuknya." untuk itu tinja hewan kurang bau jika dibandingkan dengan
tinja manusia. Karena hewan makan secara naluri, dan manusia makan
secara nafsu tanpa aturan yang sehat.

t'ri 1;-)t 
'}"; ir 4t, ;t:d e ctatam kegetapan cli ctarutur:

clan lautcut clan ,tiapa (ptta) kah vang ntencratangkan ctngin sebogLt.
kabar gembiro dengan turunnya hujan. aG) qi- ; sebelurt.
(liedatangan) rahntat-llya. Hujan merupakan salah satu fenomena
rahmat A11ah.

1' g, ,Jlr tidak ada tuhan yang dapat memberi petunjuk d.

kegelapan darat dan laut kecuali Allah. Tidak ada tuhan yang mengirin,
angin hingga tumn hujan kecuali Allah. o;A.tl.n iirr jta Mahoti,,gg,
Allah terharlap opo yang mereka pe,sektttt*an (dengc,t-r,h,ct). In
merupakan penl.ucian dari menyekutukan Allah. ***

(QS an-Namll27l:64)

",;-i'S "sai ; rtJ;. ;;,i U_ i *i $;_ g
;: 4-& ;K a;'!-"1 Ga S' ii',:j ;

Atau siopakah yang menciptakan (ruanusia dari pennulacttntytt),
kemuclian ntengulan.gin.va (lagi), clan .siapo (pula) ycutg

memberikan rezeki kepadamu sekalion clari langit clan butni?
Apakah di .ramping Allah ada tuhan (yang laifl? Katalcunloh;
"Lhjukkanlcth bukti kebenaranrnu, jikct lcantu ,vekaricut ntentang

oro ng- o rln g yan g benar. "

Perihal pencrptaan tidak dapat diingkad manusia ketika Alla:
bertanya kepada mereka: "siopakah vang menciptakan merekct, nisc,tt..
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,:areka menjatrab: "Allah, " maka bagaimanakah mereka tlupctt

" 

palingkan (dari rnenyembah Allah)'? (QS az-Zukhruf [43]: 87) Lihat
,.ua QS Luqmdn [31]: 25.

Bila ada yang mengingkari maka kita katakan: "Bagi tuhan pencipta
..r tolong tunjukkan ciptaan baru yang telah Dia hasilkan."

Maka -t'ijt iJti vang ntenciptakan (ntarnt,sio clctri permttlaann-,-a)

.errciptakan sesuatu dari nol. eij d kemLrclian mengttlangin,va (lagi),

:.-1rCn? Tuhan yang menciptakan kita dari nol telah menetapkan
. .'lratian dan mengabarkan bahwa kita akan dibangkitkannya pada hari
: ..in1&t. Kita akan dihidupkan kernbali.

Manusia tidak dapat rnengingkari dirinya diciptakan Tuhan, tapi ada

-r antara mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Apakah karni
.:cluh mati clon setelah menjadi tanah (kami akan kerubali lagi)'?, itu
...Llolt sucrtu pengemboLian vung titlak mttngkuz. (QS Qaf [50]: 3)

Vereka meniadakan kebangkitan setelah mati. Tubuh telah menjadi
:rr-r. Hal ini telah dikaji para filosof secara panjang 1ebar. Kita katakan

- :rada mereka: "Dalam undang-undang konvensional ditetapkan
'-' ,,31d/penghargaan bagi orang yang berbuat baik dan punish/hukurnan

:ri orang yang berbuat salah." Dalam undang-undang ditetapkan, tidak
.:.r hukuman tanpa pelanggaran, clan tidak ada istilah pelanggaran kalau
-rk ada undang-undang yang mengaturnya, dan tidak ada undang-

. - Jan-e kal au belum disosiahsasikan.
Dalarn undang-undang konvensional tidak ada pelanggaran yang

-:'lk rnendapatkan sanksi hukuman. Bila mamrsia saja rnenetapkan bagi
,i\\'arakat undang-undang untuk mengatlr kehidupan, tidakkah Tuhan
-rnusia lebih pantas menetapkan pahala dan dosa? Bila manr-rsia tidak

..:i orang yang merampas hakmu dilepas tanpa dihukum. Bagaimana
--..rh dapat merelakan hal itu?

Kemudian, betapa banyak penjahat yang lolos dari jerat hukurn di

- ,ria. bila mereka juga lolos di akhirat maka mereka adalah orang-
. -:ng yang beruntung. lni merupakan sugesti bagi yang lain untuk
' :lang-ear hukum. Tapi bila diketahui bahwa di sana ada Tuhan, bila
-,iim di dunia telah buta matanva, ketahuilah bahwa hakim langit dan
..:rirat tidak pemah buta. Bila selamat dari jeratan hukum dunia,
,11rlrsia tidak akan pemah selamat darijerat hukum akhirat.

Bagi orang yang berpendapat bahr,va kebangkitan itu mustahil. kita
. .;:akan kepadanya: "Ketika kamu mengakui Al1ah sebagai pencipta.

, ,)
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;:f:,;}]l, il:If;;ilb,1l'*' vans terah ada lebih mudah daripada

Menghidupkan kembari memerlukan ilmu dan kekuasaan. Allai:mengetahui tenrals , berat unggo,u tubuh sefta parlikeinr a,9esungguhnya Klmilehh meng"-ro'nir, apa ))ang dihancurkan oleh bLint:dari (tubutt-tubuh) *1rn.p: 4i, irir.:isi t<imr pun-oio kitab yanzmemelihara (menc,aral.leS eaf fSOj, +lAllah Mahakuasa dalam 'menciptakan, 
apalagi sekedarmembangkitkan. Di a I ah yang . 

"nrirlt_ron. 
(ma rutsia) clari pe rruul a a n.kemudian mengembaliir;- 1*"i|{i,ar,orl nya kembati. ctar:

fr:;rfitrirkan 
kembati itu acta'ta:h Eiin *,ion oigi ui'feS ar_Run:

Kembali kepada ayat utama *:\t: "r,t ,] *:; !.) dan siapc;(pula1 yang memberikan reze_ki kepacramu ,ari rangit cra, bumi.Rezek.adalah segala sesuatu yang b"rrranfaat, baik dari langit ataupun dar:bumi, atau dari di antara t.iuuryu Uffia nu3an.y' { {)-i oroooh di sa-mping Artah ada tuhan (yang laint ,
Pertanyaan ini diulang-ulang untuk menegaskan bahwa tiada Tuhanyang dapat memberi nikmat lii t..ruriiilur,.

4)c € Jl ts6; rya "j mtokantah; ,,(Jnjukkantah 
buktkebenaranmtt' iiko kamu sekarian mento.ng orurg-orong yang bettrtr..Beri dalil yang menyarakan ,a, rrt r, ,.lri, AIIah. eifa;iiak ada, mak_benarlah pemyataanbahwa Ai,ffi;i,uh ruhu, yang Maha Esa.Tapi' apa kaitan rez.eki oi rangii a* al bumi dengan kebangkitanHar ini sansat erat terkait. arLr, ir?i#embuktikan b;h;;;.r.ki yan:ada daram wu'iud hidup mari ,rfiurn-rrrbuhan yang sirih bergan::dalam siklus tiada hent] -"rgir;;;], utu.ut un adanya kebangkitai,*r"ii*L 

l:rl 
ihat saat iri, tap ipulii'ai r..,rrai un hari.rumbuhan mem,iki 'riiru, ;#',?#",ji,i; manusia, rr.membuktikan bahwa unsur aram ini tidak bertambah dan berkuran:sejak diciptakan Allah pertama k;ii.-;;;'"'r 

utrr tal,Dan dan
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(QS an-Naml [27]: 65)

U <;"a";\5ti;5.V"xiSy;l'i nj't\ o-Sai6; )A* S
Katakanlah; "Tidctk ada seorang pun di langit dan di bttmi ,v-ang

mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah"' don mereka tidak

mengetahui bila mereka rtkan dibangkitkatt'

Ada ayat lain yang senada dengan ayat di atas, clan pada sisi Allah'
,th kttrtci-kunci semtLa ltang gaib tak ada yang mengetahuinlta kecuali

)ia sendiri. (QS al-An'Am [6]: 59)

Gaib ialah setiap yang tidak terindera oleh manusia. Gaib itu
.:rkadang bersifat nisbi. Seperti, ia gaib bagimu tapi tidak gaib bagi

_,rang lain. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam kantormu, tapi kamu

.:hu.
Selain gaib nisbi ada juga gaib mutlak, yaitu sesuatu yang gaib bagi

.:luruh manusia. Ini terbagi dua, pertama, galb bagi kita pada saat ini,

,,pi pada masa berikutnya ia tidak gaib. Ini disebut dengan gaib semi

,:rutlak. Komi akcrn memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda
.:ekttasaan) Kami di segerLap tfuk dan pada diri mereka sendiri,

;hingga jelaslcth bagi ntereka baltwct Alquran itu adalah benar. (QS

'Lishshilat [a1]: 53)
Keclua, gaib mutlak hakiki. Gaib yang tidak diketahui kecuali Allah.

)iu adalai Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib, maka Dia tidak

:-et.lihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali

.i.t rasul yang diridai-,Vf:a (QS Jinl72l 26'27)
li antara hal yang termasuk gaib mutlak hakiki adalah hari kiamat.

'-tnlcth; "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang

:.ltrhti perkara yang gaib, kecuali Allah," dan mereka tidak

:.:ttlttti bila mereka akctn dibangkitkan. (QS an-Naml l27l: 65)

, - ,i tidak diketahui kapan waktunya, kapan ia tiba, kecuali Allah.

lr:a hanya memberikan tanda masa kiamat itu saja. Buktinya Allah

- :an: t44>i :ki Aku merahasiakan (waktun,ta). (QS Thaha [20]:

: -nti ukhfi bukan astur/menutupi tapi azhharahu/menampakkannya.
' . : tungsi hamzah pada khafa adalah izdlah/menghilangkan '

l,: antara tanda kiamat adanya tanda kiamat kecil dan kiamat besar.

.-,: sebagian saat ini dan terlihat sisanya pada masa depan' Tapi

. - \'ang pasti kapan kiamat tiba hanya Allah yang tahu' Tidok
,: ! ptttl yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia.

ll
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(QS al-A'rdf l7l: 187)

. Nabi bangga saat. tidak tahu kapan kiamat tiba, dia berkata: .,yan:
ditanya ridak tahu dari yang berranya... ,M;i;fhq;;; 

^ll,iifTerkadang Arlah membuka sebagian hal i"iu r..p]aa seba-eia:hambanya, seperti Nabi Muhammad. leperti k;.;rG;i kuu* Rr,,yang ahli me.rbahagiakan mukminin. Daram beberapa tahun (ragiBagi Allah-lah nrusan sebelum dan sesurlah (mereka mLenangl. cli lttt,.(kemenongan bangsa Romctwi) itu bergembir.atah orotlg-oratlg t.ar:beriman' karett' ltertorongatt Ailah. Dia nte,oro,g siapct \.,r:dikehendaki-lv:ta 
li1rah 

ying Mahaperkasa rugi pro'no penyavart,:
(QS ar-Rirm l30l: a-5)

l j;i ;:$i lly*- v1 cran ntereka ricrak ntengetahui bila ruereka ak;;,.
(ibans.kitkar. Sebagaimana kita tidak merasakan kapan kematian besrr_juga kita tidak tahu kapan waktu kebangkitan. x**

rA\. 
(QS an-Naml [27]: 66)

i i;-7"i4 i S q|* e$; i;*ji c @ -r,t\ 5
Sebenornya pengetahuct, mereka'tentang akhirat tictak sampai (kesana) marahan mereka ragLt-raglt tenrang crkhirat itu, tebih-tebih

lagi mereka buta clarinya.

Makna addcit'oka adarah tutvartr yairu rnengikuti peristiwa r ar-_terjadi pa_da setiap rasul. Semuu ,rurrri, tetah iiaJak;;#;#::
kepada A1lah dan hari kiarnat. Ajakan itu sendiri tera"h didukung dene.'bukti yang menguatkan.

qi ix c e i maral'*n ntereka ragu-ragLt tetttang akrtirar i;.
Kenapa'/ Karena ,* w ns'5. tetin-bbih tagi mereka buta clcu.irt.,.
Karena buta mata hati dan tidak mengikuti petunjuk. Kdt.t,:.sesttnggtthnya bukanlah^rt1ty ittt yang bttta, tetapi yartg buta, ialolt li.;.
.vung di datam dada. (eS at_Hajj iZ4, +el

Jadi, ada sesuatu yang dapai Oirut ritu, tapi mereka melupakan d:,:pura-pura lupa. Mereka lnengetahui bahwa ketangkitan it., u.rur_u.,,,,ada, tapi mereka sengaja -.*butukun diri. *x>k
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KEINGI(ARAN ORANG-ORANG I(AFIR TERHADAP
HARI KEBANGKITAN

(QS an-Naml l27l: 67)

,O; a{H $ t;j(r:"r t} K f, J b!{O}\ i6J
Bet'katatcth orang-orang )'jang kafir' "Apakah setelah kita

meniadi tanah tlcm (begittr pula) bapak-bapak kita; apakah

sestutgguhtq;a kita ckan dikehtarkan (dari kubur)?

Mereka beralasan bila nenek moyang yang telah lama wafat tidak

,.L.,angkitkan hingga saat ini, maka mereka juga tidak akan

,rl.,an!kitka,.r. tapiiiapa yang mengatakan bahwa kebangkitan terjadi

,.rt dlunia belum kiamat'? Akhirat terjadi pada saat dunia telah sirna.

(QS an-Naml [27]: 68)

1^'qt^;^ii i+; n;6 ty-fr cticr:., c'i6 $ A
sestmgguhnya kcmi telah diberi ancomon clengan ini dan (juga)

t:opok-bapak kami dohttlu; ini tidak lain honvalah clongengan-

dongengan orong dahtLlu kala,"

Sejak Adam dan manusia dikabarkan oleh para nabi tentang

.,t,nnyu hari akhir, tetap saja ada di antara mereka yang lr,ernbantah

-., :e, berkata: jl'yilr p6i 'Xl i.ta"ay ini tidak lain ltanyctlah clongengan-

i jtlgotl orculg tlahultr kala. Im dusta dan legenda yang tertulis di
. .-buku terdahulu.

Tapi rnengapa mereka menuduh para nabi dengan tuduhan ini'l

r_,]3 orang yang gemar melakukan dosa ingin menenteramkan
, 

.-.:, A. Dia tidak akan tenang kalau tidak men'rbantah apa yang

,:,:kan Rasul tentang hari kebangkitan. Kalau dia mengakui kiamat
..,, .1la pasti akan menderita.

,,]t.,k itu ada yang berkata: "Tuhan telah menuliskan pada diriku

,-:t takdirrrya agar saya melakukan dosa dan maksiat. Jadi, kenapa

_ jisiksa'1" Akal sehat harus berkata: "Allah telah menulis saya

..,rr baik. jadi kenapa mendapat pahala'?" Kenapa tllauttsia

. _-,rtkan takdir dengan dosa dan rnelupakannya dengan pahaia?
--.,, ,Iereka ingin menyelamatkan diri dari siksa dan menghibur diri

- - -rrpat lari dari azab. ***
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(QS an-Namt [27]: 69)
.4. . ..tiil-_.,t//. /,/
.:, 

,;^j,1,\rLib be7:'._,":irg ,_.*i eW j,Katu;;nhh; ,,Berjalanlalt 
kamu sekalian cli bumi, latuperhatikanlah bagaimana akibat orang_orang yang berdosct.,,

, . AIlah mengajak mereka untuk berjaran di bumi unruk merenunsbukan tentang kebangkitan karena kebangkitan belum tiba waktuni.tapi tentan g akibat orang-orang yang m"ndurhakai dan mendustakar:paru rasui' Bagaimana Allah ielai menghancurkan mereka dar.menetapkan kemenangan untuk para rasul.
orang yang mendustakan rasur pasti mendustakan hari kebangkitan"padahal kebangkitan itu pasti. uuy:u saja Arlah rnenyembunyika:masanya. Tidak ,."o!ln&. 

-prn yang iapat *"ni"irt rn wahikedatangannya setain Dia."(es ut_iiii yl\, W1Pada ayat berikut. Arah menghibur nabinya untuk meringanka:beban yang dialami akibat -""y;;;;rkan dakwah. *>e>r

(QS an-Namt [27]:7A]

@lrp:,q*,r.K\;Wtly;
Janganlah kamu berduka'cita terhacrap *{,."kr, cran jangan!art(dadamu) merasa sentpit terhaclap apa yang ntereka tipu

dayakan.

Sebelumnya Allab telah berfirmafi:.*Maka (apakah) barangka...kamu akan membunuh dirintu kor"no-'b"rrect,t hati sesucrah merek:betpaling' sekiranva mereka tidak beriman kepacra keterangan ir:.(Alquran) " (eS at-Kahfi 118l: 6l

,_..3j1.,?l:_,]ll lil?h menjelaskan bahwa tugas nabi hanr,menyampaikan dak*.,ah, dia tidak iihukum 
"d;;;#"d#;;;;,kufur' Namun cinta nabi pudu umuffidan ambisin ya agarmereka tidaimasuk neraka membuainya s"ain uila umatnya tidak mendensa:ajakannya. *ttts'LrJq Lruill( I -

Buktinya firman Allah: ,,sesungguhnya 
relah datang kepaclan::.seorang rasul dari kaummu i*Airi, berat terasct olehtr,:penderitaanmu, sangat menginginkan (keintanan dan keselamatu,:bagimu, amar bela.i.kTi!1d ;gi ;"nyoyang terhaclap orang_orar::mukmin." (eS ar-Tawbah [9]: t2gi *;; 

''
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(QS an-Naml {271: 71)

/ - z -) y' , t-.i1 ,2.. ., -. I +'.
Li9*e ;,.t e'r.io-a ' i-\-! Gr (->9f-j

mereka (orang-orang kaJir) berkata; "Bilakah datangnya azab

itu, jika n'Lemang kamtr orang-orong yong benar. "

@

yang mendustakan kebangkitan akan berkata: ;r ri,jr is 6
bitakah datangnya azab itu, jika nrentang ka-.mu sekaliatt

''xtlg-orang .rtang benar. Atau, kapan kebangkitan it11 datang? ;3 ul

"J:,--c 
jika manang lcamtt orang-orong i'ang benor, bahr,va kebangkitan

..r ada dan nyata.
Vlereka menamakan hari kebangkitan dengan w-a'ad/ianii padahal

:rsi mereka kiamat rtuwa'id/ancamtn Beda w*a'ad/lanii dengan wa'id

' .un1an, adalah janji berisikan kabar gembira, sedangkan ancaman

:lsikan kabar duka.
Seakan-akan Ailah berkata: "Kami janjikan dua hal. Pertama, Kami

.:likan kemenangan yang diraih mukmin di dunia, dan terbuktr. Kedua,

:,..mi janjikan kebangkitan itu pasti ada. Bila Kami teiah membuktikan

-,rg pertama berupa kemenangan, maka jadikan ia barometer akan

' ;r.naran janji kami padayangkedua (kebangkitan di akhirat) **+

(QS an-l{aml [27]:72)

\6i\ 1.J >/,/ it t"'r< < /'?, i-" -,1

.:iatakanlah; "Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian

i,tri (azab) yang kamu sekalian minta (supayQ di segerakan itu. "

Kata 'asd/semoga, bila terkait dengan Allah maka harapan itu pasti

: .i1jud. Kalau saya katakan: "semoga Fulan memberimu," maka
':.:pan ini kecil menjadi kenyataan. Kalau saya katakan: "Semoga

- 'h membantumu," maka harapan ini kemungkinan besar menjadi
r:.-. ataan. Makna tafida lahttm adalah orang yafig mengikuti
.::,ahmU.

Benar, tidak berapalama terjadilah kekalahan kaum kafir, tepatnya
. -: saat perang Badar. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan

' . ,lct akan mundur ke belakang. (QS al-Qamar 154]: 45) Bila
::-.3naflgorl ini nyata, maka jadikanlah ini bukti akan kebenaran berita

!;

.. :

Orang
. , ''-l\i ^ -.\--.v r
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gaib tentang kebangkitan di akhirat. x**

(QS an-Namt [27]:73)

@'b;35"ii;A",#; ourq# A 6$Liu
S e s ttn g gu hny a Tu h anmtt b en ar _ b en ar m emp utly a i karuni a y an g
besar (yang diberikan-rvya) kepacra manttsia, tetapi kebartyakart

mereka tidak mensyukuri (nya).

Merupakan karunia Ailah kepada manusia, Dia meletakkan h::
kiamat di akhir agar mereka mawas diri. Karau tidak, i.nr., -unu..,akan terkejut saat mendustakan kiamat dan menemrr.ur*yu .".;ak a* a.Allah menetapkan kiamat di akhir agar bertambah orang-orr._.
yang beriman dan mendapat petunjuk. Karena keimanan manusia tid:r_
datang sekaligus dalam satu waktu.

untuk itu kita katakan: "Musrimin saat berperang dengan kau:
kafir Quraisy merasa sedih karena tidak dapat memuunirn kepala kaL::
Qr'rraisy seperti: Ikrimah, Amru dan Klalid, kalaurah mereka ta,-._
bahwa Allah sengaja menyelamatkan mereka agar kelak menJ;;
penolong Islam melawan kaum kafir, "niscaya Jereka senan_g c:
bahagia."

;1f:* ) eFi '";rKi1 
rctapi kebanyakan mereka ticlak mensyLLr.:,*

(nya). Bukti bahwa sebagian dari mereka berslukur. x**

(QS an-Namt [27]:74)
lA-, t,>9^,-z ^ {. { a t /,:'tA),"Y3 "&ir:)'"* y F ji.JUJ

S e s tut g gu lt tty a Tuh an mr.t, b e n ar _ b en ar nt en g e t ct hui ap a y un g
disembunyikan hati mereka clan ctpa yang mereka nyatakan.

Kita katakan: "Bila Allah mengetah,i apa yang terdapat di dar,-hati dan apa yang tersembunyi, mika oia ienir-r tJoin talu apa \::.
dinyatakan' Jadi kenapa masih disebut i*;- 6) cran apa yatTg nt€i-," ..

nyatakan.
Kita katakan: "Karena apa yang di hati itu gaib, dan Allah itu -eai: 

.

^^,,^91T.q !ert1t1, ^"Selama 
Allah gaib, maka Dia tahu hanya r. .

T:\FSIR Sye,newl Jrn Io

-eaib." Kita jawab: ,,Allah tahu yang giib du, yang nyata.,,x*;
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(QS an-Naml l27l: 75)

19,# S e*;q,nG ;tAi4 iF aA
Tiacla sesucttu pttn yang gaib di langit t{an di bumi, rnelainkan

(terdapat) dalant kitab ycurg n,tata (Lauh Mah'fuz)

Ghdibah adalah sesuatu yang gaib. Ditambah trt ruarbuthaft di akhir
:-. at lxenunjukkan superlatif afiinya sangat gaib.

Kata ntin di sini menunjr-rkkan tidak ada sedikit pun, sepefii orang
.ing mengatakan mi) 'indi min mal ar'inya saya tidak punya uang

'-.'likit pun walau recehan. Ini berbeda dengan ma 'incli mdl/saya ticlak
.,it1, (1 uang, tapi recehan ada.

Jadr makna ayat di atas bahwa Allah Maha Mengetahui dengan
::r-r-Nya yang azah segala sesuatu, walau pun sangat kecil dan tidak
::-deteksi. ticLda sehelai damt pun yang gugLu. merainkan Dia
.-'rgetahttinl,a (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan
'tti clun tidak sesuatu vang basah ataLt ),ang kering, melcinkan tertulis
trrt kitab yang n1,ata (Latth Mahfuz.) (eS al-An'Am [6]: 59)
Kuasa Allah tidak saja sampai pada tahap mengetahui, tapi Dia juga

' :iekamnya. f 7Y ! \! ruelainkan (terdapat) clalam kitab y6171g

.;:t (Lauh MahJuz). Atau di ummul Kitab yang telah direkam Allah
::-r1& sesuatu dari peristiwa alam. Semua yang terjadi akan sesuai

--:rSon isi kitab itu.
c'ontohnya saat disebut alat transporlasi: (Dia tetah ntenciptakan)

.;.t, bagal, dan keledai, agar komtt menungganginya clan.
.,tiadikanryta) perhiasan. Allah ntenciptakan apa yang karnu ticlak

., setcthuinya (QS an-Na!l[16]: 8) Allah menutupnya dengan S gX;,

--*; 1 rlan Allah menciptctkan apa yang kamrt tidak mengetahuirrya.
' . :rengisyaratkan bahwa mobil, pesawat. jet termasuk di dalamnya.

c'ontoh lain, golongan iht pasti akan dikctlahkon dan mereka ctkan
,'.lLr, ke belakang. (QS al-Qamar [5,1]: 45) Allah merekamnya dan' r'rr-jaganya, karena Dia Mahakuasa untuk melaksanakan. Benar. kaum

' - - : kalah dalam perang Badar dan lari. *x*

/.) J

ti z,1z7,z
rt ,S.t: ol3

karunrlayang
i kebanyakan

meletakkan hari
k, tenfu manusia
nnya sejak awal.
tbah orang-orang
nn manusia tidak

ng dengan kaum
muh kepala kaum
lah mereka tahu
r kelak menjadi
reka senang dan

tidak mensyukuri
r*

il'
ri ttltct 1,"cutg
t n..,'utakun.

erdapat di dalan.
h tahu apa yani

ir(t .\'0ng merek,;

i -\llah itu gaib."
rahu hanya van_r

l."**ik
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RISALAH MUHAMMAD SAW DAN ALQURAN ADALAH
BUKTI KEBENARAN

(QS an-Namt [27]:76)
'fi <;tg. x-J, e ji'jU *:"SLU :F "A,r,;$f ti "tL

Sesungguhnya Alquran ini menjelaskan kepada Bani Israel
sebagian besar dari (perkara-perkara) yang mereka berserisih

tentarLgnya.

Beda antara berbicara dengan orang yang tidak tahu den_ea:
berbicara dengan orang yang tahu. orang yang tidak tahu biasanya cepe:
menyerah dan menerima, tetapi orang yurg tuh, biasanya fitengalar
berdebat dan berdiaiog.

- Begitu juga dengan kaum Ahli Kitab yang mengenal Muhammac
dari kitab mereka. M"!o setelah dcrang kepadi *rrn1o apa yang tel,;;:
mereka ketahui, mereka rartt ingkar kepaianya. Maka rainat Ailah-rt;;:
at5ts orang-orang yang ingkar itu. (eS al-Baqarah l2l: g9) Tapi sa.:
Abdullah bin Salam melihat Nabi Muhammad dia pun berkata: ,,sct.:
):akin kanru nabi sebagaimana soya mengetahtti anakku, bahk;,:
kevakinanku kepada Muhantntacr sebigai nabi tebih. Maha benar Ail,;,:
yang berkata: Orang-orang (yahudi dan lVasrani) ltang telah Kami ht._Al Kitab (Taurat (an Injirl rnengencr Muhammai sepetrti mer-e,.:
mengenal a,ak-anaknya sendiri. sesu,gguhnya sebahagictn di atltLtt:
yeyka menyembunyikan kebenaran, piiahai mereka mengetahui. (eS
al-Baqarah l\: Ia6)

Abduilah bin Salam mengerahui bahwa Isram adalah jalan 1.a:,:menghantarkannya kepada Allah, dt mana setiap orang yang berak"
layak untuk mengikutinya. Selanjutnya Alrah menyiiatilan A1qur.:
dengan:

(QS an-Namt [2712 77)

Q q"-J:rt'i;,;a,J,Zy
Dan sesttngguhnya Al-euran itu menjadi hiclayah petttnjuk dan

rahmat bagi orang_orang yang beriman.

Makna hnda adalah hidayah ditdlahh"ambu dan irsyiid/pendu,;.
Hidayah ini bersifat universal berlaku bagi mukmin dan kafir. Rahrrr..
khusus bagi mukmin saja. Sebagaimana firman_Nya: g C oi,jr ,'--,-,
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f)G "ti *r&, qi 'tt 'w'il| i;r: ,Y dan Kami turunkan dari

llquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang
'."ang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang
'.'ang zalim selain kerugian. (QS al-IsrA llTl: 82) Bedakan antara
penawar dan rahmat. Karena kelembutan Tuhan dan kasih sayangnya
memerlukan kedua cara ini. Pertama, penawar dan obat yang datang
pada Alquran yang berguna untuk mengobati penyakit; kedua, rahmat
agar penyakit itu tidak datangkembali.x*x

(QS an-Namll2Tlz 78)

@l iJi( iei A :$.a t,*.4,1y.
Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara

mereka dengan keputusan-Nya, dan Dia Mahaperkasa lagi Maha
Mengetahui.

'Aziz artinya yang kuat dan tidak ada yang lebih kuat dari-Nya.
Il-alaupun Dia kuat dengan keagungan-Nya, Dia juga 'Alim/Maha
lfengetahui.

Terkadang ada orang kuat tapi tidak berilmu. Allah Mahakuat dan

=eletakkan kekuatan-Nya pada tempatnya. Katakanlah: "Wahai Tuhan
':-ang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang
leng Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang
lt gkau kehendaki " Engkau muliakan arang y ang Engkau kehendaki dan
lngkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah
xzala kebaj ikan. (QS'Ali-'Imrin pl: 26)

Ulama berhenti pada p! li di tangan Engkaulah segala

iefujikan. Sebagian berijtihad dan berkata: "Memberi kerajaan bagi
{r:mg yang bijakadalah baik, mencabut kerajaan dariyangzalim adalah
inik

Selama Allah Mahaperkasa, Maha Mengetahui, Mahabijaksana dan
Ilaha Pengasih, maka tenanglah wahai mukminin yang beriman kepada
-{llah dan tetaplah bertawakal kepada-Nya. ***
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(QS an-Namt l27l:79)

4i 6ii,v<*t7i,tki
-Sebab itu bertawakattah 

\ttacta Attah, inrr,rggrhrya kcrntttberacla di ata.s, kebenarart ))ang nyota.

Tawakal adalah,me.rendahkan jiwa kepada Allah yang Mahai<ua.
.?y"u!.,hanya rayak diserrhk;; t.lo"o, yang Mahafitor.i aa, ti,t_,rrarr. Bila tar.r akal kepada ,un,,.ii*arp,ri !rir,"a*,,ilX,, sebelur:melaksanak a\ apa yung kr,r, il*p;;; darinya.

gd' &i' tb 'ej) 
'"',nrrr;;;;--oo*u berada cri atas kebencr.,i,-yang nyctta. Saat manusia berlawakal kepada Alrah berarti dia ter::

lHffiTO, 
jalan yang benar. Saat tawatul fr.ru,ti-t u*r,U.LO" data::

Kemudian Allah_menghibur Rasulnya agar tidak merasa sed..:akibat orang yang tidak mau-b;;;un,;;;

r\ - -' ' '1ot:n-Naml 
t2"71:80)

,@ oq*t)rttl;Vii p:i$tj S;i U.i Ct
sn r,,,, gg,, h ii. tro y.,,,i 11 

tr.a J1ro,,Eni u rt i k a, t o r( r t g_o ro r g .va t t gmati ntendettgar don ttielak pulaI *"iiortikr,, oyrrg_o*ig.yo,,gtuli mendengar panggitan, apabita mereka terah berpaiing
merubelakang.

Maknanya, jangan sedih Muhammad. Jangan musnahkan dirir._akibat ulah kaummu yang tidak beriman. Karena tugasmu han...menyampaikan rabrig. rabrig iru sendiri-ri,J,rr""r.il*,lting, e, ,telinga tidak berfungsi maka il;;J""ilak dapar mendengar. pada s:.,.itu manusia bagaikan mayat. Karena banyak tanda ku-asu atiut-, -

;:ffiH:' 
tapi mereka tidak melih-at*dun -"nd.rgu, ,rtrk dijadik"-

Bila sampai p'g', keturian saja rnasih Iumayan. Tapi. saat nrerc,.,lari dari a jakan dakwah- ,i-;r;;;ya kererraruan. Seakarr-a\.telinganya sakit b,a mendengar ,"r-.*, a,uh. pada saat ini manusia ,:_

Di sisi rain' ini me.rpakan bukti bahwa mereka tahu Muhamn:,:berada pada kebenaran. Kalau _.r"ku mendengar pasti mer;r ,
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:rer-rgikutinya' Buktinya' clort. ot'ang-oratlg't(tt1g kqfi' berkatct"

.T tt n ganl oh k'*' 
"*l''derlgar 

de,Lgttn ""' 
ggi h - 

"'t 
t ggt rh ultrn A l q tu" on

,'i ctart buattcttt ilii'iin'i- Q'til1iii''' sttp(t,o trotntL dapat

, :rtgalahkctn (,ne'eka'r)f iqi n"shshitat'l+t]: zo) uat ini disebabkan

. -rrena Alquran *t'*iiti itiug"ngu" -ou" 
Lei'"'ouharl yang berpengaruh

. : clalam jl*u' l'rt''t^ftu iut'i *t'lAt'gornyu' karena khawatir akan

-,e.;g"*t ke dalam jiwanYa' **x

(QS an-Naml [27]: 81)

.r" j) ,,,9

K cmt tt s e k al i - k a l i t i d a k d ap'r n t rc t t r i u1 p in t n: :': o !" ikn !/.-':,' :"'
()t'ot1g butct dari t'n'''n'oto"'nlu'nl" Kamu ticlak dapat mettiodikan

(seorcutg ptt') ";;;;';|n'''-t"n"of 
i orang-orang yang 

'be'riman
kepada o'ut-o'o7 foni' laltt mereko berserah diri'

Berbeda mendengar kebenaran. saat akal lagi kosong, dengan

::dengamyu 'uut 
kul berisi dengan kebatiLn' Agar dakwah

',:.a*but diperlukan ;k;i ;;Lo'*9luitu olkYl itu benar dan hati

;:rerima ,ruf." **ittiui iJ tt dalam hati' Dalam teori ini kita

..lenrukanbahwasatutempattidakmunskincliisidenganbeberapahal

..rn satu waktu' s""i t"""i'iro'o'lg diisi air' maka akan keluar udara

: ada di daiamnya dalam bentuk gelembung'
''= :;**;''i, ;t; 'i ?-- 

r\ knnnr tictcft ctapat meniadikan

.;.ttllEptltt)melldetlgar,kectlali()rcllTg-orallg].,(ltlgberimartkepada
-tL\'ot Kanri' 1o1'1"''ul)'' .p)-i'''l'o'''''l' dlri' Apa faedah mendengar ayat

..,hal dia rnukmin? Jawabannya' ayat itu ada tiga' Pertantct' ayal

, r vang terlihat di dalam alam semesta yang membuktikan kuasa

-,r11. Bila ditanya siapa Tr'rhan it'' -uttu Rasul utusan Tuhan

: ,,elaskannyu. oiu"rru-l oioot,rrg d.'reu, ayat ata* tanda bahwa dia

.,'.n-Nya o.,gutl"Jii'ui' eilu ttitu it"tiopu' uyt' suci Alquran akan

, ':tnngkannv' rt'rlr'"ii' iuOi' 1iltu rtittb""mun tepada ayat kouni dan

. itrukiizat, *'ft" ti'" f'arus berir"uan juga kepada ayat ohkam yang

, ', a Nabi Muhammad' ***
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Juz 20 2/8
TANDA.TANDA
HURU HARA DI

KEDATANGAN HARI KIAMAT DAN
SAAT DATANGNYA KIAMAT

(QS an-Namt [27]: S2)

€;^ii'citf i gA 6dar 66!3 *
@'o*;\('t1(", G,(

Apabila perkataan terah jatuh aras mereka, Kami kerrarkan
sejenis binatang melata dari bumi ycrng akan *rrgrrokon kepatlu
mereka, bahyva sesunggtthnl,a manusii clahulu tiaZt ,,,oi* kepada

,,, -., 
vat-ayat Kami.

0{'t, JJdr {_t perkataan telah jatuh atas mereka, jatuh dene":
sendirinya tanpa ditolak. sesunggnhnya orang-orang yang sebert,,-
ruere ka tel cth mengadakan m akai,-maka Ar t ah lnen g hinrurkon rrn t ci i: -rumah mereka dari fondasinya, raru atap (rumah"itul iartult ruenirtt;-mereka dari atas. dan cratongrah azab itu kepada *rrok, io'ri',1)1,','i,'-yang ridak mereka s1dar1. (eS an-Nallt161:' 26) O,raang yurg te4rru.biasanya akan mengalami rasa sakit. untuk itu roqo', .ir"i, mengarr:pada kesakitan kecuali, 

_barangsiapa kelua,trrf ,rm,ahnya clettg.;_maksud berhijrah kepada .qilah tt)n Rasur-IV1.tt, t"*uiir', kemctrt,;*menimpanl,a (sebelum s-ampai ke tempat yang ditujtt), maka sutlg!;,.telah waqa'altetap pahalanya di sisi Altah.iqSln_Xira; f+1, lOOl
Selama mereka berum mendengar ayat dantidak menerima nasrr,.:manusia serta tidak menyambut manhaj Alrah, maka Dia *"ngeruu.k._

binatang untuk berbicara dengan mereka.

eiik -":trt i ^:.ti n4 e?i t<o*i keluarkan sejenis bin(trLti.a
melata dari bumi yang akan mengatakan kepada ntereka, 1ih.:penghinaan ini. Saat ucapan manusii tidak lagi aiJ"ng*, sekarai:dengarlah dari makhiuk yang lebih rendah, pahamilah bahasa i";;;;" =

Tapi apa yang diucapkan binatane? b*i, lt;l rits a6t oi bat, .,,
sesungguhnya manusia dahulu tidak 1,akin keptatla cryat_ayat Kctt,:Karena pada tanda atau ayat Kami merer.u tiiJ't;i;:";, sekara:.-Allah membuat binatang berbicara kepada mereka.

Ulama berbeda pendapat tentang binatang ini dan pesan \a:,.dibawanya bagi kita. Serama Ailah tiiak mengabarkun, *uku tuuur",._
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].nar'Tidakperludiperdebatkan.Cukupbagikitabahrn,aAlquranitu
r.nar. sebeium dan sesudahnya' ***

(QS an-Naml [27]: 83)

r@i'o;);. "r# $1,.4 t*.,;;c* $,yq --il:
Ongattah) hari (ketika) Kami kumpulkan dari tiap-tiap uruat

segoIongan o,o,,g-o''o"g 'vang 
mertdustakan ovot-ayat Kami' Ialu

me r e ka itit: a gi -i a gt ( d al am k e I orup o k - ke I o mp o k)'

Fatl/gelombong, maksudnya adaiah sekelompok tnanusia'

',:lornpok peftama yang datang -ialah 
pata pembangkang yang

:rrdustakan ayat-ayat Allah' Mereka dikumpulkan di depan

'rs\,arakat ramai. Merekalah kelompok yang perlama-kali diiempar ke

:l.aka.Ictbel,jctlattc{imukakaumn-vac]iHclriKiatnatlalumemasu.kkan
.l.ekakedalcnnn.erctko.llerakoitttseburuk.buruktentpaltang
.iutcutgi. (QS Hird Il 1]: 98)

"iti- S makna vizcr'utt adalah tLttl1t1a'fin/dicegah' Maksudnya'

;.ornpok terakhir dilarang dan dicegah untuk mendahului kelompok

;--i&i11o. hingga semua masuk dengan teratur'

Setnuanyamasukkedalamnerakadalamkeadaanhlna.Bolehjadi
:.lirrpiilU.*rut',uurtuk-ut.tkterlebihdahuiuhinggatidakdiikuti
, -, al.,an. Tapi ini tidak mungkin terjadi' dia tetap terlihat dan semua

i loknya pasti terbuka' Bahkan mereka masuk terakhir agar dapat

.1tat oieh bawahan' ***

zoA 2-v\b+
(QS an-Naml [27]: 84)

i; gq i;;-ct iu ':Etit-e; ti; Xrsriu.:\
rlitrggct apabila merekct datang' Allatt berfirman" "Apakah.kalian

iiloh irnndustokan a1'at-a1'at-Ktt' pcdah'al ilntu kalian tidak

rueliptiinya, atalt'apakah vang te\ah kolian kerjakan'?"

DalamsuratA.rAfAllahmemaparkankisahinisecararinci.Maka
.tkcrh vang lebih zalim clarip"'[' o'o"g vang membuat-buat clusta

.Ltlap Allih crtatt menchtstikan ayat-avat-Nya? Orang-orcutg itu

, tltenlpet oleh bagiiaLn ycmg telah. clitentitkan untttknva dalom Kitab
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(Lauh MahJilz), hingga bilct datang kepada mereka utusan-Lttusan Kanr;
(malaikat) untuk mengambir nyawarlya, (di waktu itu) utusan Kant;
bertanya; "Di mana (berhala-berhala) yang bia,sa kamu sembah seloir:
Allah?" orang-orang musyrik itu ntenjawab; "Berhala-berhara itt,
semLtonya telah lenyap dat'i komi," dan tnereka mengoktti terha.dap dir.
ntereka bahwa mereka 

-adalah 
orang-orang yang ka.fir. Attah berfi)matr

"Mctsuklah kamu sekalian ke clalam neraka bniorrn umat-umat jin clut
manu,sia yang telah terdal.tttlu sebelum kamtt. setiap sttatu uma.t utasLtr
(ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (yang menyesatkannya i.
sehingga apabila mereka rnasuk semLtonyct berkitalah' orqng-orrtt,:
yang masLtk kemudian di antara mereka kepada orang-otang .yculantastrk tet'dahulu; "Ya Ttthan kami, ntereka telah nteny"esatkan kanr.
sebab itu claro,gkunlah kepada ntereko siksoan ya,g herripat gara.
dari neraka." Allah berfi,nan; "Masing-masing meitlapat (siksaatt
yang berlipat ganda, akan tetapi kamu titlak mengetihti." berkar..
orang-orang yang mosuk terdahulu di antaro. mereka kepada ora,g-
orang yang masuk kemttdicut; "Kamu tidak mempttnyai kelebilrci,
sedikit pu, crtas kami, ntaka rasakanlah siksaa, krrnia perbuatan ycti::
telah kamu lakukan. " (QS al-A'rAf [7]: 37-391***

(QS an-Naml [27]: 85)

G s;+::"\&bpqn);'&ie;

Tersrn Sya'Rar,r,r Ju_m ru

jattrhlah perkataa, (azab) ota,c mereka ctisebabtin kezaliman
mereka, ruaka merelca tidak clapat berkata (apa_apa).

Wacla'a adalah pasti mereka tertimba
kezaliman ntereka. seakan-akan kezaliman

siksa. tW a clisebabk,;,:

itu dapat dirasakan seca::

dapat berkata (apa-apa), punc"..

terlihat saat lisan mereka tid,r

fisik terjatuh ke atas kepala mereka.
jlt ) ft maka nrcreka ticlak

kerugian yang sangat dahsyat dapat
dapat bicara atas apa yang dilihat. **x
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(QS an-Naml [27]: 86)

,z.r\, .' ,t//"1't/ ,)t/ ,. ' i" ,.zz '..i

->;H)w') +,:i'S..*J_J{\ tj.\; ti\ i --- .',iDt-j'

-lrykoh mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami
zlah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan

siang yang menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu
rerdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang

beriman.

Pada ayat ini terjadi perpindahan dari sebelumnya mengkaji tentang
urirat kepada pembahasan tentang ayatltanda kuasa Atlah di alam ini.
-rmfrrh 

gaya bahasa Alquran. Seakan-akan Allah berkata: "Tidak ada
enui:m bagi orang yang mendustakan kuasa Allah, karena tanda kuasa-
t"3a dapat terlihat dan disaksikan."

thtuk itu dikatakan bj li apakah mereka tidak memperhatikan

-*, apakah mereka tidak melihat dan tidak menyaksikan ,Pt t:i+ Sf

* ii!- bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan malam supaya

we*a beristirahat padanya, untuk tidur dan istirahat. (y) 
;rgJt j dan

i!,w vang menerangi karena ada sinar dan cahaya yang menyebabkan
ffi$u dilihat. Telah kita terangkan pesan ibnu Haitsam yang meralat
umi tentang melihat sesuatu. Bahwa yang benar adalah benda atau
fiex penglihatan itu yang terpantul sinar, hingga dapat dilihat, bukan
m itu yang bersumber dari mata.

"Jy" iF:t{X .r11 *1"tt1 ,"rungguhnya pada yang demikian itu
a@t tunda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang
@un. Allah telah mengatur hidup manusia dapat menjadikan malam
mm'L istirahat, siang untuk bekeq'a. karena rahmat-Nya, Dia jadikan
lmlonu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu
sw erpaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya (pada siang hari)
s,n. ogar kamu bersyukur kepada-,n/ya. (QS al-Qashash l28l:73)

Hidup menjadi pincang bila sistem Tuhan ini dilanggar. Bila
tmrmrsis selalu begadang badan akan terasa penat dan malas. Dalam
an;r lain diterangkan, katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Atlah
wiadikan untulcrnu malam itu terus menerus sampai hari kiamat,
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siapakah Tuhan selain Allah .1rung akan menclatangkan sirlar tertti:.-kepaclantu? Maka apakah riamti tidak ntertdengat ?,, Katqkcutrr,"Terangkanlah kepacraktt, jika Ailah tnenjocrikatt mttukmtt siarg i..te,rLts Lnenerus sompai hari 
_kiamat, siupakah Ttthan selairt Allalt t.ctt :akal ntendatongkan 

-m1/am kepadinut vculg kanttt t)'iiriiil,l,.'padan.l;a? Maka apakah lcaruu ticlik memperhatikart?,, (eS al-eashas.l28l:7t-72)
Tentang malam Alrah mengatakannya dengan mendengar dan sian-dengan melihat. Karena i,dera"yang bern-rngsi di malam lr".i ;;;;i;;.,adalah telinga dan indera yurg ao;inan b"erfung.i ii^.rrg had sa"kerja adalah rnata. Lihat;"gu qI 

"f 
_q"rhrrl, l2gl: 73.

Setelah pembahasan ayat kauni, Arlah kembali lagi rnembah.,.tentang kiamat. **,k

,r_)\\ eu|,>-5Ai 6 i'W ;Ai CA f;i
@i-;'i;ks\i'u,,;J;

(Ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakara, *o,ko terkejutrah
segala yctng di tangit cran segaia yang ,i bumi, rcecuatti siapa ya,gdikehendaki Attah. semLta *nr"tti do'torg menghadap-Arya crengart

merendahkctn diri.
Seakan-akan Alrah berkata: "Belajar dari ayat kauni dengan bairguna mempersiapkan satu hari yaitu kiamat.,, Fazi,a artinfarasa taku:

bagi setiap individu. iitr ,r; 6 \! kecuctli siapct yang ctikehenclaki Alloi:
Yaitu para malaikat' Teparnya Israfir yang meniup sangkakara. Jibn..Mikail' rzrall ditambah dingan Nabi N4usa. Karena dia tiah pingsan c.dunia. Tatkala Tuha.nnya- rn"norrpokko, cliri kepada gunung ir:,d!r.1rf:::ya gunung ittt hancttr tutih rtan Musa pun jatuh pingsaz. (eSal-A'raf l7): 143_l dan tidak mungkin dia pingsan dua kali.

afts ;ii .Fs dan semua rnereka clatang menghaclap_Nya dertgrt,:
merendahkan diri, atau keadaa, kerdil dan hina. Tidak dapat bersika:sombong di hadapan Allah. Karena mereka pada saat ir, iiiri"prrr:pilihan' "Kepunyaan sictpakah kerajaan paia hari ini?,, Kepum.at-;,:Allah Yang Maha Esa tigi Maha Me:ngalahkar. (eS al_Mu,min f4tr16)

) /1)
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.da ayat berikut kembali lagi dikaji tentang ayat kauni. ***

(QS an-Naml [27]: 88)

I'Gi\ citi $i'€;iai 5 % d;a"*W; Jg);j;
@5'1dqbA'ra,

kannt lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di
tetnpotnya, padahal ia berjalan sebagai jalanwa a\totl.

:.zinilah) perbuatan Allah yang rnembuat clengan kokoh tiup-
' .to sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahtti opa rang

kamu kerjakan.

;, ,.: menduga gunung itu tetap dan kokoh serla tidak berserak.

' .:u ia dinamakan paku. ,ati,J)t', ; *.a1 padahol icr berf ctlctn

-'.: lctlonnya awan.Ia bergerak dan berjalan bagai a\\,an. Tapi kita
.::erasakannya. Karena ia dan kita berada dalam tempat vans
l- ontohnya, bila di dalam pesawat maka kita tidak merasakan

. ':. rreja yang ada di dalarn pesawat itu. Namun saat diiihat keluar
-.-, terasa bahwa kita dan meja sedang bergerak menuju satu

.lJt li:" perbuatan Allah. Jangan kaget karena ini hasil ciptaan

h-

i; y ,>"i qlt yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesltattt,

p ciptaan Allah telah didisain sedetail mungkin.***

(QS an-Naml [27]:89)

@ ;;'; );;" u i i, tl? :ii iaU:v ;
Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh
tbalasan) yang lebih baik darinya, sedang mereka itu adalah

milg-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada
hari itu.

l,1at ini terkait erat dengan ayat sebelumnya. Sebagaimana ayat
riah yang diberitakan Allah adalah benar dan terjadi, maka
tan dari kebenaran itu lewat inderamu akan satu kebenaran yang

..,'
[)::--

i . .,--,'-

, : -.-
i q!. -

\ ": -',.:
-l- ..

., :
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gaib darimu yaitu $ p "Ai aj*jilu ,e ,t borangsiapa yang ntentbct. .

keboikan. tnaka iu tnempe,oreh rborasort) 1.ttng rebirt boik crttrir^ tr.
Hasanah keboikotr yaitu segara perbuatan yang dirakur.rr- r.ur.-Allah. Satu kebaikan akan rnenJatangkan 10 x lipat dan hingga 7r)rr .

lipat tergantung keikhlasan. )iie)r ,e ,t atau di dunia W * ;* .
akhirat.

. .S_ebagian orang berkata: "Bila ucapan tiada Tuhan selain A1;,-adalah kebaikan, m1$ lang kita dapat lebih baik dari itu, padahal tic:,
1!a ucapan yang lebih baik dari syahadat. Ketika u".syuiu,tut pah. -diberikan'" Jadi, maksudnya siapa yung -"rgucapkan syahadat dan -:-adalah buik/hosonah, maka dia ilenaapit ^kebaikan/khair 

\a...
ditimbulkan dan has an ah /ttcapan ini.

Atau maknu w -* ait pahala dari hasanalz lebih baik dari /ta.sttt:,:
itu sendiri, karena hasattalt yang dirakukan bersifbt temporar, sedangk,_
pahala yang diberikan bersifa1 L.tru1. **x

(QS an-Namt [27]:90)

* ruf C,iiF. *1 "#\:q;"J
G'3fr 3ci;<j*

B ar an g s i ap a y on g m e mb atv a kej ah at an, m a ka di s tt n g kurkanl a h
muka mereka ke daram nerakcr. Tiacrarah kamu sekarian dibarasi.
melainkan (setimpal) dengan apa yang dahttlu kalian kerjakan.
'$j ,;,n*oarkan dengan keras.Ayat ini mengkhususkan sasar,=

pe.lemparan itu pada wajah saja, padahal sebenamya seluruh tub,*:dilemparkan ke dalam. neraka, Lenapaz Karena wajah adarah ?r_e_et-.:tubuh yang paling mulia. Arlah ingin menghinakan mereka. Di sisi 1:_ditemukan ju.ga aya.t yrng ,r..rgatakan seluruh tubuh dilempar ,,-neraka. Maka ntereka ctrlungkirkitt ke cJaram neraka betsanta-_s,i,,:_
orang-orang yang sesal. (eS asy_Syu'ar6, 126l:94)Akhir perjalanan hidup yang menyedihkan ini bukan kezalim.
atas mereka. Ini hasil perbuatan mereku J;W pi u \) ;,:1|; 

-_,tiadalah kamu sekalian clibarasi, nterainkctn (setimpar) crengan ap(t..,.;--.dahulu kalian kerjakan. Dalam ayat lain: Tictai ,io ,o-* clit.rr!:,.",
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;it hari ini. (QS al-Mu'min [a0]: 17) Kami tidak sekedar berbasa basi
.'radap yang berbuat baik. begitu juga terhadap yang berbuat jahat.

(QS an-Naml [27]: 91)

;6iL:;re" "it ;,pr DGq, J5\;\ Lj:;y_

15, a+:itsgittiv
Sa.va honya diperintahkan untuk menvembah Tnhan negeri ini

r.\[ekoh) Yang telah menjacliktutn,va suci clan kepunyaan-Nva-Iah
segala sesltatLt, dan sa1,a diperintahkan supo,t'o saya termasuk

ot'ot1 g-orang -l ang bers eroh cliri.

Selama Allah telah memberikan kepada kita semua informasi
. ':ang kuasa-Nya di ayat kauniyah, dan menyebutkan akhirat yang

-.rsikan pahala dan dosa. rnaka tidak ada kewajiban kita kecuali
:rsisten terhadap manhaj.

it, :f q-t *i ii lrl,i tJ;1 so.va ltan,va diperintahkon untnk

.'t embah Tuhan negeri ini (tr[ekahl Bila kita diminta untuk

..akukan hal itu terlebih dahulu, karena kita yakin apa yang dipinta
...ran adalah baik untuk manusia dan dibutuhkan.

Ibadah adalah ketaatan harnba kepada Pencipta, baik terhadap
::.rntilh ataupun larangan. Karena Allah telah menciptakan kita dari nol
: r-nengatur gerak hidup kita, bila kemr"rdian Dia rnembebani kita

. ._gan taklif maka hal itu demi kebaikan kita, karena Dia yang
,:1amin segala kehidupan kita dan Dia pula yang mendidik kita. Bila
,, dibiarkan tanpa manhaj niscaya pendidikan itu hampa dan

-r,\Lrrang. Jadi, merupakan kesempumaan pendidikan bila Dia
,:rgarahkan kita sebagaimana kita mengarahkan anak-anak kita yang
:r1. Ada perintah dan larangan demi masa depan anak. Selama Tuhan
.g menetapkan. maka harus ditaati.
Untuk itu ayat ini berlulis Rabb/Tuhan pendidik bukan "Allah,"

-'na r-rluhiyah adalah Tuhan yang disembah berdasarkan beban/taklif
.t diperintahkan-Nya, sedangkan Rabb/Tuhnn yong mendidik dengan

, ..ntah dan larangan yang manfaatnya kembali kepada kita.

iil, :f r; Ttthan negeri ini (Mekah). Khusus disebutkan tempat

karena di sana terdapat rutnah voug ntulo-mula clibangun untuk
;il)ut beril:adah) manusia, ialah Boitullah .r--cutg di Bakkah (Mekah)
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yang diberkari. (QS Ali 'Imran t3l: 96)

Sifat Mekah itu V? ljJt yang telah meniadikannva strL

Mttharramah/clisucikan dan dilarang berperang di dalamnya. Ini saran'

untuk melindungi dunia dari kerusakan akibat perang. Karena dilaran.

perang dan membunuh, maka saat seorang laki-laki menemuka:,

pembunuh ayahnya di Masjidilharam, dia tidak membunuhnya karen:

inenghormati tempat itu. Larangan membunuh juga sampai pai'
tumbuh-tumbuhan dan hewan.

it

';, JS ii1 ,lon keptLnyaan-Nya-lah segala sesuatu. Ketika Al1a:

memilih malaikat sebagai utusan kepada manusia di beberapa strai,

sosial, tempat dan waktu keistimewaan. Dia berkeinginan keistinreu'ar--.

pilihan-Nya itu dapat dinikmati semua ofang. Allah tidak pilih kasj;.

iaat Dia pilih utusan maka manfaat utusan ini dapat dirasa oleh semr:'

manusia. Begitu juga Masj idilharam.

q*.t'iir q J;i 'ai c"rit dan sctyct diperintahkan sLtpctvct s(t'''

ter.masuk orang-orcolg !-ang berserah diri. Allah sering mengaitk;-

iman dan amal saleh, karena faedah iman adalah untuk diamalkan. Dei'

nlasa. SesrnLggr,Lhnya monusict itu benor-benar berada dalam kertLgitt'

kecttali orang-orcfi.tg _tang berintcut dan mengeriakan amal saleh cl,;'

nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan ttasihat menasilt';

sLLpa))a tnenetctpi kesabaran. (QS al-Ashr 11031: i-3) Allah ingr:

keimanan itu meniadi motivasi dalam gerak kehidupan. ***

(QS an-Naml l27l: 92)

71-q+V$ ist'Ai u*'ot1j\'jA tS
4rt" z )?.1 , f i?<. ',' 1'! tq$\j.L\ l.-.,)#, .P u:

Srtpa.va saya rnembacakan Alqw'an (kepada ntctnusio)' Maka

bctrangsicLpcL .ycu1g ntenclapot petunjuk maka sesurLgguhtrya clict

hcm,,-aloh mendapat petuniuk untuk (kebaikan) dirinya, dan

b cu' ctrt gs i ap o,v an g s e s at m ak a kat okanl a h ; " S e s un g gtt ltry cL s av ct

(inil tidak lain hanyalah salah seorcolg petnberi perirLgatan' "

Ketika kita membaca Alquran sebenarrya kita tidak sedar:-.

membacanya,tetapikitasedangmendengarA1iahberbicara,tnaka
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uP F dan supaya saya membacakan Alquran (kepada manusia).
E kerinduanmu bersama Alquran agar terwujud kerinduanmu
* *m dan rindu pada mukaltif/Allih, hingga kamu senang

=Fga 
kalam-Nya. Oleh karena itu membaca Alquran padaE-la adalah nikmat dan mengasy,rkkan.

Er akan menikmati bacaan Alquran dan mengabdikan diri untuk

:!ryaikan pesan-Nya kepada manusia, setelah itu kita menjadi suri

-_ 
di hadapan umat. Sesungguhnya telah ada pada (diri)

lrah itu suri teladan yang baii bagimu (yaitu) bagi orang yang
lbap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiimat dan dia
ts menyebut Allah. (QS al-Ahzab [33]: 21) Selama Rasul adalah

= 
maka setiap kedudukan Rasul selain kerasulan sebaiknya

rccontoh.
Ilrkna s&t mendapat petunjuk, telah sampai titik kepuasan g";ti

9 * maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk

rya'rt dinnya. Karena Allah memberinya hidayah ma,unah/
ffirgan dan tambahan hidayah. orang-orang yang mendapat
r*t Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan
* mereka (balasan) ketahuaannya. (eS Muhammad, l47l: 17)
{" manfaat hidayah dan takwa tidak dinikmati Allah, tapi hambalah
qmenikrnatinya.

febalikannya *.4t 4 si r:,!t"Mk 61 barangsiapa yang sesat
ft tatakanlah, "sesungguhnya saya (ini) tidak lain hanyalah salah
mg pemberi peringatan." Siapa pun tidak untung dan rugi, karena
!*r hanya memberi peringatan. Bila kamu sesat, maka kesesatan itu
*li kepada dirimu.

setefah Allah menyempurnakan pesan untuk beribadah kepada-Nya
rmah-Nya dan kamu menjadi muslim, dan seterah menikmati

h:lan sampai merindukannya dan menyampaikan pesan itu kepada
Esia sekarang ucapkanlah "Alhamdulillah.,, {< *,F

(QS an-Namll27l:93)

g.'olir 6,*6;:ru;,;i "A; Kfr $ 3al$
rakanlah: "segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan
kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan
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rnengetahuinl,-a. Tuhanruu tiada lalai clari apa yang kamtt

sekolian keriakan."

Dipuji atas nikmat dan hidayah-Nya. Puji Tuhan karena telah

menyiksa seseorang setelah mereka diberi peringatan. Allah akan

memperlihatkan kepada kita dan selain kita bukti-bukti kekuasaan dan

keesaan-Nya di dalam diri kita, baik yang berada di langit maupun dr

bumi.
'J;W b f.6rC,6'1dan 

Tuhanntu tiada lalai dari apa yang katrt''

sekalian kejakan, karena Dia Maha Menyaksikan segala sesuatu. x*x
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AL QASHASH 28,Juz20

f SAH MUSA AS DAN FIRAUN SEBAGAI BUKTI
.FBENARAN ALQURAN
:(e:aman Firaun dan Pertolongan AIIah kepada Bani lsrael Kaum
. -: Tertindas

(QS al-Qashash [28]: 1)

",r\., -.- r
t1 r 7,*.b

riTrt* *t*
i rruf mttqaththaaft di permulaan surat terkadang terdiri dari satu

-- .eper1i, qaf, nun; atau dua huruf, seperti: thd sin, hd mim, atau tiga
'- . seperti: alif ldm mim dan tha sim mim, atau empat huruf seperti:

.,,i ntim rd, atau lima huruf seperti: hd mim 'ain sin qdf dan kdf hA
.: sltacl.

S:tiap huruf muqaththaalz ini mengandung rahasia yang sampai

- -,;rs belum kita ketahui. Apa yang kita lakukan hanya sekedar
- ' : .intuk mengarah ke arah itu. ***

(QS al-Qashash [28]:2)

@";i(6tU\;cy.
.',:! oclalah ayat-ayat Kitab (Alquran) yang nyata (dari Allah).

-.:a yang terdapat pada surat ini adalah ayat-ayat dari Alkitab yang
--_ -**

(QS al-Qashash [28]:3)

' <,i;; ;e 4i <,"3; 6;, y q ai; "\ff'

.;,ttnti membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan
Firaun dengan benar untuk orang-orang yang berintan.

r,:nri kisahkan kepadamu b'-f"l-) Ai q ;,, sebagian dati ktsah

.j.ttt Firaun. Naba' adalah kabar hdm/berita penting yang harus
- j .rtikan. Apakah di sana ada yang lebih penting dari pengutusan
- , ' kepada Firaun yaitu manusia yang mengaku dirinya Tuhan?

-." itr-r Allah mengkhususkan kisah mereka berdua pada surat ini.
-.:- ida cerita lain kecuali kisah Karun. Karena kisah ini berisikan' ::- j lrloS&lah yang urgen yaitu masalah tauhid.
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'cu ,tnngnn bencrr karena membacakannya dan mengisahkanni:
adalah benar' sesunggultnya ini atlarah kisah yang benar, cran tak rt,;.
Tuhan (yang berhak disentbah) serain Ailah; 

'dan"se.sunggtthnya 
Ailai

Dialah Yang l'Iahaperkasct ragi Martabijcrksctna. (es Ali"'I;ran 13l: 6i
Qisus berasal dari kata qoshsha ar-atsar- artinya me,erusuiilejai:

Ini profesi orang Arl! VanS hidup di gurun pasir. Mereka mengetah,.
ini adalah jejak lelaki dan ini jejakwanita.

Allah Swt saat mengisahkan kepada kita, maka Dia me,gisahk,,_
seslratu yang sebenamya terjadi. Kisah Alquran bukan khayaran, seper
kisah manusia. untuk itu ia disebut dengan kisah yang benar, ar.,_
sebaik-baik kisah. >k>k>k

(QS al-Qashash t}il: a)

"&'u;{L, u^, Zi- tIL> rl:-,{t'J<.t *j;f a fi 3?::rL_
:! t#i q 5(,t ;'$:t:4 "5, i,:6 eI

Sesttngguhrq'a Firaun terah berbuat sev,euung-wetruttg tri bunti
d an m e nj a d i ka n p e n d u crukny a b e rp e c a h b e r a hl d e n g an" m e n in cr o.s
segolongan dari mereka, menyembelih anak taki-tiki mereka rlart
membiarkan hidup ano k-anak perempLton mereka. ses unggtrhwct

F i r au n t e rm a s uk o r an g _ o r an g y ot1 g b e r b tt ctt kn r rr s rrf, arr.
'Ala dari 'ulfnu ufiinya tinggi hati di hadapan rakyatnya atau -hadapan menterinya, bahkan di hadapan Arlah. Dia mengaku dirin..,

tuhan' Ini puncak kesornbongan dan keangkuhan. s.tril, ,un,.. -memiliki nafsu, maka kepemimpinannya dafat saja digunakan unrr.,
menyengsarakan rakyat.

'* q'Bi 
-,Fs 

dan ntenjacrikan pencrucruknya berpecah berah. Janr",.
syiah yaitu kelompok yang memiliki otonomi khusus. Sewajanr,.,
sebagai pernimpin menyamakan semua rakyat, tidak ada kasta di anri::i
mereka. Sedangkan Firaun terah menjaditan rakyatnya rridup dala::
beberapa kasta, sebagian memperbudakyang lain.

Kasta yang diciptakan Firaun memiliki tujuan dan target teftenr..
Dengan tersebamya pefientangan antara kasta, maka tidak ikan tirnb_
kedamaian. Akibatnya 

lakyat tidak sempat berpikir untuk menggo'ar._.
kursi kerajaan Firaun dari bawah. Dia pun tetap menjadi harapan d,:
pemersatu bangsa.

252

i

I



l

AL QASHASTT 28, Juz 20

libtr adalah penduduk Mesir asli, saat Yusuf datang. keadaan
.:i aman dan tenteram hingga Mesir terkenal sebagai lurnbung

--rm. Pada saat itu, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir dan
-.tina. mereka menetap dan beranak-pinak. Namun mereka tidak

'r,,ilr dengan penduduk asli.
\da kesalahan persepsi dalam menduga Qibti dengan agama

. ,rni. lni salah. Qibti adalah penduduk Mesir asii, narnun saat
..iirn Romawi rnenjajah Mesir dengan membawa rnisi Kristen,
::hlah nama Qibti dan identik dengan Kristen eibti Mesir.
f :pi. apa alasan Firaun menjadikan manusia berkasta? Jawabannya.

- r.r Bani Israel pemah membantu penjajah yang ingin
:guLingkan Firaun. Saat penjajah dalam hal ini Heksos dapat diusir
\lesir, secara otomatis Firaun yang berkuasa akan mengintimidasi
Israel atas tindakan mereka mendukung penjajah.

>:at Alquran mengisahkan tentang kerajaan Mesir kuno, selalu
. :kan dengan Firaun. kaum Firattn yang merttpturl'rti pasak-pasak

, .:ra J/ang banyak). (QS al-Fajr [89]: 10) Begitu juga dalam kisah
. ,. rajanya disebut Firaun. Namun pada kisah yusuf- tidak disebut
.r tapi Malik/raja. (QS Yusuf ll2l: 12) Temyata setelah diteliti

i' .lkan bahwa Mesir pada masa Yusuf dipimpin oleh raja Heksos
.,:'. Firaun.
'.lakna '# *_b'j'bU- dertgan meninclas segolortgctn clctri nterekct,

;ra rrefljadikan kasta Qibti sebagai penduduk asli dan memiliki
-:ukan lebih mulia dari kasta Bani Israel sebagai balas dendam aras
...rgan mereka kepada Heksos yang pemah menjajah.
3ukti kepalsuan tuhan Firaun adalah dia rnenjadikan rak_vatnva

."-',sia. Tuhan seharusnya menjadikan setiap hamba memiliki hak
- sama. Untuk itu dalam kisah Nabi disebutkan: Se.sLutgguhnrct
:-ot'ong ),ang memecoh belah agamom,a dan mereka (terpecahl
;.li beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tcutggung .jcn'crbmtt
.i,tp mereka. (QS al-An'dm 16l: 159) Hal ini karena agama Allah
:erintahnya satu untuk semua. Bila berpegang teguh pada agama

- renar niscaya semua manusia itu sama, tidak ada yang lebih mulia
-rng lain.

-.lam itu bagaikan air yang tidak ada rasa, bau dan wama. Air itr_r

:i selumh manusia untuk kelangsungan hidup. Bila naf-su telah
-'elnpur, maka agama pun bembah sifatnya. Untuk itu Nabi

,.':l,a'. "LIntatku akan berpecah ruenjadi 70 olircut lebih. Sentuo di
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nerako kecuali apa yang saya dan sahabatku bara. " (HR Tirmizi) Jacli.
Islam itu satu, bila banyak aliran mana yang diikuti? Kalau memilikr
aliran jangan diikuti. karena ia bukan Islam.

Kemudian Allah menafsirkan kelemahan ketuhanan Firaun dengan
t^cL-j #ftj earLjt gl-tr- tnettyenrbelilr uttak laki-laki datt ltenthiat'kLt]

hidttp anak perempuan rnereka. Merusak ialah kamu menemukan yanq
baik lalu merusaknya. Di antara bentuk pengrusakan ialah membunul:
laki-laki dan membiarkan wanita hidup. Karena kehidupan rromrsr.:
tidak berkesinambungan kecuali dengin hidupnya individu-individLr
manusia itu sendiri. Dibunuhnya laki-laki menimbulkan putusnr;
regenerasi.

Alasan dibunuh laki-laki karena merekalah sumber kejahatan yan-s
ditimbulkan akibat penjajahan. Sedangkan wanita tidak ada yang per1i.
ditakuti. Mereka dibiarkan hidup untuk menjadi pelayan dan unruk
memuaskan seks.

Bila diteliti kisah senada ditemukan pada tiga tempat yang lain
Semuanya memiliki redaksi khusus. Pertanta, (ingatlah) ketika Kcur,.
selamatkan kanru dari (Firamt) dan pengikut-pengiktttnyct,. nterek..
menimpakan kepadantu siksoan r)atlg seberat-ber.crtnycr, nterek..
menventbelih anak-anaknn -r-ang laki-laki don rnentbiarkan hidttp antil-
cmokmu yong perenlpLtotT. (QS al-Baqarah l2): 19) Kectua, ntengct-,r;-
katnu dengart aza.b 1/ang sangat jahat, yaittr mereka ntembtutuh attcri:-
anak lelakirir. (QS al-A'rdf Ul: ru\ Kedua-duanya merupakan fimar.
Allah.

Sedangkan yang ketiga, dan (ingatlah), ketika Musa berkcttct keparr..
katLmnya: "Ingatla.h nikntat Allah atasntu ketika Dia menttelamarkci'
kamu dari (Firatm clan) pengikttt pengikrttnl,a. rrtu.ekct ntertyiksa kcttrt.,
clengan siksa ycutg pedih, ntereka ntenyembelih anak-cutctk laki-lakittrr,
(QS Ibr6him [1a]: 6) dari lisan Musa. ***

(QS al-Qashash [28]: 5)

-r"'tf j \ &i 6.4( J" "$ J 3,jJ
1,-\ -/ , ,ii )ri/.a.?a.t >),,2,(z: O-L)\ (A-?.r e\'(s'4r

Kami hendak memberi karunia liepada orong-orang yang
tertinclas di bumi (Mesir) ittL clcm hendok,tenjadikan mereka

I rillrlllllll:lllllirllll
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pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang !"ang mewarisi
(btuni).

Kezaliman yang dilakukan Firaun tidak berlaku lama. Karena Allah
:.ah menetapkan bahwa kezaliman tidak akan beruntung, hingga dia
'..rti atau yang dizaliminya membalas, atau dia melihat akibat dari
, :zaliman dirinya, atau yang terzalimi akhirnya menyantuni orang yang
--.:h menzaliminya.

-"11r o1 t)ii'z,L\ J-lt ,* * ,ri Ll.s dan henclak menjadikan

.,':ku pemimpin dan ntenjadikan mereka orctng-oratlg yang nrewarisi
:..ni). Minnah adalah pemberian yang diberikan tanpa usaha dari
:.-.erima. Seakan-akan ini hadiah dari A1lah sebagai balasan murka atas

--,.:rba-Nya yang terlindas. Karena sebagaimana kata Imam Ali: "Tuhan

-.k akan menyerahkan orang yang benar untuk disiksa, tapi Dia
-' .::tbiarkan mereka untuk diuji oleh orang lain. Bila saat diuji tidak ada

,::_r prihatin, maka Allah yang akan mengambil alih keprihatinan itu."
Saat Allah prihatin melihat orang yang terzalimi, maka Dia tidak

-. -: rnelenyapkan kezaliman, tapi Dia juga menjadikan mereka

-' :.,mpin dan suri teladan dalam agama dan akhlak.

-,.'rr,jr "&)t4:3 ali f.drir; ntenjatlikan mereka pemimpin clan

. '-iclikan merekcr orcmg-orang ,vang mev:arisi (bttmi). Mereka akan
' ; Japat warisan kepernimpinan yang ditinggalkan oieh pemimpin
,-: zahm.

-{alau1ah bukan karena Firaun telah melawan Tuhan dan enggan

--:k kepada-Nya, niscaya Allah limpahkan rahmat kepada seluruh
- -- . :ilrva. dan semua hidup damai dan tenteram.

\llah rnenyempumakan kisah Nabi Musa dengan Firuan melalui
-1 -.,.i1-\1,3. ***

(QS al-Qashash [28]: 6)

a ,- ,z ./z )t/ / / // 2..-, z )z -1 l: ..ri /'///)-
-; ;i+L^ iJ>J :-'"5:l O:*;C__u -?> i., -A;|i:

!<';:iJ'$t4
. -.irt Kuni teguhkan kedudukan mereka di bmi dan akan Kami
:' ., /iltot/ron kepada Firaun dan Haman beserta tentaranya opa

t'cmg selalu mereka khatuatirkan dari rnereka ittt.
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.f;)l € o4'/i.;: dan akctn Kami teguhkan kecludukan mereka cli

btuni. Ktta ketahui bahwa bumi adalah tempat terjadi suatu peristiwa.
Karena peristiwa memerlukan tempat dan waktu. pad,a ayat ini Allah
telah rnenjadikan bumi sebagai tempat untuk mereka pirnpin. Hal
senada ditemukan pada ayat lain Mereka berkcttcr; "Jiko ia benctr-bencu.
climakan serigala, sec{ang karui golongan (ycutg kttat), sesttnggultnl.u
korui kalou demikian adalah orong-orang ))ctng merttgi.,, orang Mesit.
yang membelinya berkata kepada istrin,vct; "Berikanlah kepaclan.t.a
tempat (clan layanan) .y-culg baik, boleh.iadi dia bennanfaat kepada kita
atou kita pungut dia sebagai anak." tlentikian pttlalalt Kami
mentberikan ketluclukon vong bctik kepada yustl-cli nttki btutti (Mesir),
clon agar Kunti ajarkan kepadan),il ta'bir ntimpi. Altah berkuasct
terhaclatrt ttru.snrt-|v1,a, tetapi kebant,akan manusia tiacla mengetahtinyu.
(QS Y0suf ll2] 14 dan 21)

[*ij*] lUUy ,t,r.p 4,j1 iort akctn Kanti perlihatkan kepacltt

Firattn dan Hatnon beserta tentoronya. Haman adalah menteri Firaun.
Masing-masing mereka merniliki pasrftan tentara yang berbeda. Acla
pengawal istana, ada tentara kerajaan, ada tentara khusus dan lain-lain.
Atau Ha*an membuat pasukan khusus dan mengatumya. Karena ra.1a
tidak mengurus umsan kecuali melalLri para menteri- pada saat itu
tentara mendapat kon,ando dari Harnan. Atau Haman memiliki kekuatan
yang sebanding dengan Firaun. Boleh jacli dia terkadang berdebat
dengannya.

;ts'l"a- tti? i e apo ycmg selaltt mereka khawatirkan clat.r

merelca iru. Allah akan memperlihatkan dalarn mimpi apa yang ditakuti
Firaun bahwa api datang dari Baitulmakdis dan memuat ai Mesir, tapi
tidak rnembakar Bani Israel. Saat ahli nujum menaf-sirkan nrimpi ini dla
berkata: "Bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan mencabut
kerajaan dari dirimu. Anak laki-laki rtr-r akan lahir tahun ini."

Berita ini menggemparkan Firaun dan pengikutnya. untuk inr
Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki dari Banr
Islael agar hal itLr tidak terjadi dan kerajaannya kekal. Tapi usaha itu sia-

256

(:

I 
I t I I ll:l, lrr.[,ff[]ir:li].]ifl

I . . I : I : : : : I : li : I : ri : ]i : ]i]: ]i :i]: 
.]: 

]i]: ]i]; ]i]:i]

=='=
=====



)j'.:. _

':i it'_. .

-
I]:1,t- '_

...--.

- -::_

:

..

i; -.. -

' : -r--.. - -

,.. t.-L: U .-:: ,
;
l!)l-- -.,

lllr.l--: -

- ,, , -,:,,
L1-1:l 5 -:.'
i- ,-

AL QASHASH 28.Juz20

E a Dicampakkan Ke Dalam Sungai Nil untuk Menyelamatkan

rIrrya dari Kekejaman Firaun.
(QS al-Qashash [28]:7)

Ai -s*rU g,a$$\n$rk;; I l;gir'
C'<A1"-"fi (t;h(rqL;j:i$-TrJj't?i-'
Komi ilhamkan kepada ibu Musa; "susuilah dia, dan apabila

ksnu khawatir terhadapnya makn jatuhkanlah dia ke sungai

Nilt. janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih

hati. karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya

trydamtt, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul'

Frrarm ini 6sfu, dia memerintahkan setiap anak bayi laki-laki dari

bi kael harus dibunuh, namun ketika dia menemukan bayi laki-laki

fi rerpikir olehnya bahwa anak ini dibuang karena takut dibunuh.

\grin ;p dia 1upa, padahal dia mengaku tuhan, atau dia sudah tidak

* tagi. hingga hal ini terlewatkan. Bila ahli nujum mengatakan

ft'N kehancuran kerajaannya dilakukan oleh bayi iaki-laki dan bila

fu im benar tentu saja anak itu pasti selamat dati pembunuhan'

AIIah berkehendak Musa kecil diasuh di dalam istana Firaun.

Lqz lang sederhana hidup di istana bersamanya dalam keadaan

3r,.h dan-berlimpahan harta. Dengan kuasa Allah, Musa menjadi

EFtuk hati bagi ratu. Lihat bagaimana hal ini dapat terlupakan dari

h 1.rg *"tgaku tuhan. ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah

daras, antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-

hLf kamu sekalian akan dikumpulkan ' (QS al-Anffil l\:2\ Hatinya

r(tsmup.

Frman Al1ah kepada ibu Musa 6' C {,.Ute * c;; 1it9 A.*rJi

., -i, dctn apabila kamu khawatir terhadapnva maka

, .litt ke sungai (Nil). ianganlah kctmu khawatir. Ibu mana

::r:mbuang anaknya ke laut karena takut anaknya dibunuh?

: rlalt menyelamatkan bayi dari kematian yang belum pasti

.:r.lt1an 1,ang pasti? Allah telah menjadikan perasaan keibuan

.:dapan kasih Tuhan.
,.1r.'.n Allah menyempumakan rekayasa-Nya dengan

:r'. rstri Firaun yang berkata kepada Musa: d f t"; dio akatt

,.,:',eltk hati bogiktL. Firaun menjawab: "Untukmu saja'"
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Seakan-akan dia merasa apa yang akan terjadi, tapi kehendak A._,
pasti terlaksana dan tidak ada yang dapat mencegah. Karena ,\r.,-
Mahakuasa.

walaupun Firaun sadar betul tentang mimpinya, tapi dia tetap s,. -
mengasuh bayi itu di istananya, dan ini juga tidak lepis dari beian. _

pengamh istri atas suami dalarn mengatur negara. Untuk itu \,.
bersabda saat membaca ayat ini: "Kalau seandainya Firaun berk:.-
sepefti ucapan istrinya niscaya dia telah mendapat petunjuk.,,

Istri Firaun beriman dan mati dalam Islarn. Dia berkata: .'l
Ttthanku, bangunlah untukku sebuah runtuh cli sisi-Mtt dalam sut.gtt t;.
selamatkanlah saya dari Firaun dan perbuatorutya clan selamatkt,i..
sa,va dari kaum rang zalim." (eS at-Tahrim 166]: ll) Sedangkan Fira..
mati dalam kekufuran.

Telah kita kaji wahyu Allah kepada ibu Musa: ti ;i ei jt \t, ,
o*ari do, Kami ilhamkan kepacla ibtt Musa; "susttilah dia." (eS "-

Qashash 1281:7) Telah kita sebutkan
adalah infomasi secara sembunyi.
informasi yang datang dari Allah
kepada makhluk.

bahwa kata "wahyu" secara baha.,
Sedangkan menurut syariat ia1,-
kepada rasulnya berupa manL,.

Allah mewahyukan kepada malaikat. (Ingatlah), ketika Tuhcttri, .

mewahyukan kepada para malaikat; "sesungguhnya Akt ber.str,,.-
katntt. rnaka tcgtrhka,ltth tpendirianl orrtng-ot.attg .t.arg r..,
beriman." (QS al-Anffil [8]: r2) Kepada Rasur. sesuigguhnl,a Kti'.
telah memberikan wahyu kepotlomu sebagaima,a"-Kami tei.;
memberikan wahyu kepada Nuh clan nabi-nabi vang kemudiutnrytt, ,i.
Kami telah memberikan waltytt (puta) kepacra tbrihtm, Ismail, I.slt,;.
Yaktrb. (QS an-Nis6' [4]: 163) Kepada Hawariyin: (ingatlah), ketika A-:.-
wahyukan/ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia; ,Berirnanlah 

kttr, .

leyada-Ku dcm kepada rasttl-Ku." (eS al-M6idah l5l: 111) Kepac,
lebah dan benda rnati: pacla hari itu bumi mencriitit o, ber.itatn..
karena sesungguhnya Ttthanntu terah auha/memerintahkan 11:r,---'
sedemikian itu) kepodar?-ya (eS al-Zalzalah t99l: l_5)

Bahkan kepada setan: sesrtngguhnya setan ittt mewahyuka:-.
membisikkan kepada kav,an-kawonnya agar rnereka membantah kcttt;.
(QS al-An'Am [6]: ll2) dan kepada orang sesat: clemikianlcth K,,,
jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaittt setan-setan (dat.i jetr.,
ntanttsia clan (dari jenis) iin, sebogian rnereka mewahyuka:-
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:rnbisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkaraan t.cutg
.llt-indah untuk menipu (manusia). (QS al-An'Am [6]: 1 l2)

Wahlu kepada ibu Musa berupa ilham atau mimpi, atau Jibril
':':'kata kepadanya, atau bisikan jiwa. Keempat tipe ini dapat diarrrkan

,:rru kepada ibu Musa. wahyu/ilham itu datangnya dari Allah isrnya
--r'ilp& perintah dan larangan. Perintah y'r\ ti snstilah.

-::.ingann1l&: C-f \') €a \'l jangan taktn dan jangan sedih. Perintah

-,:'. larangan ini bila dipahami dengan jeli adalah titi menuju kabar

--.rbira 4l llst tj1 Kanti akan mengembalikannya kepadamtr. Jadi
,,.rm ayat yang singkat ini berisikan tentang perintah, larangan dan
-:-rar gembira.

Perintah menyusui diminta saat ibu Musa merasa aman. Tapi bira'riasa takut dan terancam walaupun tidak disebutkan takut dari apa,
. .rh memerintahkan ibu Musa untuk membuangnya ke laut.

\llah tahu perasaan seorang ibu yang gundah kepada anak bayinya,
-,lagi bila anak itu dibuang ke laut, untuk itu Allah menenteramkan
.,.:n.va dengan berkata: "Jangan sedih," karena berpisah darinya.

',,,i-eDo perpisahan ini akan terbayar. Bayarannya adalah seluruh dunia
'..rn lrerasa damai, karena anaknya kelak akan menumpaskan tirani.
---.ih dari itu, dia datang membawa manhaj.

Kemudian ketahuilah setelah perpisahan ini Allah kembaii
:neembalikan dia kepadamu. Lebih dari itu, dia drladikan sebagai
.:ilrl Lltllsan Tuhan. Jadi, tak usah takut karena Aku yang menjaganya,

'-.-ian semata-mata anak itu untukmu tapi dia merniliki tugas penting
,:.i-Ku.

Dikisahkan bahw-a Musa tetap disusui oleh ibunya selama dia
:rasa aman dari para mata-mata Firaun. Suatu ketika seorang mata-' .:t.r ntemeriksa rumah, dia pun takut akan nyaw.a anaknya dengan

-,r:kan refleks dia letakkan Musa kecil di tempat tungku api. Saat'.leriksaan usai, dia pun melihat anaknya kembali, dan ditemukan
-'--rmat tanpa cedera. Seakan-akan Allah ingin menenteramkan jiwanya

-.,:rkan Musa dijaga Allah, dan janji Allah benar.
Kisah wahyu Allah kepada ibu Musa di dalam Alquran terdapat dua

,,.r 1.ang menyebabkan orang berkata: "Bahwa ada pengulangan yang
-:k perlu dalam Alquran."

Tapi ada perbedaan antara ayat 38-39 dari surat Thaha dengan ayat
,:'.c kita kaji. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang berisi pesan
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dan pengantar, sedangkan pada Thaha
pelaksanaan pembuangan Musa ke laut itu
pesannya pun berbeda.

ayat 38-39 adalah sa:.
terjadi. Untuk itu pesa:_-

Pada ayat yang kita kaji arqihi/jattthkanrah dia sedangkan pa:,
Thaha aqziJihi/campctkkartrah clio. rbu tidak mencampakkan bayin..,
dia pasti meletakkan bayi dengan penuh keiembutan dan kasih ,uy o..
tapi karena waktu sempit maka dia terpaksa mencampakkannya.

Melayarkan buaian (keranjang bayi) di tepian itu memiliki hik,..-
karena bila di tengah biasanya daram dan banyak binatang bu..
Sedangkan ditepikan yang ada hanya ikan kecil yang tidak berbaha..,
Di sisi lain, agar tetap terpantau.

Benar, buaian sampai di istana raja. pada waktu itu Firaun c,
istrinya Asiah serta anak perenrpuannya berada di tepi sungai. S.,,
melihat buaian, mereka menemukan bayi yang berkulit sawo mata:..
dan rambut jigrak, berhidung besar. Artinya, riut mukanya tidak inc-
dipandang mata. untuk itu Ailah: " Aktr ierah merimpohkon kepatrci,,
kasih sayang yang datang dari-Ku." (es rhaha lz-ol: :q) Dia trc,,
dicintai, tapi Allah menitipkan rasa cinta itu di daram diri orang r a: .
melihatnya. untuk itu saat Aisah rihat, dia langsung sayang, *ulurp-
Firaun tak suka.

Anak Firaun menderita penyakit sopak, ibunya mendapat mir.:
bila dia menemukan buaian di sungai ral*diambil dan airnya diletakk,
pada sopak itu, maka anaknya akan sembuh. oleh sebab itu ketika;.-
rnelihat buaian Musa dia pun ingat dan mengambilnya, lalu meluni-:
badan anaknya yang sopak, hingga sembuh. laai, uusa dicintai ibu c,-
anak gadisnya sekalian. Kedua orang ini adalah juru bisik istana r:: :
suaranya sangat didengar oleh Firaun

Di sini terlihat bahwa istri dan anak merupakan titik lemah laki-l:..
hingga walaupun Firaun menyadari bahaya bayi di istananya. Tapr ;.-
tidak dapat berbuat banyak, karena istri dan anaknya ,.rurg pada f,.,
itu. untuk itu Allah menenangkan kita semua karena ola tioat< pu. . j
istri dan anak. bahw'asonya Mcthatinggi kebesaran Tuhan kanti, L -
ticlak beristri dan tidak (pula) heranctk. (eS al_Jin 172):3)

Beginilah bantuan Alrah kepada Musa, hingga pada waktunya Ar.,-
memintanya untuk, pergilah kepada Firaun.- seiungguhnya ia rt..
melampaui batas. (QS Thaha eol:24) Musa sangat tuti,t mllaksanak:
tugas ini. Menyebut kata "Firaun" saja orang takut apalagi menghac,:
dan menasihatinya. Berkatalah merekct berdtta; "ya -Tuhan 

kti,,
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'tggtrhnya korui khowcttir bahwa ia segera ntenyiksct kanti cttcttr ctkctn
.rrrrbah melampaui batas. " (QS ThahAtp}l: a5)
untnk itu Musa minta kepada Allah untuk membantunya. Berkcrtct
',t. "Ya Tuhanktt lapangkcmlah ttntukku dadaht, dan mudaltkanluh

' ,tku trrusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari licrahktt, sLtpot,ct
-' :ko mengerti perkataanku, dan jaclikanlah ttntttkku seorong
, !:cutttL dari keluargaku, (vaihr) Harun,,yauclaraktt, teguhkanlah

- 'Jctrt clict kekuatanku, dan jodikanlah dia sekuttt dalam urttsanku,
-t.t'tr leomi banyak bertasbih kepada Engkcru, dan bary:ak ntengingat
:'ktu. sesungguhnva Engkau adalah Maha Melihat (keacraan)

' r " (QS Thaha [20]: 25-35)
\pa jawaban Allah? "sesunggtthnva telah diperkenankan

',trintaanmu, hai Musa." se.\unggtthnlta Kami telah memberi nikmat
.''.tdctmLt pada kali yang lain. (QS Theha [20'l: 36-37; **x

(QS al-Qashash [28]:8)

6tW 6X ;i) ;tH)--z ;;j.3r, i,AiG
<)"+Lt3'L1t3G4:.-:A;r<;;;rv 
--/ 

/ .J t)--J vJr_t-
\[aka diptmgutlah dia oleh keluarga Firaun ,-ang akibatnya dict

menf acli mttstth dan lce,sedihan hagi ntereka. Sesunggultm,a
Firaun dan Hamatt beserta tentaranya aclalah orang-oratlg,yot1g

bersalah.

Luqathah/penemran adalali menemukan sesuatu tanpa diminta.
::gitulah saat keluarga Firaun sedang duduk-duduk dan tanpa berusaha
-r ilrk nlencari, tiba-tiba buaian Musa datang. Saat dilihat, mereka pun
-.:ngambilnya.

Apa alasan dipungut Musa? eU; C f "-j ;:"!'; rtict ctdalah

.tryejuk ntctta hati bagiku dan bagimu. (eS al-eashash l2gl: 9) dan
:);|ax 3i \:tk" Ji & mttrlah-ntucrcthan cria berrnanfcrat kepacra kita
tu kita ambil dia menjadi anak. Mereka tidak punya anak laki-laki.

"lereka 
ingin ada laki-laki sebagai kawan anak perempuan mereka.

Tapi apakah alasan itu terbukti? Tidak, karena takdir Ailah berkata
-:1n. \:'u') 6ib na 

j-* okibatnlta clia menjacli nttrstilr clcut kesedihan
'.tsi mereka. Ini bukti kedunguan Firaun yang mengaku dirinya Tuhan.
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Padahal ahli sihir terah mengabarkan kepadanya tentang bahaya an..bayi laki-laki, tapi dia malir ,,,..u-u, anak itu di israna. Benarr:firman Allah: 'Ketahu,ah bahwa sesungguhnya Attah mentbctt;;antara manttsia day 
!o1iWa. 

,,(eS 
al_Anf61 fh, ZilKhdti/sarah ad'a.rah tindakan yang tidak sesuai dengan apa \rar.-mereka ketahui tentang anak bayi itr]. Mereka tiarr. Jr'p"t mendus:.mereka tidak tahu apa yang terladinantinya. ***.

J -,,u- - ,. - 
(QS al-Qashash [28]: 9)j -L;" 

J # rfirJ ;16 j * {j Gta*Vr 4c.
fft -- )> ",- -1 ,r, ./f / '/ 

//

Be,karatatris,,",i#;,:Ei:::::ffi 
,ej,,knaraharibagiku dan bagimu. Jangarilah kon u membunuhnva, ntuclah_mudahan dia bermanfaat iepacra kita atatt kita ambir dia menjacli

anak,,' sedang mereka tiacla nterryadari.

Qarra artinya babata/menetap, atau barcl syaclid/pen.v_ejuk. laimakna qurratur ain adarah,"ltu yung tetap indah tidak beigerak. ai:-tidak melirik ke sana ke mari *urlnu'.ffi ;;;iiiri#'ir"r,rrtr.,.Atau penyejuk mata 
.kul.:u -.r,rut"f, teduh tidak membuat ora:.mual dan cepat marah. Untuk itu atlat -m.n.rungf.ur--;Jil; ;;.=yang tidak clurratul ain: Sesttnggulut1,61 Allah mengetahui ot qng_ot.Lt j ,yang menghalang_halangi cli antaia kantt clai ;;;;g:;;;;:g 

., i, .berkata kepada sattdaralsauaorrnyo.:,, Marilah kepacla kanti.,, t,t€t.t t 
_t:!:l 

r::::1:::n,8,i., wyerctngan .metainkan sebentar. Mereka bok,:t e r h a d ap mu ap a b i t i i a t an g' ke t a i", 
""" to rn ry a), kamu, r, *= f", !,!'!',',t,memanclang kepadamu dengan mata y:ang ierbatik-batik ,reperti ot.(1i::yang pingsan karena akan rnari.les ai_Ahzdb l33l: il_lgi'"ijk 'l iorgan kalian membunuhnl,a, karenapengikut Firaun ins-:

membunuhnya. Jadi, daram diri mereka ada firasat bahwa kebinasa.:Firaun adapad,a anak bayi ini. Mereka G;;;;" i.r"r!ii, _,.r)F- i n^, ti, ;,7,! .)i ,:;t;. i i: *;iri"i)roat1 i:-:
berntanfaat kepada kiru otatt kita ambir cria menjacri a,ak secro,:.mereka tiada menyadari. Mereka tidak ruou, 'uprt {h" unut ,.=menimbulkan manfaat atau bahava. ***
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ni.

Itart dia

seclortg

nak ini

-rl Q.r.su.r.su u s. Juz zo

(QS al-Qashash [28]: 10)

''aS$ ;\-'li -* r #'1"t4 t;6r" :.''; $ 36'{i5

@ 6y35i95!a.u*F*
menjadi kosonglah hati ibu Musa' Sesungguhnya hampir saia dia

menyatakai rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami

teguhkan hatinya, supaya dia termasuk orang-orang yang

percaya (kepada i anii Allah).

Fuad artinya qalb/hati. Hati dinamakan fudd blla ia mengarahkan

g:nk hidup ,.r.orung. Hati ibu Musa hampir kosong tidak terarah'

Fd.h dan gelisah, sait dia membuang bayi itu ke sungai'

:.5f crSk 4 sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia

'*;g 'Musa. 
Telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa manusia

rrrgEtahui sesuatu berkat panca indera. Hasii yang di indera menancap

fi hri dan menggerakkan iubuh untuk melaksanakannya. Seperti bunga

1rg dilihat mat4 menarik hatimu, pada saat itu ada usaha tangan ingin

m.dk"y". Namun karena bukan milik kita, kita pun tidak jadi

mitnva.
Begitu juga dengan ibu Musa, hatinya kosong saat bayi

nqrif.an,-tapi dla .iggu, membuka rahasia itu. Karena Allah telah

-ttErat hatinya pada 
-ikatan 

yang kokoh yang tidak goyah akibat

F*" dungu. balam kisah lain Allah berfirman: "Kami telah

quhkan iati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata:
*ffui kami adalah Tuhan langit dan bumi'" (QS al-Kahfi [18]: 1a)

;g-jir itk.g$ ;b tk:t oi \"i seandainva tidak Kami teguhkan

iuqrCI. supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji

rc*r_ Karena imanlah manusia melakukan sesuatu yang bermanfaat

h meninggalkan yang berbahaya. Bila terlihat syahwat yang

--ggfud;maka iman-mencegahnya, karena perasaan ibu yang tidak

^*',kr. ini dapat menimbulkan bahaya besar' Blu mereka

,-Errahui bahwa bayi itu anak yang akan menghancurkan Firaun pasti

dmembunuhnya. ***
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(QS al-Qashash t28l: tl)
!/i' 1. ..t) .o,. qi ,), ,, , ,,, p .4 :i . . i,:.I' ir2,,.i4 t es 7a,f -roJ;+ #.LL\Abj

berkatctlah ibu Mus, kipacta sattdari Musa; "Ikutitah dia,,, moka
kelihatanlah olehnya Mttsa clari iatth, seclang mereka titlak

mengetuhuinya.

Qushsha aftinya tabia atsarahtt/mengiknti je.iak, da, awasi ke mana

ff:il-:i?l terladi penghanyutan, saud-ari M;" i""srurf ,r.rgi,.,,.,
oengan seksama.

. Mlknaiunub/iatth d,ari sisi yang tidak diketahui seseorang dan tidakdirasa bahwa sedang dibuntuti. 
-paolnar 

o,p.ririurrt;;";ffi mengik,rr
saja, tapi berkat kecerdikan saudarinya dia iapat ,r.rur.rurrutan tugas inrdengan sebaik mungkin. Tentu sa.la ini hikmah Ar;h k;;;;a seoranscalon utusan hingga semua program berjalan sesuai ..o.unu.
. Sebagian orang menduga makna junub itu qttrb/crekctt, padab,aj,sebenarnya maknanya adaiah ba'id/jotrh. Contohnya lirit lurtur,tetangga,jouh, tetangga .yang clekat clan tetongga yctng jattlt., tqS if,'Irnr6n [3]: 36) kebalikan d,ari zir qurba/kerobilitutj.*" qs Ibrahirr

f lal: 35. Kata tajtani.bnhu/jatiltitah pada eS ar-MAid"r, iii, d0 iru i"bir,sesuai daripada kata hurrinta aIaikum/Kuharctntkan t np:ri, fotir,.
..- -Kemudian ayat selanjutnya rnengisahkan tentanjtakdir yang hanrsdilalui. x**

Juz 2(

-
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(QS al-Qashash l28l: 12)

-i ., )/lri ,, ,<,/, 
',< z ,z/i( 1, ,,,.<, -t* -tsl i)",rJi\ J^ .JLa! .P,t eV\ )*UFu #

,ua;;I)&'4,xlK.
Kani cegah Musa dari nLenyllsu kepada perempuan-perempuan

" 
(utg nlau merryusui (nya) sebelum itu; maka berkatalah saudari

\fusct: "Maukah kamu saya tunjukkan kepadamu ahlul bait yang
tkon. ntemeliharanya trntukmu dan mereka dapat berlaku baik

kepaclanya? "

Tuftr'iru/diharamkan tidak terkait dengan takli! ini halal dan ini
. :r;nr, Tapi maksudnya, bayi itu tidak mau menlusui kepada seluruh
- -- :Lrsu yang ditawarkan hingga datang ibu kandungnya.

\laradhi' jamak dari murdhi'. lni berbeda dengan murdhi'ah.
,'llti ' artinya wanita yang berprofesi sebagai ibu susu. Sementara
' .ihi'ah.ibu yang memang sedang menlusui.

,-1!ip ''!ti,i maka berkatalah sauclari Musa.- "Maukah kuruu saya
' .tkkrtn kepadamu, " diucapkan oleh saudari Musa kepada Haman.

IIaman berkata: "Kamu pasti keluarga bayi ini. Buktinya kamu tahu
' ,'=llnVa."

Dia berkata: "Saya hanya memberi saran."
Istana pun menerima sarannya, karena tidak ada lagi cara lain,

: ::b bayi itu enggan menyusui dari ibu-ibu yang datang.***

(QS al-Qashash [28]: 13)

/q3<;);1;\4*5 5-$
@4;'3,_1#iU"S.|J3-

\foka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang
: .irittra dan tidak berduka cita dan supaya dia mengetahui bahwa

iarii Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahuinya.

{llah telah janjikan ,l$1.6}t, t31 Kami akan mengembalikannya

' . .;.i.tntu. (QS al-Qashash [28]: 7) Saat ini janji peftama itu terbukti.
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Ini merupakan kabar gembira akan janji selanjurnya. qrL*,.oJl y;_p--,
dan menjadikannya salcrh seorang dctri para rastil. paaa masa ak".
datang jaryi ini insya Allah terwujud.

Maka Kconi kembalikcut Musa kepada ibunya, menunjukkan bahr., ,
sarana berada di tangan pencipta sebab (Allah). Allah ya:..
mengembalikannya bukan saudarinya, bukan Firaun. Ka.ena Ka,,.
lfllah) telah n.remproses itu sesuai dengan program yang dirancangka:.
Kami beri jalan hingga hati musuh rnenjadi lunak.

J j*; t F;ti '"6J', teto.pi kebanyakatt manusict riLi,..
mengetahtdrya. Banyak manusia yang tidak mengetahui bahwa jar--
Allah itu benar.**x

Musa as Diberi llham dan Hikmah Sebagai persiapan untuk Menjac
Rasul.

(QS al-Qashash [28]: la)

6' l*li "f 3)8't*-t re i>;r; i,:-,r, i ff\ * a ;(_i
setelah Muro ,uk rp umur clan sempurna akolnya, Kami berikau
kepadanyo hikmah (kenabian) dan pengetahuan. clemikianlalt

Kami mentberi bctlasan kepada orang-orang yong berbuctt baik.

Asyudd maknanya al-qutvwah/kekuatan dan telah sempurr-i
perkembangannya. Mereka telah membatasi masa remaja ini dari urru:
18 sampai 20 tahun. Istawd'adalah burttglt al-'agl/sampai kemcttcutg,;,"
akal pikit,an.

Saat Musa telah sempuma kekuatan tubuh dan kematangan ak:._

;*-tir *i; U.k', ,de') \St ief Kanti berika, kepaclanya hihtt,;:
(kenabianl clan pengetahuan. clemikianrah Kami memberi balas,;"
kepada orang-orang yang berbttat baik.

Kemudian Atlah berkisah. ***
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(QS al-Qashash [28]: 15)

t\:iJ ,>\r^-rg.rQ.Ctvbi n"y,ptY lii *:"
' Z: - r/ > -'.il <, . .i: ,,.ai.( b..)/ , \/\// /
,_:j .t)e CG)\ & 4rrj- C Grn\ a=:-U .,y-tc un \-t.l.j .#

:'U ir'33; Xf;$i,P,v.\i 3$7+ uo t;;
= 

r> v /

lhtsa masuk ke kota (Memphis) ketika pencbtdukn,,-a seclang
'ertgoh, maka didapatiryta di dalant kota itu dua orang laki-lald
.ittg berkelahi; yang seorang dari golongarLnya (Bani Israell dan
:iot'ot'Lg (lagi) dari mttsuhnyct (katmt Firatrn). Maka orang yang

tluri golonganwa nteminta pertolongon kepadany*a, untuk
'; r'ttgulahkan orang yatlg dari musuhn),a lalu Musa meninjunl'cr.
.,,trr rttatilah mtrsuhn,r-a itu. lulusa berkata: "Ini adalah perbuatan

. tton sesungguhnya setan itu adalah mttsuh yeng men),esatkan

logi rry ata (permusuhanry;a).

\ lusa ingin masuk ke negeri Memphis saat penduduknya sedang
:.,. karena ketika itu Bani Israel merupakan kaum tertindas.
:-r".irakan tradisi masyarakat yang berpenduduk padat pada satu

,,.an. di mana mereka tidak memperbolehkan orang sembarangan
. : -.^ ke dalamnya. Begitu juga dengan masyarakat Mesir kuno yang

- .:r'-rlrs Bani Israel masuk ke daerah kaum Firaun. Untuk itu Musa
: ,-jifi rvaktu untuk masuk daerah itu saat penduduknya lengah. Dia
- : maSUk di malam hari, karena di kegelapan malam, jalan tidak
.- '.,u. Dikatakan bahwa dia masuk pada saat istirahat siang, pada

-...-. rnr manusia sedang berada di runah mereka masing-masing.

-,+r J1 .rjr :y:r" "b, U +'1it maka tlidapatinra di tlalam kota itu
, ,trrg /olri-laki vang berkelahi, yang seorang dari golongannya dari

i:r'ael. :tb'q ii;'1 dcm seorang lagi dari ntttst.thnl'a dari penduduk

. .,<li yang disebul dengan Qibti a;ui[i mentohort keselamatau dau

- ! rllgan.

?t i'.i'-P Musa rneninjunya, memukul dengan kekuatan penuh.

- ,. ing dipukul pun langsung mati. Dia mati bukan karena dipuk-ul,
- :.rre n3 penyakit. Hal seperti inr sering terjadi. Saat diotopsi
: .:-r,ri bahrva yang dipukul itu mati karena penyakit yang sudah lama

,- -' ..,'.11\ a.
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Contoh lain, saat kita meminta tolong kepada seseorang uttnt'
melaksanakan tugas kita, dan diselesaikan hingga kita berkata: "Fu1r:-

telah membantu saya." Padahal seseorang di bumi tidak membanr-
orang lain selain setelah Allah membantunya dari langit.

Allah ingin menghotmati perantara, maka Dia menetapkan takdi:-
Nya sesuai dengan itu. Untuk itu kita sering berkata: "A1lr:
menyelesaikan maslahat bersamanya bukan karenanya."

Qibti sangat membenci Bani Israel dan mereka selalu menyiksanr.
Saat Musa rnembunuh Qibti bertambahlah marah mereka dan bencit-t.',
kepada Bani Israel. Untuk itu Musa berkata bahwa pekerjaan, ini teriac

akibat setan, untuk menambah besar api petmusuhan W .6 "|* .
sesungguhnya setan ittt adalah mttsuh ,yang menye,gatkan lagi nru .

(pennusuhannya). **x

(QS al-Qashash [28]: 16)

t #;i ir-:i';L415fr) *vq;Xt cLqiG
Musa rnendoa: "Ya Tuhanklt, sesLttlgglrhnya saya teloh

menganiaya diriku sendiri ktrrena itu ampunilcth saya. " N[ako
Allah mengan'Lpttnin,va, seswtggtthrtya Allah Dialah Yang Mahu

Pengctmpun lagi Maha Penyal,ong.

Musa mengajarkan kita bahwa manusia saat berdosa har,..
mengakui bahwa dia telah berdosa dan tidak sombong dengan dosa it,-

Setelah mengaku salah, seseorang segera bertaubat dan beristigf-ar. - i

" ;_'eg .,*i UG iy *. Ya Ttthanku, sesunggulut.v-cr saya tel,;:

menganiaya diriktt sendiri karena itu antpunilcth saya. " Ya A1l:-'
hukum yang kamu tetapkan adalah benar. Saya telah zahm d.,

mengakui kezalirnan itu.
Dari sini terlihat perbedaan antara maksiat Adam dan maksiat Ib1-.

Adam berdosa dan mengakui dosanya. Keduany,a berliata: "Ya Tuh.,

kami, kani telah menganiaya cliri kami sendiri, dan jilia Engkou titi..'
mengamputti kami dcm rnernberi rahmot kepoda kanti, rtiscal)o pa.etii,'

kani tennasttk orang-orang yailg tnerugi " (QS al-A'rdf [7]: 23) La,-
bertaubat, dan Allah menerima taubatnya. Sedangkan Iblis beralas.:
kenapa dia enggan sr"rjud. Dia berkctta: "Apakah sctya akan sLtfi,.

kepadu orong yang Engkott ciptakan tlari tanah? " (QS al-Isr6' l17l: 6 -
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... :nenolak perintah Allah.
i- ntuk itu kita katakan kepada orang yang berfatwa tidak sesuai

j -iu1 apa yang diisyaratkan Allah dengan menghalalkan yang
-:r..r1rkan karena faktor x. Hati-hatilah, biia kamu menolak hukura
-,r. pada saat itu kamu sebenamya sama dengan Iblis yang telah

- -trlak hukum Allah. Berfatwalah dengan hukum yan-q benar.
'--:r:r.rdian menggaris bawahi bahwa kondisi tidak mungkin untuk

j r.tapkan hukum itu. Paling tidak kamu telah rr-renjaga iman. Karena
- :..iksiatan dapat dihapus dengan taubat, sedangkan kekufuran tidak
-., :lasan di balik itu.

Saat N1usa beristigfar Allah pun mengampuninya. nsst'r9oJt j, i1
,,tqguhnva Allah Dialah Yang Maha pengampurt lagi Maha' ,t.1utlg. Dia mengampuni dosa kita karena Dia Maha pengasih.

::--rlSla saat terlupa mungkin saja terjerumus ke dalam dosa, bila dia
,-:i rrererrukan pintu taubat tentu dia akan putus asa dan hilang
--,-1lr, hingga ia berkesinambun-ean dalam kemaksiatan. Jadi,
'':ratkan taubat memberi harapan kepada mukmin bahwa dia belurn

.rk dari kasih/sayang Allah. Karena kasih-Nya sangat luas meilputi
- ..,i. dosa yang dilakukan walaupun banyak dan besar.

Jntuk itu Allah mensyaratkan taubat. terhoclap tiga orung tang
. ,1,1gultka, (penerima taubat) mereka, hingga apabila btmi telah'ttli 

'sernpit bagi mereka, padahal bumi itu lucts dan jiwa mereka
re/ah sempit (pula terasu) oleh mereka, ,terta ntereka telah

:trctltui bahw,a tidak ada tempat lari clari (siksa) Allah melainkan
;,lu-Nva saja. Kemuclian Allah menerima taubat mereka agar
- i:u tetap dalont taubatnva. sesunggtlmr-a Allahlah Maha penerima
tr lcLgi Mahu Penl,ar-oilg. (QS at-Tawbah [9]: 118) Artinya Allah

j--svaratkan taubat dengan memerintahkan manusia bertaubat denganj :lirr-benamya, niscaya Dia akan menerimanya.***

(QS al-Qashash [28]: l7)

':'*.;\i-W 4i'* i{ a3 q.; iv
\[u.yo berkata: "Ya Tuhanku, demi nikntat ,yang telah Engkatt
curugerahkan kepadaku, sa!-a sekali-kali tiada ttkcm menjadi

penolong bagi orang-orong ),-ang berdosa. "

Derti nikntat yang telah Engkau anugerohkan kepadaku dengan
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;:f;,;;';#';::; f::1::""^anva 
taubat 

.sava sekati-kati tiada ,,k
, i o, t 

-,,. 
il i ; ;; :, 

^"?,:^:; ; i ̂ ?,;,;:,IKf 
!? ! ",, ; ;, 

-; 
; rj a nj i r r r r -

u", ,,>, 
(QS al-Qashash [28]:1g)

,AL&; ;ii,;jJfri ..iitl:C "r-,r.,4 -,. -. ,-z

/-\ ,.r ),)'., ; 
aj'6r hii e'YG

Karenc,i,,,,,':",iri:#,.;i"I!ril:::,kutme*nggu_
tl Lt n s s u n 

"' r' : -Y :: ^t 1 1 
r-1 ( a k1 b a''- p' n, t u o, o, n v a ), m a k a fi b a - r i b ctorang yang ntemintu peytolongan kemarin berteriak memintrp e r t o I o n g a n k ep o cl a n1; o.i.,tr^ o t n r t o,, n" i "f, o" ; ; ;;,," S es u n g gu h,ry, ka-m u ;";r;, _; ;r';
11r", n, ar a, iL,l.t.'.t 

t tr g s e s ct t y o n g ny at a

.,::1, T,' #d;"*f l, f; '10":Hl" lll I r :1, -. ru, 
u takut v a t a r a, 1, :

;:i,l'.'lj;ff iP;'i'"';;;:;r;.T.fl*:I;:L:n-T:*,rTil-
Musa sangat takut dan mawas diri saat beftemu dengan orang lsr,.yang dia bantu dahulu,karena ai, u."*irk. pada saat it-u Musa berk:.-kepadanya: "Kanru r"rur, *.[",-ri,i*;;; ,"r, dahuru, maka saya rrc..mau menslrtanginya tasi, karena " Aj;; il;; ,)rij,,r,_, r,,.bena r-benat. ot.ong sesat yang tryoto 1-knrnratannya).,,

or,,.Y|:, 
dan umat rrrur" tioui-;l;l.ortuh dalam saru rubans c__

Maka tatkara Mt - ,@'ur*x|iK
meniadi,u,uni,l'fu,;!!:if ,:#;i:,f"i;:,:;:,!;;:;rT#r,l:tr,

kamu b e rm a tcs u d h in d a: ; ;; ;; ;r; h ku, s e b a ga i m a n a kamu
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kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamtt tidak
aermaksud melainkan hendak tnenjadi orang yatlg berbuat

)elrenang-wenatLg di negeri (ini), dan tiadalah kamu henclak
,trerladi salah seorang dari orang_orang yang mengadakan

perdamaian. "
!-;ka tatkala Musa hendak memegang clengan keras orang yang
"ii musuh keduanya. Saat Musa bertemu sekali ragi dengan orang"- .:lah ditolongnya dari Bani Israer yang sedang berkelahi dengan' .rrang Qibti ini menantangnya dan berkata: ,lHai Musa, apakah

"e,maksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu kemarin
' 

: : ntbttnuh s eorang manus ia?
" . 'ng Qibti ini mengetahui apa yang terah terjadi pada Musa dia:ahwa Musa 

_ 
pembunuh, pasti penduduk eibti sedang-. :..-arnya dan dendam terhadapnya.

'""rttt tidak bermaksttd melainkan hencrak menjacri orang yang" " sewenang-wenang di negeri (ini), dan tiadalah kamu henclal
- -;. salah seo.rlng dari orang_orang yang mengadakan

. - .:-;ion. Kamu tidak ingin kecuali menjadi oru.rf yang kejam di

" 
\arnu telah membunuh kemarin sekarang kamu irgi, ir.-bunuh

--:"r(? mereka mengetahui bahwa Musa adalah pembunuh, tentu,,- .rg ingin menangkapnya. pada saat itu pemuda mukmin'-: - .inva. ***

' q; iS Mendapat t\ry^fral Supaya Meninggalkan Negeri Mesir.
(QS al-Qashash [28]: 20)

.,.1\.tO @Air6og:arlA-
-.;,:,!lolt seorang laki-laki dari ujLutg kota bergegos_gega"t

,t berkota: "Hui Musa, sesungguhrryo lrn,rrbnior ieger.i
: benmding tcrtLttlg r;t,tttt tutttrk ntembimuhmu, ,sebltb ittt

- 'titlt (dari kota ini) sesunggttrtmjo sc^.:a terntasuk orr,g-
ot.ang vang ruemberi nusihat kepadamtt. "

.:-rrorg mukrnin dari keluarga Firaun. Dia datang untuk: \lusa agar segera keluar clan lari sebelum ditanglap., dan
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dibunuh. *>k*

Ma ka 
g.ffi:!i;#;;::y,'s en i

-flr,r#,{

g,w, r" li]. lffir:;'Z" 
{ a.t. ITarkala dia menqha/a,e trelurusi neg"ri Modyan dia ber(t as i ),, M u d a h - mud a h a n r;::: 

:1 
me n i mp i n iu r" r r,[tr|

(eS at_eashash [25]: 23)

' -.t i- e
: )-a ;* t 

: 
L;6W, S V7,fi) $r';. -,,,(9,)r!,&c;y\c;i

:Y::':"';il:f:;:;:"-b",oinng";,;oi"iameniumpa,;
, ! 1,,, * { r:i* r",i,' I f ii : f ,):{ :i :,; y i i,,i, t,; ;,; ;i; ;'{,,",,
wanira yang ,rdo,,g *nrgno,*.t i,;,:;;;;:::k, i1u, dua. orni,n

cnya). Musa ber.kar,i

272

------



--e--zt -!:

:.r.' ti,c,... 
-_-_

',.;i..,,:

a rr .

i^ :

t::;tii.:

; l' . ,'

t g :-'. ..

++'i.: J

AL QASHASrr28.Ju7,20

--lpako.h maksudmu (dengan berbuat begitu)?,, Kedua wanita itu
menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami),

sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan
tternaknyq), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah

lanjut umurnya."

-!c*a.r memaparkan kisah ini sangat ringkas. walaupun ringkas,

Yp Du telah menjelaskan tugas pokok wanita di tengah muryu*kut,
,*m tugas pria terhadap wanita.

\{akna ,OU :F ,6 ,# \ Kami tidak dapat meminumkan

':w,sk kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan
"wzabn'a) datang mendekati sumber air. Makna wurud tidak harus
[Etrd datang untuk minum. tidak ada seorang pun darimu, merainkan

-da1angi neraka itu. Hal itu bagi ruhanmu adarah suatu kemestian
ry sudah ditetapkan. (QS Maryam [19]: 7r) maknanya bukan berarti
milk neraka dan merasakan panasnya, tapi maknanya mereka pergi ke
Ia_

Dia menemukan di tempat air itu sekumpulan orang yang sedang
mberi minuman pada binatang temak, dan jauh dari keramaian
ldih,t dua wanita yang mencegah kambing mereka untuk minum
Ireaa di tempat airlagiramai.

,5.+, 6 lti apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)? Apa
Fransanmu? Pertanyaan ini mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak
Empuma. Maksudnya kenapa kalian berdua mencegah kambing_
mnbing untuk minum? Bukankah kalian ke mari berniat untuk
mberinya minum?

Dalam ayat ini diterangkan bahwa alasan mereka keluar memberi
r&rum binatang temak ialah F U tiyfi sedang bapak kami adalah
jsng tua yctng telah lanjut umurnya. ***

(QS al-Qashash [28]: 2a)

q SLdi 1 CL;; Jui,9i :ty.t; f Q) Ei
4y'"r,. lS -<t,lf{. lt 4-.49 a L\::=a/ r- / ,-
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Mako Mttsa memberi ntinttnt te,tctk itu ttutuk (ntenorrrt,t,
_kedtnnyo, kenurclictrt rtio nnn,,Oot:i iberrloct;'.,io f,trr,.rkr, .rlr,r',riir,7r:,'rr:::";:::irtfrrf ::::r::,,: ,,sesLtatlt kebaikon t,arrg Engkcirt ttrrttnkan kepaclakt. ..

Dalam kisah di atas terdapat hilarrat_hik tnat. pcrt,rntrt. 
_.- =._ :,olt ,4 Karrri ticlak dapat tttemirtunthcut (tentuk hatnit.,, -: , B

:,":r:":_'u'la1:enggentbalo ittt ,te,tu/r,tgkan (tentctkn1,cr1. Ketl:,. - n,+ 3j.ser/r,rg h,puA kurtri Lidttlttlt ()t.ono,,t.,
Lrltlu-r.ta. Ketigcr,6a ,j nrctko MLr"su ,:"',,::;:,,',',,',,',,,,',ji,1i,1",,'l,li 

',, 
;( rne n o I ong) lieduo nt,cr.

dikerjakan B la sudah 
i1=@i 1j;jffiTff H,TIT #,,;,'qdi luar dia diharapkan untuk ridak ;;rdesakan dengan prir" hil
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*: '-'f,uh dari kerumunan. Untuk bekerja, wanita tidak harus keluar-"-'h' dia tidak harus sama seperti pria, dengan berbaur bersama--:.3ka.

': f 4 U! ai at. el *: jrli ;lrr jy e; ; kemudian rlia^'tli ke tempat yang tectih tatu berdoa; "ya Tuhanku sestrngguhntct" -' sangat memerrukan sesuatu kebaikan yorg zngiou tmunkatt' ''idku. " Serama Musa p_ergi menjauh dari Mesir, dia tidak membaw.a"" 'i hingga kelapar_an. perutnya mengempes hingga tinggal kulit-': 'irrpel di turang. Saat dia terah seresai membantl"Jua wanita, dia-- dudtik di bawah pohon yang rindang untuk istirahat. pada saat----k dia berdoa: ,rt f 11 Ul cJii q ;! ,, io ruttanktt,,qgtthnya saya sangat memerluka, sesttattr kebaikan yang Engkatt' ,kan kepadahu.
Seakan-akan Arlah 

-menginginkan dari kelemahan ini mengarah--:' peftolongan yang diberikan-Nya meralui dua wanita itu. Saat dia'- ' :arahkan kepada pertolongan itu ketahuilah bahwa hal itu timbul'-'| :n karena perbuatannya,.t$ikarena perbuatan Arlah kepada dirinya.''-- -r1a Musa sangat menyadari itu, dia pun berdoa a"ig;"Trnbi/Tultan
_- utetrclidik.

\Iakna anzortu/Kamu turttnkan adarah bahwa sumber kebaikan""9 dari-Mu, yang dapat terjadi melalui ,iup, ,u1u. untrt i,, setiap:::1kan di dunia ini mata rantainya ut u, f.rruur"- r..iro" Allah: :r&i pemberi nikmaJ. Sebagai .orrtolr, roti yang t itu *utur, pasti-:'i diruntun ke belakang tidak terlepas -dari ari.r, yang-- ::- -;mbuhkan gandum.
L ntuk itu ucapan Alhamdurilrah aclararr kata-kata umum yang- - '' :rsal, hingga bira kita 

_memuji seseorang atas budi baik yang" :iukar lerhadap kirul Tutl ,"finurryu kita memuji Allah karena-:rer kebaikan berasal dari-Nya. Jadi,'memuji man,sia bagian dari- .:ruji Allah, karena semuanya berasal duri A];;. 
^'rq,L&raq uci-

\l1ah yang Mahakuasa untuk mencegah scu.araiasbab. contobnya,
-:.,StoD telah mengumumkan tentang ru{lr, gu"d;;;;; ril,,ut un,-:- beberapa saat sebelum panen,it u iurung bencana yang merusak- *:rih hasil itu, rusaklah ,.-.ru prediksi mereka, hingga akhirnya,--ka harus mengimpor gandum prOu ,utrrn itu dari Iuar negeri.

Ini makna V f -* p: cr;i ! 
"" 

I ;f ya Tuhanku ,niu,rgg,hnyo' tc,tgat menterrttkan sesuatLt kebaikan yang Engkau turtmlca,
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kepadaktt. YaAltah. kehqiL.- r- 

-

.?rr,rg. 
,rut, itr'uJ'" 

kebaikan bersumber,dari-Mu. 
bila saya merrh.:.-_,ut ip.*or,;;#;,1.'1' dari-Mu. maka b

. . . e I ;,',; ;'',; H'll;Sl 
-** 

: Jffi I I H? #*ji[:J,_t,#t
(eS at_eashash [28]: 25)

1*;-.,i: <*ri fu(,F * c+.;yiiu'>i ,uii jG ;^a( 
^{ .ii.,;M_W"a __n1. ,, ,,-,

Kemuctia.. , @ a+ii ( ;A( <i* 
\i' c4^r/ L +'

wanittt i,un^!!,'1,'glh kePudu 
'

bapakku ,l:',!'''; *"*)i' *'Musa 'alah seorctn, dari kedtt'r

r k" r', i ru l,l !.o.'ssi 
r l,;; ; ;:,' 

o'!' i o be'k a r q' io'

Y:;: ix rT: I ;f* i ; ;' i (l;ti: ; i * :'ilr#i ! i:'
,rrrlr,r'o"l:;f #::";:il1,;":f:;U:'?;#;;;;:;y1;

saat ajakan 'onr 'otf/'o!';"'!'*" 
clari orang-oratts

menggunakm oJ:3:9' 
Musa tidak

li*, ?i, i;,;;; ;:i:T;fi ,, j*": :: { 
i,-T:l # T: [,[.i:,,.1' \ a :

basa_basi, clan tid

, . , orrrmfffi"* '"norrt u;ffi t;:{i:r?n:TT',H#,'S[1;;
kedua *lr,,r' ,i, 'I^?1lo disebutkan i
oepan Musa. tr.,ilo' 

oi.;*ayariri'a-",'g'''una Musa beri2fzp ber..;..-
angrn berherAr. Ti,i,-r,lrrg"fi"fr]nwa 

kedua wania r, a.,1rtu. .
oeryaianrah di b"lrftllil't otnt.iL';;;ril"*' jalan rnenuiu rumah S-..
sa ru ada b k ;; il;f 

r r*r r. ou n rrffi l,X*lrl ;i: #: :,::*:*_i:
i"* (Lii ryop,

il:lf,:: Ji -#i:;:"{ 
.:;;" ;::'ransi 

b apaknva (sluai b, : .
s;! m a t, *,, *il : "* ;";;;Xi ;";:;: :::::' i::,1 i;-,menenterarn u,,'iiii{{lfr{:;1,:i:i{, uu Dia ,;,";;;;nn\ a J_:_
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(QS al-Qashash l28lz 26)

i, G-i\L;i\ a6 ; G aYZir'*'t Stt e:;Yge
Stlah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku

onbiltah dia sebagai orang yang bekeria (pada kita)' karena'

*sungguhnyo orrng ion'g'poti'i baik yang kamu am.bil untuk

*eria (pada kita) iaili i'rin'gyZng ku-at lagi dapat dipercaya'"

Ld hukum keempat yang dapat kita ambil dart ayat ini' Hukum itu

pat pada 'o'?:u;'t "'i 6-ya bapakku ambillah dia sebagai orang yang

riz Qada kita). Dart ucapan ini lerlihat 
jelas bahwa anak gadis

& tidak suka f..ft'u'- 'ii'"uf'' 
Dia ingrn udl laki-laki yang

Damenyebutkan keistimewaan Musa dengan 'AgSt o"7u;'\ i i 0t

I tsrena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil

* lukerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'

E dan percaya merupakan dua syarat utama dalam mempekerjakan

?r-oo, pefiany aat, b agaimana wanita itu mengetahui bahwa Musa

t &n teperc aya? taw"iffiu, * t-memberi -i"'* binatang ternak

-'r^k berdesakan d";;;;';;""g lain' Di tempat itu terdapat batu

r Fng tidak dapat J["*o'i k"ecuali oleh orang yang kuat' Musa

r mengangk atbartt * ffi memberi minum dari sumber ai yang

ry batu itu. Wanita itu tahu Musa tepercaya' saat Musa tidak mau

$dm di belakang, agartidak terlihat lekuk tubuh wanita itu'

Dmng peran "r* ;;;.iia* melepas peluang baik itu' Dia

rdra Musa untuk ulf.'.':'"Ai rumahnya' Di rumah itu terdapat dua

*- Musa ut u, ,"riif;l'il masuk rumah dan melihat dua wanita

r mg malam. Merupikan hikmat syariat yang han11 dilakukan saat

b*iasingadaoi*'""t'."pertiiniaoatatrmenikahinyadengan
tsau anaknya agar semua orang tenang dan fitnah hilang' ***
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AL QASHASH 28. Juz 20

(QS al-Qashash l2Slz 26)

.f;: !j.t\L;;i ixg; i ayz#i,ris.,b'!,'G
klah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku

obittah dia seAagai o'rang yang bekeria @ada kita)',karena

xsungguhny, o'oi'i, io'gialinl bai.k yang kamu am,bil untuk

r*eria (pada t tti i)itii *ong ying ku'at lagi dapat dipercava'"

hi hukum keempat yang dapat kita ambil darr ayat ini' Hukum itu

?'" ' J 6-ya bapakku ambillah dia sebagai orang yang
EEFar pada o.,'e'u-t ' 

ihat jelas bahwa anak gadis
w4t Qada kita). Darr ucapan 1ni ff
fpdtidakr,rf.u"fttftou'-*mut''Diainginadalaki-lakiyang
-r ',titao kerjanya, agar diadapat tinggal di rumah 

., . . ?." , . .... 0..1

Elia menyebutkan keistimewaan Musa dengan #,,, dJJ'tj.dl f f u,,.

afi korena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil

d bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'

f.fl dan percayat r"*puku" dua syarat Ju*u dalam mempekerjakan

-*-oo, pertanyaan, bagaimana wanita itu mengetahui bahwa Musa

lr.tan tepercaya? Jawabinny a, saatmemberi minum binatang ternak

& E*hk berdesakan-;;;;;;;;"g lain' Di tempat itu terdapat batu

k lang tidak dapal-Of?"rmi k"ecuali oleh orang yang kuat. Musa

tF mengangkat U"to 'to 
&" m"mberi minum dari sumber air yang

Gmp batu itu. wurrltu itu tahu Musa tepercaya, saat Musa tidak mau

rrrFlrn di belakang ,-agat tidaktt'}" lekuk tubuh wanita ifu'

Datang peran uyih yung tidak melepas peluang baik itu' Dia

G-nta Musa ""#;;k;':'"ai 
rumahnya' Di lumah 

itu terdapat dua

il-a- Musa "kr" 
;;;; k'"i";t masuk rumah dan melihat dua wanita

n cirne malam. rw.*pu'ftutt hikmat.syariat yut'g hm? diiakukan saat

l*ibki aslng ada ii"**"tr seperti lni aAatati menikahinya dengan

fr satu anaknya agar semua orang tenang dan fitnah hilang' *x*
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Tepsm. Sye'n-qwr Jril ro

(eS at_eashash [2Sl: 27)
///-17-i'-+: i_iC b\-& rii.6;.i e?1-6:$iij gLj6
i.z. a, <.ri.i * \y..o-, , / a ,, / nz-1 .<tqb.Fl .rl *)\ 6s _!;4 J* 6- J_3 :ry A+

to ly4ai 6rxi ir1 oL-*)*z
B e rka t a I oh d i a ( S.v- u uib) ;,, S e s tut g grt h ny ct,s ay a b erm a ks tttl

menikcthlrcnt kanttt dengan sarah.seilang rlcrri iedtta anakkLt ini.
trtas clasar bahv', kamu-beketja ae,ganit trerapan tahun cron.riktt
kumu cukupkcut sepuluh tahin maki itu ad.ulalt (suatu kebaikaru
dari kamu, m,kct 

'a),a 
ticlak henclak ruentberati kamu. kantu irtst.a

Alluh akan mendapcttilcu terntasuk orang_orang yatLq bctik.,,
Pepatah Mesir be.rkata: "cari pasangan untuk anak gadismu

untuk anak lelakirru." Karena kesombolngan ayah selalu mengl,r r5r r d11untuk memperlihatkan anak gaclisnya kepada pernuda yung ,r.rrisifat kesaiehan. Bila ayah rela rnerakukan ini, maka p.*Gnu, ,,gadis ini dapat'rercegah banyak probrematika rnasyarai<at.

-^^,ru,^.jull.lr:ff l:rtlld",1,ang 
baik 

fe-ama aun airrrarnfn tupipopLrler dan tidak le'er dengan keduiukan t.ruu.gu-;r,ritu. lmenghadap karena takr-rt ditolak oleh pihak rvanita.
Dalam hal ini ayah .nvanita harui memberi sugesti kepacla

:::,li*-:.:iii leqnang dan *rru.r sinyal bahrva pihakpasti me,erima pe,rikahai itu. ,.;*,-i .*p;;;;":ft";"
kenapa sa,-rpai sekarang belurn *"rikoh. 1000 r,vanita insin
i s tri *u ? " atu, .. a ur.iffi ,l],jff",il:i,'i,it. J'rY,-l.Xi" ",. 

i n gi n m e rr 1

Atar-i dengan bahasa lugas tanpa basa basi seperli ucapan Syuaib:

,*Lr o+r .sGt iJi-(i li iri sestutggtthnya so.\,, bermaksucl ntenilct
ktnntt dengcrrt sctlcilt ,no,'nrg tlcrri kerJ,o ct,akku iui. rnimerupakan
yang tinggi dari ayah. eanyat pemuda y;;;;;;;"rgri.o"irrt*
gadis seperti ini.

Bukankah kita melihat Allah membolehkan wanita u

*::f:*Y:^f,:T:Tu -::,,k?h ragi- saat suami t"ruh meni,gguru5Eiddahnya telah sempurna. Tidak adidosa bagi kamu meminang twanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (kei,
ryy.sawiyi mereka) 

/aram hatimu. (es ar-Baqarah r2i: iil; wa,ita intidak usah takut untuk mengucapkan iahasa kiasan igi, a^pitmenikah.
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AL-QASHASH 28,Juz20

3+ i* g.-i'6 ;ti up atas dusar bahvra kamu bekerjcL clengcnkLr

.,!Lut tctlntn. Kamu beherja denganku selama 8 tahun. Ini merupakan
., -ar. Syuaib ingin meninggikan dan memahalkan mahar anak

- '--snva hingga suaminya tidak berkata: "Dia murahan." Atau
-, :hnya telah rnembuangnya."

-.JtaJt .+ +Ur cLri ol .5r.r+r jLIr:rii .li -rr_.i L.j.J.r;r _*.1 r;.e.-.L*ii ;t9

.tika kamu cukupkan sepuluh tahnt mako itu aclaloh (suattr
tikan) dari kamu, ntaka oku tidak henclok mentberctti lcantu. kamLL

.t Allah akan ntenclapctiku termasuk orang-orong ycmg baik. SaaL
.:u tidak bersamaku, niscaya kamu akan melihat saya orang yang
..-. Bahkan bila tiba masanya kamu ingin tetap tinggal di sinr dan
-letap terus bersama karni silakan saja. Musa menjarvab. **x

(QS al-Qashash [28]: 28)

t7:,Y,, ,/,, ,/ ).zz -/./1.. /z'te//,/, / / /,'^\)\J 
,y 3>n ), {+5 e4t+Yl L"i\ <-Lb.J 31 <{5 J\,

!@'j435\1t*
Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara saya dan kamu.

Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu saya
sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku

A"Si) Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. "

Saya lagi memilih 8 atau 10 tahun: g t i* u ;e rtt1 ';s, it1:;L l3
qaka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku AaSi) Allah adalah saksi
iros apa yang kita ucapkan. (QS al-Qashash [28]: 28) Ulama telah
menetapkan hukum baru dari ayat ini yang diminta saat akad nikah ialah
menjelaskan mahar dan jumlahnya, tapi tidak disyaratkan keharusan
diterima mahar itu pada saat akad.

Mahar boleh dlbayar mencicil dan ditunda, mahar harga dari
bersetubuh dengan wanita. Bila wanita itu wafat maka suami tidak harus
melunasinya, bila suami mati wanita mengambil warisannya. Buktinya
bahwa Syuaib mempekerjakan Musa 8 atau 10 tahun dan dijadikan
mahar.

Dalam ayat im tidak disebutkan tentang makanan, padahal Musa
sangat lapar dan berdoa untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi menurut
rirvayat bahwa Syuaib telah memberi Musa makan dan memintanya
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Tapsrn SyA'nlwr Jrm ru

untuk memakan sajian yang dihidangkan itu. Musa berkat,
"Astagfimllah, apakah saya makan sebagai upah dari memberi minu::
binatang ternak?"

Sluaib berkata: "Kami keluarga tidak membeli upah akhirat dens,:
harga emas yang meliputi dunia.,,

Musa berkata: "sekarang kita dapat makan.', **>F

Jaz 20 4l 8
Musa as Pulang ke Mesir
dan Menerima Wahyu untuk Menyeru Firaun

(QS al-Qashash [28]: 29)

ju 5e ukiuEn.4(.*t,:(; J;Ji *1;. u,;;[i! S
<; ;"'< 5 r1q ;&1 -,F g frc eLcki )r;\

@t<}L; e{J )3(
Maka tatkala Musa terah menyeresaikan waktu yang critentttkcut

dan dia berangkat dengan keluarganlta, rtilihatnlilah api di
lereng gunung dia berkata kepada keluarganyo; ,,-funggilah (di

sini), sesungguhnya saya melihat api, mttclah_muclaiin ,oya
dapat membawa sratu berita kepadamu clari (tempat) api itu atctu

(membawa) sesuluh api, agar karnu dapat meighaigatkan
badan. "

Saat 10 tahun kerja telah dilaksanakan Musa, dia bersama isrrir--..
pun pergi kembali ke Mesir. Ahr/keruarga maksudnya zaujart i:.
Karena istri yang menyelesaikan seruruh keperruan .ru-i. Bahkan .:,
yang tidak dapat dilakukan orang lain, tapi istri dapat melakukarr....
yaitu membuat anak. Thur adarah nama gunung. (Jntkutsa ada-":
in t a s h i ri,t/tun g gu I ah.

t]U i:L'f *;! tntu,rgguhnya saya melihat api. Afiinya, istrinya ric,r
melihat tapi dia melihatnya. Ini bukti
materi yang digunakan manusia untuk
khusus.

bahwa api itu bukan bers--.
menerangi jalan. rapi ini ,:

-* W &I -Et mudah-mudahan saya dapat membawa suail
berita kepadamu dari (tempat) api itu, dengan harapankilz msnsrnrrkuo
jalan ke mana sebaiknya kita mengarah.

280



AL QASHASu 28. Juz 20

",ii$ 6ij rr:lr ,t:'t'rl'si ,rou (ntembatra) sesttlttlt api, ctgtu.hcrntu

,,,tt ntenghrtngatlcon baclon. Jaztah/suluh yang redup yaitu sepenggai
.,rh api yang tenang dan tidak bergejolak. Makna tashthalin adalair
:nqhangatkan. Dalarn surat yang lain diseburkan bisvihabin rlcrbct.sitt
. S an-Naml l27l: 7) yang arlinya suluh api yang berlidah dan
::'uejolak. Jadi pada kisah yang sama ditemukan dua peristiu.a vane

',:'beda. Pertantct, qabos/gejolak api diperlukan untuk menerangi jalan
:rc tidak rnereka ketairui tapi harus mereka lervati. Kedttcr, api jctztahi

,.,'rgr yang berguna untuk menghangatkan badan dari suhu dingin.
Peristiwa selanjutnya juga ditemukan perbedaan. Pada surat an-

, .,:ll ayat 7 tidak ditemukan kata untkutsu/tunggulah sebagaimana yang
.i remukan pada ayat yang sedang kita kaji ini. Ini dijadikan sela bagi
.:nq yang tidak mer-nahami Alquran untuk menghujatnya, tapi bila
.':nungi kondisi yang terjadi pada saat itn maka akan diteirukan'..rua ini mempakan dua cuplikan dalam dialog yang terjadi antara

f ,.,ia dengan keluarganya.
Pasangan suami istri ini berada di daerah gelap yan_e asing dan liar

.-:r mereka. keduanya tidak mengenal apa-apa di sini, tidak juga
-':rgetalrr-ri jalan ke mana yang harus ditujLl. sementara udara sangat

- -gin. maka sangat natural bila Musa berkata kepadanya: "Saya
:1ihat api, saya pergi dahulu ke sana untuk mengarnbil suluh rlarin1,a."

Istrinya berkata: "Bagaimana kamu rneninggalkanku sendirian di
r. bagaimana kalau kamu tersesat dijalan atall saya tersesat di jalan?"
\,Iusa berkata: "Tunggulah di sinil"
Jadi. harus diulang dua cuplikan tersebut sebagaimana yang telah

,. i sahkan o leh Alquran.
Begitu juga dengan saatikum/saya J;s1r1. oltan ntemban,rz (QS an-

,nl [27]: 7) Pada ayat yang lain la'alli Atikum/mudah-rnudahan saya
,,,'-..it mernbawa. Ini merupakan dua cupiikan yang berbeda. Pertanru,
,,:. rnelihat api dia berkata: "Saatikum, " dengan penuh yakin.

'.Jr.irLldian saat dia mengkaji diri, dan merenungi seandainya api padam
-:-'elum dia sampai di sumber api itu, maka dia pun berkata.. "Lo'olli

-unt," dengan ucapan harap-harap cemas. x**
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(QS al-Qashash [28]: 30)

#c,iS.G(#e1}t6\u
Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api ittt, di serulah dia d,;''.
(arah) pinggir lembah yang diberkahi, dari sebatang pohon kuv:'
yaitu: "Ya Musa, sesungguhrrya Aku adalah Allah, Tuhan senles:-;

alam.

Seakan-akan Allah ingin memberikan peta secara rinci tei:-:,;
pr:oses itu terjadi. Sebelumnya telah disebutkan bahwa peristiu a -:
terjadi di jdnib ath-Thitr/di samping Thursina aI"au jdnib ayman ntitt .;.--
Thir/cti samping kanan Thursina, dan sini Udj, ,* ;ojlr .e:rjr *. -,

'ar4!fri
@

:-#t q f'[ar dari (arah) pinggir
sebcttang pohon kayu.

Isi serllan adalah ,rrrrij, -'t i..i.tr

lembah yong diberkalti. ..

.J tul ,c: -?,'A l,- ii Yu .1 .'.

sesttngguhnya aktt adalah Allah, Tnhatt seintesta alom. Seman -:
didengar Musa datang dari segala penjuru, dan berpantul di setiap a:,:
Karena Allah tidak berada pada arah dan tempat. Untuk itu ri.',*
dikatakan: "Dari mana sumber suara itu datang?" Karena pefianyaan -:-
tidak dikenal dalam kamus Tuhan.

Bersamaan dengan seruan itu api menyala di ranting pohon. \.,: ;
api pun bertambah besar dan pohon bertambah hijau. Anehnya, api r.; r

membakar pohon walaupun ia sangat panas, dan pohon pufl rr.: .

memadamkan api dengan kelembabannya. Jadi, ini merupakan peris:",. ;
yang luar biasa yang mencengangkan. Apakah Musa dapat menei:,-:
peristiwa luar biasa ini dengan mudah atau merenungi terlebih dahu--

(QS al-Qashash [28]: 31)

Zi;i;t;3 jLfq q(rt\^\;Jab"36 eiiv
C 4<ii i 11"&'i5 tri :g :"t-

Lemporkanlah tongkatmu. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ulo,'
dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor'
ular yang ge,sit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh,
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al Q.+.suasn:s, Juz:o

(Kernttclian Mrtsa di seru); "Hai Musa, datangloh kepada-KtL clon

jangcmlah korntt taktrt. Sesunggulttoo kamu termasuk orang-

orang vang amttn."

Dalam tempat yang lain, Allah bertanya kepada Musa: "Apakah itu

,ng di tcrtgan kctncmrtttt, hci Muso? " (QS Thaha [20]: 17) Telah kita

:.rtakan bahwa Musa menjawab panjang lebar agar dapat lebih lama

::rcengkerama dengan Tuhannya. Tatkala dia merasa telah bersikap
-.,r1ebihan, dia pun mengakhirkan ucapannya dengan: bagikt ada lagi
-.perlrran yctng lain padctnytt." (QS Thahe [20]: 18) Dimulai dengan

- skriptif panjang lebar agar dapat bercengkerama lebih lama' kemttdian

-rnngtas agar terlihat tetap beretika di hadapan Tuhan. Adapun pada

i , at ini perintah datang secara langsung untuk melemparkan tongkat.

'-;i ;, t1i j3'j\, \4:i? k al] ti"i ntaka tcttkctla (tongka.t ittt

enjotli ttlar dan) Mttsa melihatnya bergerak-gerctk seolah-olah ict

.eior ttlar ycu.tg gesit, lurilah clia berbalik ke belakang tctnpa rnenoleh.

{:rena dia telah melihat peristiwa iuar biasa yang lebih dahsyat dari

.:belumnya. Kalau kita masih bisa memahami api tetap menyala di

r,rtang pohon yang lembab. tapi kita tidak dapat dengan rTrudah

,,.,.,.ii*u bagaimana tongkat dapat berubah menjadi ular yang gesit.

rr-rgerak lincah ke sana kemari?
Sesuatu yang mungkin dan logis bila tongkat yang kering berubah

:tenjadi tongkat basah berwama hijau, karena 1'rasih sama-sama

.ngkat. Ini juga dapat dikatakan mukjizat. Tetapr berubahnya sesuatu

-.:-pada jenis yang iain, dari jenis tumbuhan kepada jenis hervan yang

::rgerak dengan gesit, tnaka ini sungguh satu peristiwa yang sangat luar

:.asa dan aneh.

Pada ayat ini ada kalimat yang terhapus. Itu karena Alquran ditulis

=:lam bentuk ijdz/ringkas. Seharusnya, clun lempat'kanlah tongkotmtt,

:raka Musa pun melemparkan tongkatnya. Tatkala Musa melihatnya

::rgerak...., tidak disebutkannya, lt[rtsa ptgt ntelentparkan tongkcLtnya

,,:ai- pikiran manusia dapat mengambil kesimpulan. dan agar akal

:cerdaskan saat n-rengikuti cuplikan kisah dengan bgaksana'

Jan adalah ular gesit. Dalam kisah berubahnya tongkat menjadi ular

,:rsambarkan Alquran dengan ianiular gesit, tstt'ban/ilar panjartg dan

.nt.ahiular besor. Tiga kriteria ini tr-rerupakan ciri-ciri dari ular nabi

i,lr.rsa yang satu. Afiinya, ular Nabi Musa itu gesit, panjang dan besar.

Makna O-i j', lori ke belakcmg yaitu menjauh karena takut' J;
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menyerunya'.;i,u !] Jii ei \ yaitu kembali ke mar"i tlon jangan tcrktr

Kemudian Dia mernberi satu janrinan yang harus dipegangnya dalar.
setiap gerak-gerik dakwahnya bahwa ry!, { eJ! sesrurgguhnyct kctrrt;,

termasuk orang-orang yotlg ctLt1cu1. Allah tidak mengatakar.
"Kembalilah, niscaya kamu akan Aku lindungi." Dengan penyebutan
dminin dalam bentuk ism mengisyaratkan bahwa keamanan itr,
berkekalan dan menetap di dalam diri Musa. Karena kamu bersama
Allah. Barangsiapa bersama Allah. rnaka dia tidak akan takut. Kalau
kamu takut sekarang, bagaimana kamu bertindak di depan Firaun nanti,l

Demikianlah Allah memberikan kepada Musa latihan hingga dapat
terbiasa dalam menghadapi Firaun dan ahli sihir, serta para pembesar
tanpa rasa takut dan gemetar. Akan timbul sikap percaya diri atas
bantuan Allah dan dukungan-Nya dalam perjalaninnyu yurg terakhir
menghadap Firaun.

Musa as telah mendapatkan rnanfaat yang besar dari latihan-latihan
ini. Dia telah belajar banyak dan latihan dan peristiwa luar brasa yane
dilihatnya hingga timbul rasa percaya diri. Untuk itu saat Firaun dan
pasukannya hampir menangkap Musa dan mengepung kaumnya, hing-ea
mereka berkata: "sesunggtrltnya kita benar-benar ctkan tersusttl., (as
asy-S1,u'arA' 126l: 6l) Musa pun teringat pesan Tuhan: ,fi")l :1 l,i,l
sesttrtggtthnya kanru termasuk orang-orang yang an1ot1. Maka dia
berkata kepada umatnya: "sekali-kali tidak ctkan teittsnl; se,sLutggtthnt.ct
Tuhanku besertaku, kelak Dia okan nten.tberi pettnjuh kepoctaii." (es
asy-S1.u'ar6' 126): 62)

Keyakina, Musa akan kebersamaan Ariah yang diucapkannya itLr
dapat saja menjadi kedustaan semata. Karena lar-rt terbentang di depan
r-nereka. dan Firaun di belakang mereka. Tapi keyakinan ,tun
perlindungan Allah membuatnya tetap bersima Allah dalam
perlindungan-Nya.

Keamanan ini telah dijamin Allah kepada seluruh r.rabi dan rasul.
sesttngguhnt'o teluh tetap jcutji Kanti kepada hamba-hantba Karni v-cutg
menjacli rctsul, fi'ctiltr) .sesunggtrhrtya mereka itttlah .t;ctng pasti menclapir
pertolongatl. sesungguhnl,a tentaro Kami itulah 1,ang pctsti ntettttrtg.
(QS ash-Sh6ffat [37]: 111-ll3) "Hoi Mttsa, .langonlah kanttt takut.
sesungguhnva orang wtng clijaclikan rasttl, ticlak takLLt tli ltaclapan-Ku.
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. j .rn-Naml l21l:10)
Semua ini kernbali dikisahkan kepada Nabi Muhalnmad agar dia

-: r.ri meflgambil manfaat dan yakin pada bantuan Allah Swt. Saat Abu
: '.::ir berkata kepadanya di Gua Tsirr: "Bila salah satu dari mereka

-'-rhat ke kaki mereka, niscaya mereka melihat kita."
\abi berkata: "Wahai Abu Bakar, bila kita berdua, maka Al1ah

-:,rlah Zat ketiga." Nabi Muhammad melanjutkan'. "Janganlah kontu

.' .ltka cito, sesungguhnl,,a Allah beserto kita. " (QS at-Tawbah [9]: 40)
:;..rma kita bersama Allah Zat yang tidak terlihat oleh mata, maka kita
-.-:. dapat tidak terlihat oleh mata rnanusia lain.

Kemudian Allah berpindah tentang cuplikan kisah Nabi Musa yang
',1 ***

(QS al-Qashash [28]: 32)

1.LG 1l *- *$ r;- * c :\S; € .t C !:; ;ir\
il:*>";6i:- $r1,, e e\lg;4i"-;;i A

'{'@<44C5G\L
\lasukkanlah tanganmtt ke leher bajtLntLr, niscava ia ke luar putih
ridak bercacat bukan kareno pery;akit, dan clekapkanlah keclua

tonganmLt (ke dada) mu bila ketaktrtan, mcrktt ,-ang denikian itu
odalah dua mukjizat clari TuhanmLr (,vang akan kantu hadapkan)

ke p a d a F i r ctun cl cLn p em b e s ar -p em b e s at'ny a. S e s un gguh ny a

ntereka adal ah orang-orang vang fas ik.

Lisluk maknanya adkhil/masukkan. Joib maknanya leher baju.
likatakan leher baju dengan jaib/kantong, karena pada zaman dulu
.,:-ang meletakkan kantong di dalam baju sebagai tempat penyinrpanan
,.rng hingga tidak dicuri. Seakan-akan seseorang akan memasukkan
,.lnqannya melalui leher baju hingga sampai kepada kantong di dalam
r.1u yang ada.

Pada ayat ini terlihat kedetailan ungkapan Alquran s.rbi. V'V: tidak

irsebutkan dalam kata perintah okhrii/keluarkanlah, sebagaimana

.ebelumnya menggunakan kata perintah ttsluk/masukkanlah. Ini
:rengisyaratkan bahwa peristiwa ini terjadi secara spontanitas. Hanva

sekedar memasukkan tangan langsung saja secara tiba-tiba keluar
:ahaya putih. Usaha Musa hanya terjadi saat memasukkan tangan
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sementara keluamya terjadi berkat kuasa Aliah.
Kata bal,dha'/putih adalah bersinar tanpa cacat. Wama putih rar-:

keluar ini merupakan salu peristiwa yang luar biasa pada diri Mus'
Karena Musa berkulit sawo matang. Untuk itu disebutkan dengan ; ,
,1- bukan liarena penyakit, hingga manusia tidak menduga ha1 i,*

sebagai akibat dari penyakit kusta. Artinya, ini merupakan sinar cahar '
putih yang terjadi berkat kuasa Allah.

i"), q |!tw J,itiJ*tt dan dekapkanlah keclua tangartnttt '''-
dada) mu bilo ketakutan, makn y-ang demikian itu adalah dua mukji-.:'
dari Tuhanmu. Dua sayap pada burung bagaikan dua tangan pa;'
manusia. Bila manusia ingin berenang -contohnya- maka dia ak":
membentangkan tangannya, bagaikan burung saat terbang. \z[akns sr ;.
di atas adalah dekapkanlah ke dua tanganmu ke dadamu niscaya ra.,
takut akan sin-ra.

Proses ini terbukti secara nyata. Ibu yang rnelihat analci.',
bertingkah laku tidak wajar akan menepuk dada agar dapat tahan dr:.
Ibnu Abbas berkata: "Setiap orang yang takut sebaiknya memuk-
dadanya dengan kedua tangannya agar dapat meredakan apa )'alt-:
dialaminya." Cara ini dapat dicoba agar dapat dibuktikan kebenarantrr:

Makna '*.ti dza kata tr-rnjuk untuk ntufracl. Ali/-d,an ntnt adalah i,"
isyarat untuk mtlsanna. KAf untuk mukhattab. Maksudnya, kata tunjt:,
ini diarahkan kepada tongkat dan tangan. Itu adalah dua bm'lt,i,'
mukjizat dari Tuhanmu yang benar untuk ditunjukkan kepada Firau:-
sebagai tuhan yang palsu. tidak mungkin yang benar dan yang pals-
dapat bersatu. Yang palsu/batil pasti lenyap. Karena ia lemah dan tid:i.
ditopang dengan kekuatan yang benar. Sebenarnyu Kami melontcu'kt;'

t,ang hak kepada ,vang batil lalu 1,11ng hak itu menghancurkanrt.t'a, nr,r' .

dengan serta merta v-ang batil iru lenyap. (QS a1-Anbiy6' [21]: 18)

Bttrhdn adalah hujah dan dalil atas kebenaran yang dibuktikan. j

"b3 J|*'j kepada Firaun dan pernbesar-pentbesartlya. Karena FiraLi:-.

telah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pembesar pembesarnya adala:
kaum fasik, karena telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Telah kit:
sebutkan bahwa fasik berasal dari kata fasaqa rukhubah/lekang kumr.
saat ia sudah matang. Maksudnya di sini adalah terlepasnya r13lruS1;

dari proteksi agama yang menyelimuti mereka dan melindungi merek.
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r.rri pengarlrh maksiat. Biia terlepas dari baju ini niscaya terbuka

,,.ratnya dan terlihat keingkarannya. ***

)ermohonan Musa As kepada Allah untuk
Tengangkat Harun As menjadi pembantunya

(QS al-Qashash [28]: 33)

)t 
=' i 4,'i: ,-/ 11 .2 ' ' i'l l, - ' '11'-

: i)5-o\.>Eli I: ;i re4o\b gl.>,: Jrs

Mttsa berkata; "Ytt Ttthanku sesungguhm'o sal'o, teloh

mentbutluh seorong motlLtsict clari golongan merel(a, mok(t '\at)o
tctkut ntereka dkan mentbut1uhku. "

Musa masih trauma dari pengalaman pahit membunuh Qibti. Untuk
:Ll dia memohon kepada Tuhannya untuk mendukungnya dan

.:renolongnya melalui saudaranya. * * *

(QS al-Qashash [28]: 3a)

..el"z.\,,/. z z)? j<,/, 
-, - ,.ztir> , ,./ .i,

g!_€P-\":2,.-f dVD'6 Vt" )-ti r:ast ta ->S-# q\s

,@;-;Kj,36
Sauclaraku Hcu'un dia lebih.;fLtsih lidahnva dari pudalett, nruka

tftuslah dia bersantaku sebagai pentbontuku untuli membenarkatt
(perkataan) ku; sesunggultnl'tt saycL khotvatir mereka akan

mentlustalcattku. "

Rid'an artinya ntu'in/pentbcmtu. Telah kita ketahui dari kisah Nabi
\'lusa bahw'a saat dia kecil di istana Firaun, dia terkena penyakit di

.rsannya, hingga dia payah berbicara, untuk itu dia meminta untuk

-iibantu dengan kefasihan lidah saudaranya yang bemama Harun.

Dengan bantuan ini Musa dapat dukungan dan alasannya dapat

:ipaparkan dengan baik sefia segala keraguan yang mendengar

.,capannya pun hilang.
Musa dapat saja memohon kepada Tuhan untuk menjadikan

:rudaranya Harun sebagai asistennya saja. Tapi Musa tidak demikian.

.la ingin Harun menjadi nabi sama seperti dirinya, hingga dia mendapat

:.,dilah dan kernuliaan ini. Dia berkata: *-er",J- ''i-r ouc il'';b ntttk,r

.!ttLSloh dio bersarnaku sebagai pernbantuku tuttuk mernbenarkatt

terkutaan)kL;. Maksudnya, Harun dijadikan pembantu agar manusia
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tidak mendustakannya. Dia menjadi rasul seperti Musa d::
mendapatkan taklif yang sama dari Allah.

untuk itu kita merihat ayat-ayat yang membahas tentang Han":-.

lah,wa dia seorang rasul yang bersekutu dengan Musa dalam risalahnr "Maka berbicaralall \nut berclua kepadanl,a clengan kctta-k,tra titi .
lemalt lembut, mttda,h-mudahan cria irgat ctau takit. (es Thaha i:r'44)Bila dilihat dari kesatuan risalah maka mereka berdua memiliki rnis
kerasulan yang tunggal. Ini jelas sesuai dengan firman-Nya: Mtti .

datanglah kct.mu berdua kepacla Firaun clan kotakcmlah oleltrtt,,
"sesunggultnya kami adalah Rasul Tuhan sentesta alom.', (eS as..-
Syu'arA' 126l: 16)

, Begitu juga ucapan Firaun: "sesunggurrnlta Rctsttrmrt t:ang critn,
kepada kamu sekalian benar-benat orong gila.', (eS asy_Syr,uia, ;:62l) dalam bentuk mufi'acl/ttutggctl. Hal 

-ini 
sama dengan delega.

presiden yang terdiri dari dua atau tiga orang menuju .,"guru lain. Tir:,
ini biasanya disebut dengan delegasi karena r,rsinya ,utu. Judi. bir,
dilihat pada misi risalah maka Musa dan Harun aaitatr tunggar. Tap
bila diiihat pada individu masing-masing keduanya adalah dua ras".yang memiliki tugas masing_masing. Seperti firman_Nr;
"sesunggLthn.va katni berdtta atlarah tiusan T,horrr,rr." (es rheha l:rr47) dalam bentuk mus anna/tluct.

untuk itu saat Musa berdoa memusnahkan Firaun dan kaumnr _,

yang sudah terlena dengan harta dan tergoda dengan perhiasan duri..
dia berkata: "Ya Tuhan kami, binasakanlah harti beicta mereka. clct,
kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga met.ek..
mel,ihar siksaan yang peclih.,, (eS yirnus il0l: gg) Waliupun yan.
berkata Musa sendiri, tapi tetap saja attar uertai a: sestrnggt,inyo irrn;,
diperkenankan permohonan kamu berdrta." (eS yiinus irb'i] sql dengar
bentuk mutsanna/dtta. Musa berdoa dan Harun mengamrnkan. oran5
yang mengaminkan sama statusnya dengan orang yang berdoa. *,rr<

(QS al-Qashash [2S]: 35)
c.)/, . | , //
Kt-1,j;:tr3,!-aC- g j-i; 4U ! l_X iX_ Jt

@! ,,1|tjiK/i r;,A,W:e
Allah berJirman; "Kami akan mentba.ntumtt dengon saudararutt,

clan Kami berikan kepadamu berdna kekttasaan lang bescu-, makct
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r)tereka ticlak dapat ruencapoitllu; (bercmgkatlah kamu berclua)
.lertgan nrcmbtt\i)a. mukjizat Kctmi, kamu berdLta dan orang yang

mengikTLti. kamulah yong menctng. "

Tuhannya menjawab:'yu, !'b L.-, i6 Altoh ber/irman; "Kcmti

.;,t rnentbantumLt dengan sautloramu " (QS al-Qashash [28]: 35)
'.,:.ir-r3 Musa berkata pada tempat yang lain: "Teguhkanlah dengan dia

- .lLttonku, dcm joclikanloh dia sekutlt dalam urusankLt. " (QS Thaha
- -. 11r_ . _:/. I

Kata 3.r.4-l ototn'tu merupakan ucapan yang sangat balig/pas sesuar

,.ruan keinginan Musa. Karena manusia biasanya melakoni sebagian
- , >.tr kerlanya dengan tangan. Bagian tubuh yang kuat dalam

-:qangkat dan bergerak adalah otot. Untuk itu saat memuji orang
.,.-.9 kuat kita katakan: "Dia manusia berotot baja."

UGI: 6ii 'j!:l1 dan Kcrnti berilictn kepoclctnttt bercltta kekuas'ctan

,1 besar. Ini merupakan kekuatan spiritual. Yaitu hujah, logika dan

- , r1 Dengan demikian terkurnpullah dua kekuatan; frsik dan logika.

Untuk itu dilanjutkan dengan 6-ql Jlf" \\it ntcrkcr mereka tiduk

:',-tt mencapointtL. Kami akan menyelamatkan dari kejahatan mereka.
-::.rpi pertarungan antara yang hak dan batil tidak selesai dengan
. :r:eflorg?fl ahli haq, tapi lebih dari itu ahli haq harus mengr-rasai ahli
-.,,r1. Bedakan antara lelaki yang menghindar dari musuhnya dengan
'Jnlltup pintu. dengan lelaki yang memenangkan pertarungan dengan
-.suhnya hingga musuh itu tidak berani lagi melawannya. Inrlah

:{sud dari firman ettan ilriir ri(il J.t'J Lcji k(tnu herluu dart orang

.,,,-g mengiktrti kctmulah ,yatlg meilarLg. Demikianlah Allah
.:ienl,apkan bahaya dan memberikan kemenangan dan bahkan

r :rrL10SOOI1.

Ditempatkannya kata ayatina/tanda-tando Kami di antara tercegah
-,.,:i bahaya dan tercapainya kemenangan mengisyaratkan bahwa semua
,. terjadi berkat kuasa Allah. Kuasa Allah dalam mencegah dan

: -..1Sli11y& dalam memenangkan. Ia satu kata yang digunakan pada dua
. . ndrsi (tercegah dan menang). lni merupakan keagungan redaksi
'^,.1 Lll'211. ^++
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(QS al-Qashash [28]: 36)

'1:l>. i-,,,,r-vj cjn)'.fu .tLW C Vt, # $_6,*G i:e aJ

@ alj1 i Lrr<,t; -a \:j,A,(;;,
Maka tatkala Musa datang kepada mereka denga, (mentbawa)
mukjizat-mukjizat Kami yong tl,tata, ntereka beikata. ,,Ini 

tictak
lain honvalah sihir yartg cribtnt-buat dan kami berum pentart

mendengar (seruan ),ang seperti) ini pada nenek moyang kanti
dahttlu. "

?* E 
.6"Lr 

a,vat-ayat Kami 1,ang nyata maknanya mukjizat-mukjiz,
yang terang. Saat mereka terdiam dan terperangah di hadapan mukjrz.
Allah, dan berusaha untuk keluar dari kesulitu, iri. M,sa telah datai:.
untuk menghancurkan singgasana ketuhanan parsu Firaun. Firaun cl"l
pendukungnya tidak memiriki kuasa kecuali berkara: 

"p V !1 ,,,, ,
,rjlr fclf €;+rY O't ini tidak lain ltatq,alah sihir yang dibuat-btr.;
dan kanti belttnt pernah mencrengar (settntt yatry sepet.ti) ini put;.
nenek movzng kami dahttlu.

untuk itu Allah mengajarkan Musa untuk berdebat dengan merek.
seakan-akan Dia berkata kepadanya: "Kamu berhadap"an denge:
sekelompok manusia yang berpegang erat dengan kebatirar,.
memperlahankannya dan memetik keuntungan dibarikny-a. Mereka pas:
marah bila kamu merenyapkan kebatilan itu, karena mereka tela:
menciptakan kebatilan.

Bila kamu mengeluarkan mereka dari kebiasaan buruk yang merek,
gemari itu menuju kepada kebiasaan yang masih terasa asing bae.
mereka. maka harus 

_ 
dirakukan dengan cara lemah lernbut jan_ea:

dipojokkan hingga timbul sikap keras hati dari mereka. cukuplah bah*,
kamu telah melepaskan kekuasaan ketuhanan yang telah meieka se1an..
selama ini. Bila kamu tambah ragi dengan rikup k.ru, niscaya aka:.
timbul sikap pembangkangan dari mereka.,,

untuk itu Allah berfirman: "sesurggurtnya Allah tidak ntentbe,..
petunjtk kepacla or.cu.tg-ot"ang ))(ulg zalim.,, (eS Thaha [20]: +_:
Maknanya harap rnaklumi keadaan mereka saat drcabut ketuhanan dar,
mereka hingga kembali berstatus manusia sebagaimana umat rainnya.

Bila mereka menyambut dakwahmu dengan sikap keras denga,.
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;.'iata: 4_'tit tS.r'i e ;*, Y St 
"p 

'ry 11 r.i; 6 ini tidak lain

, ', ulah sihir yang dibttat-bttat dan kami belum pernah menclengar

.''t{on yang seperti) ini pada nenek moyang kami dahultr, maka
...:rbutlah dengan sikap lemah iembut. **x

(QS al-Qashash [28]: 37)

'4 :; t'K ;; -, ))t ; u,au,;6 ;. *t ", 6;, iW
r@;c;6i&"r d:*,3(

.\ltt.scr menjcttttab: "Tuhonku lebih mengetahui orang yang (patut)

'ttentbayya petunjuk dari sisi-|'{ya dan siapa yang akan mendaput
iesudoltan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhrt,va tidaklah

akan mendapat kemenangcm orang-orang yong zalim. "

Renungkan sikap lemah lembut dan etika dialog yang dilakukan
l..sa dalam ayat ini. Dia tidak menyikapinya dengan keras sebagai efek

--,.-. apa yang didengamya dari mereka. Dia tidak memojokkan
::lgaimana mereka memojokkannya, tapi dia menjawab dengan uslub
.: ,r logis.

..t)t *3G 'A 'of.i ,fi :y { dQu, ,h ry rbi ,t-., Trrhattku lebih

.''letahui orang ),ang (potttt) membatua petunjtrk dari sisi-llya dctn

.:'.t .\'otlg akan ntendapat kestrdahan (,v-ang baik) tli negeri akhirat. Dta
- 'k berkata: "Saya datang dengan membawa petunjuk."

Selanjutnya o4_['f , aq I fi sesunggulurya tidaklcth akcut mertclapat

- :' jtlongan orang-orong yang zalim. Baik yang zalirn itu kami ataupLrn

- .-'.n. Dia tidak berkata: "Kalian zalim," tetapi dia membuat satu
-:r-.\ at&&r, lalu biarlah akal sehat yang menentukan.

;'.!, 'ttO kestrdahan cti negeri akltirat. Ddr artinya rumah,
".,.isudnya adalah dunia. 'iqibah arlinya kesudahan. Jadi maknanya

- ,,,.ah akhirat.
\dab nabawi dalam berdialog ini dapat dilihat pada sirah Nabi

1..:r,u-nmad dengan kaum kafir Mekah. Allah menitahkannya.

:,rrtlcth kamu berdebat dengon Ahli Kitab, melainkan clengcm cara
, t paling baifr. (QS al-'Ankabtt 129): a6)

\lasannya, karena kamu sedang berusaha untuk mengeluarkannya

-,.'- kebatilan yang sangat digen:rari menuju kepada kebenaran -vang
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rnasih terasa asing atau bahkan di benci. Untuk itu jangan kurnpu..---
dua beban sekaligus. Untuk itu saat nabi menerima siksaan dari k",-
kafir dia hanya berkata: .rllt ) njpir.,/p r.or ,,iJr Yu t.
tunjukkanlah kaumktr sesungguhnya mereka tidak mengetahuirn'Lt. r:
Bukhari)

Pujangga Syauqi Bek berkata dalam hal ini: "Nasihat itu berat. n.,, -
jangan ditambah lagi dengan debat yang memojokkan." Karena na:--- --
itu bermakna kamu salah dan saya benar. Agar tercapai misi dari nas.-.--
itu buatlah terlebih dahulu dia nyaman bersamamu dan siap r1erer.r.:
pesan baik darimu. Jangan lukai perasaannya sehingga bertarr:,-
penolakan atas nasihat itu.

Hal ini dapat dicontohkan dengan seseorang yang tenggelam ;,
temannya yang berada di tepi pantai mencelanya karena turun ke ,,-'
padahal tidak pandai berenang. Maka yang tenggelam berkata: "Tolr :
selamatkan saya dahulu, lalu katakan sesukamu."

Pepatah lain mengatakan: "Hakikat itu pahit, maka sampaikanlai- .
dengan keterangan yang menyejukkan hati."

Adapun bila penasihat itu telah putus asa sebagaimana Nabr \-
yang telah berdakwah selama 950 tahun, maka hal itu adalah berbe;,
Nuh sebenarnya telah cukup sabar mengajak kaumnya agar berirl.:
atau dia berharap moga-moga generasi berikutnya mempakan gener::
yang baik dan taat. Lama sudah kesabaran Nuh. Dia memiliki er..,,
dialog yang agung saat kaumnya menuduhnya pendusta dengan berk::,
"Jika saya membuat-buat nosihat itu, ruaka hanya sayalah t.;. .
memikul dosaku, dan saya berlepas diri dari dosa 1,ayg kt;,.

perbuat. " (QS Hiid [11]: 35) Dia menabalkan tindakan kriminal 1."_:

dirinya agar hati umatnya melunak.
Tapi, saat A1lah mengetahui bahwa mereka tidak akan beriman. i,

tidak ada guna nasihat bagi mereka, tapi juga bagi generasi berikLrtr .,
dia pun berkata: "Ya Tuhanku, jangcutlah Engkau biarkan seorang |..
cli antara orong-oranq kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnvct.li...
Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesotk.;.'
hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yci,::

berbuat maksiat lagi sangat kaJir. " (QS Nuh l71l: 26-27)
Nabi Muhammad sendiri dalam dialognya dengan kaum kar.:

Mekah berkata: "Kamu tidak akan ditowa (bertanggtntg jawab) tetttcu :
dosa yang kami perbttat dan kami tidak akan ditan.ya (pula) tentang tl'.
yang kamu perbnat. " (QS Saba' [34]: 25) Subhanalloh,lihat bagaimar.,
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, :r'.ndahan hati Nabi Muhamrnad. Adab sopan santun Nabi Muhamlnad
. dilakukan agar hati kaumnya melembut. Dia menabalkan kliminal

..:lacla dirinya, sedangkan dia utusan Allah. Sedangkan saat

:ndeskripsikan kaumnya dia berkata: "Ta'mulun/kalian kerlakcm.
,l.iharnrnad menabalkan kriminal pada dirinya dan dosa kufur yatlg

:-.:reka lakukan dengan arnal/perbuatan. Dia berkata persis seperti

::rkataan Nuh di awal sebagai bukti rendah hati. +**

(esombongan Fir'aun dan keganasannya.
(QS al-Qashash [28]: 38)

-i,,/) jr];b 
-sa,o Nl,t 4 L+ C <)Ai q:"" L;t iC;

G;. *tI.dt'&\*1t CU jJdS ani.t;bt'"
/ //,, t211' - ,
"*,rsJr 4r;aJ\ g!:

Berkata Firaun; "Hai pembesor kaumku, aku tidak mengetcthtti

tuhon bagimu selain sctya. Maka bakarloh hai Hamttn untukktL

tancth liat, kemudian btratkanloh trntukktr bangruton )'cu1g tinggi
.\Lryava sa))a dapat naik ntelihat Tuhan Musct, dan 'sestutggtthn,vcr

say--o benor-benar )takin bahvva dia ternrusuk orcmg-orang
pentlustcr. "

Firaun merasa takut akibat perkataan Musa kepada kaumnya. Telah
:r-gambar di benaknya proses brand washing/pencucian otak yang

:rlakukan Musa terhadap kaumnya, maka dia pun mengingatkan
..:nrbali tentang ketuhanan dirinya. Seakan-akan dia tidak terpengaruh

rinqan apa yang didengar dari Musa. Sf l\;r F L-i,r u lr.lr t|,.i r;

-ii pembesar kaumktt, sa,vct tidak mengetahui tuhan bagintu selain scrya.

\laknanya. jangan dengar perkataan Musa, sebab sayalah tuhan kalian,
,..ida tuhan selain saya.

Kemr-rdian dia menegaskan tentang ketuhanannya ini_dengan berkata

r;Isds Harnan perdana rnenleri: .,J,J t-,-, J J+o,ahJ, -J" JL.La l{ J .r JU

.?y i\J\Ui maka bakar"lalt ltai Haman rutttkku tctnah liat, kentuclicut

''rrtfikanlah ruttukktt bangunan ,vang tittggi supa,va sa.va tlapat naik
,,,cIiltut Tuhan lV[usa.

Pada tempat yang lain, dan berkotalah Firamt: "Hai Homcut,
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bnatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya sala satltp.;. .:
pintu-pirttt4 (yaitu) pintu-pintu langit, supaya saya dapat melihat Tt,, _",.

Musa. " (QS al-Mu'rnin 1401:36-37)
Seakan-akan dia ingin memuaskan hati kaumnya. Di sini dia in::

mencari Tuhan yang diklaim oleh Musa. Seakan-akan bila : :
membangun bangunan tinggi dapat melihat Tuhan Musa, tapi apai.--
Haman membangun bangunan tinggi itu? Tidak dijelaskan. _.

membuktikan bahwa yang diucapkan Firaun sekedar isapan jempol. ;..
sedang menertawakan kaumnya dengan mempermainkan akal pikr:,-
mereka.

Kalau bukan itu, maka kita akan mendengarkan kisah pembua:.-
batu bata dan pembangunan bangunan tinggi itu yang memakan u'a.::-
yang lama, seperti saat mereka membangun Piramida dan patung spr:-,.
Jadi apa yang diucapkan Firaun sekedar mengulur-ngulur waktu e.:-
kaumnya teperdaya dengan ucapannya. ,?y li J\ *i ,# ,uOor, ,,, -

dapat naik melihat Tuhan Musa. Sebelum sampai pada hakikat apak,_
dia akan melihat Tuhan Musa atau tidak dengan cepat dia memvt:- ,

Musa rrir(it ;u iL'l rj!'s sesurgguhnya sa.va benar-benar yakin bcti,., -

dia termasttk orang-orctng pendtrsla. Tujuannya agar kaumnya trc,.
menggubris dan membenarkan ucapan Musa. ***

(QS al-Qashash [28]: 39)

t 4t 6fU,Fi #; 6"t( -: i\; -::r ;;'j,SeV
*y, 6r7j-

Berlaku angkuhlah Firatrn dan bala tentarawa cli bumi (Mesir)
tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa merekct

tidak akan dikembalikan kepada Kanti.

Mereka takabur tanpa alasan yang logis dan tidak punya landas::
sedikit pun untuk takabur. Karena manusia merasa angkuh saat melih,.
dirinya besar yang rtu berasal dari dalam dirinya. Adapun bila kebesar::
itu diperoleh dari orang lain jangan takabur. Begitu juga deng;:
landasan-landasan lainnya seperli faktor kekayaan, pangkat da:
kekuasaan.

Untuk itu A1lah membenci mutakabbir: "Takabm. itu selendang-K.
keogtrngan itu sarung-Ku. Barangsiapa yang ruencabutnya salah stt.:
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. kecluawa, Aku akcm memasukkannya ke dalarn Jahanarn." (HR
-:rad,Ibnu Majah dan Abu Daud)

Takabur dan agung merupakan sifat Jalal dan Jamal Allah yang
::n ebabkan sernua makhluk di hadapan-Nya sama. Tidak ada

---'rrr'&n-q yang layak takabur dengan orang lain. Di bawah bayangan
,,..1bur Allah tercipta sikap rendah hati di antara kita. Kalau masih ada
-,::S 

,vang takabur. maka dia tidak akan mati sebelum dirinya melihat
- .lrrr aib takabur itu. Orang yang takabur pada hakikatnya kurang

-:.,1ro11. Karena seseorang tidak akan takabur kecuali saat dia melihat
: r-'rL& lebih rendah dari dirinya. Seandainya dia rnenghadirkan
---_lrngan Ailah niscaya dia akan malu untuk takabur di hadapan-Nya.
- -.nilah ketakaburan Firaun dan pasukannya di bumi tanpa ada alasan

_: logis dan dibenarkan.
\dapun takabur untuk melindungi orang yang lernah maka hal itu

- :larkan. Untuk itu kita katakan saat Allah mensifati dirinya dengan
,, .:a-gung dan Maha Mutakabbir: "Ini adalah benar, karena Dia
...ndr.rngi kita semua dari perbuatan takabur di antara kita."

"*';: Af ;{:i trLl ctan ntereka mern,anglca baltwu ntereka tidak
,, clikembalikon kepada Konti. Takabur Firaun dan pengikutnya

. ::t dari dugaan mereka bahwa mereka tidak akan kembali kepada
,,h. Padahal Dia Pencipta dan Pemberi rezeki untuk mereka, tapi. :':';k& berusaha meiupakan-Nya dan menganggap tiada akhirat. Tapi,

'.. semua tidak rnungkin. Kebangkitan dan akhirat adalah pasti. ***

(QS al-Qashash [28]:  0)

<,4 ;S;S;A"A| e &t^j,lij!, A:15
O6"+hi):+;'v/

Maka Kami hukunilah Firaun dan bala tentarent,a, lalu Kami
lentparkan mereka ke tlalam laut. Mako lihatlah bagaimona

akibat orang-orang t,tu1g zalim.

Seakan-akan Allah tidak menangguhkan siksaan bagi mereka hingga
-,rr kiamat tiba. Dia mempercepat azab di dunia ini sebagai bonus

,-'belum nantinya azab di akhirat.

;\ e ii,.r*::, ;t*'j lditl iltaka Kami hukttmlch Firctun clatt bctlct
-.)ttot'utlto, lolu. Kami lernparkan mereka ke dalom luut. Kami
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lemparkan semuanya ke dalam laut. Diambirnya semua mereka da.,::satu genggarran menunjukkan kekuasaan Tuhan yurg Muhukuat -,-Mahaperkasa. begitttlah ozab Tuhanmtt, apabilct Di;";;;;',;;,,:;=pendudttk negeri-negeri yang berbttat zalim. 
'snrr,rggrrt;rya 

a:a1.,_,,. _ittt adala_h songat peclih tagi i"ror. (eS Htd tf f l: f OiiTidak disifatkan rnenga,rbir yung t..t uit dengan manusia der:,-istilah "kuat" kecr-nli 
_dalam urlu.ur'attah unt,k"m.; ,""rrrrrl\- ,yang baik. (Ingatlah), ketika Kaiti mengantbit-iatyi da,i irm, da, K.,.,.angkat bukit (Tlnrsina) di otasntlt (r"iovl Kanti bet fir.rtt,;,:".Peganglah teguh-teguh crya yang Kanti irriton 

'lnpacrarrtu 
,r.dengarkanrah ! " Mereia *niio*it',.'"Kami ruertdengarkai trtnpi,,,, ..menaati. 

_' 
(qS al_Baqarah L2): 93)

*!6' ao is .-4t -ra,B ,rukcr rirrcttrah bogointctn. akibat ot.Li) :--orang vcutg zarinr', Akhir dari perjalanan mereka merupakan s.:_peristiwa yang Iuar biasa dan tanda dari tanda-tancla kuasa Arlarr. L:dan air merupakan pasukan Ailah. r"Jruryu menolong yang benar c.-mengalahkan yang batil. Allah terah mengingatkan tl,i i,"g"i*ana D,-menyelamatkan Musa dan membinasakan Firaun dengan zat yan-s s;.-(air).
Tepatnya saat Musa memukul laut dengan tongkat, sehingga 1.,_-terbelah dan tiap betahan bagaikan gunung yang kokoh. Saat Musa c:-Bani Israel seramat sampai di sebJrang raut iia ingin mJmutut t"-.,kembali agar air kembari mencair. ,;;;, Ariah mencegahnya. Se,*,itu dipantau oreh Arlah sedetaii mungt<in, rangkah demi lansk.Sestmgguhnya Aktt be,sertct kctnttt brrdur, ,qiu *r,rr;;,r;:::r:ntelihat. " (QS Thah d eTl: a6)

Saat Firaun dan pa-sukannya rnerih at jalan terbentang dan datar.,kering menyeberangiah ,r"..ku. S"ri ;* Ailah ,r"i.ngg.turrr,-mereka hingga mereka menjadi tanda kuas"-n]r""0#liru,u.u, r.--.yang lain.
Renungilah kuasa Allah yang menyeramatkan Musa dari teng_ueian .dia dilemparkan ibunya di darair urui* ke air sungai Nil dan dens.air juga Firaun ditenggelamkan. xx* rurrsor 1\rr Lr'

.l..l .l..li.li:l.:il: :li:li:li:l::l::l;lil:lil:l;lil:fil:ilil:l

: .l :l.:l :ri:l::l: :li:li:li:li:li:lill:l:l:li:ililli:ili]:l

: :r :r:t :ri.lirl. :li:li:lil:l;:l::l;lil:lil:l;lll:llil:ilil:l
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(QS al-Qashash [28]: a1)

:, <,i^/.t 4;+)i tfu ,4i,ly5ia'^;; ;l:a
Ka mi .j adi k an m er eka p e mirup in - p e mimp in )l a n g m e ny erLt

(ntanttsictl ke nercrkct dai pacla'hari kiamat mereko tidak akatt

ditolong.

Aimmah/pemimpinkatamajemukdariinlatn/pemilnpinyait\orang
\angdijadikanpanutan.Makmumakanmengikutiimarrr.Dalansalat,
kitatidakakansalatsebelumjmamtakbir.Mengikutiimambagi
n-iakmum merllpakan satu kewajiban' Bila imam salah maka makmum

lrarus mengingatkannya dengan mengucapkan,.,,subhanaallah.', Jadi,

kita hanya Lengikut imum Oatam hal yang benar. Bila salah diralat dan

diperbaiki.
Imam merupakan teladan bagi makmum dalam kebaikan dan

lranhaj yang benar. Sebagaimana p€san Allah kepada Nabi lbrahim:

i,,:,gi,iril, Eetika lbrahini ctiuji Tiharutya dengan beb.erapa kalimat

rpJrintah'clan larangan), laltt lLrahim mettunaikannl,-a. Allah berfirman"
:'srrrurgguh,ryL ik r' oko' nteniadikanrtttt intam bagi seluruh

,,,n,,r,rii." iqS a\-Baqatah p\ \1q) Stt\ \tyuh\rt r(t\gho(E
kepemimpinannya berlanjut hingga ke anak cucu Allah' Ibrahint

lrerkata; "(Sa1;a mohon jiga) dari keturtmattka " (QS al-Baqarah [2]:

124) Tapi Allah mengoreksinya dan mengajarkannya bahwa

kepemimpinan tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yangbalk. Allalt

berlirntan; "Janji-fut (ini) tidak ruettgettai orattg-ot'ang yang

-ttlim. " (QS al-Baqarahl2l:124)
untuk itu saat NaUl-Nuh berdoa'. "Ya Tuhanku, sesungguhnya

urtakku, termasuk keluargaktt, dctn sesungguhryta ianii Engkau itulcth

t,tutg benar. (QS Hfid [11]: a5) Allah mengoreksinya dengan fitman-

\yal ,.F1ai l,{uLh, sesunggtthnya dia bukanlah termasuk kelttargamtt

rlartg cliianiikan akan"iiselantatkan), sesmgguhn;'-a (perbuatannya)

perb"uatin yang tidak baift. (QS Hird [11]: 46) Jadi, keluarga Nabi dan

ielayakan imintah merupakan usaha dan akhlak mulia bukan diraih

berkat kekerabatan dan faktor keturunan'

Kepemimpinanterjadijugadalamduniakejahatan,seperttpadaayat

I.ang kita bahas ini. 16, Jl iiUtl.i il d*, clan Kami jadikan mereka

pemimpin-petnimpin yang men,veru (manusia) ke leraka' Para

pemimpin-ini m-rupatan teladan buruk dan contoh dalam kejahatan.
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Nabi bersabda: ,,Barangsiapa yang membuat tradisi baik dict .;..:,
mendapatkan upah clan upah orong yorg mengamalkctnnya hinggti )..:-kiamat. Barangsiapa yang mJmbuat traclisi buruk, dia .;..;,
yend-aratkan ganjarln dan ganjaran orang yang merctkukannya rri,:::;hari kiamat " (HR Ahmad Oan ibnu Majahl 

" "
Allah memperingatkan kepada pemimpinan yang memberi rei;"-,*yang buruk dengan, (ucapan mereka) menyebabkai mereka tit€ti...._-dosa-dosanya dengan sepenuh_pentitnya pada horli kio*or. .;- r

sebagian dosa-closa orarg yatlg mereka sesatkatt yang ticrak menger.;,:-..sedikit pun (bahwa ruereka ctisisarkae. (eS an_Na!tfie4, )r,
Firaun dan pembesar-pembesarnya merupakan teladan daram :-.yang buruk, dan kesesatan sefta kebengisan. Di akhirat kelak, mer;..,

pun akan menjadi pemimpin dan penguasa tapi di neraka \ aig, ,.2;
alyi- dan pada hari kiamat mereka tidak akan clitolong.***

(QS al-Qashash [28]: a2)

)ar$i;j'avK:$e(ij6
C,"s=.;:=^I( Gi

Kami ikutkanlah raknat kepacra ntereka di crunia ini,. dan pacra
hari kiarnat mereka termasik orang-orang yang dijauhkan (dari

rahmat Allah).

ptrir clon Kami ikutkanrah maksudnya Kami jadikan di belaka::
mereka. f NtG e yt;4t ?'t:) a,,) ffu, :f *4 kepacta ntereka di ctut:.;
ini laknat dan pada hari kiamat mereka termasuk oratTg-oran.g 1.(tt:adijauhkan (dari rahmat Ailah) Bagi siapa saja yang -"rjingut merek.di dunia akan berkata: ,iLo,rihr,rr,lthilreino{o ii-kh' melaht.;mereka'" Firaun dan pengikutnya akan menerima raknat abadi selan:,dunia masih ada. Terliknat dan jauh dari rahmat Arlah buk":merupakan ganjaran 

_dari apa yang mereka perbuat. Ini 
-merupak::

b:'Y.r atau pengantar bagi uiua yu"{ ues,ngguhnya di akhirat kerak d"..abadi' s-esungguhnyc untuk oror'g-olong yang zarim acla azab seraitt i::.Tetapi kebanvakan rnere.ka ridaimengJin"il es "trr-irrtr-ii 2r: 471

f$t-; e yq, 1y-j ctan pitda hari kiantat ntereka terntosr,".
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)t.culg-otung yang dijaltllkan (tJari rahmat Atlah). Qabahaibururl. selalu

Jir.rcJpkan .rrtrt or*g jahat. Seperli " Qabbahctka Allah/semoga Al1ah

,emburukanmu,",rrJk,rurryu mengusirrnu dan menjauhkanmu dari

iebaikan. Kata qabaha ini digunakan juga untuk yang lain. seperti:

, cr b riitt ad- clttntil kup e c ahkan- bis trl. Atttnya kupencet sebelun-r bisul

,ru matang, hingga keluar darah. Bisul ini bila pecah karena masak.

:laka dia tidak menimbulkan bekas di kulit, namun biia dipecah

:ebelum waktunya maka akan berbekas. Inilah keagungan ciptaan

Tuhan di dalam tubuh manusia.

Jadi, maknu ;ry.jfjr $ g merekct te,ncLs,k orcmg-oranS v-ang

.ir.latLhkan (tlari rahntctt Allah) adalah orang yang raut mukanya suram

. ang terlihat akibat kemtan di kulit yang mengeriput dan kelopak mata
:,.n! *.rrgendur. Alquran inenggambarkan muka suram ini dengan

..rtagai-bigai ekspreii. Di antaranya; don banycLk (pulal muka paclct

';u'i iitt tertitttp delttt, clatt clitLrtttp lctgi oleh kegelapan' (QS Abasa [80]:
j0-41) Paila iari yang cli v'ctktu ittt cLila nntka yang pfiih berseri, tlan

tJct ptlcr ntuka ycutg hitant,turuLr. (QS Ali 'lmrAn [3]: 106) Ktttrti okun

,,ten-gunrytttlkun-pacla hori itu or(tilg-ot'at1g 1')ttt1g berdosa clengon muka

,.tng biru illttt'cott. (QS Thaha [20]: 102)

Kulit berrvama biru tidak terjadi kecuali aklbat pukulan keras

.ingga menimbr.rlkan lembam yang membiru di ba\r'ah kLrlit. Begitu

,,gi-p.ryukit mata yang blru yang lebih berbahal'a dari penyakit

,,Jpurit un di bola mara. Atau mata btr-r-r jurga diartikan dengan mata

..ii,on. Digu,aka, istilah kulit biru rintuk menggambarkan penghinaan

,,,rg -.rrikutkan. Pada abad pertengahan i'vajair pasukan perang dicat

:-n!u, \\rarna bini untuk *.rr.ro. dan menakutkan musuh' Manusia

.,-,erigenal*1,a sebagai warna setan. Orang Arab berkata: "IJi'icl t--ZLtt'ci

. :iou biru."
Adapun r,vajahberrvama hitarTr maksudnya adalahwajah yang

.-rprrggurg ,pi hinggu mengerikan' Kalatt bukan itu maknanya apa

.,gi: k"areira kulit i-tit"* itri sendiri pacla hakikatnya _tidak 
tercela'

3inyak kita melihat pcmilik kulit hitam nanlllrl mernancarkan daya tarik

..-rsendiri dan rvajah yan-e berseri. hingga tidak rnembosankan saat

::rlihat. Kita ketahur bahrva ketampanan tidak merniliki rvarna khusus'

Allahmenghibahkanketampanandanrvajahyangberseridan
.]emancarkannya di berbagai-bagai gambar. Terkadang kita melihat

.:bagian i,vaja'h kulrt hitam pancaran yang rnerniliki daya tarik.

..'ilentara pada kulit putih datar tidak dinamik'**>k
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Taurat diturunkan rnt,1]1rg1rdi petunjuk bag Bani tsrail
(QS at-eashash 1it|: tSj

d:,ji <,rA gGTl ); q,r:+)(,;,;t;i\; 3ij
@ t-,K'{i d:t *;,s,^i*w i*<a

Tapsn Sya,Rewr Jnn ro

i:::;:; r!::: :: ::! I:'^! :::k 
a n k q, a d a M u s a A t ki t a b ( r a u r a t,

'"',!:.!,*T:,!_,,,?rok:,, go,,u,.,,,,i_;;;;,,:;r;;;):iirirlir,,;:':;,ir
menjadi pelita bagi rninusia dai petunjuk ctan rahmat, agar

mereka ingat.
jlr alpr r;fui r ! q.rr;{, .*-,, 6 u, dan sestutgguhn.t.;

telah Kami berikan kepatta'Musla Atkitab (Tatu-at) sesucrah Kan.:binasakan generasi_geleyasi ,rni terdahulu yaitu kaum Nuh, Aci.Tsamud dan lain-lai". l'tut unyu-uut*u_Musa datang sebagai mas,transisi di antara para rasul yu"g oiJrrtakan oreh umat-umat merek.hingga Allah langsung yang menurunka n azab. irt r-ilring-masirt:(mereka itu) Kami sikii aiiebobkin-'-iororrya, maka cri antara merek.;ada yang Kami tiwakatt kepacra:nya'huian batu kerikil dan cti antor.;mereka ada yang ditimp.o ,,,),.o tnin, yong ntengguntur, dan cli antc,.,;mereka ada ya,g Kami benamkan ke aou* bumi, dan di antara merek,;ada yang Kami tenggeramkan, tran Arah sekari-kari tidak hencra,.menganiaya mereka, 
. ?fuy tetapi merekalah ,r"r-";;r;;*tialta clit.:merektt sendir.i.leS al_'Anft abif l29l: 4,01

Dengan diborehkannya .ur.rt urt.it tulun berperang melawankekafiran. Untuk itu pada masa Nabi Musa disyaratk* p..ung. Apakd.(Tmu rilak memperiatika"^ry*ri;-;"*uka Batti Israit sesurtah tvcth;Mrtsa.. teS al-Baq arah l2l: 24e r -"

Nabi Muhamrnad beisab da: "Arah ticrak ntenyiksa sattt kaum, sctrttmasa atau satu umat a.tau satu pendttduk 
";g;r;- ,J*'"rrlol, ,athl,mennrunkan Taurat (e4acla Mtrsa.,,(HR Hakim)

Seakan-akan azab la,gsung dari'rangit berhenti sejak Taurat turun.Tidak ada pengecualian t 
".uui .ut, tu-p.,ng yaitr-r Elea yang terteka,antara Madva dan yordan. Arah Swt membJil* n.f"a;i;" episodebaru bagi para rasul dengan aiu"iJr.rrrru u"rp.l"rg.;;;" ini aka,diikuti oleh para rasul yaig Orr"rgr"i.l.n Musa.

*4, ;r 6 u, ion ,nrJnggr;;r, ktah Kanti berikott kepacta
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ltr.sa Alkitab maknanya Taurat. j;|, i1lir r:iGi 
'" 

.si. s, sesuclah Kami

.,tusakan generasi-generasi yang terdahultr siksa yang langsung

-,turunkan Allah dari langit tanpa campur tangan para rasul. /il.';.U
,:ruk menjadi pelita bagi manusia. Tujuan dari diturunkannya kitab

:-,Ci sebagai cahaya yang memberi hidayah, sinar yang memberi

::tunjuk. Ia menerangi hati sanubari mereka. l*-;1 etal pehnjuk dan

.tlnnat hidayah kepada jalan yang baik, rahrnat yang mencegah
' ..rsvarakat dari kerusakan, serla melindungi mereka dari menjadi
::nghuni neraka.

l:'3;q'$ ogo, mereka ingat. Makna taclzktr/kamtr mettgingcu

.;Ltatu, kemudian melupakannya, maka diperlukan orang yang
.enimbulkan ingatan/memori itu kembali. Jadi, tazkir bukan suatu yang
,'.ru bagimu. Iman. Hidayah dan hari akhirat adalah fitrah yang
::-tanam di hati sanubari. (Tetaplah atas) .fitrah Allah yang telah
,rrciptakan manusia menurttt.fitrah itu. (QS ar-Rirm [30]: 30)

Namun fitrah yang suci ini tergeser akibat nafsu syahwat dan segala

'-:rbisinya hingga terlupakan. Untuk itu Allah mengingatkan manusia
:.,rs apa-op& yang mereka lupakan dari manhaj yang benar. Jadi. fitrah
-.ns suci sebenamya tertancap kokoh di dalarn setiap jiwa merupakan
:rggak-tonggak iman dan hidayah, namun sayang, sifat lupa manusia

-,,pat melenyapkannya. * **

(isah Musa as menerima Taurat
-anya diketahui Muhammad Saw dengan wahyu

(QS al-Qashash l2\: Aa)

ej tYQitlt;li ?P, 36J
- 4 "_ z )2,_. ,7-,

LL O+ast;* .:5 L;r 
--1Yl

Tictaktah kamu (Multamnrocl) beradct di sisi 1,ang sebelah barat
lietika Konri menyantpaikan perintah kepada Musa, dan tiadct

pulo kctmu termasuk orang-orang ))ang menyaksikan.

c,'/t y.4, berada cli sisi -,-cmg sebelah barat maknanya sebelah

:,,rat lembah suci "Thuwa" di dekat pohon. Yaitu ternpat di mana Nabi
.iLrsa berbicara dengan Allah dan pada saat itu dia diangkat menjadi
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Rasul.

,"y,
* !) ,*O.t) 

ketika Kami menyumpaikan perintah ket
tr"t #x:*::'lJiH?l,. u"o 

^a^, ^ ; ;::,*;' ;:::'::,,runtengemban amanat risalah.

w###H,

ruJ#gron***tr*:u**,-tffi
,
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.. .: :li:: .l..+l::l::ll: l:li:lil:1.[1,,1,1,1,1i1,1,1,11,i1'11i1,

r r I l,ffl: I li:ltl,:F:lilil.lil:l.:i].]ll.

el Qesnasu:s. Juz u o

.ah yang Maha Mengetahui dan Maha Tinggi. Dia tidak pernah
- '-.engaruhi oleh orang lain, sehingga tidak ada seorang plln yang

rrasa berjasa telah rnengajari Rasulullah Sar,v.
Untuk itu duria rlerasa kagum dan terkejut atas keberhasilan ban_esa

-:'ab. Bangsa Badui yang buta huruf, bangsa nomaden yang tidak
:miliki peraturan yang berlaku secara umllm. Setiap kabilah/suku
-'miliki peraturan tersendiri. Mereka kagum bagaimana mereka dapat
:nguasai dunia, bagaimana budayanya dapat ber-tahan lebih d.ari ,iz

::d di dunia.
Kalau Arab bangsa berbudaya maka mereka akan berkata bahwa

'rangidtan lslam itu tidak lepas dari proses perjaianan budaya yang
,:.:rro1. Hal ini pernah juga diungkapkan saat Mesir menang perang' ,la bulan oktobel, di saat semua orang yakin bahwa kemena,gan itir-::'kat pertolongan Allah. Ada orang yang merasa keberatan dengan
, -lah "pertolongan Allali" ini dan berkata: "Ini kemenangan berkat
:.lajuan peradaban dan teknoiogi."

Kenapa mereka berat hati mengakui pertolongan Allah i Bukankah
rh berflrman: "Tiduk atla t'urtg mengettthui tetltat o Tuhanmtt'tirtkan Dia .gendiri. " (QS al-Muddatsrsir l7 ): 31) B,kankah
.nlur yang mendapat hida-vah dan inspirasi untuk menggunakan
':nan air sebagai pembuka dan penghancur benteng Barlif di Sinai
..s dikuasal Israel adalah pasukan Allah?

Sebelurnnya rakyat Mesir telah berpikir panjang rebar mencari
,rsi tanpa ada jalan keiuar. Hing-ua datan-q pemuda yang diberikan

- -lh hidayah sinar-Nya untuk mengusulkan ide tersebut. Ini semua
,,:h dari irlannya kepada Aliah dan dekatnva dia dengan Allah, hingga

- r-radaan dan idenya bermanfaat untuk Mesir dan dunia Islam.
Kernbali kepada permasalahan buta huruf, kita katakan kepada

, .Lr is yang bergerak dt bidang pemberanrasan buta huruf yang hanya
r'Iokus pada ilmu kemanusiaan untuk juga menghapuskan kebodohan
-'.sr,arakat tentang hakikat Tuhan.

Jadi, makna ayat utama yang kita kaji di atas adalah Nabi
Liharnmad tidak melihat penstir,va-peristirva rtu dan ticlak juga hadir di
-i Karena makna syahid sama dengan hodhcu'ctihadi.r lihat eS al-

-:{arah [2]: 18-5. *xx
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Ahli Madyan adalah t1r- Madyan, mereka ini adalah kaun: ...

n:j:j:T ,,:::o:::. .u*"r ri,'airur, mengatakan r..p,a, ;"
Muhammad t;rtJ * 61 dan tiadalah Or;";;;";;;';;;;r;::::,:, 

.
muqim tinggal bersama 6_q 'e+:6 ,u AU,,t^i e berscutt,;_o;::*yr^,!:!::: deyqa1 

.membacaka,, o,,J,-r,i; 
-ii,, 

r;.mereka. Membaca mrrriJ ai u"u"^-')*')"'" 
Lt)'ul-u)/ut t\atttt

bentuk kesarahan HI 2 ^,;!y,Zi,::?,#'::;;":*:,,

:fl 11, 
j-":T^'j*yi6";,,ili';',::;,::'::,':X":";:'{;,,

(eS al_eashash t2Sl: 45)

T ."..1b L L- c;';:;r * jJtfr (* CUW
@t <^t:,3 (L $S; r_.: i.r; W W 6.:,

Tetapi Kami telah mengadakan beberapa generasi, clartberlalulah atas mereka *r'r" irrii.ri-org, arn tia,alah kon::ti n g g a I b e r s am a- s am a p e ndu rrtr *ii, ii n" cr e n g an m e m b a c cr k, ;,ayat-ayat Kami kepada mereka, tetipi Kamitetah n 
"n[*,,,rasttl-rasul.

nabi yang pandai membaca 
"r", 

p", v#ffi"?xToer*dan 
Kanr:

(QS at-eashash [28]: a6)
t. /n/,J_ 4; ;'^:J3 SrJ,..:( ;; r_ui ?6_ Kt:

- /'7r, . ,-r.,@: t p,* g <,5 G :* d rirjU(5Tiadalah kamu beracla di clekat gunung Thur ketika Kamimenyent (Musa), tetapi (Kami bJri mhika" ir" i"prilirr1sebagai rahmat clari Tuhan*r,, ,,upoyo kamu membet.i nerinkepadakaum(ettraisy)yangr"tri,_ilii"oZ,'ri*"i;irl,Ir",n;r:;;,',
mereka pemberi pet.ingatanlebelutn kamu agar mereka ingctr.
ri36 jr )p, l.w.'* q dan tiadarah kamu berada o, A

W j{iffi{*r.-4{igr-r#i"iitrq
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AL-QASHASH 28.Iuz20

-);4 n*t .rr: i y; saui i \i:ri tjA supaya kamt.t mentberi: ".itgotett kepada kaunt (ettraisll ))ang sekali_kati belum datulg,.: .ido mereka pemberi p",_lrgatri'ribntin, /**;" ;;;, ,tereka ittgat.-.:gingatkan yang lupa dari"fitrah
,ti uituk ..,',,,u manusia. 

yang sucl yang telah difitrahkan

Kata ci 6-1 dan tiadarart kamu beracladitemukan dalam beberapa:r-''r.t di dalam Alquran yang menunjukkan bahwa Rasururah- ::dapatkan berita tersebut uut<an" *.rutri;rk,;d;;;." atau info'. : didengar, karena dia tidak membaca. d* ;;# pLL"r, berguru.''ah Ahli Kitablah yung -.ng"iut ri t 
"u"naran berita-berita ini' :rr'o3 semuanya teftera di dalam kitab suci mereka. o,:ong-orong yang, ..)i Kami beyify kltab lr"poaoryo, ,r"jr"lko-'o*engenalnya

:':, jtunmad) 
sepert.i. mere-ka *"r[[rot 

.oiot, ,noir:yi ,n,arrr. orang-':;ig )'}ang merugikan dirinva. mereka itu tidari unn:)or, (kepada- '.;tt). (eS al-An'6m [6]: ZOf f;hat juga eS al_A,lA [g7]: t g_19.Di antara keistimewaan Nabi iauhammad, A,ah memberikan-- -.-iizat di antaranya dengan _._Urtu hr3ab gaib. S;;;;ril::ffilll;
-' _-#.:.,XL1T,3, 

dan k-ita tia"r. a"frt mencapainya baik dengan cara

: : .r a nya i nr?o,p ffi ,ffiL:;L:il i"Iill,ftT? vans ur.u, 
"out,n 

g

contoh gaib masa ralu telah dikaJi pada ayat sebelul ini, di- :ranya kita kenal istilah v,amdktrnta. 
-cortot 

g"iu -r.u'depan dapat- ".rar dai: (Dia telah mencipro,io,nj-mao, m[ot, irr"iiUari, agar'' il tllenLtngganginya dan (menjactikaynya) perhiasan. 1QS an-Nahl- 8) teparnya pada finnan-Nya: .-rpl.a ) r, gJ*.9 0,,r,,,'ir"i,U,')ff)
; \ ct.1g kamu fidak mengetahuinya. Di mana kita menemukan sarana,-gortasi yang terus saja berinovasi hingga hari kiamat.Dr antaranya: Ari,f Lim Mim. retai clikarahkan bangsa Rumawi, di":t.i v-ang terdekat dan ntereka sesucrah crikarahkan iiir-ril, metlang,

"' '.it.t beberapa tahun lasi) rqt--*-nt* [30]: 1-4) Bagaimana" -:.gkin seseorang ma.mpu memprediksi akan terjadi perang 7 tahw' ::rr:dian dan perang itu dim"nangkan oleh R";;;.'#_.*putun
,^ l. q:]b masa. depan yang dibukalan Allah untuk Nabi-Muhammad.- .-.rr JUga kisah perdamaian Hudaibiyah vrrg aiir,r;;.;;r. Farhul1-r3h arau Ghazwah Mu'rah yrr;;;; dihadiri Nabi kareia Nabi dil'dinah' Tapi perang ini diseblt crrrr-"r, bukan Sariyah karena Ailah-''nbuka tabir gaib-Nya hingga oia-aapat *"rg"-r"J"i perang
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TersiR Sr,.q,Rawt Jrrn io
walaupun dari Madinah. *,kx

(QS al-eashash t2Sl: a7)"|ic:i*e$ni( v - ,.r : ry),'7*4<'4,tr$i'i1;
,;, 

-ffi 5' <K; 4i-;'e i; ut,;n:,
-:i;;;:z#;,ffi ;:fii#W;;:;,#;r;;r,

k a n t i m e t s i k,,, i o y o, _ o ) o: : ;;; ;i : ;i;r, ; ;: ; ! i ; : ;! i 
"! #:;,,, i,

, , 
Maknanva. karau o"iril't',r"r,,'ans 

nt.ukmirt'"

;':l-Tl::;,I'J:-' " 
i"uvu" [';;' :l'* men impa rnereka ak iba t : = 

-

yi,cYaru,a:';::;r:;::,:;,::"&?!,H',Y,,\r-'
llj.,,! 

k"noa, kani. laru u,r*,,'*27*rji,tgk'tu 
ritlok mensutus \eo; :

konti terntastrk o,arrg-",:;r;;' ;;;':':ttna!.or-a),.or Ettgkuu ctan j,t,i _kur* yrnf 
';rt;;':f ot'ons. mtrkmin. t

maka rnerekr r.rilllr.rrkun ,;;;i ,)n''va 
katau Ailah meng..-.:

, Unruk i,r,.rrr'l1i't"'n fur;ilJff,t,-'#ffiyi#I[#:;=_
kecuari ,.,.L,-,",r6u..J:if"::,:"1<arakan blfwa iio.i, *r"il,rrn,, ,,, ,t _kecuali ,.t.lutr_.J,1 

J,r,* xrra karakan 
?lly, ,;Aut ,0, ,ungsi huL__kecuali'"'i'i"'oJia qllanssaran' dar

i tu di s o s i ar i, u, **11 llt J"i' 0 
"'e ;l'i,i! T,"' : l*Ti?3.fj:' t: :

ilil:,T :j:I*l#i:* lTft :;'il*, {: i 3"" "; ; ;;;1".,, u a \\ : - .

guna menghindu.d.'..,",, "" 
'iioli","o'u ada alasan inai"iJ' 

'l'._'
Jadi, Allah *",tt"un*,i 

hukum. 
mengetahui undang-undans : -

rasur denga;;r;;;1"uP hujah dan ar,

-0":?. 
oariba* ;;;;1,1'; ';;;'il*1li ffiX; ,:::"-ffjfi;il. .

:;l;;lxn"i:,iiy.;;;:i,::x:;:;;:,:::^ji;;:x:iix:t;;;"_.
Jadi. hikma n n,,.llt,l,,,','1,11'r 'o''i'))',,i.,t[':ffinu',o,')'l]'lo?,n''b'''l 

'

o".111, 
hikmah orl.i'oir,rrr:*,^,;:;,r{,:^:eS an_Nisd, L4l: t 65 tor:.T sebenamya o.*rrrjr'n;r";;if"tr,,rg1. regak hujah bagi u::,paoa fi rrah" ;;;;: ; 

ot*asa la han asama 
:or,*,n #;);';J,g r*ro r,,

Yl,yu ,* "n.r,.i,l"'l* 
suci dan dapat mudar,4i..., 

"iJi"rou, ,-..."r<ulirn' si;iJ"1l:rtttrng kali rrrenskaii sotor. urrr. t.".lt, u.rt,,..tyebutkan Utnar.. ialam keadilan Urur, d: ._
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AL QASHASH 28,Juz2o

iatuatan {Jmar, dalam furunnya Alquran sesuai dengan rJmar, apakah- {^k ada orang selain Umar?
Allah menunjukkan kepada kita meralui sosok umar bahwa Diatlak membebankan hukum kepada kita kecuali sesuai dengan fitrahFg suci, dapat diterima manusia yang menjauhkan diri dari hawa

-ry Buktinya, umar yang bukan rasul-clan nabi dapat sampai kepadat*t-ikat iman, bahkan Alquran turun senada dengan pii<irannya.
Kata li uitu masuk ke dalam jumrah ismiyah maka iabermakna

trregah, seperti kata lauld Zaid lazurtuka, kalau bukan Zaid niscaya
ryz datang kepadamu. Bila masuk ke daram jumtah fi'tiyah maka ia
mmakna anjuran, seperti ayat di atas yang rita ta.ji. iau'seperti rautd
zzksro durus aka artinya kamu harus meng iafal pelaj aran. * * *

&ang-orang kafir selalu mengingkari bukti,
rdolipun dahulu dimintanya

(QS al-Qashash [28]: a8)

<J) (,v <:-j --ii'\j6 ( x e Ui friG t)b

AX; bg;.+'tj|k qu; u;-ql;u, "tj"-,;;,

Makatatkatar,,,Pr"r:f-*:)::::,,,,n),,-sisi-iKami
mereka berkata: "Mengapakah tidak diberikan kepadanya

- (Muhammad) seperti yang telah diberikan kepaia Musa
dahulu? " bukankah mereka itu telah ingkar fi"iol kepada apa

yang diberikan kepada Musa dahuru?Mereka dahuiu turah
berkata: "Musa dan Muhammad adarah dua ahri sihir yang bantu
membantu." mereka (iusa) berkata; "sesungguhnya kair udak

mempercayai masing_masing mereka itu.',
Haq/kebenaran dalam ayat ini maksudnya adalahrasul yang mereka

minta.

,?r s':f o I g.ti'l'j t1a mereka berkata; ,,Mengapakah 
tidak

lPnfur kepadanya (Muhammad) seperti yang terah diberikan kepada
trhtsa dahulu?." Subhanallah, bila kamu pindusta jadilah jenius.
sebelumnya kalian hanya meminta diutus rasul, tanpa mukjizat. Lihat
QS al-Qashash l28l: 47. Sekarang kalian meminia 

^i4irut yung
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terindra seperti mul<lizatNabi Musa 3orang yang merenungi Arquran akan menemukan bahwu *o'olsebelum Muharnmad UeisiAt'iirritira**r, seperri kapal Nuh, JSaleh, tongkat Musa, peny.mbuhun f.rrru. menghidup"#;rrH tberkat izin A'ahkepada rv"oi rr". semua ini mtil<Jizat-hissi yangrJ
$:l#-t:11"ffi#l-tu. Ia berrakul..,ui *i.i ,Ji vu,* ,*u,* al

H;flf;* I #'-ffi*' r,,l* tlfi'T,T T,ffi tlM

$ffiffi
,rr[r#* 

i;#,,:/;:;^i 
^]r;i' 

i*,,L il ; i'il * *c
,"*,1*Tloi;,tJlJ;#,rffHi:^'T;EjH,y:;:ff :;f,
{!i{#:;Y#i:tKru:tr#{;*:#!#,#:,#:;{tr^,q

,uffi xx:x:t***t**.***d
Membantah tuduhan ini mudah. MukjizatMusa walaupun dad :.:-.sihir tapi itu bukanrah sihir. s,r"'-.rgurayalkankamu bah*a..berubah menjadi ular yang merayap. Sedangkan apa yatlgdilaku.:.:Musa benar-benar berutah-tongtr;i.;rdi urar dan meneran urar-_-,:palsu ahli sihir. untuk itu ahri ,,r"-i"ri.rng sujud menyembah A,..-Karena mereka melihat mutlizai vu.? u,rt urtuh seperli sihir r.'.-rmereka tekuni selama ini. 

vsr\q,rq, bt'IrcrLt | 
_
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-\dapun apa yang mereka katakan tentang Muhammad bahwa dia
'*-r sihir, maka untuk membantahnya sangat mudah. Kenapa dia tidak- :nvihir kalian sebagaimana dia telah menyihir mukminin?

Kaum kafir ini akhirnya pun mengeksis kedudukan mereka sebagai
,'nbangkang dengan kedua rasul ini Musa dan Muhammad.-j)tg 

J'f'.iltlal ,nrungguhnya Kami ticlak nlempercayai ma,sing-
",;trtg mereka itu.***

(QS al-Qashash [2Sl: 49)

i/r: \-zn4 z| 6i /./ ot77 ")Lygcr-\^\ _* g\ y,4*,UL,,-13

@<"o-*i2^bLq\
Kotakanlah; "Datangkanlah olehmtt sebttah kitab dari sisi Allah
'''ang kitab itu lebih (dapat) rnemberi petunjttk claripacla keduanya

(Taurat dan Alcluran) niscaya saya meigikutinia, jika kamu
sungguh orang_orang yang benar. "

Qul/katakanlah tntuk membantah mereka. ;ili .sGi _* rt, *c ;e
'; szsi Allah yang kitab itu lebih (dapat) memberi petttnjuk tlaripacla
,;r.rany,a. Datangkan seperti Taurat yang dibaw, Mrrru ltau Alquran

':.s dibawa Muhammad bila kedua kitab sr-rci itu tidak menggugah--.]nIlU.

t:G eS al yi rtiscal.o s'dya mengikutinya, jika kamu suttgguh
''itg-orang yang henor. Bila kalian dapat membuatnya niscaya saya

-,,:n mengikut panduan kalian.
Dari ayat ini dapat dipahami akan aclanya dua manrraj. Manhaj yang-:.rr1r yang dibawa Muhammad, manhaj yang satatr yang tetap

- :er-tahankan kaum kafir. Di sini Muhammad menantang iaum kafir
---:uk memb,at kitab suci, karena tidak ada kitab sucl yang rebih

;lunjuki jalan yang benar melebihi apa yang dibawanya. Apakah
:.L1Sio mampu untuk menetapkan manhaj yang iebih memberi hidayah

-::r pada Allah?
.Tadi, saat Muhammad berkata kepada mereka ryl* fS ;.t! jika

'.;,Lt sungguh orang-orang yang benar, sebenamya dia tahu benar
- -:'*'a mereka bukan orang-orang yang benar. Kur"rru Allah teiah

=rladikan Muhammad sebagai nabi penutup. Tidak ada rasul
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setelalurya. ***

(eS al_eashash [28]: 50)
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AL Q.{sHASH 28.Juz20

- *rn mulia. Kita semua cinta hidup dan menghargai kehidupan. Tapi
- -,r\"a berbeda satu dengan lain. Pengecut mencintai kehidupan

-:-.-3n lari dari medan tempur. Pemberani mencintai kehidupan dengan
: -.n di medan juang walaupun mati, karena mengharapkan syahid atau

' - 1110

iiemudian ry_tLJ, {41 qy" ! ilJt ;r se5lulgguhnya Allah tidak

. ' :',eri petunjuk kepada orong-orculg yang zalim. Dalam ayatlairr: ItLt
- ' dekat Lmtuk (menjadikan paro saksi) mengemukakan

,;ksiannya tnenurut apa vang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk
ldikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya
.;cia ahli waris) sesLtdah mereka bersumpah. bertakwalah kepada

" rlan dengarkanlah (perintah-I'{ya). Allah tidak mentberi petuniuk
-:-ia orang-orangyangfasif. (QS al-MAidah [5]: 108)
:!;ti orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan
.rlo) sedekahruu dengan menltebut-nyebutnya dan men,Nakiti

, .;t.tcul si penerima), seperti orcmg ycutg ntenafkahkan hartanya
-i'.1 ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan
-entttdian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang cli

'"u ada tanah, kemttdian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu
.t'lilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidok ruenguasai

,t:!L pLul clari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak menfieri
':'Lrk kepada orang-ot'ang yang kafir. (QS al-Baqarah l2): 26a)

:-..-l &V?t ini menunjukkan bahwa Allah tidak menjadikan seseorang
- - . hidayah kecuali orang tersebut telah memilih untuk dirinya
: :,;111&11, kefasikan ataupun kekufuran. Maksud hidayah di sini adalah

-,.:h iman dan takwa. Karena semua manusia telah mendapat
--.:h dildlah. Namun saat mereka menolak hidoyah dildlah maka

' : ;-ra tidak akan mendapatkan hidayah iman dan rna{tnah. ***

-'tz 20 518
(QS al-Qashash [28]: 51)

"; 
{jjiir*siAr?ffrAj#

Sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini
(Alquran) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran.

Kata t:)b1 Kami sambungkaLz, mengisyarutkal ada sesuatu yang

rpisah satu dengan yang lain dan ingin disatukan. Jadi, makna ayat di
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atas adalah Allah terah menyambungkan untuk mereka gugusan r1si.-Setiap risalah kenabian terputus dan manusia kufur, Allah :-::mendatangkan risalah baru agar manusia tetap bersa*t";;';, 
='_hidayah-Nya. Atau makna uyuiiri khusus untuk Nabi Muhammad -r ,ini kh,sus unruknya maka arlinya adalah e,ah samt;;;k", a),ai- j,:untuk Muhammad. Setiap selesai penggalan ayat suci Alquran. I :turunkan penggalan yang lain hingga sempurna.

untuk itu saat kaum kafir meminta d-iturunkan Arqr-rran sekari :_.Berkatalah orang-orang yang kafir; ,,Mengapa 
,ltqrro'r";;;;",,= _ditu.runkan kepadanya sekali-tttri'n saja?,, fq'S 

"f_e"rqen [25]: :_
{{i1Va dengan diturunkan secara berangsur-angsur mudah ui..:dihafal dan diamalkan. Karena akan selaru-timbrl"p.r,rurulahan r, .akan ditanyakan. Bila diturunkan sekaligus bagaimana 

';";;;.,]
pertanyaan itu. pasti jaw.abannya tertundi. untuk itu difirmani;,-Tidaklah orang-orang kq!, itu datang keparlanttt (rrn*,bau,r1s€-i,,-" ..yang ganjil, melainkan Ka-mi datongian kepaclamu strattt yang bt,..__
dan yang paling baik penjetasannlta. ies ur_fr* irll, ,ilTelah disebutkan daram Arquran kata vasarrtnaka/mereka bet.rri,. _kepadamu berkali-kali di beberapa surat maka tidak -rlrjit,r".--jawabannya, kalau ia turun sekaligus. Kemudian, bila -\i-,:memudahkan bagimu untuk diturunkan 6..ung.r.-u"gri"' t."upa kar .,memintanya sekaligus?

Ayat utama ini ditutup dengan c:'3A;qA ogo, mereka nlerdLt:,...
pelaj.aran. Setiap diturunkan penggaran Alquran maka ia berfun:.untuk mengingatkan mereka ruul t.itupu dari manhaj Allah. *** 

- - --

sebagian Ahli Kitab Ada yang Beriman Kepada Muhammad sau
Sesudah Menyaksikan Bukti Kebenaran

(QS al-Qashash [2S]: 52)

"\-rlt , .a

@ r;;5.., e .N,t ;{ji #\; u.ii
__Oryng-ot ang yang telah Kami datangkan kepada mereka AlKitab sebelwn Alquran, mereka berimin (puli) dengan Alqurart

itu.

Seakan-akan Alrah berkata kepada Muhammad: .,Aku ak.:menjadikan musuh-musuhmu dari ahii kitab padahul ,....ku bersak_.akan kebenaranmu. Mereka mengetahui bahwa kamu rasul sebagaimar:.
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:::t mengetahui anak-anak mereka sendiri' Tidak ada yang terlera di

:l',.imu- Alquran kecuali ia jr-rga tertulis di kitab suci mereka. Di

: kitab suci mereka juga tertulis bentuk dan sifat-sifatmu.,,

, rtuk itu kita temufan di banyak ayat suci Alqriran untuk

:.intah Ahli Kitab. Berkatalah orang-orang kaJir "KomtL bukan

':s.\'cmgdiiattikanRctsr'tl."Katakartlah""CukuplahAlluhmeniadi
.;trtctraktt tlan kamu dctn antara oratlg latlg tnentpunyai ilntu Al

(QS ar-Ra'ad [13]: 43)
.1:reka juga menyatslt an kebenaran Nabi Muhammad berdasarkan

- sr,rci seLelumnya. Tetapi kcm,ttt sekalicut (or.cmg-orang kaJir)

;t kehidupan cittniawi. 
-seclang 

kehidtLpan cLkhirat adolah lebih

;-ttt lebih kekal' Sestmggtthnl;a ini bencr-benctr terdapat clalam

-' rctb 1'ang clnht'iltt, $'ailfl Kitab-kitab lbrahim dan Mtna' (QS al-

:-l: f'O f Ol Lihat juga QS AU'hlrAn l3l: i99'
i..,lau bukan demikiin, k.nupo Abdullah bin Salam dan lain-lain

,..,'ma Yahudi masuk Islam? iadi, Ahli Kitab yang jujur dengan diri

- :.. dengan kitab suci, tnereka pasti beriman kepada risalah

-:',nrad. Adapun yang tidak beriman, maka alasannya adalah

- ,. kekuasaan yang telat mereka jabat sebelum Islam. Kekuasaan di

, - - i1mu, perang dan kekaYaan'- 
.rntara *.r"ku yang membangkang adalah Abdullah bin Ubay

. .:r.luduk Madinah yaig akan diangkat dan dilantik untuk rnenjadi

- --.,'-lnun saat Mr.rhammad trlratr dia merusak apa yang diharapkan

, Dia mencopot kekuasaan ttu karena berorientasi hawa nafsn

,- Tr-rhan. ***

(QS al-Qashash [28]: 53)

':. i),a "* o Key-x; au\',7y.e,,vt;ilc"e ,y"t:l:
,-ild clibacakan (Alquran itu) kepada tnereka' mereka berkato"

: -.rrrti beriman kepaianya ; sesunggLthnva ; Alclut'att itu 
-odclah

;Lttttu kebencran clari Ttthan Kami, sesw'tggtt/tttt o Kctttti

.:.tltnnnya atlalah orarLg-orang yang mernbencu'kon (ry'a) "

'lntaramukmininyangberasaldariahlikitabbiladibacakan
.---:Il]efekaAlquranberkata:..Katniberimankepadarrya.,'.n-iereka

-..:bahwaisiAlquranitubenardariAllah'Tidakbellambah. -: ,rn mereka saat mendengar ayat-ayat suci Alquran' karena

.'. .::l tnereka dengan Allah telah maksimal sejak sebelurn merladi

ar-:: 5em
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muslirnin, seiak
dengan Alquran. *??rr-un dengan kitab suci mereka, ditambalr

, 
,Ot al_eashash [2Sl:5a)

aiJ$"u*qrij €;,.i;3*ryj i

9.;r;;-$tb"-ryil6\ iMereka itu diberi pahara dua katidisebabkan kesab;ran merek4;dan mereka *"rotrk t"i"n"irtr')"ngan kebaikan, dandari apa yang telah ir*i;;;;

,*"#tl;x"*, :"1'."'-11* 
jtr':r# (:::';!:tr' 

I

mfi,i#j*,JilHi#*l#ffi

H'*rf{,u#tr};itW;M.H

*;f'
,,



a. ditambah lagi

,l
)'

,,'

t.ll'Ull nlefekL,
i,ttr sel:agian
i:,t. nterekct

_u menginginka:-
dengan mul<jizat
rg setelah Musa.
tg seorang rastr-
rrelihat mukjiza:
lenqanut agalt.l;

:ama arval telai.
rgan misi Allar,
ttt:f -orong .\:01i,;
irtereka dapa.

,'i,,r (QS ai-A'ri"

har-nrnad karen"
trrb suci merek:
rir ada di dalan
,:lpat mengetahu-
:bagai dalil dar,

rerirlan kepad:

a -\llah. Akiba:

i-,r il*lli meyek.;
-t(t. dutl merek,;
ran kepada rasu.
ntad.

Ar- Q.rsuesu 28. hrz2o

\abi bersab da'. "Tiga golongan yattg mendopatkon pohala 2 r lipat,
- kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepadaku'

,.-:h(1 ycmg melaksanakan hak Allah dan hak ntajikannl'ct. Mciikatt

: rnemiliki hamba perempuan lalu mendidikrrya dengan pendidikctn

: l:aik lalu dibebaskan laltL dinikahirya.
\hli Kitab yang beriman kepada nabi mereka dan Muhamrnad

- :. rak mendapatkan pahala dua kali, karena mereka sangat mungkin
',:.:adapan dengan siksaan dari orang yang belum beriman dengan
':r-r1\-&, lalu mendapat siksaan lagi akibat beriman dengan iman kedua.

,-:rL disiksa mereka tetap bersabar.

;!t t;Au, o:li-.t"': clcut rnereka menolak kejahatan dengart

'.;ikcut ini juga sifat mereka. Mereka selalu memaafkan dan
",:lbalas keburukan dengan kebaikan. Tetapi orang yang bersabar dan

....it(tfkan sesungguhrrya (perbucttan) yang demikian ittL termasttk hal-
'. ong diutamokan (QS asy-Syltlt$2): 43)

,y:" er:i1, V,1 dan sebagian clari apa yang telah Karni rezekikatt

.:'-;clcr mereka, mereka nalkahkan. Nafkah wajib diberikan untuk diri

-:., Neluarga. Nafl<ah wajib untuk orang miskin diberikan dalam bentuk
...:t. Kemudian ada nafkah yang bersifat umum untuk orang miskin

--:- a1rli khashashah. x**

(QS al-Qashash [28]: 55)

;, z-i -zz o ) z. t.z a 9 ..'a z.igv\-6 \ )6; *. \;;\ j:i \ l. ra. 11:13

A';+*;ii e *'S{"':L "}:Gt,{"'
lpabilo mereka rnendettgar perkatctcut yang tidak bermanfaot,

,:ereka berpaling clcu'in,va dcm mereka berkata; "Bagi kani amctl-

.;rtrttl karn.i dan bagimrL amctl-omalnttL, kesejahteraan atas clirimtt,

kami ticlak ingin bergaul clengctrt orarLg-orong iahil. "

Ini sifat lain dari sifat-sifat mukminin. Ahli kitab

-u ,.-fi apabila rnet.ekct ntendengar"perkatoan yang tidok bermanJaat,

. ,kct berpaling darittya. Loghttt adalah perkataan yang tidak ada

j.-.lhnya bila didengar. Tidak juga berbahaya bila tidak didengar. Bagi
.:.-3 \'&ng cerdas mendengar perkataan ini sebaiknya dihindari'
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Untuk itu di antara sifat ,Ibdd 
ar_Rafumdn: tStf ,:ry _Nu.rr:;l

?;l:':,,r;::;,,r;r";:r!,:;1;;"#ffir,,"#;?0,:,:ff {:;f dmenjaga kehormatan dirinya. (eS ai_Furq dn l25l: 72) Maimenghiraukan laghw.

y:;11:,H;,?i:111j"tr"*?'jullHffilJ;:r1?::,.:Lc

'##,ffi1f#m 

m;iffiffi
Mereka berkata: u|'rr, eil \ "t:b 

iru" EW( 
.n<, ti3ti,j tI

,gyffir;*:,XSf;*-tr:*Md
FI" i,o kesejahteraan atas dirimu. Baik ucapan *|

r*tfl 'j**lh;fl t*i+,#,il+h*i""1;rffi

trffiWffir#x:r;rnfrix,.::.;tr:r;;;i"d
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AL QASHASH 2.8.Juz20

:-. a Allahlah yang dapat memberi taufik
: : : da hamba_Nya,[$1,:6[?[,n 

r2sl : 56)

uexr$i"Sj;fi ae*,{.iy_
T' 6.;ri5L,F;;':\A

:. rLtrtgguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada
,tttg ))ang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada

.:;tg yang dikehendaki-Alya, dan Allah lebih mengetahui orang-
orang ),ang ututt menet.into petunjuk.

-- ..lt ini ditujukan untuk Nabi Muhammad terkait erat dengan
" .inl,a kepada pamannya Abu Thalib yang masih bertahan pada
. - - : reflek moyang, tapi dia tetap melindungi Rasulullah sebagai
, .:natiknya pada keluarga besar dan suku, bukan atas nama Islam.
- - :nemiliki hikmah saat Abu Thalib tetap dalam kekufuran. Dengan
---ran Abu Thalib dia tetap dihormati Quraisy dan suaranya tetap

----rr hingga mereka tidak berani menyentuh Muhammad saat
_ _ ._-.\ an.
'-:-.:uk 

itu Nabi Muhamrnad sangat berambisi untuk membalas budi
"-',: dengan mengajaknya masuk Islam. Dia ingin memberi balasan

- - .:ekal dan abadi bukan berbentuk hadiah duniarvi .van_e temporal.
- ''ru Thalib wafat Nabi berkata "Wahai pamanku. katakanlah: Zri

.'la Allah," Dia akan memberimu syafaat di hari kiamat kelak.
l.: berkata: "Wahai keponakanku, kalau bukan karena kaum

-'::,. rriscaya tidak ada halangan untuk mengucapkann.va." (HR
-.]t)
-.:i diriwayatkan bahwa setelah Abu Thalib rvatat. Abas paman

. :.ltang kepada Rasulullah dan berkata: "Wahai Muhammad bahwa
-. :: vang kamu minta untuk diucapkan oleh pamanl-nu telah
- 'iannya sebelum dia wafat, saya menyaksikannya."

sini terdapat ungkapan yang detail dari Abbas, dia tidak berkata
- r-:rt Lo ild ha illa Allah" tetapi dia berkata "kalimat." kenapa?
. -: -.,, pada saat itu dia belum beriman.

- -'.ah kita bahas makna hidayah memiliki dua pengertian. Hidayah, dan hidayah mairnah. Bagi yang mengambil ditaldh akan
:---:rat maitnah, buktinya: orang-orang yang mendapat petunjrrk

,irertombah petunjuk kepada mereka dan ntentberikan kepctda
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mereka (balasan) ketakwaanny,r. (eS Muhammad fi71: 17) x,rx

/z-t , ,..--'': 
al-Qashash t28l:57)

f l:=' 
u':' :,5'r;; .-li e' r)i;j

u-.r,ii vt):n ,y3; +V-Lr\:"q: ;.ij
Me r e ka, 

", 
r,9, rf,#;: #ff "ff:, " ^ 

am a k c,,,,,nisccrya kami akan diusir.dar.i neferi kami.,, apctkah Kami ticltti.nteneguhkan kedtrchtkart mer.eka aZto* ar"rrii"**,iin,r,h r,,r,yang ctn'Lan'r1,5 (idrtangkatt ke tempat ittt buah-buahatt clar.isegara macanl (t.t1t!uh-ttt_ib,t o,r1 untik ntenjacri ,"."[i (bagirtrr,dari sisi Kami? Tetapi krbor,oi,kon mereka tidak mengetahui.

. 
ucapan ?ti 4"*k'c; s'+rt gli a1ifta kanti ntengikuti pettti: .",bersama kamu' niscctyo kami akan arirr, dari negeri kanti. Disamparr,roleh Harits bin utsman ui, xrraiii, ouort Manaf Rincin'a :.berkata: "Kami mengetahui bahwa t u,,, datang dengan kebenaran. :,:kami takut bila kamiberiman 0", -.rgituti hawa nafsurnu, kami a.,:diusir dari tanah kami.- lrOi, ,*..tu _.rgrtri nabi jujur dan benar. : .

:,.Jlf: 
dalam petunjuk, ,rpi *.Ca menotak beriman karena tai_:

Bila dipikirkan secara jemih, saat mengikuti Muhammad .::manusia mengusir mereka auii *-un?un merampas harta mereka m,.,.mereka akan rusi sementara di dunia. Ini tidak berbahava bila :akhimya mereka irasuk,rrg" v*g ilr.ul dan abadi.Adapun bila mereku tltup a-uru*-t.t fura, sehingga nikrnar --11''u.mereka 
dapatkan,,upi ir..d'iiout meraih keniiiratan akrr-:,.yang kekal dan abadi. ladi, jalan rrnu r"u,, baik? Akal cerdas re:.._akan memilih jalan iman. Ini satu.

Kemudian siana
ai.*,""'a"," jili'l/'Ll,ff 

iil?-il,Ifl 
,"Lffi::,llT;,0,p;,;;.-

Muhammad, karian terah terdu;;, 
'k;;r" 

karian tidak diusir han,,,karena lnasuk Islam... :.,t v)s r.5j -5 J'J"j 4l .s.+,_ r-rl b-- .iJ & _,;-r*& y .'Fi jnj ui ctan apakah Katrti titrak tnenegrrrtkau kecrttcrtt,..
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1,,',utti ticlttk
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tiitt111 11r,,.i

l:i rfiqoi,,rr,,

'i tetu h ui.

itittti pettrrtlit-

Disampark::.
Rrncinr a dr,,

:bc'naran. tan.
tLr. karni ak":
l.tn benar. c.:
L rr'.,. ^ *.- t.. -,,..1!rr.l tdI\-.

illl.Intad a-:l
llirL-kil nl.ii._,
r.i\ a lri13 :

. ,rrL,'.
- .1Lr\1,1.1 

.

a1l.tn.rkit.:.:
lal.al.t>:..r 

,

k:l;-:r. -,,..
'.t'Ir:.-::

:/'* --'* --.
_ 1,,'-:-

:entpat itu buah-buahan dari segara niro* ftLmb'uh_tumbihanl'.:rk meniadi rezeki (bagimn) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakatt. 'tkrt tidok mengeruhui.
\1lah telah memberikan kepada kalian nikmat padahal kalian kufur-:: menyekutukannya, menyembah puturg_patl,rg. Oi" telah- -:esuhkan kehidupan aman di kawasan Masjidilharam, Dia telah*::r'ediakan 

rezeki buah-buahan untuk karian paiahal k;ilr, berada di::.r&h.randus yang riada dapat tumbuh pohon di ;i;".;;akah Arlah.:_l reiah memfasilitasi ini semuu ,r.rirggalkan kaliarl;;il;;
' :a diberi hidavah menuju kepada kebei"aran? i;;i.-';uru berpikir' . -an itu salah dan kurang tepat.

/- j ,\ t_ a

'+ Jr'"L d;l dan apakah Kanti tidak meneguhkan keducrukan
" ;ko. Pefianyaan untuk penegasan. Tanyakan kepada mereka niscaya-::-ka mengakui bahwa Allah-rah yang meneguhkan mereka di ranah

- i:'llr, secara aman dan mendatangkan buah-buahan dari penjuru-.-':ri Allah ingin menetapkan peimasarahan ini dari pernyataan* 
"::ka sendiri.

Di antara bukti bahwa tanah haram itu aman adalah kisah tentara:::-:;jah' Di mana Abrahah ingin menghancurkan r<u,uut .-iuat itu, dia- -:rbawa gajah yang besar diberi namiMahmud. Namun saat Mahmud- r-':nra untuk bansYn d_a1i duduknya ia menolak. sehingga ;ikatakan di:. :ganya: "pergirah Mahmud ke yaman karena kamuiEturung berada- -:nah Haram.', Maka gajah itu pun pergi.
Kemudian terjadi peperangan oi -uru Alrah menurunkan tentaranva-:.*Da burung Ababil yang melempar batu dari,tj;;ffi;--:"ebabkan paru tentara itu rnati o."gu, 

-turrr^-,.riruik_cabik

:.:,:kan daun dimakan ulat.
Semua ini merupakan bentuk keamanan yang diberikan Allah' -:;da kaum euraisy penghuni Tanah Haram u-g* K;;Uuh tetap-_;:-'adi daerah yang rayak huni. Selama mereka meighuni haram dan--::'iSi& datang dari segara penjuru untuk melaksan"aku, rru3i setiapj . ':' tentu saja keamanan mereka terjamin ke negeri/kuuiiut, -uru p*- -::ka pergi. Tidak ada seorang pun yang beranil.nggurrggu mereka,-':.. i'engusir kafilah dagang mereka daram p"4ururin'*iii- dingin-:r- r?r1&S' Mana keamanan yang lebih dahsyai ouri t**nan yang- ,: berikan seperti ini.

)en_qan kedatangan jemaah haji, makanan dan rezeki pun menjadi
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berlimpah. Kareno kebiasaan orant
ry e r e.k 1 b e p e r g i a n ;; ; ; ;' r: ; ;' r;,:;; ;: f;r 

*X; 
r,, lr,,;: rl:u, ;ffihendakrah mereka *rny"*,ori ilnri p"*iiit, **'r'n ini (K,HIyang tulah meyleri,*Lm"o"" i"),rag *"r"io urr,.i,,**gt rroorl,;f* dan mengamankan mereka 

-ia'ri 
ketakutan.(eS euraisy f f Oe: I

;il# 
j+:?#ffi j;#hd.,Hil*ri|Ti?ffiffi ;rfftI{

TUHAN TIDAX AI(AN IT,EMBINASAI(AN SESUATU I
$}flffi,[rflflfrDruius xlepaoa *i"r#Aru I

3 ->t,z -_ 
(QS at-eashash l2sJ: 5g) |

) ej* 6v-w, g eH, rJ; ec z4Gr K. I@q,Ei;ituW*yz;;Us.i t

ff{#{{{,::{,fr ::',fus*r}#,n:rH$:,j,$-,H
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AL QASHASFI 28. Juz 20

: Jrsiapkan ibunya satu piring adas tapi tidak dimakannya. Pada saat

. : -. berkat a: "Anta bithi baththat'/kamtL rueremehkan nikmat Allah"'
1.1:kr]a rna'isyataha adalah sebab dan sarana kelangsungan hidup.

-:r; l, ;r &: 't;s ,l e+ '* ,c, p Hr*" -& maka itutah

.;, kediarnan mereka yang tiada didiami (Lagi) sesudah mereka,

; , sebcrhagicm kecil. Kami adalah pe**arisrz1,a. Selama mereka

_-: ]tersyukuri nikmat, menggunakannya untuk maksiat dan telah

. ,:r..r atas nikmat yang ada, maha otomatis Allah akan mencabut
. r -,, tersebut dari diri mereka. Bila nikmat itu dicabut dari satu negeri

'-,,.,.1 binasalah penduduknya, minimal mereka pun terpaksa

- -,rngsi.
'--: lt kecttctli sebagictn kecil, dart mereka yang dapat bertahan

, , .,:r binasa negeti mereka. wJ'-l' * g't Kami/Allah adalalt

,...rii.r.a, karena mereka tidak sempat mewariskan negerinya.

' -r:h mereka hancur ternpat itu sudah kosong dan tidak
. :ri]1]urk&n lagi, hingga kembalilah ia kepada pemiliknya yang hakiki

. \11ah.
?-.da a1,at lain masalah ini ciigambarkan dengan gambaran lebih luas

- :i,trenct ifiL Allah merasakan kepada merekct pakaian kelaparan
..:,rktttcut. (QS an-Nahl [16]: 112)

l"l.rkna ktfur biltah ialah menutupi keberadaan Allah. Menutup

--:..r'aratkan ada yang ditutup. Seakan-akan yang asli bahwa Allah
,-:: di benak kaum kahr, tapi mereka menutup keberadaan-Nya'

. ....n demikian kekufuran pada hakikatnya da1il atas iman. Jadi, iman

,..i dan kekufuran itu Pendatang.
_-";k,tfctrat bi on'untillahhnengtfttri nikntot Allah, bukti bahwa

. : .,,-nikmat itu ada, tapi ditutupi baik dengan cara tidak muncul

, tidak rnau bekeria keras, betmalas-malasan. atau menutupinya

. - - iitl1_q yang layak menerimanya, sehingga Al1ah mencabut nikmat-

' .-.,'.i itu dan mengharamkannya dari mereka'

l. sana banyak hal bila benda itu ada sebagaimana adanya ia akan

. .:. l-lerriberi secara rutin dan alami. Tapi saat Allah rnencabut nikmat
' irr.L alami ini, maka pahamilah bahwa dibalik itu terdapat hikmah

\11ah. dan rezeki itu terjadi berkat-Nya. Contohnya. saat Allah
, :llrarnkan sesuatu dan menghalalkan Sesuatu. Dia melarang

- :':: hingga kita tidak meminumnya, hingga tidak pemah terpikir
--.-:: ll-]inLrm khamar. maka hal itu telah terfotmat di akal kita dan
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meryadi saru kerurinan.
Kemudian AIlahihr .i,.-.i,- ji - menYebutkanakibat

.,.:, :'y4t) ror ,u J1'l/,:,{"0:,::::, ,!.u,,,1,,\uturan 
nikmar { .

mereko pakaiun kelopatn, ,n,, t",,',))'i,a 
rttr A/loh ntet'a't'akatt A,.-'-

t 

lpu 
t' memit ik i ctua'aueiur.,."';.i,i,i Il,'',1! 

(QS an-Nah t[ r 6l: l i rIrprr r.-r..ru'*.?lgtan' Penuma, p

merasakan perihny,:u.1 "ggoo il;; 
Irerul yang lapar' Kedtrrr' k;: '-

rn e.m perr i ha,L r n ur j^, 1"' i 
- 
Lo'oi; ";, ;:';:*o'r-' :i: i lil T,li;, 

i,r. 
-sektr.lur nrbuh. ;;#:t",perihnya .rr, ruLli,#;;r# f,

bahwa rapar iru ,r.Tou3uu;' o"igr, "a sakil itu karena dialarnr : '

Dagran. xxx nyelimuri ,ilriil",,'1t'tas 
pttkoiotr nteneisyar":, --lbuh dan diclerira iari .;__ _

(eS al_eashash 
[2S]: 59)

f fi-{;6-cqe'Ata}ee
" - = 

_?_ cf tl_)njlcil}*ij .{: :,(t,.,

,;, -:, # f:u't t --A(,:{, i i L G;; :
me,stttr.t ,, ,u.,,,i"i)'i',,,:::::,:::::,,:.,,r-ko,n k,ru_kot,. sebetttttt D

a.r'a r K a n t i kep,r tto, * 
", 
r" t i,"ir'r" ; #i, : r 

m e m bu cu k u t t ( t t,;. _

metn b i n oso k o t t ko r o-A' o ttt ; kec 11, I t p",, a,,af,ll.'.1 
h t p r Iu t K t r r it i

m e r u k t r k a n k {),,,, i, I ii., 
*, t 1. a cl o / u r n k e t r t r, t,

Jadi, manusia
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AL QASHASH 28.Juz20

{EHIDUPAN DUNIAWI ADALAH BAYANGAN BELAI{A
]AN KEHIDUPAN AKHIRATLAH YANG KEI{AL
]AN ABADI

(QS al-Qashash [28]: 60)

z,(zlz ..,,?2,1 .\,/i,r,/-za --, - ,--1i..
Ur\4)2ru-il\ !r::J\ f ;G ;a-52\ Vs

O -']F<^;WT6\*,
1pa .saja yang diberikan kepada kamtt sekalian, malra itu odalah

--nkmatan hidup duniawi dan perhiasann))a; sedang ctpct ))ottg cli

,t;i Allah aclalah lebih baik dan lebih kekal. Moka apokah kcntttr

s e kalian tidak m em a h am i ny 51'J

''[in sya'i/apa saja maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan

- .:::gsungan hidup dan pernak-perniknya. tii"t; tii:l at;it it;i maka

-;lctlalr kenikmatan hidup cluniavvi dan perhiasannya. Walaupun

- ---.rnya bernilai tinggi, tetapi tetap saja keduanya merupakan ntata'/
,rrctterl yang berumur pendek. Kcrtakattlah: "Kesenangatt di dunio
.rtn'o sebentar dan akhirat itu lebih baik trntttk orang-orarLg yang

-,; jrlo." (QS an-Nisat' l4):77)
-- ntuk itu Allah meminta kepada mukminin untuk tidak terlalu
.s dengan nikmat dunia ini. Jangan jadikan ia tujuan hidup. Karena

' .: ini praduga yang tidak ada kepastian. Kenikmatan yang didapat
...i dengan semangat dan gerakmu. Telah kita sebutkan bahwa

. - -.ura nikmat dunia adalah dua: ia menin-egalkanmu atau kamu
: - -rgsalkannya.

--Iruffnu di dunia bukanlah umur dunia itu, tapi ia sepanjang

,.:ru di dunia, walaupun dunia berumur panjang tapi kamu tetap saja

, Ji r.rsia yang sangat singkat. Untuk itu Allah mengarahkan kepada

- .ehidupan yang kekal dan abadi, penuh keyakinan dan kepastian.

- -: saat itu nikmat tidak melepaskanmu dan kamu pun tidak
- ;:askannya.

!'': ? yt y 6'1 sedang apa ),ang cli sisi Allalt ctclalcth tebih baik

:t:ih kekal. Khair/bailr karena kenikmatan di dalamnya terjadi
--,::arkan kuasa Allah dan sifat pemurah-Nya.

::.qoilebih kekal, karena ia abadi dan tidak telputus. Bila akal sehat

.::ndingkan antara kenikmatan dunia dengan ker-rikmatan akhirat

- -,. a ia akan memilih akhirat.

) /_)
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. Untuk ilu saat seorano cor.^L^-
!i,a vakin br;;;;r:torang sahabat mendengar pahara mari syahid :--
.lulu, arir"nl"o,, 'J.11 pinru.antara dia de

: r : 
h d G;,; ,: T #,r[T,1# U ilfl,I ;- i l;'J:X J' oo;' : -

anlara,niktnat dunia dan akhirat. 
'ena dia telah mernEandin-, 

- -Lebih iarrh. a rr"u 
..l^l-i,

x r,, i r r't, nt 
"''''' 

l, r r)" th menggarn ba rk a tr perba nd in ga n
sararl sahr anri a,rk 

o.ao yoriTo-;;;_;:" perbandingan itu den:._

I :n 
a n s. k a m i 

^: 
: ̂ : : 

u; ; 
!' 
;i, t'',, 

6 t'{ff l:;:#fr irf: {;,* T^i,; 
^!,' 

r' -t.rbrn,ih. o#,, oi.idaparkan 
hana rarrpasan ,";rr*. kalau k- _

ffi::t*f,1Jiixl ffi ffi.?",i:? ffi ,,,*Thrhl*il, i...
pada ayat lain air.frrtr,rl,"'in,opi 

km

f ::ii'{"ri'i{{;i:^,:,"^'fi;|"f "j:ii::-.i;i;:|:;z'*'r,!tti'oi;lt^
Untuk itu ayat ini Oituiup O.r*un _.. i.,_ : :;

sekalian tutak ,r"*,il),.-..:l=*'-- 
rJr!'i )Lii muka apakalt i...

membandin ii,, o"l,i{T::::tr,:!^i;,,,,T?:.:i ilSr cerdas j_ _<an memilih akhirat. xx_

" - )'z -7 <t-o:'-o'shash t28l: 61)

C- 4!:"; *S 9=4,#(.2- ,4 ,/ ,L/

@ :" : ':ii tr 

* t'u3 oltcj 3*1

Maka,oo*nuf!\ "' 
^*)i 

i2 i f ;trr i;:r
v o n g b a i k,,,1, 1{,i if l,' ; f, f2;, j : ?,' ! i, * n p, a o'n y o s u Lt t t t j ( t t t,

yurtg Komi i",,r,, ili,il';l; A;:,:,1:!:. ',yo dettgon i,,,,,,,
kemudian dia pada ;;;;;;;;,nentkmatan ltidup duttiawi, '

Avar ini daoar 
diseret 

'*" 
il'i'"""#';'o::;"r-ot'ans ))otls

seberumnya . ir';dinilai sebagai penielasan dan penegasan dari =..brik. B;i;;r;; {.ctrotii 
adarah khabar s.r;;;; "r;;r" r:rrrrr.r :_ j

li,,l' ru;:Hdr*s#l;l;fr7l,#;;_i'rr:'';' -

**i',,ii:i:';i"Y;y;;ii-#i;#ffi
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el Qesuesu t.t,Juzzo

rah l9l: 111) Untuk itu Dia berfirman:
-.,tn kepadanya sucttu janji yang
:,erolehnva.

t;; t*1iu'.tb-1Kami

(surga) lalu dia

iata muhdharin/dihsclirkctn, tidak digunakan di dalam Alquran
- .,1r terkait dengan azab. Yang bermakna diseret ke dalam neraka.

. - : .r\ at lain disebutkan: sesungguhn.ya jin ruengetahui bohwa mereka
,'-benar akan diseret (ke neroka). (eS ash-Shafmt [37]: l5g) Lihat

-, rJS ash-Shafmt p7l: 37 .

-:bih jauh Allah berfirman tentang seretan yang terjadi di hari
-. .t sehingga tidak terpikirkan oleh orang kaf-rr bahwa dia tidak dapat. r_:.iinva. ***

:E RMINTAAN PERTANGGUNG JAWAB
:: HARI KIAMAT KEPADA ORANG-ORANG YANG
'f{E M PERSEKUTUI(AN TUHAN
:.{:i KEMENANGAN BAGI ORANG-ORANG MUKMIN

(QS al-Qashash [28]: 62)

.}l -,2 )/'i .'2' .7:, -,'z 2 'ir \ 2': , (r,,,,
'' C;^-r't iJ ;i-]t G.-5?'Jr J:;.i e::V"'it:

:ttlah) hari (di waktu) Allah meryteru mereka serayo berkata;
Di tnqnalcah sekuhr-sekttttt-Ku yang dahttlu kamtt katokon?,,

::ian)aan ini ditujukan untuk musyrikin, bukan kepada objek yang
:' ,-.,rkan. Kata yamn/hari berbaris atas sebagai keterangan waktu-- :-rafii ttzkur/ingatlah pada hari. Yang dipinta untuk rnengingatkan

. ,:da1ah Rasulullah. Dia diminta untuk mengingatkannya kepada
- - :.-:Ilr tentang hari yang terjadi di hari kiamat.
- ,t ini memberikan kepada kita satu cuplikan dari sekian banyak- .-:.: di hari yang dapat disebut juga dengan yatrnt al-rydqi'ah'--' jra pasti, atau yatnn al-hdqclah atau bAbituh/tetap, yaunt ash-

, i:trena memekikkan telinga. yaum thammah/hari ntusibah atau
;-,lirt/hari ogama karena agama sangat bennanf-aat di sini.

' .,ir rlenyebutkan cuplikan ini karena dua hal. pertama, karena
- - :rh drsiksa, dicerca, diolok-olokkan bahkan kaum kafir membuat

. -- ,,jar dapat membunuh dan menyihirkannya. Saat ditemukan
:.- iengan tantangan seperli ini, maka ketahuilah bahwa dia tidak'-- r.l tantangan ini kecuali karena ia membinasakan kerusakan

- -:ranfaatkan oleh kaum yang phobi dengan slogan perbaikan.

yr+
baik
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Ka,ena perbaikan ini 

-

,rr'r rjun*i;:l;.'*::nghancurkan kep
o r r a rn ereka,n.rnl-,u,-l1g-'o'g Ja oora;";+en 

rr nga n mereka' rn en s l

Unrrrk ir,, r.l. rurrout*rlr.;;;.",, rrr.aninya. Mrk, ,u,,-.r,
, Untuk itu Litr",,,"cr 

uaxw?h flabi. y ...sr\q )dr,!.:i. _

keagungan iriu,l' j, ,',1't.tukan beberapa

asarna ini bukan Ji?'l 
ttgu'u';'n'HJrqt""'i barat vans nr"r j

untuk menghancu.u]l-l:it't,r"r,r.]r'nnva' 
deng" bt''kl'ru' 1l::

orasa saja.,,,uk, p..l.lnya' 
t<atau;;ili' mereka tidak akan be'

yakrn bahwa rriu,rlrl:.nun, 
*rkLr;"k;';; 

rnt rttembawa hal v211-g -

rebarilan. rnembawa k"b.ru::.l.ryapkannya. 
'i;;;,,,

ran yang akan melen.,=_,Allah memerintahk.an r\,r,.r-- 
---" rrrursll-\ i:

rnr rerhadap oiriru,ihlln 
Muhanrmaci u

pelaJaran. Boreh ;1, 
o'n 

'nt'u"ur],,1n''u 
mengingatkan rer)larJ

rnrrospeksi diri dan f.i- .t'1' ''.r0.,,*rirya' 
guna dipetik aun Ju"

menakur_nat *i ,r"rllnuror,. irii";;i, 
srr(saan pada hari ir, l, -

,rn,yk ,.rb.ri p..',t-Y 
ot,grr"l,';;:l' merupakan niat Allalr --

oerdampak pada 
'o;"T^q"'n' isur";J.:it" siksa di hari kiarrr::

ll l' I 
k :, k e pa da,, ;,T iil-:n':l: lii:f i, ",'JI 

* I T'.iL,l *:::?:lk:, t .prau uruY":trtnilrfl/3 mereka ai 
, 
neraka. ffiJ;JJ|.'gagar dari ,j;il;;Xl-t<1a ere.k dari malas;.;;;; ;..;',11::

" ^,sr.t .^.- , Jan cara gi^;;";;;;rds sebagai pttingati, agar L1

n,..,-f"ouo,- ayat- i'' 
surrduuilr' 

riL,...^ 
'ttsrrtstnE:\

jlhuyrc u"*u,u,1l,.i3,lang sebagai hiburan bagi Nabi rtertraoapmu".-'j;;r-'|n$a.n putus asa a

::,:\? : \;;;#^k, - :ffir#T,_:f -1ij !r*f# l#l"iflyang dipukul oleh a

;###itr#,:ffi;##,*:#rffi
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AL-QASHASH 28,Iuz20

:sa tidak ada sekutu, sekutu yang mereka sembah hanya ada di
" - :r' dugaan mereka saja. Dugaan uri.unyu r"urr, o.tri ffiou dusta.'.,.k itu pesan dari seruan itu tidak dapat dijawab.

ialaupun tuhan-tuhan sekutu itu ;erada di hadapan rnereka pada
'iamar mereka pasti akan berkata: "In,ah yang telah menyesatkan' . '' Ya Tlrhan siksarah mereka dua kali lipai.', r"p,, r.*.ru -...ku-., dapat menjawab, maka kaum mrryrik itu pun UerOiri tJlngun-nun.

-: ;i; "''*i m't{o geraprah bagi ntereka segara maconL arosan pacrct
:ru' lcareno itu mereka ticrak saring tcrnya menanla (QS ar-Qashash' 66;'r*'t

(QS al-Qashash t28l: 63)

K ;i!:A-cA r"4i ;$i c; J;ii & o_.u.!:i te

@ 5,frfi; g{c1y.c*?;
3e-r'katalah orang-orang yang terah tetap hukuman atas ntereka,.)-a Tuhan kanti, ntereka-initah orang-orarg yang kami sesatkanrt kami telah menyesatkan ntereka"s"bogimr"z lrr*i 1r"nairilsescq kami menyatakan berlepas dit.i 1-dari,r"r"iol i$o,ao

Engkau, mereka sekali_kali ticlak menyembah kami.,,
- capan ini ditujukan kepada tuhan_tuhan palsu yang telah

: -'. esatkan musyrikin. Makna ,* * yang telah tetap hukuman atas
'"'tt ialah tsabata/tetap dan waqa'a/terrakscuta. peristiwa itu pasti- 'l d.an tidak ada pembatalan. Tidak uou t.r.-p.;;;;ffi merubah

- -; telah ditetapkan Arah. Dia berfirman di tempar lain: ,,Maka

"'tlt putusan (azab) Tuhan kita menimp? atos kitrt,. sesurtgguhnya' 'tkon nterasakan (azab itu)." (es ash--snarrat [37]: 3t, irtut;rgu. .:-\aml [27]: g5.

- api. apa. isi ucapan yang pasti dan tidak ada pembatalan itu? Isi.::n itu ialah: .,Setiap individu memiliki tempat di surga bila- :r-an, dan setiap individu memiliki tempat di neraka biia kufur.,,
-pa jawab mereka? Mereka berkata: ai;;Ar"i e-Vi ,-it ,.lp tii

; 't Ttthan kami, mereka inirah orang-orang yong kami se:satkan itu,.
rela.h 

.menyesatkan. mereka sebagaimana kami (sencliri) sesat.- -;rtctllah, sekarang karian berkata: Rabbund/Tuha, lorni'' aeogan

'l



Tarsrn Sva.nawr Jri_rn io

mengakui Dia sebaeai pengatur. 
Sama .se,.,o,r, .,-^.. - 

-_ 
,-.---

ff/,:, : : r: xi ;i l l ; ; i! ii ii'' "" :ffr;;';i:' *l ;1: i ; ;r, ",f , ;,' -
) unrs []01:911 

t'masuk otung-ot'dng yang ber.buot ket.t,... _

Sekarang kalian nrenrroL,, ^^- , , ..saat t.rr,,-ur'"'r'.",t 
menBaku setelah ikhriar dicabur darj k, __,tengarahkau uronl.n'1t'. climiliki ninisi'":;u:j;;:ri;r"

yang beryalur, liiih" ''a'r-, ""a't''' 'n'"ta 
walauprtn iit'

k,a reta seka ra ns,.,, ;;:1:a 1" i:, ' 
i rli'ill,ffi l-rI,'?"]X ]; ;l,.r:i, r.tr.rrg ,:""":rrur 

un tubuh telah. teryritr."oo.i'ti.i,,n,, 
,r.le1iku,t /icl,th.-rortSnuar)ya taat kepada r,.rr.rarL 4;lrn'r;,','terttn,tap,;;,,,,,,;;'i:;:,,;,:;'::,,:::., !,",,"!, ,tety,rcti sokri ut,r. i

Makna ,jr' ,,r ,;:;' ;:::::,'::",':.1,,, 
(QS an-Nur [21]: )r,_- __-r, !,:, c)p mereka in.. L_.r,

sescttkattirz rnaksud merekq qA^1^t^ , "'" otitfig-ot'o,g 
):rltgrra rraKsud mereka adalah kallm ,-,-,,rre_,_il-:.^ ._i-,'kttni klalt merryesatkn, *::-;_:*'q, 

KdLrlll musyrikin. q,t G rj- r,
rneniaiji seiqio. ^^-^ro' 

mereka seltagaintanu knm; /.o,,,...1:-.:,tnenjadi sejajar dan "tcttltt(t seltagainta.rta kami (settclit.i) .ye.,,,.

m ml;;". {# 1 1:il::,,,?: l,, o l f , ;* l 
" 
l l;;,1, f ;14 

:i i: :, ^ 
*

Ahli batil, ,.i-"'"-'rtsa [4f: 89) '-" "''tuqut 
lmencibirnyl,';# Ltsak"penjahal selah

2yyli;i*;;ffi #il:t#jffit#,-_"",,1:?T:i#?i1't#:dorang yang berdo,

5;;n;:;";*;lr*/ri*'::'?:";;:';':rf 
:rl!;;:"!f,

* o, yto re s ffrnfi X'i:f [:;;i lffilr" 1 :;;: i;
:ii;i:iiyrr:ffiul% a,n .iu,,,,,: Jr," r,#
!-#:{:ii#{:iil,;$i:#r,#ii3:,il:fr i,::},

;ffi*rffi*ff*dffi

r::l:::::i::l:l:l::l



AL-QASHASH 2s,Juz20

- colok-olok mereka." Maka pada hari itti, orong-orang 1"ang

',,r,,, *rn"rtawakan orarLg-orang kafir, mereka (ducluk) di atas

,, t - c{ i p an s am bil m em an d an g. s e,s un ggultn)) a o r att g - o r an g ka.Ji r t el ah

.,i ganjaran terhadap apa yang dahttlu mereka keriakan' (QS al-

rattfin [83]: 3a-36)

l:icli. uj-:e ;i n^Api kami telah menyesatkan mereka sebagaimana

/sendiri) sesat agar mereka sama, tidak ada yang merasa lebih baik
, \ ang lain. dari dasar pemikiran inilah Iblis menggoda Adam. Saat

_ Jurhaka dan diusir Allah dari rahmat-Nya dia ingin Adam dan

. ,-1lnannya juga durhaka dan terusir.

l1_ Si$ kami menyatakan berlepas diri (dari mereka) kepada

-: ,ril. Sekarang mereka berkata: "Kami menyatakan berlepas diri dari

:-:ka kepada Engkau." Tapi ucapan ini tiada bermanfaat karena

,,. ,.111!& ielah usai. Masa taklif telah berakhir. Sekarang Allah
..rlak keimanannya dengan finr:ran-Nya: "Apakah sekarang (baru

, percctya), padahal sesungguhnyct kamu telah durhaka seiak

,' rt , clan lcamtL termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. " (QS

. :s [10]: 91)

,;r.*- U(l rris r" ntereka sekali-kali tidalc menyembah kamL Objek

= disekutukan menimpali: "Kami tidak memiliki kekuatan yang

, ., rnengintimidasi dan memaksamu untuk menyembah kami. Tidak

., ,,.uan flisik, tidak juga kekuatan argumentasi." Sama seperti ucapan

::rereka Iblis: "Se/rati-kali tidak ada kektLasaan bagiku terhadapmu,

,tkctn (sekedar) saya tnenyent katnu laltr kamtt mematuhi seruanku,

,ebcrb itu janganlah katnu tnencercct saya, akan tetapi cercalah

':.t .;endiri. " (QS IbrAhirt"t ll4): 22)
..di. musyrikin sebenamya menyembah diri sendiri, karena objek

-. Jrsembah itu seperti patung dan sejenisnya tidak memiliki manhaj/

,-... main yang dapat diterapkan, atau dia meminta manusia untuk

" 
- :mbahnya. Apa yang dikatakan patung, matahari, bintang bagi

. -. ::enyembahnya? Tidak ada.

,,Ji. dia tuhan tanpa manhaj dan taklif. Ini yang diinginkan

, . - ikin. Karena yang melelahkan manusia dalam masalah iman

-:: Tnhan adalah beban/taklif yang diperintahkan dan dilarang-Nya'

: --.:mbah diri sendiri, menyembah syahwat. Menyembah selain Allah
- r:.,irTr\.a sangat mudah karena penyembahan itu dilakukan tanpa

: r3an yang diperintahkan, sehingga semua berjalan sesuai dengan
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hawa nafsunya
Di sini Allah ingin. menegaskan bahwa kejahatan itu S:r:pefiamanya dari pemenrrrr, .ylrr.'ui. Kalau bukan demikian :_-,,semua kejahatan bersumber au.r uirrt un setan. Sedangkan setar.r .. -dapat menggoda kalau -r"".ir'"ffit 

";;;rr#"1*u;i," 
senru;bersumber dari keangkuhan jiwa dan lmuisi syahwat, sementara !; _hany a membisikkan saj a.

Nabi bersabda: ;Bilo Ro*adhan tiba, dibukarah pinnr !: ..-d i tu t up r a h p in ttt - pi n ttt n e ra ka ct a n cti b e r e n g gu t a h s e t an.,,(HR Ahrn. :Selama setan dibel."gg" Aun" ,fa* clapat menggoda, lal.. , .menemukan keiahatan oun.-t"-utri;;;, di buran Ramadhan. :._,_ketahuilah bahwa hal itu U..r*Uoi"rirrn, syahwat.Beda antara eodaan ,.,u, o.rgli"bisikan syahwat adalah b-. . :syahwat hanya tJrbatas pada satu-t 
"rruLriutun dan berambi-si __ ---,meraihnya sefta ia,,*_\.i:r*#o;;; 

maksiat yang tain. Sed.:-., ,,:godaan setan berkeinginan ugu. aunrsra melaksanakan maksr:: _ -segala sudut penjuru. *** v ''---"-l

(QS at-eashash t2Sl:6g I
Z6;rsi; "p'\# * s;i Xr_G V3i u: I

"ZAo"- t/,. or

,Dikarakan *,*9":'"# !"rtr; :_,*,,"0,**_ I#![j##{#i,#{!ffi{{trtri#i#,,ri,nryl

. , Sgberumnya Arah :r:;;;,"!;|::#r,h sekutu_seku
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. jn]rakna min/ilari ata,t /i/dalam atau lam milkiyahlmttuk. Jadi, makna

::.,,1tu-Sekutu dari jenis kalian atau di dalam kalian dan trdak ada

.-10fly& dengan kalian. padahal yang disebut Tuhan itu harus dari jenis

. s iebih tl"ggi. Bila sejenis dengan kalian maka dia sama dengan

, ,an. dan itu tidak layak dijadikan Tuhan'

\Iakna'€rg'-;rt,Litpanggillahnterekatuttr'Lkmenolongkaliandan

-.rberi syafaat untuk kalian' Sebagaimana sebelumnya kalian telah

': -r3t&i "Mereka ittt ctdalah pentberi syafaat kepoda kami di sisi

.;it." (QS Yftnus [10]: fSl Atau ucapan kalian: ."-Kalti tidak

'uurb,ai mereka meliinkan sLtpai)ct tnereka mendekatkan kami

.rcta Allah clengan sedekat-dekcfinya'" (QS az-Zumar-[39]: 3)

Jadi'merekamenyembahselainAllahuntukmendekatkandirinya
:.,:da-Nya, tentu saia zat rni memiliki kedudukan istimewa di sisi

,,1. tapi apakah benar objek yang disekutukan. itu. memiliki

":.11]1eWo011?tsagaimanamungkin,bilazatiltlsendiritidakdapat
- runin dirinya.

+-ri laltt mereka menyerun\'a wahai tuhan sekutu-sekutu kami'

,,i tuhan yang menetapkan ini dan itu, selamatkan kami tt|?*:"'nls

,.ttka sekutu-sektrht ittr ticlak ntetnperkenankcn (serucut) ruerekct

-:r'.:r mereka sibuk dengan dirinya sendiri'

-:4. \yC "ifi'i iiIJlt $i-,1 clan tnereka melihat azab' (Mereka

.;itttberkeingirtoQkirarylanterekaclahttlutnenerimopettLnjuk.
-..1.,i kalau saja meteka mendapat petunjuk kepada hidayah Allalr dan

\ya, serta meyakini azab yang drperingatkan s::lra nyata' 
Tscayl' ...--\ya, sella IIISydMllr 'lzau Jotr5 ury!rur

, :ka tidak akan melanggar perintah Allah' dan akhirnya mereka pun

:, akar drsiksa. Atau ;aknanya, saat mereka melihat azab secara

,: di akhirat mereka berangan-angan kalau mereka mendapat

niuk. ***

(QS al-Qashash [28]: 65-66)

f;,@l :*li )!t:''\c 3;i ff ,-C.if:

;: 6]:';*fr1 i;':C\(*
ttrrloh) hari (cli v,akhl Allah ntenl,ertt !_tereka, 

s€fctv-o berkatcL:

I1tcrliaih.lawabctruntt kepocla pctrcr rastrl'/" Muko ge\aplah bagi
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mereka segala tnacanlt alasan pada hari itu, karena itu mereAtidak soling r0n) a menanya.
Pada ayat ini kembali disch,,rr,^^
oDo beftrr.rr-+,,-..+ 

ali-disebutkan '&.'4 lttrt, tnetl):et.u t.Ketrapa bemurut-turr 
vqrr\*rr g*:\ Allah nten):et'Lt

ei 
: 

ka ; d;' ;;il; # _:' ! :'l:?::: :, ̂ di 
s e buikan ? ruwab ai, y a

ejekan dan olokan l--- 1""" /Jt'tLtqtt otsebutkan? Jawabann\.,a
,.lui,_, Ali;11.",",,",r 

Dfrgr orang_orang yang menyembah dan ,rcselain Allah

!::: ',u, 
d,, z,;;;;;,';;; ;i;; ;;Xr:,m,anusia 

tori dari,,- -''l
mereka pada hari ilLt metan,,,rtzi ...--.- 

ot-oronio.';:;,;;"#:,
( al:A #;" lrti," i'', fre 

m p u n v a i u r tl s a n r,, i i,ir", u"; :;i, ; ;W
,,,,T1xi';T;T,i;* ',ti'-::,,^!?u,m lusrrik ditanya ,uou u.- t

pesan nidd,/t
k3 n a d a o *, *,,i7 i,i uili::, rfl;,ff',:t,i:r#:

:..:=
:-:-
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'nid. Di antara mereka ada pula yang kufur dan membangkang.
'iau demikian mereka berkata: "Kami tidak tahu.,, Karena mereka
-'k yakin, apakah yang beriman itu sepenuh hati atau pura-pura.
-':rusia hanya dapat menilai lahirnya saji. sementara hati tidak ada
-: q tahu kecuali Allah.

\llah rnembentangkan fenomena di hari kiamat bagi kaurn kafir--i-'rn karena Dia membenci mereka, tapi Dia ingin Lenghadirkan
. 

- - -'n1ena ini agar mereka takut dan bertaubat. Karena Dia Tuhan MahaI j -.-rilr1a Taubat dan Maha penyayang.
Dibukanya pintu taubat bukan saja mempakan rahmat bagi pendosa,

- - luga bagi selain pendosa. Bila pintu iaubat tertutup ii hudupu,':.losa tentu dia terputus asa hingga hany,ut dalam dosa yang
:-:sahkan masyarakat selama dia hidup. Jadi, dib,kanya pintu taubat

- - :at bagi pendosa dan umat manusia sekaligus. ***

(QS al-Qashash [28]: G7)

-v GfiIi nCk ji^J,ag-,s/i;lt:r;( jvre
lclapun orang vculg bertoubat dan bet'iman, se,ta mettgetjakan

cunol ;,-ang soleh, semoga dia tennasuk orang_ora"g yi"g
beru.ntung.

1.sa/semoga beruntung adarah kata harapan setelah diucapkan c
'- r l'*: i\ ) ?tj orang yctng bertcrtiltat trcut berintan, serta

;etjctkan amal yang saleh karena Allah tidak memastikan mereka
-: dalam taubat, iman dan amar. Kalau mereka tetap daram taubat,
-:- dan amal, maka kebahagiaan pasti menjadi milik mereka. Ataupun-': trsd/semoga bila itu bersandar pada Allah berar-ti pasti ter"wujud.

' .:r kita jelaskan bahwa harapan itu bertingkat. Bila hurupun itu dari
'--rir'ara maka dia lebih kuat dari pada orrrrg ketiga. Bilaiarapan itu::.;t oleh Allah, maka ia merupakan purr"ul harJpan yang tertinggi.

J J.)

:: ::l::i:::::il::.::i:l:l:l:l:il:l:il:llil:ll:l:il
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HANYA ALLAH SENDIRILAH YANG BERHAKMENENTUI(AN SEGALA SPiUETU
u (QS al-eashash [28]: 68)

,"$?1<,t4c3a;ia.(,A,
@;*,ivlnc;if(#" !

'#{{:tti:i:,t,*;{r;*:!:;:!L#:iff 
##,ffi I

,--- try -- -,r(tLutt-^utr ttdok ada pilihan bagi mereka J
iffl#l,l',1i-#"#5;11tr Biarkan ruhan ru,* .n.-il1

[:{#"y*d;,tgWr#,##r,,M

ffi



tAK

5:s

: ittat/tililltl'..
. tll le,,1llet/l ti.l

it it,!Lut Dt,l

Ilillllii I11LlS'. t. r -

ti-r .t -{1l.i1t ;
Iir.rgainta:--, ,---
- ..n. rJtail N,l-,

;..th TLrh.ti- ---

\ltLknrr' .:. -
i.i.11l tt.l

L-i, l- .- -L ilL,-tN -.-.

r:ltir.lli k.. . --

AL QASHASH 28,Juz20

"- ':" akiti mereka dengan berkata: "ya A[ah kenapa Engkau menerima:-r'lt rrereka, padahal mereka telah menyakiti kami. Kami ingin"-:-:k& disiksa!" Allah memilih dan berbuat sesuai dengan kehendak-. Saat Dia menerima taubat musyrik, sebenarnya Dia pada saat itu
-:r rreruflrnkan rahmat khusus bagi musy,rik, tapi juga bagi mukmin
.-:ta tercegah dari kejahatan mereka.>,.".,-f* f,; JW: a.lJr ,t** Mahasuci Allah dan Maha Tinggi clari

ttt.t'g m.ereka persekunkan (clengan Dia). Mahasuci Allah dari apa
- --: diinginkan oleh nafsu manusia. Kalau Dia mengikuti nafsu

- :. -rSia, dan nafsu manusia itu berbeda-beda binasalah kehidupan
- -Nd.

Tidakkah kita lihat manusia berbeda satu sama lain dalam keinginan
-"r - :rirspzrrl dalam setiap garis kehidupan. Satu komunitas masyaiakat
--- usia, satu status sosial, saat membeli barang maka ditemukan
:-r.daan dalam bentuk dan wama yang dibeli. ***

(QS al-Qashash [28]: 69)

@ 6A;;yJ ;iib rr{j 
\1,":_," 4:;

Tultanmu mengetahui apa yang disemburyikan (datam) clada
mereka dan apa yang mereka nyatakan.

s-::'b ;<; r; apa yang clisembunyikan (clalam) dada mereka
'-:..-r-3r1vo rahasia. jika kamu mengeraskan Ltcapanmu, maka

' ?gulmya Dia mengetahri raha,sia dan.vang lebih tersembunyi. (es*-':. 
[20]: 7) sirr/rahasia adalah apa-apa yang disimpan manusia di- .:: hatinya dan tidak disampaikan kepada orang lain. Atau rahasia

. :.r apa-apa yang disampaikan khusus kepada beberapa orang saja,::--in pemyataan "ini rahasia." Sebenamya saat diucapkan atau ditulis- .easia sebenamya ia sudah tidak rahasia lagi.
?:da ayat ini Allah menyatakan bahwa iimu-Nya amat ruas. Dia': :eiahui yang rahasia, maka yang nyata rebih diketahuinya ragi.

:'rra -vang nyata diketahui oleh banyak manusia. Adapun rahasia
- :. Sefiruz manusia tahu. Allah mengetahui rahasia aan teuitr rahasia
--'::-, Dia mengetahuijiwa ragamu sebelum berita itu bersemayam cli
-' r--1 Dialah satu-satunya yang mengetahui sesuatu sebelum sesuatu
- =:,-ipta.

r.iau Allah mengetahui rahasia dan sangat rahasia, kenapa Dia juga
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menyarakan mensetahui yangnyata? Jawabannya, saat Arlah bertr--Sesunggtrlmya Dlo mengetcthuip"rkoioon (yattg kantu ucapkctfi) ti. -
terang-teransan dy1 Dia *",r;;oi;;**r rrrr kamu raha,\ictkti
;l#l,r,X,[:j],J ror o.ng,n",",o,n',,,11n 

rans nyara dari r., _

..r,.,u*yul ffi:;,'ili JlrH,,#i,li'[il*L ffi _ 

;;..
bertentangan. dengan yang tampak dan terlihat.Atau maksud ayal rro ,rrut ui-'aruiya' di atas adarah saa: ,-
;#;1."',,i',',ili,l,^'' t'* ""'u'' ;;;;;' i,u, t. k arena i a be r r,,, - - -

1".,"i",,il';i'*:;;^ilff :LH [,]?;;:].#:: #i:,il*:L-tidak dapat mendengar dengan ;.,rr'*ildi kerarnaian iru. Aialaei rr,ri r.r;;:ffi:;l:T:fr#r,tr,o:; "_yang mengucapkannya. Unruk i,, irrirr"
,*xi#'li#t-**:i::e'yli;##ilf 'x1i:L"ilx,il,T'.

Tersin Sya,RawrJrrm ro

;::::i tidak dapat mengetahuirr, *rlrl,JJf LHHTHtrTiI

:. :: :li:ri:li:li:l'll::il:.l:lillil;lil:il:iil:lll]:ilil;l

,.,, 
....tl..l+l.l.l..'l.,1.l.l.l.l.l.l.il..l.ll,l.llil.l

I : l : I : li : l : li : l: :il: 
. 

: li : lil: lil:il: I lllil: lil: l

5l{;*-r,i:#?'.}ffi,#?x;:* "o,o 
dapat menetapkan i

.!ffi;m, ff[ -::l'"*'- i'*";L[:[*Ti:i,,? tXEil;;,?;#;ffi:,,:ff ffi?j,,lxl*T;1;:H;Lili,.,.ou,,{

mendjdik dan metindrngryu. ;;;.#;,r: ..Jangan 
sedih atemereka ucapkan, karena ak, nnufru fvtlngetahui yang tersennampak. Bila kamu tidak tufru,^'-*uta Aku tahu. 

,,

mengabarkannya padamu,, 
-gr[_,t"h' 

Allah telah berkatf ,i:fr ,;ttr{:f :,ai,i**a,o,"o-iiii.,,a"n*oa.qilaktait
,,D;;-;;:;;Ly,oJ{{{^!;K:*,{^Xt!''rqs"r-u,j;;i;dalam hati sanuba

ff :ff r,T, * *,*"*u,u 
xi#H1h;+T,ffi#*1T 

#:

i
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.r;i \Ll.l:'-, '-"

,..: l:r,1.,r-
ri'], :..,,,.,,,,.

n\ At.l C.r. .

bukan.,,:
: terk.i rt,::

(QS al-Qashash t28l: 70)
-j?)G 

ti* i o 3jji,;7 * y ;jy.i,ii ;,
'G' i;?j A)'r'KA:';L

D i a I a h A I t a h,:n, i, ai rr- iir',, nn r b e r h a k cti s e m b a h )
''luinkan Dia, bagi-tvya segara puji" di iunia crart di akiirat, ctan

bctgi-Nya segala penentuan dai hanya kepacla_Nya kannu
dikembalikun.

- llah adalah zat yang.disembah dengan sebenamya, Dia memiliki
- srmpurra, Dia ya ): ,Jl I tidak acla Tuhan (yang berhak disembah)
. ,;kcrn Dia. Selama Oia Maha Esa, maka tidak ada yang

: - ''nrer\rensi-Nya atau melampaui-Nya. Dia telah berkata kepada-' :r.kin: "Datangkan tuhan-tuhan yang kalian sekutukan untuk
, - :.le.saikan siapa sebenamya Zat yang layak disembah, dan siapa-- .:k hari kiamat kelak.,,

'".:k.na ula ialah makhruk.yang diciptakan Alrah atau aram yang
" . ,.kannya untuk menyambut ,rurrriu, seper-ti: matahari, bulan,-'':--J. pohon, gllnung, air, udara dan bumi. untuk itu ketika Allah-- 

:rra tentang Adam dia tidak mengatakan bahwa Adam adalah-' ':k p.e-{ama, tapi ia adarah awar klturunan Adam, karena terah. :. makhluk yang tercipta sebelum Adam 1rl_fnrurl.*-'ah 
diciptakan-Nya alam seberum Adam wajib disyukuri. Karena---:'-i dapat menikmati seluruh fasilitas yang ad,i tanpa usaha"- ' \'Iatahari merayani manusia tanpa ada.rilpu, tangan'manusia

-:- :nenciptakan dan merawat. Ia tidak memerlukao .rk,, cadang.
: * " -illga seluruh aram bergerak untuk melayani manusia. Tentu- .- nj Jayak disyukuri.

: ' ':lah Allah menciptakan manusia dan merahirkannya dari rahim-- ' Dra tidak otomatis memberikan takriflbeban hingga murru.ia it,:'1ig. Dia memberikan manusia itu akal yan; matang dan'-:r-rr1&11 untuk melahirkan seperli dirinya iebagai tanda-: :!3&or1|&. Bagaikan pohon yang tidak d,apat *.i;uOi bibit' : - --. matang. Jadi, sudah sewajamya bagi *urrriu untuk-- :.ing ulang dan 
T?ng1lglt_ingat pemberiai Allah kepadanya--i "r 'akin bahwa Dia tidak akan memerintahkan kecuali demi'--,,hatannya, karena Dia pencipta, pengatur dan Tuhan. maka

,--!--, -,:--

. -{-..,.- 
" 

-l

--..-.. ), ".t,.
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*'^#flfri;:fffi.#^W7' 
^rik Alrah saia ouiian dt J

penutup doa mereka ialah: "Arfuamdurittat i niooir " .ahmnr-;-

LHT,'ifll i I i 3ii, *x# lffi,,1li;li.ln :*l* :*;;,5l
m.emberi kepada kita tanpajerih payah dan tiada batas. Srr, fl
:lH;.ff 

fl il:, rTho trI;,"ffi:,,#f 5,J#; :, Tffi,, 5'*f i;W";i::";:ri-Nyasega,,,,,,,,*,,))),,E
kepada-Nya kamu dikembalikan. Karena akhirat tiada lain *J
fiil?i:x iil,ffi ff ,,,:ffi "lxffi; IT#:x ml** "il
ffiHl"r,T:[g; ffi::,#,4ffi;'*ah menvakr,i 0""'*.{

t*'j firs honyo kepacla-Nya kamu dikembarikan untuk *I
i:k,X;ytr:""Tf ;1ffi';,"#1ft ,i;Tffi _Jf ::,illl;:,,:";d
ll##f ?i*1'-1'ffi llli:ffi ,.;,lH?.?t';f ',ffi ffi l-f,

Kalau dibaca turj,rtn/dikembalikan maknanya jangan **fl
9:fY kalian melepaskan diri dari_Ku, sebagaiman, f."fi* _.f"rEdiri dari para rasul ataupara dai di dunia saat mereka -.rgujut'iillemah lembut, sedangkan di akhirat terjadi dengan putrui Jur-,;il
';::[#i:f::,il\]i;tr;'*v!;lt:+ff ,ff ;,!i3;;si;;;;;;;tq
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AL QASHASH 28.luz)-o

tsUKTI KEBENARAN AllAh YANG MENGHARUSI(AN
KITA MEMUJI DAN MENSYUKURINYA

(QS al-Qashash l28l: 7 l-72)

,1,\ / , '| "" = -. tV -: ''15 (-YH )te, 14 <')S;:y+
Ka t akanl ah' :'t 

", 
o n gk o rt I a h kep a d a ku, j ik a A ll a h nt e ni a cl i lian

rttttukmu sekalian malam itu terus menerus sctmpai hari kiantat,

siapakah Tuhan selcLitt Allah yang akan mendatangkan sincu'

terang kepadamtt? Maka apakah katrut sekalicm tidctk

rrrenclengctr? " Katakctnlah : " Terangkanlah kepodakr, j ika AIIafu
,ttenjctdikan untukntu siong ittt terus menerus sampai hari kiantot,

sicrpakah Tthcut selain Allah 1,-ang okan ntenclatcmgkan malant

kipadamu yang licrnttt sekolicut beristiraltctt podanva? Mo'ka

ap a k a h k amtt,s ekali a n t i d ak nt em p er h atikon ? "

\llah hanya menyebutkan sebagian kecil nikmat saja dari apa yang

,:r Dia berikan kepada hamba-Nya. Nikmat atau rezeki itu terkait erat

_: . ro11 gerak kehidupan dan diam. Gerakan menimbulkan rezeki bagi

,..,sia. Diam rnendatangkan istirahat setelah letih bergerak. Manusia

-, -rrr alami tidak dapat bergerak dan bekerja keras sebelum
--:.idapatkan cukup istirahat. orang yang melawan tabiat alami ini
_: -.3ari begadang c1i setiap malam dan beke.ja di siang hari pasti akan

,,:rg tenaga dan tidak memiliki daya tahal tubuh yang pripna. Deni
irn apabila mentttupi (cahoycL sicutgl, dun sicutg upabila terong

..iet.aig, tlun penciptaan lald-loki dan pet'entpttcttT, seswtggtrhnyct
,';t kan'ttt munang berbetla-beda. (QS al-Lail [92]: 1-a)

iadi. malam dan siang memiliki fungsi masing-masing. Begitu juga

-,.-laki dan wanita. Jangan dicampur adukkan peran masing-masing

, r._t berbeda. Bila dipaksakan akan rusaklah kehidupan dan

. :tihanlah yang terjadi.
\11ah memulai memaparkan nikmat-Nya dengan berkata: aro

-.,rrt titlakkah kolian melihat maknanya kabarkan kepada Aku apa
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{wwsrgsg*rA

k e p a d a o r a n s - o r a n r ;;;' ;;i:_:; : i' & Xffi? iryf n ;, ^,t'::\:vl nilai disebu,:. conii-ai ;;;; ;;)[2al:35) - '-"-'!a lberlapis-lap,r.fqi;;-tJ

Disebut bicthivti,/dengun sinar ridakdikatakan dengan n,,rrro)Karena cahaya d"atang.d"ari U.frrrrg. ,"u bulan. Adap_un r

trMn#trW-fWp,ffi

W
Cahaya marcri. membuat kita dapat melihat ser I

fr :n ffffi ff T"i"il:i,.'T [t* ;:t.1,; t:ffi :f:l'ffiliflnur hidayah, cahava i.r, Jui ,,r, iir, direrima melatui

,.,ff1T*:'r"t#1,ilff r:,?i:r:'o:;;:,;:1",;i:,.r1if ,,rqmendarangkan malam t"rrari"r" rZ'ri oo*u berisrirahar
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AL Q;\SHASH 28.Juz2()

!.tku apakah kamtt tidak memperlratikan ?,,
Perhatikan dua penggalan ayat ini yang dimulai dengan nada \,alrs

:-rmo tapi ditutup dengan akhir yang berbeda. ini menlrnjutka;
'.-'agungan Alquran dan keistimewaannya. Setiap penggaian ayar in1
.remilikr makxa yang sesuai dengan isinya. pada ayat malam ditutup
-.ngan "tidakkah kttlian ,lendengtu., " pada ayat siang ditr,rtup dengan

iduklioh kaliun melihat. " Itu karena mata tidak berfungsi di malan-r
.ril yang gelap, tapi telingalah yan-e bekerja. Kita dapat mendengar
'alaupun kita tidak dapat rnelihat. Sedangkan di siang hari saat sinar
:rang benderang maka mata dapat melihat. Dengan demikian rni
:erutup ayat yang sangat sesuai antara kondisr (siang dan malam)

.:,1*u,, 
fungsi indera yang bekerja rnaksimal (melihat dan mendengar).

(QS al-Qashash [28]: 73)

e"KA :W| J4iK F,; .r,^; ;,
: '7:: 21,':. ': a r/2/.,vv jg.\5AUJ.*P -tFi)

Kct,etm rahnutt-hv1',, Dia jadikan unh.tkrntt mara,t cla, siutrg,
s'ttpcryo kumtr beristirahat pada malam itu clan supaya kru,u

menc:cn'i sebugicut dari karunia-lV.vct (poclo siang hari) clon ugor
ka m tt b er sytrhr r kep a d a-,V1a.

Setelah Allah rnembedakan antara malam dan siang lalu disatLrkan
bahr'r,a keduanya adalah bentuk dari bentuk-bentr-rk rahmat Allah. pada
avat ini ditemukan sastra bahasa yang aglrng yang clikenal dengan istrlah
deduktif dan induktit. Setelah AJlah mengumpulkan malam dan siang
dalarn bentuk deduktif, Dia memaparkannya dalarn bentuk induktif.
\4alam berfungsi sebagai r,vaktu untuk beristirahat, dan siang berfungsi
sebagai waktu untuk mencari fadilat dan karunia-Nya.

Malarn dan siang dua tanda kekuasaan Alrah yang saring
melengkapr. Dengan keduanya teraturlah gerak kehidupan. Manusia
tidak dapat bekerja maksimal bila tidak memiliki .rtup istirahat.
Karena manusia memiliki tenaga, dan tubuh ir-ri bergerak beikat tenaga
1'an-e disimpannya. Bila tubuh letih maka manusia tidak dapat iagi
bergerak, dan perlu istirahat.

Dikatakan, tidur itu adalah tamu. bira ia memintamu. maka ia akan
tnenyegarkanmu. Tapi bila kamu memintanya. maka ia aka,
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menyusahkanmu." Sampai sekarang, walaupun ilmu telah trar_.saja manusia belum dapat mernblika rahasia tidur. to ,rrJ,,l,,manusia dengan rembut tanpa disadari bagaimar" rrJ,mi'ai.i,,,. , ,-tidak tahu bagaimana kita dapat tertidur. 
,s^r^qL ult

Untuk itu dikatakan bihwa tidur satu tanda dari ranci-:,kekuasaan Allah, seperti malam dan siang, matahart dan bu._
:r::{,:;7(t{::K{tr{;;i';,y:.iatah,iiurmudiwaku;ry

ORANG MUSYRIKIN MEMPERSEKUTUI(AN AI,I,AE 
ILANTARAN HAITIA NA'sy,IIf 

[28]:7a) t l

,ffi ,#;;,#fi o,o;=","f -ii!*"x;:rrA

x$r,i*lj^l:E'.,ai; I
@<;z!t=( i,,ffi ;,)6"J'6U I

Kami cabut dari tiapiiap umat seorang saksi, raru Kami berkatu J
_";;:';:f #::;:y::;x::;;tru;":l::ii; j.:;3:::::;,1

dari mereka apa yang dahutuiya m"r"ko ,;r:;;r;;;

,Ol*^ya 
keluarkanlah untuk kami dari setiap umat nabi 

{

:
EE::
- .-
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j.,i,',;l;.;,.
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l+--:.9

,\.irlii Ar

.;'.,i !ttlti,

-,t.,',tA.ir;

LlLll(11 l'-.

a.r--Q.tsHasu u s' Juz zo

,.,itus untuk mereka' Hadirkan di hadapan kami agar dia dapat menjadi

-'.ri Yang memberatkan kalian'

'ksii liti trIi' lalu Kanti berkata "Tunitlckanlah bukti

.-trerlaranmLt sekalian," perlihatkan untuk Kami tuhan-tuhan yang

. :lian sekutukan selain-Ku' di mana mereka semu a agar dapat membela

..-mu sekalian' Tapi, sangat menyedihkut' *tttttu telah menyesatkan

'';^i; ;""inggalkan kamu sekalian'-."','*';i"iT 
ei'1 dan Kami cab,t ilari tiap-tiap mtot seorang

,tr;. ladi, tuhan-tuhan itu telah menghilang dan para pembela mereka

,r pun telah lenyap' Sementara para peu'-;;i; dari pitratr Islam tetap ada'

_.a bersaksi bahwa p"* rruui t.luh rr._nyuropaikan manhaj dari Allah'

Bila kalian b"'k;;;;;K;*i tttut' digoda setan dan manusia sesat'"

Kami jawab: "iiftu f"*i tidak pemah menasihatkan kalian agar

;ak tergodu, *#^iut*"^;"*" ui*""''tupi bukankah' Kami telah

:-. : n gutus kep ada ftii"""u'"iuniuk men asihatkan kalian ! ? "

'kg;i 1i\t 'ii lalt't Kami berkata" "Tunjttkkanlah bukti

".benaranmu," maknanya katakanlah: "Bahwa para 
- 
rasul belum

: -',yampaikun *uiilti'iii'd" o'oti vung ouput '"*bela 
diri kaiian"'

_ rrr rnerek, ,iorr. pr'"y;';i;;r;. rnaka--hilang saksi yang mendukung

-::r:[ttTd'r;x^iil+ tahulah ntereka bah**asanlto tans hak ittr

'.?Lolvaatl Allah mereka pun-terk ejrn' Didapatin'--'a (ketetapan) Allah di

'rinvla. 
lalu Allalt menfuerikan t"poioryL pnihit"go'1' (QS an-Nirr

lrl:39)
"a;7,;e \:' g'p1 dan lettvaplalt dari ruereka apa yang

.jntlurwa mereka' oiln-'dokon' Setelah Al1ah menginformasikan satu

-,rplikan Ou'i r'""Vut"cipirlr;' pada,hari kiamat' Kiamat bagi orang

..ns berima, k.p;;;;'iio"t p*io aitJr.r,t lrpi bagi orang vang tidak

,.riLu. maka dia ptiltt *u'puOu' f"tt"" oiu l"gi" melindungi alam

";;r. gerak kehidtrpan ini melalui kiamat'

Selain n, ";;;"l,our. 
,ulu dutuog oi l'i kiamat' Kalau sala

::lnl]anya r'u*''iiuuiu' ai *r'i*t,'^i1uitu kaf,rr dan penjahat akan

--.enrmbu1k",' r"*1"r1"' di aunia i"i'.U;;k itu Dia juga membett azab

_: dunia r.U.f.rr11'u?J'a]'*frlrut sebagai bonus. Sestntgguhrtvct unfitk

'.tttg-ot'attg 'u''r =lii""'ai o-"a 
"t'iii'7 "" tQS arh-Thur l52l: 47')

Di antara ","i-d";i;;ugi 
|.*,u}..jiu-*iiaalah kisah Kat.un. x**
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KISAH I{ARUN DAN KEI(AYAANNYA YANG HARUSMENJADI PELAJARAN BACi MINUSIA

(QS at-eashash tz}l; i6)

fepsrn Sy.q,n_cwr Jrlm ro
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AL QASITASH 28,Juz2o

-n Yashhar bin Qahis bin Laqi bin Ya'kub. Sernentara Musa bin Imran
n Qahis bin Lawi bin Ya'kub.

Baghynnelampaui batas dalam kezaliman. khususnya Karun
-emiliki harla yang menolongnya untuk bertarnbah zahm. Dia dapat

-lngan mudah membayar orang untuk melakukan kezalimannya.
::akan-akan dia adalah pusat kekllatan bagi karimnya. Merarnpaui batas
-,pat dilakukan dengan cara merampas hak orang lain atau menghina
,.rr1 lreremehkan orang lain.

iTJr *lri {.5J;u, ,rl ^^t.ta 11 r, ;;i3 c_ ;q ) dan Konti telah
:rtgartttgercthlrcut kepadan,va perhendoharaan horta lcttlg ktrnci-
,rlcilttu sttngguh berat dipikul oleh sejumlah orong yang kttctt-hnt.

":'ta mffitift mufradnya ntaflah, sedangkan mafdtih mufiadnya ntiftofu.
'lftafu itu sendiri artinya kunci. sama dengan mi/idh.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa kunci brankas
- --:.]vinlpanan uang kalau diangkat oleh pemuda kuat tidak
":rbat banyak dan berat.

f /t|a I a.tJt a! a-r,: ;;y i jri :l fingattah) ketika katututya
, kuta kepodanl,a; "Jcu.tganlah kumt,t terlctlu bangga,. sestl.tgguhnl,u
tlt tidak ment:ukai ot'(ttg-ot'dng )'(utg terlalu me:ntbanggcttitt airi."

,ng dilarang di sini adalah./arh makhthtr/bonggo. Furh/iinang adalah',-.r bahagia karena senang. Beda antara ./arh ndfi/senctng kcrrenct
- ; t d ap u,t ka n m anJa at dengan .fa rh nt r i' o h i s e n a n g karen ct enctir/ b an gga.

r-lang karena mendatangkan manfaat contohnya orang yang sakit
i]ang rrleminum obat yang pahit karena ia rnendatangkan manfaat

,,-rrn bentuk kesembuhan. untuk itu Allah berfirman: Kcttcrkanlah;

-)tngatl kantnia Allah dan roh.mat-l'lrct, hentlctklctlt tlengon itu mereka
-'sembira. (QS Yirnus [10]: 58) Lihat ju-ea QS ar-Rrirr [30]: 4-5.

-\11ah menyebutkan hal di atas dengan .fcrrhi.senctng karena ia
: :radap sesuatu bermanfaat. Berkat kemenangan dakrvah berarti timbul

- -:-ih-benih keamanan. Jadi ia bermanfaat bagi kita clan alam semesta.
Di antara.farh/senang karena enak yang dilarang talah, orang-orctng

':'t clitinggctlkan (tidak ikut herperong) itu, tilerosu gentbira clengait
.gct/rt1,a mereka di belakcmg Rasulttllah. (QS at-Tau,.bah [9]: 81)

'--:r-c-r13 mereka senang dan merasa enak saat memojokkan Rasulullah
- - .son menolak untuk ikut pergi berjihad bersamanya.

ta/\ ',--; : iilr lf ai \ .ianganlal.t kttntLt terlaltt bangga,

- -trtgguhnlta Allah tidak ttenttrhai orong-()rong yang terlalt.L

tempat
terangkat
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f::*:ff:o:.:^'1,,:;,yaknanya farh, mut,ah senang karena eir
ffi Hl*:: J#**llll m"rii,ut' 

",f"k 
" 

;*i' " y;;;1:d;;;:'i#ekhamar senang meminumnyu, tur.ru 
-i;' 

;.ri*ilTflrJ' ,'..t.-lll-1l"., tapi berdampak bahaya di akhir hayat nanti.
.entara, tapi berdampak bahaya di akhir hayat nanti.

i":T*:::. 
t<,1L 

ir1naengar 
pendaput orung renrans rariar : ,:j.

::,!iiri seni 
.keindahan. 

-t ur.n, *.rf_Url?;;# '.rr*
,..b.iu*yu ;;,i;"rs ,i;;n il'n"* fr'#li]vvvv'sr.Jq rv,r ydrEl r.uan ltu naruslah tetap indah, sedangka

(eS al_eashash t}Slz 77)

qt Ci,i;?,esf ,$i {{ Grtc L-e ;:-\ o'- Q-'r
.':\i-olrjr, tal / /,i://- ,i.
P o) J.l-Jl4,J:_'-..-l ',*a- 

_r.:-! i;7\ 1*
@) ,.rJi !.;iil:,t-ori e;t3i

Carilah pada.apa yctng telah dianugerahkan Altah kepadattri,(keb.ahagiaan) neg:eri ikhirat, clan janganlah kamu iilluprkrr,,bahagianmu dar! (kenikmatan) cluniawi dan berbuat baikrctri(kepada orang rain) sebagatiana Artah terah trriui toitkepadamu, danjanganlaikamu berbuat kerusakan cli btuni.
S e s ttn g guh ny a A I I ahTi d o k * 

"nyu 
kai o r. at t g _ o, o, g y o,n:'; b e r b u,i :

kerusakan.

Ibtaghi artinya uthlub/minta. j,ilr 36j $ dan carilah pacla oprt .:tt
telah dianugerahkan Attah kepaclamu maknanya apa_apa -",:$direzekikan kepadamu.

oyit tl"rst negeri akhirat bila seseorang mencari rezekihanya u:--*
memenuhi kebutuhan dunia, maka ia akan fana dan musnah bers-:udunia, tapi bila diniatkan uniuk akhirat rir"uyu ia akan kekar, abadi ;,ntidak punah.

Ketika manusia mencintai nikmat dunia, merangkul r:xmendekapnya, ketahuilah bahwa arniamo ,d rrdrl #u"r"t.tur. B.,karena nikmat itu meninggalkanmu karena rusak, atau k,::-_meninggalkannya karena mati. Bila kita mencintai dunia yang t.:;maka beralihlah kepada cinta akhirat v""g r."lri.,rLsr 
uq,ro i

Saat Muhammad, berlanya kepada Aisyah tentang kambin_q r.:,jdisedekahkannya dia berkata: "s.*uu i.tuh habis t..rrii prnium. r.--
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n-g karena bangg4
drdapat. peminum
bulkan rasa enak
ti.

ttang tarian erotis
rasa enak. Tapi
t, sedangkan akhir

1-

j

h kepctdcuttu
tnttelupokan
Ltctt baiklcth
't'h11517 blilt
.ut cli bttmi.
Ltitg berbuat

ir paclo apct t.ttn,:

apa-apa 
.v*an_!

tc'ki hanya untur,

nusnah bersanr:
kekal. abadi da:

rrerangkul dar-
.an kekal. Baik
i. atau karl."
rnia yang fana.

karnbing r an_s

pr,indaknya."

er Q,+sHasu zs,Ivz2.o

\Iuhammad berkata: "Semua telah kekal kecuali pundaknya."
\{uhammad bersabda: "Manusia tidak memiliki harta kecuali tiga:

- :nakan habis, dipakai lapuk, disedekahkan kekal. (HR Ahmad)
Saat Ulul Azmi kedatangan pengemis meminta-minta ke rumahnya

, .: berkata: "Selamat datang kepada orang yang rnembau,a
::bekalanku ke akhirat tanpa diupah."

Imam Ali ditanya oleh seseorang: "Apakah saya penghuni dunia
, -,u penghuni akhirat?"

\1i berkata: "Jawabannya, bukan padaku, tapi padamu. Bila datang
-::gemis dan kamu beri, berafii kamu penghuni akhirat. Bila datang
:-1ng yang memberi, kamu senang dengannya, maka kamu adalah
:rshllni dunia."

Bila Tuhan mewasiatkan kepada kita untLrk berorientasi akhirat, ini
- -.1311 berarli kita meninggalkan dunia $fu, { |).e: u;; \1 clatt

-' lanlah kamu melupakan bagianntu dari (kenikmatan) duniani. Di
' :r lain sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk tekun

-'nsejar dunia dan menikmatinya sepuas mungkin.
Bila kita renungi penggalan ayat di atas rnaka seorang yang cerdas

-:rat melihat dunia bukan sebagai target yang layak ditekuni, tapi
-,-rran mengisyaratkan kepadanya untuk meraih dunia sebatas unfuk
.:nrenuhi kebutuhan hidup. Maknanya, rnungkin saja saya melupakan

- -:ria tapi Allah mengingatkan saya tentangnya.
-\rif Billah yang cerdas berkata: "Nasibmu di dunia tergantung apa

::rg kamu beri, bukan apa yang kamu raih." Jadi, nasibmu yang hakiki
-. dunia adalah sedekah yang kekal yang kamu bawa hingga akhirat.' 

..rtia adalah jalan untuk melayanimu di akhirat.
-\tau makna ayat ini ditujukan kepada orang bakhil hingga untuk

- :irbelanjakan keperluan dirinya saja susah. Maka Allah lnengingatkan
-..- "Dan jangonlah kamu ntelttpakan bagianntu dari (kenikmatan)

, itt't,i." Arlinya, sedekahkan hafiamu yang dapat membanturnu untuk
,:rolongmu di akhirat.

Untuk itu disebutkan: "Dunia adalah perkara yang paling layak
---:Lrk dilupakan karena ia sarana menuju akhirat dan paling hina untuk
-.-:dikan tujuan, karena setelah nya ada tujuan yang lebih kekal dan
abadi.

qt ilt '&i 6 ,*i: dan berbuat

sebagaimana Allah telah berbuat baik

baiklah (kepada orang lain)

kepadonrtr. Allah ingin agar
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T;y:#,,trr;#;,,,^Hilo ;;;"::-"'^ Dalam hadis ar'*{
Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, berbuat b.nl

kepada manusia. Sebagaimana kamu ingin diamp,ni Allah, ;;d
kesalahan manusia. Janganlah orang-orang yang mempunyari id
r::;::f '6!#"!;.8fr ::*;.:;ty.*,,r",1;;-:;::;:,:#.t
f :"r;:r:;"*"i:f:r;:#:f rr::7,"';::;l;*r,r;*,;::;,rXmI
';:r;,",i:l:;":j';:#ffsr;#KT;-'qihh-odaor,uanae*4

Selama Allah telah dan terus memberimu, maka berilah or^* |
tanpa takut miskin. Karena Alrah yang mengundangmu untuk hrfol
dunia ini, maka Dia pasti menjamin reieki dai pendiiil.u"m" ur.trtl
saat kita melihat orang yang lemah untuk bekeda -karena Allah 

"Imenjadikannya seperti ini penuh dengan hikmah- .uut turerrl
ffi:f;:H fi#ffik fi:*'#"!;ixj;1fffiill'-va a,as" {

Pemahaman di atas berdasarkan: ,,siapakah yang.I
me.minjamkan kepada Allah pinjaman yang baik:;'1qS at-ga&d fsl
il}fi "ffiX* J,".1;l*,i'"flHfi1iT:; #' il:ffi #? *ilmemberinya rezeki. Allah telah mengujinya dengai" t.irriJtifl
disebabkan hikmat-Nya hingga tidak seorang pun yang boreh;;"d
bahwa miskin padanya terjadi karena fakioi ini"rnit ou.i""u.-il
barangsiapa yang bersedekah untuknya berarti dia telah ;;-il
pinjaman untuk Allah, karena Dia yang bertanggung jawab ,**-f,
kebutuhan saudara kita yang miskin. - -I

Disebutkan meminjamkan untuk Allah, padahal Allahlah wahil
Y#h,iTuff :;",*:^H{;*;rff i,.'#,,ff:txt,#ff*;f,
I;l"Tf '"r,'effi'-",,,Trl1lHi:ffi*,";:rru*;::*:'r:fl

i'Ba;,;ilj:r,;[H1fr l?; .1il1i,,n"13iffl';,,*".,,u,* ;;; "JMuhammad melihat danbertanya: "Kenapa kamu -"tumfun Iniill E
Dia berkata: "Saya ingin bersedekah dengan uang ini, ka.eru or"il

} 

** logam ini akan jatuh ke tangan A[ah sebelum ;jr.rh 
j



hadis disebutk:-

nu. berbuat baikl:,
i .{11ah, maafkanl..:
' ntp tr nycri kel eb i h.;,"
'tei'eka (tidakl ok, .

( ) t'(1 /1 g-orang 
.1, o i. ..

trrlan At/ah, clt;,
lpol;ah konru ilt1.._
\lolta pengatltp!,.

bc-niah orang lal:
ru untuk hadir ;
rkanmu. Untuk r:r,
arena Allah tela:.

saat tangann-r:
Llllt_va atas nar.n:

-t lt .t:ut1g nt tt .

tS al-Hadid [-s-,
ta Allah, karen:
ansgung jau a:
lcin kerniskina:
: boleh mencius.
I darinya. Jajr.
tr.lah member_

tti ab memenuh-

lahlaii Waltltal:
ntenghorntar.

agaimana ar-al:
sr'bagai hadiah.
besar, si alair

Lg 1ogam, Nab:
kan ini?',
Lr. karena sar.a
nr ra jatuh ie

al Qrsuasu t.s.Jt,zto

':r-gan orang miskin." Jadi, harta yang ada adalah harla Aliah. dan kita::panjangan tangan dari Allah.

-iliiJr L-'j i iirr 11 .r))r c icir g \1 dan jcutgc,tlctrt kc,rttt
''bttat kentsakan cri bumi. Sesunggtthn-va Attah ticrak mem,ukni ot.crtg_-irg yang berbuat kerusakan. Fasacltkenr,sakart terjadi akibat keruar

-.:r manhaj Allah. Bila manhaj dirubah timbullah kemsakan. Kerusakan'-.re*saimana terjadi pada dunia materi, ia juga ter;uai frJ, noma aralr-:nhaj yang bersifat maknawi. Janganrah komu ntembttat kerusakan di,,rti, sesttdah (Alloh) memperbaikinyo. (eS al_A,rAf [7]: 56)
-\llah telah ,re,ciptakan segara sesuatu dalarn keadaan baik untuk:mbahagiakan makhlukrya, r,aka jangan rubah kebaikan yang ada'rsga tirnbul kerusakan. Inirah kebaikan dari sisi maknawi yang-::sifat manhaj.
vanhaj itu penting karena ia penopang kehidupan maknawi, ia lebih::rting dari penopang hidup yurg t.rriat maieri. raJi, ueraoautan

-r:rqan alam di sekitarmu. Bila tidak dapat menarnbah kebaikan dari:ne sudah ada, minimar biarkan yang baik tetap dalam kebaikannya
':tpa dirusak.

Seperti sumur air yang bibirnya ditembok agar kotoran tidak masuk,-: dalamnya, sebagai bentuk perbaikan. Atau minimal biarkan sumur itu::ap adanya tanpa di rusak dengan memasukkan kotoran ke dalamnya.
- velalui ayat ini terdapat rima pesan ini: (1) Jangan silau'lihat dunia,I r orienrasi akhirat, (3) Nikmati dunia, 1a) Berbiat baik, (5) Jangan' -:rusak. Pesan ini disarnpaikan kepada kaum Karun ,.uugui nasihat. Di

-''-iarn lima pesan ini terdapat perintah dan rarangan. Tentridaram hal ini
"::r'timbul perang batin antara jiwa yang mumi dengan nafsu syahwat.Bagi orang yang silau_ mata dengan hu,tu benia, [.p"a, mereka
*.insatkan: f lt U I aJ,t o1 a;t \ janganlah kantu terlalu bongga;
, 'Lutgguhnya Allah tidak nlenv-ukai,,,,,iinggikan dili ia;' JA;#il t;'{t','r;Z;'T^r{':,r^;"i::;

' ' e lupakan dunia dan tidak rnengarnbilnya sebagai uet<at 
-athirat. 

kepada
:';reka diingatkan: $ur { 

-'!;4 
.i \1cran jangattrah kamu ,terupakan

.i h ct giatmttt dari (keniknta tan ) clu n ia'r i. (eS al_eashash l2gl: 7 7 )
Bagi orang yang kikir, kepada mereka dinasihatkan -;7ii g ;*li:

.'=: jrl tlan berbuat baikrah (kepacro oratlg rairt) .tehagaimana Ailart''''tlt berbuot boik kepacramu. Artinya perluas nikmat ya,g Arlah
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Tapsn Sya'Rewr Jrto r n

,Hf trhT*lffi ,Htri",:;fi :i*jx*,lltri,,#l#if,T.ffi f,
(QS at-eashash t28l: 78)

,/ r.i
., -,Gi 76i<;'{"1r, o* *ti,;ar; ;yjG
ir'\'"' 'i; 1,'z:::, t-<13 Lr.* J'+bG +:d\ ;:; )rlJi C.*j

f ,.-t.'?(> lt,),-,
Kut.un u", *,,,' -Jffi,ff:t^:f" fr ,er i har t,t irt,kureno ilntu yctng oa, ffiot:,i:. opqkrh ia ridak ,tertgetttltt,.b a ltw a s o n-v- a a t ta h 

_s 
u i g g, t, t n t oi m em b in as a kan u m at _ u n, n :s e b e tttnt n,- a 

).:-, f , 
:U,! 

i, 
i 

r., / o,:,n rd a tty a, d an I e b i h b a n t ct kr t t e t t g t r r t p u l k a n h a no ? r i t a k t o h i 
", 

i,,' ii i r.,:,, i[u "i rii "il,;,,,,,1,
orang yarg bet.cro.go ittr, teirartg crosa_do.ya mereku.

Dia menjawab: ,.Semua 
yang kr-rdapat berkat kerja keras dan .yang kurniriki'" Seakun-ukan a-iu #rtutu, ..Tak usah ikut c.::

f:1,i,1.:;::ff1l, '"'r'unu r'i 'l'nlia nasil usahaku, dan sara :

Karun adalah nllng yang terkenal dengan suara yang bagus ;,membaca Taurat bahk; dia'h;fhi";i; lrgu u.,p.nampilin tamparberpengetahuan luas. r"pi rr"gJrlr''kont.u, antara wawasa,ilmunya itu, dengan apa yang dia ucapkan: f.ir, n"L, & q:
;::;:frf,,Orra 

sala hanya ctiberi ltarta itu, oo;";o, ,i*I yoils
Tidakkah dia tah.u_bahwa kaum sebelum,ya telah binass i:,.rd,rhaka walaupun t;91f, trfi i.Un'oui, dan lebih makmur dar :Apakah ia tidak mengetahtti, uro**r,iri# 

*r1)1,^**::
m e m b i n a s a kan u m a t _ um a t s e b e tu* ;; ;' ii ;!r, rl,, 1,, L, 

"),,, ffi d,,,,,,,ff ;,:;:,";,:W{::,r;:,r,ri",i,,i*,nug:ui,,,,ur,"i' j,ii..i.,,:,,,

d{ r'ti aon apakah dia ticrak ntengetahui. Di antata }.:-{seharusnya telah diketahui oleh Karun dari peradaban sejarah u:*":komunitas yang memiliki haria ;;,h;rrrak, namun Allah mar-=-
$f:i:t& 

tan memusnahkan ,"";k"'padahal mereka banyak buir-

3s0

: :: :lrr+]t]+l::i]:,l:l+]il]ilfi:].lll'ilil:l
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AL QASHASH 28, Juz 20

r :-: ,.i dapat JUl e mengumpulkan harta, atau jam6'ah/satu

,-:' -\ nanusia.

-:.-;' a;i * iU !; dan tidaklah perlu ditanya kepada oratlg-

..ir i rl;-s biiaoro itu, tentang closa-dosa mereka. Di antara tumnnya
-u ''r-rf, ditanya terlebih dahulu ialah ia tumn secara tiba-tiba tanpa
; :E:-.:--latan bahaya terlebih dahulu.

--'. '::i avat ini A1lah tidak berkata kepada Karun: "Kamu telah
.* :r :ni dan itu... maka Aku akan berbuat begini dan begitu
*:':,'-"-:ru. Karena apa yang disebut pada isi ayat ini sudah cukup
.i.-'.. sebagai pelajaran akan datangnya azab secara tiba-tiba bila
r-r :{Jera bertaubat.

-,-::-rkranlah dia akan merasakan bahwa azab itu akan datang
r:-r--:rnva sewaktu-waktu. Jadi, Allah tidak bertanya bagaikan polisi
i - :-:nsinterogasi seseorang karena bagi-Nya tidak ada faedah
r--::,-.l laui kepada Karun. Yang tersisa saat dia tidak mau bertaubat

-^Ldf,_- JZdtJ_

!.::iah kaumnya menasihatinya, tetap saja Kartrn menghina dan
r.-:::.hkan mereka dan tidak tersentuh sedikit pun dengan nasihat itu,
ltu-::- dia bertambah angkuh dan sonrbong. Alquran mengisahkan
-:.i: l:run selanjutnya. ***

(QS al-Qashash [28]: 79)

-' :$.qi\\',;;)i 4'i;4.5i.lG71; e.ij,& q'
llN t.. r-., ).,, )l,t 

'./- --1i,,,?- v|' ,4:,o -h-- _ejJ .ijl j:-2) Cs\ U _U,

'.!:;ka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya.
3 e rk ct t al ah or an g - o r an g y an g m en gh en d aki kehi dup an duni a :

1foga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah
tliberikan kepada Kantn; sesungguhnya dia benar-benar

mempunyai keberuntungan yang besar. "

l:iah disebutkan bahwa Karrrn adalah seorang yang kaya dan

;--r::. memiliki sesuatu yang berharga bagaimana bila nilai plus ini
: --::-:ah lagi dengan perhiasan yang spektakuler.

--: j *;9 .,Il C'F maka keluarlah Kctrun kepada kaumnya dalant

,.-,?,,J,nirrya. Ulama berbeda pendapat tentang perhiasan ini. Ada

1 u .,':
-_ 

--1-

' 
i. r'i'i ltrt t-1,; . . ..

; l: ttt e tt g". t,i,-....
.ii! t{il1u[-tt1i:.1

i ,'thilt bun- -;.
i;. p tt tl tt,.,, -,,,,, 

; -

,t ittet.ekcL.

:erja keras c: .

usah ikut a:-':-:
lku. dan Si\; - 

-.,

it \.ang bauu. :- -.-
ampilan tarrp: -*-
It3fi-i \\ a\\'as j.t- - 

.

* *O .5Il *_,
,'iitt llntrt.t.(1r:_. - .

lelah binas& ;:. I -
rh makmu,r d::- -
i,tlt .sttrrg2qtth

; ktttrt claripa,i..
u ha1 ini terleu = , _.-

rr Di antara .,*- .
daban sejarah -:,_
lnrun Aliah rn:r_--: -
:reka banr,'ak b-., ,-

ll
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T,crsrn Sylruqu,r JrLm rrr

il:ffi 
,.:T.,:::l*,T:*1,1:_ 

l"_liki 1 o 0 0 dayang_ dayan_r c1 a :

*.1i, 3::, j'' :T :l'L' : 1r 
; ;; ;;;; #;J ;iil:;:;::iliJ,:,,0... .perhiaSal ini. Akibat nerhir'""rr. t-l ,j.^^.'*' 

tvrNdBui,-Kagulll c'
vans rernpn_"-,r" .r^.1 lf$iurm ini masyarakat terf,agi dr-o-k.l.,,
f]n* 

teSengaruh dan ingin menc apai aia v"r, ;;;;ii;,h,Kr,-.:,.

l t'tri ;)i nl ogo - tilo ga kiro rt,-a

cli b eri kan kepa cla Ka run.

kita mempunyai seperri apa yotrtg

Allah telah menasihati Muhammad dengan firman-Nya ,,,Jorg.r!

i*Xr,r,r*[if fit#ir.r_#,X!:Eiffi
Makranya, jangan t!!ta! aya Vurg OiAupat oleh orang lain

lfin,ffffffi;lkepadanya. Bagaimana iu oupr, ;;;;;rrriri,iu'u"ilur,

ffi#ffi#ftH#ffiffi1Hj+ffi

r

l**m**mm@



AL-QASHASH 28,Juz20
:r.rg-ciayang dan I flr,
gr-rnr-kagum rJe.. _ -'

"b.rgi du-a; t.forrn,'.
rh ilir.aih Ku.rn J.,j
:r'kata: Oe*";-
'.'t'tt 0pa yang teltt,

tn-Nya: .'Jott,qctrt 
l,;,.

,lllt Karni berik,;,.
l.tutgrt keltirlLrpr;,
Thahri [20]: i-r:

c larn. Honnatila.
lkhluk. Ketahurla:.
lain. maka nikrra:
r dan dengki atas
-t rercegah untui:
lg yang senan!
hila kamu ben,--l
Lrk itr_r dar i sifir:
Liclaranya. Ketik.,
Josaltla? Seakan-
r berontak rlak:

It komtt it.i ltctt;
tiutt komu leblli
i _\rtinya. setian
p kita rnenriliir
lain. pasti kita

r dengki kepada
rosrtif itu dan

:rtbagi-bagikan

'r hadapan_Nr.a

'l'a. Terkadanc
lebih terampii

ant kepintaran.
ahuan cian ini

"ehidupan ini memerrukan semua bakat dan keteramp,an hingga-:*-iinnt& hidup menjadi rengkap dan sempurna. Tidak mrngkin semua- :'m,iki oleh satu,orurrg ,i;u.'Bila kita rnenekuni profesi kita, maka, ., :erhak mendapatkar r.upun terima kasih.
'\nehnya, seseorang tidak rnengarnbii manfaat dari profbsi yang- ';"utinya, sementara orang iaii mengambil manfaat darinya.- .'lo,nya, pintu tukang. kui Jo;,. Kenapa copor, bukankah dia'-:,:,e kayu? Dijawab: karena initan satu_satunya pintu yang bila- :':iiakan tidak mendapat upah. Jadi, saat melihat t.munm, tebih tinggi-- 'r.ru jangan iri. Karena tennggulan temanmu itu akan bermanfaat

- - . -,krnu.
\pa yang dikatakan pencinta dunia saat merihat keindahan:;rtakuler yang dimiliki Karun? *, b, rJ .;-it rrjri ;;a; '1*. 

oi a_i
:.t-tltoga kiranlta kita rnentpunya| seperti oj, yorl,r",oi irurri*"'-_:.itlo Karun,. ,"ru,rggihnyo i; b"ior_bnrior mentpunyai" '' i'tl'tung,n yang b.esa.r " ucapan ini disebutkun ka..nu mereka tidak--:rkrrkan kecuali dunia dan t"rn.goturrryu. Adapun orang yang:-:.lnru memiliki sudut pandurrg yon!-iain.-merek" ,*riirri jar-rh ke-;r:1n. Untuk itu mereka -.*bonJuil u.-" ur lnereka. *;k,F

r kebr3aksanaan.

(QS al-Qashash [28]:80)

,4:-; ;i'i 4V rr-q; Ui't;j O)\J6,tt ,',ii( ivl'

C, 5,pi \ ;eS_{; (ri,Vj <;c
B erkotala h ora:.tg_orang yong clicutugerahi ilm,;,,Kece|akaa,

.t ctttg besarlah bagirnu se.katiin pahala Allalt aclalah tebih baikbcrgi orang-orang yang berimait clart berantar sareh, cran tirakdiperoleh pahala itu kectnli oleh orartg-orang Natlg sabar.,,
\llah tidak membiarkan pencinta dunia membuat manusia ragu:.:nseluh rentang takdir-Nya hingga akhirnya mnrr--Ju, zindiq.- ':ranva, Dia tetap menciptakan di-rntara. manusia orang-orang baik;ng akan melumskan timbangan gerak kehidupan.

Pada ayat sebelumnya bercerita tentang kerompok pefiama saat---r'lrhat harta Karun. meieka b..r-bi.i ,ntuk meraih seperti apa yang:'iah dia raih. pada ayat ini dikisahkan tentang kel0mpok kedua yang*'siiari dengan utu ur-ilm arlinya p."..r" cluni-a itu br[;-;r;rg pintar
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Tarsur Sye'n-rwr Jnro ru

ffinruit;l;:'rr* 
dari kulit luarnya saja. Hingga mereka 

?
*.#lJ,1tx,o::i:^:*#11.ffi j;rHrflT,h,.ll'ffi Jl
tergantung usia kita hidup di dalamnya. Ia bukan dari zaman al

iitr# *1T3l; :i'i"Trr:#"?",H31?l f:ffix1":;tT#il
;}l'il:*::Xi,1xX1'#,f,"":tu 

orang vang cerdas mem,ih'** !
Untuk itu saat ahli dunia berkata: Lr'rA ;1t G e g *l U {

moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan k{
Karun. Ahli ilmu berkata: 'J1l; kecntakaan yang besartan {
sekalian, celaka kalian karena berpikir secara dangkal. fvfen*I
seperti Karun yang celaka dan dengki atas apa yang dimiliki mfl-
serta menolak takdir yang ditetapkan Tuhan. Oengan demikian t l
juga akan binasa. lSitagai) ianji yang sebenar-blenarnya dari ll

I:#::,I;k*ffi ;:;l*;:,v;""##,:,":;#'o,l:?"h:,-T:;;;l
* 

" #{::"{:;i1iT,xl "Til 1131-';], -etahui hakikat s e sua hr J
saja orang-orang yang berambisi memiliki harta seperti *a
memahami hakikat hidup sebenarnya niscaya mereka tidak {
berangan-angan untuk memilikinya. il

Ahli ilmu mengalihkan pandangan ahli dunia dan menghadapkafl
pada arah yang benar . AV 'E: 

*l ,Jl -* lt *tr, pahala 4
adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramalrdl
Artinya pahala dari Allah lebih baik dari dunia dan dari apa yl

]:il'lilf,l;' 
Bagaimana kalian dapat berangan-angai untuk **l

alx$st il uou l1 dan tidak diperoteh pahala itu kecuah fl
orang-orang yang sabar. Iman, amal saleh dan hidayah akan diraih d
berorientasi pada akhirat dan mengesampingkan dunia. Atau makn{
ilmu yang benar yang tidak terintervensi oleh pengetahuan yang dandl
akan meraih kesabaran dan kemenangan. il

Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan
,:::-r"s yans sabar dan tidak dianugerahkan metain*, 
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AL QASHASH 28. Juz20

.;ng-orang ,yang mentpunyai kebermttungan yang besar, (QS

' ..hshilat [al]: 35)
Sabar adalah menahan rasa sakit dari yang dihadapi secara lahir, tapi

-:nikmatinya secara batin. Sabar itu belmacam-macam; sabar dalam
' :laksanakan ketaatan, sabar menghindari maksiat dan sabar saat

- .1mpa musibah.
Sabar dalam ketaatan adalah taat. Untuk itu disebutkatl tentang salat

,::rgan, clan sesungguhttya yang demikictn itu sLutgguh berat, kecuali
.;'!i orang-orang yang khus.yuk. (QS al-Baqarah [2]: 45) Di sana

- -::\'&k godaan sehingga manusia meninggalkan salat atau bemalas-

-,lasan saal azan ttba.
Untuk itu Allah berkata kepada Muhammad: "Perintahkanlalt

-.!ucla keluargamtr rnendirikatr shalat dan bersabarlah komtt clolant

.trgerjakonrya." (QS Thaha [20]: 132) Ini bukti bahwa salat ini susah

-,,r berat. Tapi bila dibiasakan jiwa pun akan merindukannya, bahkan

.:n jadi tumpuan hati. Nabi bersabda: "Dijadikan salot sebagai
' tjtpucut hatiktt. " (HR Ahmad)

Nabi menyebutkan salat secara khusus daripada ibadah lainnya,

,:rC1ro dia diulangi satu hari lima kali. Ia terkait erat dengan mukmin di
.:'i1ap saat; siang dan malam. Berbeda dengan tukun yang lain,

- :emukan satu kali dalam setahun atau bahwa satu kali seumur hidup.

Sabar kedr.ta, sabar dalam kemaksiatan. Jangan lupa, bahwa sabar

,:re kita hadapi peftama kali dalam hidup ini adalah sabar dalam
:.:lau,an hawa nafsu. Ganti dari memenuhi godaan syahwat lebih baik
.-'seorang bersabar. Sabarmu dalarn menahan nafsumu lebih mudah

...randing sabar rnanusia melihat tingkah lakumu' Bila dirimu tidak
*-lpat melawan nafsumu, maka jangan salahkan orang lain bila
:'.:ncegahnya.

Sabar ketiga, sabar saat ditimpa musibah yang tidak dapat diatasi
:.:.-L1a1i berusaha untuk mencari hikmah dibaliknya. Takdir selalu

:.:r.uunkan oleh Allah yang Mahabijaksana, pasti ada hikmahnya. Maka
,:rbrllah takdir itu dengan hikmah yang ada dibaliknya. Karena Dia
.:::lah Tuhanmu bukan musuhmu. Karnu adalah hamba dan citaannya.

3.rca sabda Nabi: "Makhluk seluruhnva adolah keluarga Allah, yang
'.;!ing Akt cintai dcu'i mereka adalah orulg yang paling belos kasih
-.tttla keluarganva. " (HR Ajaluni)

Saat takdir yang menyakitkan menimpamu bersabarlah. Karena

::l.,aliknya pasti terdapat hikmat. Karena pelakunya adalah Allah. Tapi
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AL QASHASH )8,Juz).0

(QS al-Qashash [28]: 81)

,\H"'4 v :^'rA ltr .zr^li rrt r_o ., (;' I
*ri4(c. Ofi5*ilj,e

Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumohnya ke dalam
bumi. Maka tidak ada bagiryta sttatu golongan pun yang

tttenolongnya terhadap azab Allah. tiadalah dia termasuk orang-
orang (tang dapat) membela (dirinya).

Kltasaf artinya terbelah bumi dan menelan segala apa yang ada di
- :snva. Barang yang ditelan ini meliputi apa yang dia pakai. apa-apa
.:s ada di rumahnya berupa harta benda danl<hazanahnya.

i' ,ri I n:*t- I q A ttg @ maka ticlak ada baginya suatu

- ')ngan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Tidak ada
--'rfaat hartanya sedikit pun. Tidak jrgu keluarganya dapat
--=nolongnya.

-,yjjt C og 61 dan tiatlalah ia termasttk orang-orang (yang

-'.tr) membela (dirinya). Menolong dirinya dari keluarganya. Atau
- -:r\-a sendiri pun tidak dapat menolong. Siapa yang dapat mencegah

--.: {llah jika turun dan siapa yang dapat menyelamatkan saat bumi
- 

'..e1an. Setelah kejadian ini bagaimana pendapat orang yang telah
: :ingafuh dengan kemegahan Karun? *xx

(QS al-Qashash [28]:82)

y\;;if as"; LIA ;nt :;k "6:i 6j'i'&v
3 -A q" X,i't i *i':S; .ee b ig) A-3;Si

r;,- :,r)!:(u.o xAs
-l tt d i / ah o r ang- o r ang y an g k em arin me n c i t a- c i t akan ke dudttkan

-:,,trLrrt itu berkata: "Aduhai. benarlah Allah melapangkan rezeki
bagi siopa yang Dio kehendaki dari hamba-hambct-l'{ya dan

', : e r n' e mp itkan ny a ; ka I au A I I ah t i dak m e I intp ahkan karuni n- l,ly a
otos kita benar-benar Dia telah membenamkan kita (pttla).

:. -i t t I t o i b enarl ah, tidak b erttntung o r an g- ot' o n g y a t t g n t e n gi n gkari
(nikmat Allah)."
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Sebelumnya mereka telah meng atakan: L;e ;ri o J, r-j a{
r:;:,:"f ;:;:T{{^::z::;-{^{,i?:"'?o?,i"?r"o*,,"i:Kd
pun tersadarkan dan murai cerdas dengan berkata: +;.ailt4 air,fl
)ft ::?',v "u- aduhai. benarrah Ailah merapangkan rezeki i"r J

v ,G) e"iv rtt g oi ,t! katau .q)hh ilAak melimpahkan to*A

Ygfi;:#:#t##:tri,:Wr:#qi#,ffi
Kemudian mereka berkata: o1j,_*t aq ) i,ik3 aduhaf Ourortt

'(:&^1";'r#:,i;tr::i:f r,;::rtr;ff"#^,;;f #,1,:{"qbabagiadan menang.

:"rriiltJ"h 
itu Allah menjelaikan pennasalahan umum usu, t*rl
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SUATU KEBAJII(AN DIBALAS TUHAN

)ENGAN BERLIPAT GANDA
(QS al-Qashash [28]: 83)

le ? "' i LtL. j.J tltqki i6i 
"S:\'gfi. 'u;5\,U$\',\a*i

\egeriakhiratitu,Kamijadikanttntttkorat,Lg.orangyangtidak
irtgin ntenyo*n;"gk*i cliri dan berbttat kerusakan di bumi'

iesudahan (vanibatk) itu adolah bogi orong-oru'ngyqng

bertakv a'

Tidak layak bagi seorang manusia untuk menyombongkan diri dan

::asalebihtinggidiatasmanusiayanglain'kecr-ralisemrlayangdia
,ki bersumb., Ou,i Ji'i'yu sendiri' bia tidak layak untuk pamer

. i gan kekuatannyu,-ttu""u'ttrkadang dia sakit dan lemah' Tidak juga

- :na harta, kurerra terkadang dicabut darinya' Jadi' jangan merasa

::r dari yang laln bila semua itu bersumber dari hasil pemberian yang

. '.rima.

Di sisi lain, dunia ini selalu berubah' Boleh jadi apa yang kamu

ki berpind"f, f.p"O" orang lain' Apakah kamu..s.enang bila orang

. \ ang lebih taya'atau lebih"kuat berbuat angkuh di hadapanmul?

Semua kita adalah makhluk yang sejajar dihadapan fllah' 
tidak ada

- -l memiliki f,ubr,,gan kerabat atau merladi anakNya' Dia telah

::tbagi bakat kita masing-masing secara sama rata' Oleh karena itu'

-:. od& yung ro.,u'u t'it' dari yang lain' Jadi' untuk apa angkuh?

i:,ipa hams sombong?
rlrang yurrg ,o-bJ"g terjadi karena lupa dengan.keagungan Tuhan'

, dia ,r.rgt uOi,t* ?tug"tgu' Allah niscaya dia akan merendah'

- :ra1u untuk angkuh di hadapan Khalik-Nya

\abi menga;uiku,, kita bagaimana sepantasnyS m::ghomatl orang

- bagaiman" il;; '"'""iun 
hati' Suatu ketika Ubay bin Hakim

: smuinya suut*i^tJXuUi fugi duduk' maka Nabi pun berdiri untuk

:.persilakannYa duduk'
Saat duduk 

- 
Ji--*u1"ti., Nabi Muhammad berusaha untuk

:-'.'amakan r.* o'u"g' Untuk itu. Ubay bin Hakim berkata: "Saya

.-.-'.ksi bahwa f."*" iia"t menginginkan keangkuhan di bumi' Saya

"-...ksi bahwa tiada Tuhan selain Allah' Muhammad Rasulullah'" Dia

. - ttasuk Islam.
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AL QASHASH 28. Juz2o

lrurtanya di jalan Allah aclaloh serupcr dengan sebutir benih yang
rnenurnbtthkan tujuh bulir, pada tiap-tiap btrlir; seratus biji. Atlah
tttelipat gandakan (gonjaran) bagi siapa -vang Dia kehendaki. Allalt
.\fohctlttas (karunia-]Vya) lagi Maha Mengetahui (QS al-Baqarah [2]:
261)

Barangsiapa j-ang datang dengon (mentbov,a) kebaikan adalah
permasalahan akidah yang menghujam di jiwa akan penetapan pahala
bagi yang taat dan hukuman bagi yang melanggar.

'a!*Su, ,8 j1 clan barangsiapa v-ailg datang dengon (inembav:a)

kejahatan. Mengisyaratkan bahwa ia datang dan muncul dari
sebelumnya tidak ada. Saat kamu berbuat baik maka kamu telah
rnelakukan itu berdasarkan anggota tubuh dan dirimu yang telah
diciptakannya untuk taat dan rnelakukan kebaikan.

Atau maknanya datang dengan membawa kebaikan kepada Allah
agar mendapat pahala. Seluruh bentuk "datang" dalam pemahaman di
atas dapat dibenarkan, dengan berorientasi arnal karena Allah dan
meraih pahala di akhirat.

Tapi. apakah pahala hanya akan diraih di akhirat. Atau agarna itu
dapat membahagiakan dunia dan akhirat'? Selama agama
rnembahagiakan di dunia dan di akhirat maka pengaruh kebaikan itu
juga dirasakan di dunia tapi hakikatnya di akhirar.

Ayat ini datang setelah kisah Karun, setelah ahli ilmu menasihati
orang yang terpengaruh dengan glamur Karun, mereka berkata: ,y>i:
:jJl iijr -Pi G clan berhuctt baiktah (kepada orang lain) sebagaimana

-lllah telah berbuat baik kepadamu. (QS al-Qashash l28l: 77) Iadi.
mereka meminta untuk melakukan kebaikan karena Allah telah berbuat
baik kepada mereka sebagai pengingat tentang kebaikan itu.

Timbul peftanyaan apakah kebaikan itu dapat menilai kebaikan
hakiki? Tidak, karena terkadang rnanusia menilai sesuatu itu baik
rupanya bahaya, dan terkadang dia membenci sesuatu rupanya itu
bennanfaat dan baik baginya.

Jadi, siapa yang menetapkan sesuatu itu baik dan buruk? Selama
rnanusia memiliki standar masing-masing dalam menilai baik dan
buruk, maka tidak ada yang layak menetapkannya kecuali Allah yang
rnenciptakan manusia. Dia Maha Mengetahui apa yang bermanfaat bagi
manusia. Dia mengetahui perangai dan tabiat tiap makhluk, dan
mengetahui efek dari suatu perbuatan. Sedangkan manusia hanya

) ...

-=======q:
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AL QASHAsH 28.Juz20

i,1lt_- . -
..r. .. _:-.-

,l',:,'....;,...

Sedangkan untuk keburukan Allah berkata: 66: s\'2 sebttgcri

t)embalasatl v-ang setimpol. (QS an-Naba' [78]: 26) sesuai dengan

Llkuran yang sama. Jadi,'Tuhan kita memperlakukan kita dengan lZrdl'

kctrttttiabukandenganadil,agarmanusiatennotivasiuntukberbuat
baik. Ketika kita beibuat baik dengan satu orang, maka manusia )'ang

Uonyuf. akan berbuat baik pula dengan kita' Jadi' kita mendapatkan

kebaikan-kebaikan yang banyak' ***

JANJI ALLAH AI(AN MEMENANGI{AN
MUHAMMAD SAW ATAS I{AUMNYA

(QS al-Qashash [28]:85)

Si-- JYTTO <,\:"jiA* eP'e;s\ i\
t '., /, -,' \^/"' z t/'i ''

i ;i l* e t^ Jt JJt, ;E 'r '-v\ 
3)

S e s t nt g g tt h tty r,r- o n g nt ew ctj i b k ar1 ct,t a'\ n1 t t ( nt e I a k s a n a k a n h u kun t -

lt ukwn ) Al q tt a n,"b e' o' - b' 
"'u' 

o kcL n rn e n ge m b a I i ko n k oruu k e

t erttp at kerh ali. Kcrtakcutl crh 
" 

" Trth cnktr men get ohtri o rang \ atl g

,,tentbav'cr pettnittk nm o';?,';fr:.'ang' dalam kesesotart vattg

Faroclhctbetmaknaalzctma,cn,ljctbadanhattatna/dilt.ajibkall'Asal
kata ctl-fardh adalah al-hazzuclon aL clctth'/pentotong,ar. .contohnya,
kamu memotong nafsu syahwat yang menggoda di dalam jiwa dengan

\lquran. Ia telah memutust<an .eguti keinginan hawa nafsu syahr'vat itu

clan mengemuarLarrnya kepada k"ehendak Auun. untuk itu disebut pada

rrn,al surat an-Nur. it,ri aitat,'h) sotlt 'sttrcfi '-ctng 
Kcurti tttt-Lntkan tlurt

raradlrnAiKami *u1i[tu, (menlalankcm htkL*t-htLktu'tt,-crttg oda t{i

Jctlcuttl rrl'4.(QS an-Nirr [2a]: I)
Dina.makan Alquran dlngan fardh karena di dalamnya terdapat

lakliflbeban yang terkadang berat untnk dilakukan jirva. Lihat finnan-

\ya tentang salal sebagai p",ncak ibadah. se.sttttggttl'tt1\'o \':otlg demihion

ittt sttttggtlt ber"at, knirraii bagi orang-ortttlg ,ang. khtrsyulr. (QS al-

saqarali.-;zl: a5) Ticlak acla 1'ang dapat menrkmatinya kecuali orang

r ang khusytlk.
UntukinrNabiberkata:..Tenangkanjirr.akamiwalraiBilaldengan

kLrrnandang azan sebagai tanda *u,.,k w,aktu salat.,' Atau .Jadikan salat

-.ebagai penyejuk hati<u," karena Nabi rnenikmati' senang dan rindu
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dengan salat.
Jadi, ibadah/taklif itu awalnya berat, perlu iman yang ek:,:keyakinan yang teguh, dengan [.yuti*n bahwa kerja yang b'.akan menim bulkan keba i kariclan f..Uufrugiuan di akhirat.
Makna, :6; j! !st) betrat._bertat. ,ko, *nugembalikcut l;.;,

':##"::ri::;Y:*lffi HtT.f ,,_,,r,il3iix,i#-.,J,11:,ffi1
filffi .&;:11ii3"5,Til:#ft:_:th[x#,:iFffi f,
*i9affitr' ii1',ffi,ffiil,*J,fl:t#f* m;,x itE l,:yfkekuatan yan-e dapat. merindungi Mihamrnad. pada .oor"li-t -'menghadapi beban dakwah yur-,isangat keras. Umat [slail c1.:kaun.r kafir di daerah Abu Thalib.-M.;k; die,bargo hingga ridak . ,diberi makan, minun, jual beli, lrirgg" dilar.ang untuk lt.rir "-"*rer?:ksa 

:::::.1 T:jlry; si sa makanan- atau daun _daun pohonPada saar iru Arlah memerinrahr.""l*..t";.ffi.;;i 
^,,.,Habasyah atau Dar Iman ke Madinah. Tuj,annya ;dr;;;;;sakr:. ,

d iza lirn i.

- -Najasi 
raja Habasyah adalah raja yang ad, tidak zarim. Saat,i: -rkafir meminta kepadanya agar ,ru, frtu- dipulangkan ke Meka.. -;menolak, walaupun e,raisy ingin memberikan hdi;ty;;g'b.r.. _*rayuan yang menggiurkan.

pilihnya raja Habasyah berkat ilham dari Allah, du, k"..rJ
Yrh?*Tu9, walaupyl dia ummy/briu-t r-f. Kalau tidrk d;;;";F
3;;x;;;:li),'!,^tii1',lT,,ji?:Liril;;;;;"N,x:;;:4

Lebih dari itu Najasi pun masuk islam, Dia diminta Nabi ,*lmenjadi wakil darinya dalam pernikahannya dengan un,-}";irbHbinti Abu Sofvan. Dia 
.adarah 6ug*" ;-i Muhajirin perrami ffit?Habsyah dengan suaminya. Surr"r**irryu _ur'rlk ,i-i;r*

ff r*i*##*n-.:*'.;ffi "*#l;f###tq

*il[ffiilHr,fl]##r,-xr-Hffi#H
,uoDd 

antara mereka ada yang berkata t .puiu ;#;.r; ,*"r{
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AL QASHASH 28.Juz20

.Lihat pada istrr-istriku, siapa di antala mereka yang menakiubkan

lirimu, agar kuceraikan. dan kamu kawin dengannya." Pengorbanan apa

', ang lebih dari inil'l-atui*ya 
Nabi pun diminta hijrah ke Madinah secara sernbunyi-

.embunyi. Sementara Umar Hijrah terang-terangan. Dla berkata kepada

:endLrduk Mekah dengan lantang: "Barangsiapa yang ingin ibunya

:neratap, anaknya yatim, istrinya menjanda. temui aku di belakang wadi

.ni."
Nabi Muhammad hrjrah sembunyi-sembunyi karena ada hikmat.

Karena dia adalah keteladanan bagi muslirn yang lemah. Muslim yang

.,uat tidak perlu perlindungan. untuk itu tidak ada seorang muslim pun

'' ang malu untuk hijrah secara sembunyi-sembr-rnyi'

BenarRasulhijrahSembunyi-Sembunyi.Tapisembunyi-
>ernblinyinya itu merupakan tantangan. Telah keluar para pemuda yang

:rngguh untllk membunuhnya, tapi Muhammad dengan mr-rdah

,].,.iJ1npurkan debu ke wajah mereka dan berkata: "Syahah al-wajirh."

semllanya pun tidak dapat melihatnya.

Dt sisi lain Nabi Muhamrnad tetap mengikuti stinatullah dalam

:Iencapai keselamatan dengan cara mencari jalan alternatif', agar

.crhindar dari spionis QuraiYs.
Orang yang merenungi kisah hijrah terllhat hikmat dari setiap sudut,

:cakan-akan A1lah ingin rnengajarkan kita pribadi sosok Muhammad

,Lntuk tidak meremehkan hukum sebab akibat. Jangan rnelau'an realita

.clama kita dapat mengantisipasinya.
Saat Rasulullah keluar dari kota N{ekah. dia berkata'. "Ya Allah,

Ittglrcnt mengelrrurkctnktt dari kotct t'ctttg :(tttgLtt s(tt'(t cintai, mokcL

ctipntkctnlai ,r1', di kota tang paling Engkotr c'ittttti' " (HR Hakim)

Mekah adalah kota yang paling dicintai Muhammad, sementara

\tadinah kota yang paling dicintai Allah. Saat Rasulullah keluar Mekah

iar.r hampir tiba di Madinah, hatinya merindtlkan. M:"kuh,- maka Allah

irlin menenteramkan hatinya dengan ayat ini. 3ir,J 'lTr;'lt 
-$l'g-; 

f f ' 
Jl

.*" Jl sesunggultry)a yang meu,ciibkcilt utTstllLt hnelaksancLkan httkum-

,:ttktmr) Alclttrcm, benor-benar akctn ruengenrbalikan kamu ke tempat

-entbali. Zat yang menetapkan bagimu beban taklif yang berat yang

:nemberimu beban dakwah yang sukar, Dia yang akan

:nen-uembalikanmu kepada kotamu dalam keadaan menang gemilang'

ieristiwa kepulangan M,hammad ke Mekah hampir sama dengan
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tr#frixffifitff#*';:lt;+fr#',ffim,ffi
(QS at-eashash [28]:36 )

i: i'+;i1a:&:.jiH -K;;
*.rar'7
9_t_.>

, K_amu tidak pernah mengharap agar Alquroln ditrr.rr,rkrmkepadamu, tetapi ia (cliturtu.t"ko4 {orino suattt rartntctt yattg besu
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AL-QASHASH 28,Juz10

clari Tuhanmu, sebab iru janganlah sekali-kali komtr meniadi
penolong bagi orang-orang kctfir.

Brla kamu terkejut atau merasa tidak yakin bahwa Kami malxpu
:'nrlrlangkanmu ke kampung halaman (Mekah). karena kaum kafir

:-rg tems mengintai, hingga merasa tidak yakin akan janji Kami, maka
-:tlah kepada hakikat risalah yang ada padamu. Apakah kamu pemah

-.prkir atau pemah terbetik sedikit pun. Walau demikian, Allah
"':urberikannya kepadamu, dan memilih kamu menjadi rasul. Jadi, ayat

.. bukti akan kebenaran ucapan. :6 gl! !\tj benar-benar akan
,t,Jentbalikan kamu ke tempat kemboli. (QS al-Qashash [28]: 85)
Dalam ayat lain juga disebutkan: clemikianlah Kanti wahvukan

".tclarntt wahytt (Alqm.an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamutrvt..ytL \lLLlrlt qrrt L.ctLEutL yct LttLLttL l\unLL. oyueluilttryu Lunlu

..iklah mengetalrui apakah Alkitab (Alquran) dan tidak pula
,t_getahtri apakah iman itu, tetapi Konti menjadikan Alquran itu
' ,t.t'o, ycmg Kami tunjtrki dengan. dia siapa yang Kanti kehendaki di
,it'ct hamba-hamba Karni. (QS asy-SyihrA $2): 52) Zat yang

::rberimu risalah tidak akan lemah untuk mewujudkan apa yang kamu
:.-ndaXli.

J.': i "r;t 'lt tetapi io (diturttnkan) karena strcttlt rohmat yang

: -tt' dari Tuhanmu. Pengecualian di sini adalah pengecualian
_:13 90S&O.

, .:b suci
Maknanya, kamu tidak pernah mengharap untuk diturunkan
Alquran kepadamu, tapi Karni menurunkannya sebagai

-.^.rnat dari Kami.
Selama kaum kafir membangkang dan mengusirmu, maka jangan

- ,.iernah di hadapan mereka eld \:')* iF; >\i sebab itu janganlalt

.-.tli-kali kamu menjadi penolong bagi orang-oratlg kalir mendukung
-:-ide mereka. Dahulu mereka pemah mengusulkan agar muslim' :rvembah tuhan mereka satu tahun, kemudian mereka menyembah

----.:n muslim satu tahun. Maka Allah rnencegahnya untuk menolong
,'.am kesesatan dan hanyut dalam kebatilan. Untuk itu Nabi tidak
:rrah menolong orang zalim dan pendosa, walaupun dia rnuslirn.

Telah dikisahkan sebelumnya Tu'mah bin Abirik yang muslim
:ncuri barang milik QatAdah bin an-Nu'mAn. Barang itu dititipkan
::ada seorang Yahudi yang bernama Zaid bin as-Samin. Saat QatAdah' :rtcari barangnya dia menemukannya di rumah Yahudi. Tapi karena

r:r3ne curian itu diietakkan di karung gandum yang bocor, dan
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(QS al-Qashash [28]:88 )
.a _ _ t.s..n 4 ,, -,),,.2i ,, lzz A>z-1 .

46 zG -'(; Yf "iLY;t'kJf +' C t't:),
'\"rP;41.t'$\'j"Q-J,*;

-,;ttlcrnlah kamtr sembah cli samping (menyembahl Allah' ttrhan

.,inpu, yong lain. Tidak ada Tuhan 6'ang berhak disembah)

,itelainkan Di,. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.
j t q i - N ) t a t a h s e g a t a',zi1,ii 

lx";,i: ; I ;:l :,k 
e p a d a - Nv a t a h k a m t t

z {f oi;r g* L 
js \ I janganlalr karntt sentbuh di sttntpittg

.',,,bih1' Allcth, ttthatt ctpctplttl yang lain' Sebagaimana penjelasan

.:belumnya bahrva Rasulullah tidak pernah terpikir untuk berdoa

,+r- Qrsu,tsH zs,Juzzo

" -::1an Allah agar dekat dengannya.j ' hittasa' ke''rrali '4llah': )l -Uta '3 5 tiop-tictp sesttattt pdsrt

,:, menurut pemahaman kita adalah apa-apa yang berada di hadapan

::a tuhan selain Allah.

_* i1 i! \ firtak ada Tuhan (yong berhak disembah) melainkan Dia

,.,. iiaut ada tuhan yang layak disembah kecuali Dia' Kalau

::in,va ada tuhan-tuhan bersama Allah. maka tuhan-tuhan itu akan

::,rng dengannya. Katakanlah: "Jikalau oda tuhan-tuha'n di
. --.- \i.,^ --t-nnnimnn.t atnno *rrrpkn knlnkon. niscaya ttthan-tuhon

, r_s:r\,ya, ieb agaimana y cmg mereka katakcut, ni s c a\ a ttthan -tuhon

.ricui'i jalan kepada Tuhan yang ntentpuwai 'Ars-v'" (QS al-

ll: a\ Maknanya, tuhan-tuhan itu berusaha untuk

;-=.,r,urgku, kursi ketuhanan Allah atau tuhan-tuhan itu mencari

,.sie. Setiap yang disifbtkan Aliah tentang diri-Nya maka kita

. Iatinya t.rrui dengan diri-Nya dalam bingkai: Tidak ctda sesuatu

.i/tg serltpa dengatt Dia.(QS asy-SyirrA la2l: 11)

,ilJh rnempunyal wajah tetapi tidak seperli wajah-rvajah yang ada'

, feriman bahwa ellah itu ada dan kita pun ada, tapi keberadaan

".Zatydankeberadaankitabukanzaty.Demikian.disetiapsifat-'" ,.*'J
' ..ang rnerniliki makna yang sama antara Khalik dengan rnakhluk

,.-: 1t fiielrliliki hakikat yang berbeda.

: .ti, segalct sesLtatLt iermasuk di dalamnya segala je,is makhluk

,:,.p1111 iI kecil dan tidak berguna. Timbul pefianyaan: "Apakah

,: dikatakart syai'/sesucttn karena Dia ada?" Tidak. karena slai '
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,1111. Maka Ses*: _

Dia r-nenghen;,,
,gan st ai .."1g.ii,.

-\ra tetapr -t..-

1itl yang bt-r> _'

i c/engan fitci:,--
tiierekct. (QS : -

.rn .slaz' ber:::
bertasbrh nter:, -

Lu'a binasa h. -

c-t-ti ntantrsi.t -. -

' \ atng bittti:,:
ti.11719 .1'1111g i;;. ;

rQS al-Antil .

larr annva ht; .':
:1r SeSLlSi de:_:.-
e tahui bagair:.,- -
r seperti tunt: _ - -

, Zctt--\-t'o. T.:-.
Iah .s lai .\ r,.i. , .. -

:apan kira: "S, 
_

r a ntelakuk.r:-. -

iltut. tltttt i,,;."

apan hukur:-. _

iit l;e rttf ttut :'. , -
.tsttskan kc-I;_:--
n.-c kekal dr ;-: -
a \ a1lg llte I.. .,:.
ti.i lllult r

t,rcl.:(t(ltl). IQS ,

i;1'1 .1 1171g [1' :- .

I r'.7r1g Et, .- .

AL QASHASH 28.Juz20

\rtinya, kerajaan yang sebenarnya hanya milik Al1ah tetapi Dia
" . r-.rerikan kerajaan itu kepada sebagian makhluknya di dunia. Namun

" -:.hirat kerajaan itu telah dicabutnya dan tidak ada lagi yang memiliki

, -,,.rli Allah Yang Esa. Hingga keinginan manusia untr-lk mengarlrl

.'-i;t3 tubuhnya pun dicabut Allah. Anggota tubuh ini menjadi saksi

. : 3pe 1,ang diperbuat pemiliknya selama di dunia. Bila tidak pelcaya
', 3asaimana kuasa Allah ketika mencabut kekuasaan dan mengatur

" 
-::rria tubuh dengan memberi penyakit iumpuh, atau dapatkah kamu
' : -..\\ an kematian.

" *'i lY: ao" hanvct kepado-l{yaloh kamtt dikembalikan, untuk

- - ::leroleh perhitungan amal di akhirat. Karena Allah tidak
' - --iptakan kita sia-sia dan membiarkan kita begitu saja. Kita hanrs

. :eii ke akhirat untuk diperhitungkan segala apa yang telah kita
- : I -iet. Selama kalian telah mengetahui itu, maka bersiap-siaplah untuk

. 'rerbanyak amal.
. erkadang disebut turjaitn/dikembalikctn dalam bentuk bina maihul/
- \'ang bermakna kaum kafir enggan untuk kembali kepada-Nya

. ,:r meieka pasti kembali kepada Allah dan dimasukkan ke dalam
-:r:re ,r,alaupun tidak suka. Bila di dunia kaurn kafir dapat menolak
-: lroh Allah, maka di akhirat mereka tidak dapat melakukannya.
, -:'-ru11 tarjiAn/kembctli dalam bentuk aktif ditujukan bagi mukmin

--- merindukan pahala akhirat dan senang untuk befiemu dengan

- -::r.***

ta13tl
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"'rz ZO Z l8
:OBAAN ITU ADALAH UKURAN BAGI SEMPURNA{TAU TIDAKNYA IMAN SESEORANG
-::aan itu perlu

(QS al-'Ankab0t [29]: t)
rl\( , ,ij,

Atifint min.
Telah kita bahas panjang lebar tentang huruf muqaththa,ah yang--:pat pada awal, surat-suiat Arquran, ietiap tati pembahasan ini- :ng Allah maka kita punmengulanginya 

"g"; 
rk;ipil;;, kita dapat::rahaminya rebih dlalam, aan ia tetap'b".r"iluyam di;;; sanubari.\da hal yang perlu diingat terkaii dengan i",*t-*rq-rintha,ah ini.:nta, Arquran di setiap ayat dansuratnya dibangun utu. duru, washr/' ?ttng, bukan waqlf/berhenti.BacaqS ai_Rahm aiiss,l,Zi al-,ri; r;.3, r\i +V0lr*f,o';,',".610 ir:* *jlrr'"li,r*u,

Tidak dibaca yUS, ;<; ,tj +! waqf tapi dibaca U.rru_t rrrg ri{+
' -i o(! karena ayat-ayatalquran bersambung. Tidak ada di or"-

- rran istilah waqf wajib. Kita berhenti membaca karena untuk-':arik nafas' Ketika 
.hendak dilanjutkan, ia mengisyaratkan washl/- '-bung-' Begitu juga halnya dengan surat. Saat satu surat habis, ia-.k berhenti dengan huruf akhir bJrbaris rnati.

Seperti akhir surat al-eashash tidak dituli. oj,r; dengan nun
-.,un, tapi g'St i;1, 1, f_: jFj dengan nun baris atas untuk- anjutkan dengan bismilah sebagai pemisah dengan surat berikutnya.Beginilah ciri umum d,ari ayit dan surat di Jalarn Alq,ran kecuali
'la huruf rzuqaththa'ah di awirsurat. Ia dibangun u,u, ouru. wacl/.atif
'it rnim, dengan akhir huruf berbaris mati bukai Jiu""" ;rrfu, rammttmtTtmLon washr/sambung. Kenapa? Karena ia menduga iyu'r'i6 to* *r*''tu kata' maka ia dipisahkan huruf-hurufnyu a"igur, .J,,bu"uryu,:C&r& waqf/berhenti.
untuk itu Muhammad bersabda: "saya tidak berka ta arif' rant mim,..ru huruf tapi alif'sat. huruf, lam satufr.i*f, Or, "iri.""';"ruf.,,(HR.nnizi)
Kedtta, kita terah menjelaskan bahwa huruf muqaththa,ah ad,alah
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bagian dari bahan-bahan dasar yang darinya tersusun o).0r-:,.:
surat-surat Alquran. Dari huruf-huruf iniiah dirajut fii,e" !
Seakan-akan Allah berkata kepada bangsa Arab: .,Alqur;: i
mukjizat, buktinya kalian memiliki huruf-_huruf yung ,unr. _:

,*l"vr.:: L'ral.',nrt r, ,
Ii:qirhsama,denganhuruf-huruiyangka1iangunak.:-

ql'ui.
_ Ketiga, aliJ' larn mim, mengandung makla dari beberap... -

Y:!:Z:,,f \y,:,y adalah asmd hurujhuruJ-yang ttieja. Meng: ,
tidak dapat dilakukan kecuali orang yurg ,.,p"i"i; il;;; i.= :

*:,r^y|:-{i1 ,atan 
berkata otoi,-karZnu ttOut dapat mengera rtidak adayang tahu mengejate.ruli orurg yang telah belajar #;I

Nabi Muhammad bura huruf tapi bagaimana dia aupurffi
,rr6qJ qr\qrull a wart,rltrltalqlllKan nuruI_huruI rE

. - 
Dari sini dapat kita_ sampaikan pentingnya talaqqi dan talcli, -_belajar Alquran. Kalau tidak tagaimana seorang murid *

l;t',#itr:{'#l:r;!;?;#:,*l,m;;***,{i;,H

membedakan antara atif ram mint pada awal surai sebasar :-i
muqaththa'ah dan pada asy-Syarah '!):rb U.CH.li bukonkah.l
'#.ry#:#:!tr#"u'mr!":ffi ;iri[T,.,::mt,fi;i{
o" W'k#h *{:tr"X{ r"['*lil *r;;,til:;Hl
maka ia juga akanmengandung ciri-ciri khai bahasa arau. ol antanl

fili'3*11"T#*;:*:il'*,J,x.T,?::"*:,#,i::r$xildisampaikan dengan seksami. -J "' '--- 'I

qd{,,t#;r,ft"i#:^:^j;i:ffitr}H_::ffi #.r#,Iffi*{
.;TJ#l 

dengan seksama jangan .u*pui ada satu hurlf ,ilI
Boleh jadi di antara empar har yang dapat dikuak ini di ,uru,"rdrl

faedah lain dari huruf-huruf muqathlha'il, yung ouput oifutlriiil
-ot?lg lain yang telah dibukakan Allah urtoi*yi, ,rrut u t ut *.Idlilbaik dan positif. Semuanya dapat diterima sesuai batas ke;a;;I

;:--",rsing 

dalam memahami Alquran.*** 
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AN ANTaABUT 29.Juzzt)

(QS al-'Ankabflt l29lz 2)

" 
-r;;J j;t 1:("\i;," j,;; ;,)ui _3

Apakah mctrutsia itu mengira buhwa ntereka dibiarkan (sajo)
rnengcttakan: "Kanti telah beriman, " sedang mereka tidak diuji

lagi ?

Fi' i I ha s iba 1:ahs ctbu arlinya dzanna/menduga. Adaprn .fi' i I hcts ah a
:t.sibu berufii 'aclda/menghitung. Jadi, makna ayat di atas adalah

- rrrrtfi/mereku menduga. Huruf hamzah di awal ayat berarti isti/hctm/
,.,1 tonta. Ia berfungsi untuk menafikan dugaan ini dan
:neingkarinya. Manusia menduga bahwa Allah akan membiarkan

':r'eka beriman tanpa ujian dan cobaan. Allah ingin agar orang-orang
.::g mengemban risalah Islam adalah orang-orang yang rnemiliki
:rl&uoll keras. Kalena Islam tidak dapat dikibarkan bendera
.,^ivahnya kecuali oleh orang-orang yang kuat iman yang lnampu

- jrlahan dalam kesusahan dakwah dan amanah tablig.
hnan bukan sekedar ucapan lidah, ia adalah tanggr_rng jarvab.

- :nggung jawab inilah yang membuat kaum kafir N1ekah enggan untuk
-;r'ir.nan. Karena mereka mengetahui bahlr,a kalimat syahadat bukan
-'.iedar ucapan lidah. Kalau benar ia ucapan lidah semata, rlaka mereka

, :n gan mudah mengucapkannya.
Iman adalah manhaj kehidupan yan-e memifiki konsekuensi logis.

, .,itu tiada kekuatan kecuali kepada Allah. Tidak ada tuhan yang layak
- .ernbah kecr-rali Allah. Inilah yan_q rnenyusahkan kaum kafir karena

:reka ingin tetap memiliki kedudukan dan kekuasaan.

wl t74 ai tiJ. oi ,r-Jt *-..>i ,,r,,fttlt ntcutusia ittt melgira baltw*ct

.rekct dibiarkan (saja.) mengotokon; "Komi telah herintan." Iman
-..kan sekedar ucapan. Karena ucapan terkadang jujur dan terkadang
,..sta. Maka setelah Lrcapan diucapkan sejauh mana kejujuran Ltcapan

,.. Bila sabar terhadap qian, maka iman yang diucapkan itr.r benar.
Ayat ini didukung dengan ayat iain: cli arLtara manu.sia ada orang

;,/g menyemhah Allah dengott berado di tepi,. maka jika ia
-:ntperoleh kebafikan, tetaplah iu dctlmn keadaan itu, dan jika ia
irttpa oleh suatu bencctncr, berbuliklah ia ke belctkang. furgilah ia di

,,ria dctn di akhirat. (QS al-Haji l22l: ll)
-{11ah telah menguji urnat dengan peristiwa luar biasa dari hukum

:.:m 1r?ng ada. Umat Islam mengimani apa yang dibawa Muhammad.

.l,t J, .-,:.,, '.
il:l rl.:'-r:.-,"

377



T,qpsiR Sya.newr Jn_m r o

sementara pembangkang mendustakannya dan merihat hal itLr .:,yang tidak masuk akal. Di antara -..&u Abu Bakar siddik .--
mendengar dari umat Arab bahwa Muhammad melakukan Isra. l.t
:i:",,*i Trkata: 

,,Bila t\4uhammad yang mengatakannya nr:,._j:1.r1.". Se.mentara yang lain mufiad dan mendustakannya.
Allah ingin me,yeleksi di antara umat Arab siaDa vans ra\,
1'rq, '16,rr ,rsrrysrsKsr or antara umat Arab siapa yang layak tledakwah Islam. Mereka yang memiliki iman dan akidah vancyang telah terseleksi untuk ikut berdakwah.

_ Telah kita jelaskan,k"gTg]ln orang yang mendustakan pe._.,Isra' Mikraj dari kaum kafir Mekai, vu"g t..tutu r."prau l,rrha::.-,"Bagaimana kamu dapat mengunjungi Baiturmakdis daram sanl L-.:

lruluh:1 kami dengan mengendurii ,ntu saja dapat ,u*fui t. ,r,,,bulan?"
Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa Muhammad tidak b...atas kekuaran diri sendiri, tapi dia dijalankan oleh Arah. -ir,,,.Allah, 1:ang telah ntemperjctlaiko, hamia_l/ya. (eS al_Isr6, [17] .

_^.1]1"1:::g:lJ],dan 
mencoba umar rstam kaiena Dia *"r_nin_.mereka untuk melaksanakan tugas mulia yang tidak clapat <iri.,,.,,.kecuali oleh orang-orang yang kiat iman dan kelyakinan-tiriut i,.. -seperti ini seri,g diulang-ura,g di dalam ayat .r.i 

-i1.1ur_,.

antaranya: sungguh akon Kctmi berikan cobain kepaclamu, cic.yeelikit ketakutani, kelaparan, k"kr,ro,,rgo, h;;;r:;;;;'-i#iuntr-tr,,..
3::!:::!r,2.!",r.,,.? 

gentbira kepatta iorg_orrns yatls sobar. teSBaqarah [2]: 155)
sesttngguhnya Kami benar_benctr akart menguji kamn crgctr. ---.mengetahni orang-orong yang berjihad dan bnrlaia, di aniar,:t ;,_

{ii,r,!,f i{^9fir;;;"1;'#;rh';n"*;i;l{_l;**i*:,
surga, padahal belum nyata bagi Allah orang_orcmg rr"f ;;;;;;a
f:i:iK( dan betum nyata orans_orans yong ,obii. (aS Ail',iAPl: rul -"o r"""6 rwuu'' \\<D

- 
Makna yuftanin adarah yukhtabiri)n/ctiuji. Ia berasal dari ri.,:_rzahob penyeleksiatl etnos. ,uu, ia dibakar di aras #.' ,,- _,menge.llarkan apa-apa yang bukan emas, agar emas itu kembali mur:-Seleksi untuk mencapai kemumian dan hakikat sesuatu dapat dr.--:.-pada: Allah telah menurunkan air (hujan) dari rangit, *:,oio *"rg(tri,..-.air di lembah-lemhah ntenurut ukuran'nya, maka arus itu merrrh.; _buih ltang mengemba-ng. crari apa (rogam) vang mereka rebur darc,r: -.:,

'ntuk tnembtttrt pe,rrittsan otau otal-arat. ada rpttru) buit,,ri,i'',r',.
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lrhat hal r:.,
tl'ar Srddri,,
:kukan Isi:,
l.iNatIII\.1 t^.

_tnit\a \: .-
n_s lar ak t:.;

dti\takitn :.: : 
-

:nacla \li;.., . --
del.tnt s.ti. r-._
:tllp31 [.. i-:. _ ,

ot',s itu. Demikianrah Ailah rnembttat perumpamrun (bctgil t.cutg' -;r' dan yang batil. Adapun buih ittt, a[an hitang sebagcri sesutttu: tak ada ha.rganya; aclapttn yctng memberi ntartJtrcrt kepacld
':Ltsict, ruaka ia tetap di bttmi. Demikianrah udh ttterttbucrr
.tutpaffiaan_perLonpamaan. (eS ar_Ra,ad [1 3l: I 7)
Fitnah/ujian ridak rain kecuali untuk ,o.rg.,urr"i siapa yang jujur- -:: perkataan imannya ctan siapa yang dusta. iung jrJ.,; Ikan ber-tahan-- . \'ang dusta akan mundur dan mengingkarinys. i**'

(QS al-'Ankabfft t}gl: 3)

: -ryrix.l jJ;ir Vj2 Ci\iri_*LiiWr:i-ijiAlA;
Sesungguhnya Kami te_lah menguji rtrang-orang j_ang sebelunt,ite relca. maka,se.gungguhnya Atih mengetahtti orctng_orang yang
benar dan sestmggnhnya Dia mengelahui orang_irarg vorg

dustct.

{llah menghibur urnat Islam terdahulu yang disiksa dan disakiti,
- :ukul dengan cemeti di bawah terik rnatahuii, Jir.tukkan di atas perut-- :reka batu panas yang berat. Muslim yang keiaparun ,rtu-tlO;t"ril;:,aksa memakan bangkai atau daun poh-on. Nteiarui avat ini Alrah- ':nghibur mereka semua bahwa rlereka karian bukan orung peftama:m.-e dicoba mukminin terdahuru pun pemah dan telah disakiti

' ; ragaimana mereka disakiti.

4 q *i:t &it'.ti1 dan sestmggulutt,ct Kanti telah ntenguji orang_
'-tttg yang sebelutn mereka. Contohnva. iiliat cobaan yang dialami:'r.r Israel pada masa_ Firaun. Jadi, cobaan yang tariu,i aiami lebih

-:gan dan lebih mudah, dan di sampin-e itu. di dalam setiap cobaan
-:dapat rahmat Allah.

*,iKi, "Aet te* ilt i..ir, :;{r, rttttka sesungguhnyo Allah' :rtgetahtti orang-orang yang benctr. clan sesungguhnya Dia
y.rgeycyhyri orang-orang yatlg clustct. Tirnbul pertanyaa?i i Bukankah

-i1ah Maha Mengetahui hakikat mereka sebelum oi" -."grri mereka?,,3:nar, Dia mengetahui..Tujuan dari ujian itu bukan -.nffiri hakikat:-r' tapi bahwa hamba itu sendiri telah menetapkannya sesuai dengan::a 1lang Allah ketahui.
contohnya, ketika kita. berkata kepada guru: ..Berikan 

penilaian';:pada murid-murid kelas." Dia pun berkata:",.Ini r"h;;];; gagar, ini

:..rd Iiri:..
fll,r.rlr.rLl,

I ^, -. 
-_- l :1'.1

)i: ilel_-,:
uil,Jl ,'

:., L-r.rir,....
'..s-l -{t.: .-

.,;. :-i:.,,.. -

'.,'.].;;'

':" t' ' -

.,..'.'.......
i1 -, -;-,.,-
,;-,,.-.,.: ' <
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rangking satu, ini rangking dua..." Pada saat itu, yan-e trc_,
berkata: "Kalau diuji pasti saya lulus." Temyata, saat gum r.- :

benar mengujinya, anak itu pun tidak lulus. Jadi, Tuhan meusLi,
Nya agar tiap individu dari mereka dapat menetapkan sesuai de:='-
yang diketahui-Nya.

qit3j, 
'"fit 

clan sesttngguhnya Dia mengetahui orang-ot'.;,::

clusta.Ilmu pengetahuan dan penetapan Allah bagi setiap rr.rani.: -
dapat ditolak. Atau setiap manusia akan mengetahui dan mens... _

perbuatannya berdasarkan atas kesaksian anggota tubr_rh mereka .: --
masing. ***

;E:"#;:H"|xrA
bahwamereka"o'"r?f;'::;#"'f:r;,Io*'ttahburukaryl

,"r*';:1Xf ffff}ffi ,tagl.tuasibaattinvadzanna/mena"so*u"efl
g;t" oi Oonwa mereka akan luput dari (azab) Kami. Selamat I

siksa maksudnya bahwa pendosa dan penjahat tidak akan dapatr"ul
dari siksa dan tidak dapat lari darinya. walaupun mereka berkeyakl
atau menduga bahwa mereka mampu selamat dari siksa. Sungl
-''1p;Titl'r*r,tah 

buntk apa ),ans mereka tetapkan r. ,{
buruk keputusan yang mereka ambil dan sangat salah. Saat {
memvonis bahwa dugaan mereka salah, maka benarlah keyakinan kil
yaitu mereka pasti disiksa. *** 

il
(QS al-'Ankab0t t29l:5) |,Or+a(U( j;;-i;i$LLiyr:qVj rG I

Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka I
sesungguhnya waktu (yorg dijanjikan) Allah itu, pasti datang. I

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahur. I
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eN ANr.qsut zs,Juz?.0

rure tidak 1ul..s

clrm itu bena:-
renguji hamb''-
suai dengan a:,

1nq-ol'0119 l tii. :

p uranusia tiC,,.
men-gakui an--:.

Inu-rek? masin--

- *i'
':tt tttettgirtt
i, lrru'uk apci

r-?c/ Of8fl9-0I'l:,-.

,ii Selamat i:.
n dapat selan-:
,.t be-rkevakilt.,
.iksa. SLurgg,.:

t);ur itLt. Sar:S-,

:r1rrh. Saat k.,,
kr-r'akinan k::,

ir- '2
r>J ,6 J

r' lt lt , tttct ktr
'tti clttctrtg.

!,'taltui,

{, ,*1. i"t- t'ory ntertgharap pertemLtan dengan Allah r"nahaua

.. u, m i t1 Lt b i h i / b e r i m an kep a cl a - ll.t/. mengh arap bertemu dengan-Nya dan

:eramal untuk *.rl"uti rida-Nya' Dia beriman bahwa Allah yang

:nenciptakanrryu, ,o.rryediakan aiam ini hingga dia dapat .hid"' 
dengan

.uk, o* setelah itu Dia membangkitkannya dan menghitung semua

.rrnal. untuk itu bila dra iiout -.oyembah Allah dan taat sebagai rasa

slukur atas apa yung Jibe'ikan, mata sembahlah Dia sebagai rasa takut

:i1a disiksa di akhirat.

Ahli Makrifah membedakan altara mengharap pahala dengan

:nengharap rahmat' Barangsiapa yang mengharap bedemu dengan Al1ah

berarti dia menghat"f 'ni"ft 
U"t-"*tt dengan Zal Allah' bukan karena

rakut dari neraka atau ambisi dengan surga'

Barangsicrpa mengltat'ap peritmtpaan dengan Tuhann\ta maka

ttendaklalt ict urnnlnTlom" in'h io's saleh dan. janganlah iy

,rtentperselnttukrnt seot'atlg putl ialam beribadat kepada

Tthinnya )' (QS al-Kahf,r [1 8]: I 10)

:l {, ,pi 
"rY ntaka sest,tgg,h*a ajal/waktu (yang dijanjikan)

.1ltah itu, pasti clatang' Pada penggalan ayat ini ditemukan kata

penegasan lebih dari sui'' Ol-utui dari inna/sesungguhnya' latn/benar-

rtertar., ati sebagai ir* Tort menunjukkan.fiit yang arlinya benar-benar

datang.
Ketikadijanjikarrsesuatudimasaclepankitaselaluberkata:..Akan

datang," atau "rnungkin akan datang"' karena \ill tidak dapat

memastikan apakah Jsok rnasih hidupl ralau pun hidup boleh jadi

plkirankitastrdalrberLrbah.ataukenrampuankitatelahsirnaakibatsakit
atau terkena musibah.

Tapi saat yang berbicara Allah pemilik segala 
-unsur-unsur

terpenuhnya janji da'n tidak ada zar yang dapat ry1c9Satr-Xya 
dan Dia

tidak dibatasi oleh i.-pu, dan rvaktu, m-aka saat Dia berianji, Dia tidak

rnengatakan,"suyu-*ungkinakandatang"'tapiDiaberkata""Laati/
p crsti b en ar- b e n ar cl ot cut g'"

Lafaz"ajal" d"i;;;iq"ran ditemukan pada tempat yang banyak' Di

antaranya: Tiap-tiap tntat ntentpuny'' uluilbatas waktu' makct opabilct

telah data,g ,rot r'irnr,:o ntet eka' tidak dapat rnengundtu'kalnta bcu'crng

\esaot ptm dan ticlai tlapat (pula) 
-ment'iuka"'vo' 

(QS,al-A'rAtl7l 2a)

Lihat juga prd" .v;;;;; tti""g tita t<a1i ini' Tapi I:9"u makna "ajal"

pada dtia ayat ini berteda' Pertctma' ajal di mana kehidupan manusia dt
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ro

bumi berakhir. Keduo niqt A; ^ - 

-

manusia ,rrput b.,r.,'a' 
ajal di mana kehidup.arr di akhirat dirnula-sating 

"*lu. 
"[';;l]l'd3Lsun AIIah. w,

oangkirr Dia mendeka,, 
ellih ;';;;;o;:''u berbeda tapi kedua a''

t<erahui bersarna (rik?t\'" 
ptm'r-,urir'11' sesualu yane eaib

5esua ru v?, o rerr i h ^, 
ur r.,rl r,;;;,i;;J*I, ;_ 

jinffJl,r::lll : .l;i,t"t11l, yang terliha 
J " 'r!rrlqtldtt,, tllllegs akal dapat ,r.,r.niirrt _f i,r-r,.jif,l,,,;;; rne,ruju sesuaru vJng gaib. r ... .r,L,L

lml ;mHJtii3}lili'f i"'9' 
o"1"' ini berbeda-be'r'

rxerrhar kerrratian. 

^fjlnt 
'"ti ar, 

-'l3rll rahim ibu' ada yarrs --

,.o1ol ka rena,;,,,., ji llfi t;;; ffi , ::l:ffi 'Lir,?i,Il::,'-:H
A: I

,Y:*?,1::;:r#*:?Ifl,;lf,ffi f,Y!:::::::,idak,erkai,o,;
\:::: Tioq-ilap umat mempunyaiYl.l"' tenggelam, i, wurut di I
;:1:f ,';#'l!^!."i:ki-;;;,1"i;;,?1iT{,1,!l;rfrf rif,:fl
o^,0,:;n";:#::,rx{:f ';:;Y'!ir'::r:?;:;'^1;':;#i

...._r?,,,i,,-i.!,^li,?:l:,:rr[;;,[ff 
T;,(kematia

]R'
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\yat ini ditutup dengan !,rjr i=.:.tr 
-9j 

ctan Dialah Yang LIaha

.)tdetlgot lagi Maha Mengetahui. Tidakkah cukup ketika Allah
-::kata Alim/Maha Mengetahtti bahwa hal itu juga termastk Sami'i

.;irtt Menclengar, karcna alitn meliputi segala pengetahuan terkait

-:rS&11 seluruh indera yang ada, tennasuk telinga.

Dijawab, karena bangsa Arab saat membahas tentang otnal/
.brtatan maka ia dibagi menjadi dlua.Jiil/perbuatan anggota tubuh dan

.rl/perbuatan lisan. Dengan lisan diketahui keimanan seseorang saat

, ,r berkata: "Tiada tuhan selain Allah," kemudian perbuatan anggota

ruh yang lain berbuat dan beramal sesuai dengan apa yang

- ,rcapkannya. Untuk itu dijadikan claul yang merupakan amal lisan

r:engah dari amal keselunthannYa.
Karena pentingnya qoul ini, Allah berfinnan'. Hcti orang-orong yotlg

..,.irrtcu1, ntengapo kanttt ntengatokan apl ))u1g ticlak karutL perbuil?

.rS as-Shaff [61]: 2) Setiap f it/perbuatan harus tetpancar dan qatil/

.;.kcttaan. Untuk itu ayat ini ditutup dengan i*Utt i-+,J-lt 
'g1dan Dialah

-irtg Mcfia Mendengar lagi Maha Mengetahtti. ***

-lap-tiap usaha manusia kemanfaatannya
(embali kepada dirinya sendiri

(QS al-'Ankabtt l29l: 6)
.At . ,. /?, ,6,i.aia,i ,., , .t./<., // /
11 ': r,--*! ^ \ ' l\ ,,o ;;J A\ JI_. ,?d.*a.- l;6 't€-! i,J

Burangsiapa vong berjihacl, maka sesungguhnva iihadn,,-cr ittt

aclalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnla Allah benar-bgtcrt'

Mahaka,,-a (tidak mernerlukatt se,suctttt) dari .semesta alam'

Kata j t)h a cl a /b e r s un g g u h - s u n g guh sesuai dengan keberhasi 1 an dalam

:tengikuti ujian. jihad adalah mengeluarkan seluruh kesungguhan yang

,Ja untuk mencapai tujuan. Darinya kita kenal istilah Fulan ijtihcrcl.fi

-.tkailti,/Fulan bersungguh-sr-rngguh dalam melnelas otak hingga

:rendapat satu kesimpulan.
Jaltaila dart yvazcut/timbangatt m4fa'olah yattu pekerjaan yang

:ilakukan oleh dua orang yang saling terkait. Seakan-akan saat

:.seorang bersungguh-sungguh mencapai tujuan, maka tujuan itu

:endiri bersungguh-sungguh untuk mempedahankannya dan tidak

lcngan mudah mau melepaskannya, sehingga orang itu perlu bekerja

\eras dan ekstra maksimal.

,,,.,*-*.rryffi
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.1nLlsia. Karena ._.

: sc-lalu mengh-, .

.kan naflsu da-n : ,
Sgar batasan-b-,,_ .

r ri:et dan eksp. -

Lrnase I1lentata_t--

'.r hal ini terl.,:_ -

r.iga dalam be..--
.r.rri tu.lLtartn-\a _ -

illilnLlsia flQi1r i;.,
.t \abi N4uhantr: ,. _

rr.lkan tidak sirt :-
k :arnpai kenr._,-
\.ii l1te]tgittasr r-::
i lalaitpr-rn Sr.- :

:Lik itu drkat.,. _-
|;: fott,Jtgt 1ci._
,,:.i A L I t/ tt //, .\.(,fu ,. -,

r'lttttan \-ang :.:.. ,

"ka .jaclikan1,,..
lL'lli pelasalilt -:-.
t:- Lrltdan-g kr., - -

li,-lak lte,er-,. :
.rltLt. talti .ja:_..,-
:l orang lain
,-1- - l:l.1Ll3J1 SC:e( ,:---. _

.i. tapi c-irt :.. ,l

:ksuki,ian k.,:

lllL'ltan gi:

;tlolt sabar
kepada {

-etnbuatmu bersabar. sesttngguhn,va Kanti benar-benctr akutt rrteugLtl i
'-.jntt agctt" Kami mengetahui orang-orang yang berjihatl tlcut ber.scrbct

nrttor"ct kamu, dan agar Kcuni menyatctkart (bctik burttknt.ct) rtctr
' ,t ulnnt (QS Mu[ammad [47]: 3 1)

Segala jenis cobaan memerlukan ntujaltaclah. Bila cobaan itu datang
-'rri orang lain dan kita mampu membalasnya dengan cara yang iebih
,,rk. maka lakukanlah. Bila ingin menghukumnla maka huk,mlah

'-'tirnpal. Tapi ini sukar. Karena kita tidak dapat menetapkan sesuatu itu
,:timpal. contohnya, saat kita dipukul mampukah kita membalas
:,kulan itu dengan kekuatan yang sama tanpa ber-lebih? Bila ini sukar.
rraka maatkanlah dan hatimu pun tenteram. .,/61 * ,#6itJ tlan

'ietnaafkan (kesolaha4 orang. (eS Ah'ImrAn [3]: 13a)
Ketiga, bila cobaan itu tidak ada campur tangan manusia, seperli::kit dan wafat, dan lain-lain dari takcrir yang ditltapkan Allah, rnaka

ratakanlah: "Tuhanku mengingrnkan i<euait an bagiku.,, Dengan
r:esabaran ini dosa dihapus, pahala kesabaran didapat. goteh jadi selama,i saya ,-relupakan Tuh_an dan terpedaya denga. nrk,rat, ,ruko .l.n-qu,
-obaan ini saya teringat kembali kepada Tuhan pemberi nikmat.

Saat Nabi Muhammad sakit panas tinggi Abu Said al-Khudri
rerkata: "Panas ini cukup tinggi wahaiNabi."

Muharnmad berkata: "wahai Abu Said, saat Allah melipat gandakan
--obaan ini maka Dia juga akan melipat ga,dakan pahala.', (HR Ibnu
\Iaiah)

Keempat, di antara mtjtthacrcrh adararr ,ntjcthatrah dalam
:relaksanakan manhaj Allah. Biasanva taklif it, sukar iagi jiwa hinggaperlu mujahadah. Bila direnungi nranhai 1,'ang dirvajiut<ai attatr, maka
ltlr cuma 7 oh dari seluruh gerak kehidupa, seiebihnya boleh, krta bebas
.rntuk berbuat atau tidak.

Terkadang orang ,relaksanakan agama mendapat cemoohan dan
ejekan. Karena orang yarlg menvirnpang akan merasa kurang dan
rendah bila berhadapan den-{an orang yang taar. Untuk itr-r dia

'renarikmu agar juga ter3erumus ke dalam kemaksiatan hingga
semuanva sama. sesungguhn,-a orang-orang .y-ong berclosa, aclalah
trrereka yang dahttlunya (cli clLtniol ntenertatt,akan oratlg_orang ,v-cutgberiman, apabila orcmg-ol'ottg I'cutg ber.intatt talu tli had"apan mereka,
r.ttereka saling ntengedip-ngedipkan tncttan!,o. crpabila orang_orong
hertlosa itu kembali kepoda katut,t r-ct, mereka kemiati dengan gentbirct.

Apabila mereka melihat nturcntinin, ntereka mengatakan;

I 

r I I fflll I ll,ffilirlllllil I l

38s



TapsrLr Sva,nA.wr JLD r o

"SelynS.Suhnya mereka itu benar_ben

';f ;l:: ;"' f;: ;:, r, a n g b e r rt o s,,;; ; :; ; ;:;; f ;' I l,r, oT !,,1,, i',
m e n e r t aw ct o *,,,, {_ill, r T#, ;:,, 

" 
;, i ;f, r:,fr,, i,,!::i,, :,,.r:: 

! 
i t rnem anct ang s" rrlnggl: ilr: r' 

"ii, ",:::y?_ 
o 

:- ::1t :1,,.,garlaran rct.hadap;* i.r,:r ir'i,','ir"*i'i!{rr rZ;:frr:rt,li,_,,i,,]r,,..=[83]: 2e-36) lenru saia darail;;;";ff ini diperrukan kesabarn-hinega tidak terjerumus. tnt otperlukan kesal-. *,/ M
,*,jflX',,1,6::'i##*ffif:.- bapak kita Adam o.,guo J
;+fi 
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al-Isrd' 117):7)
Allah tidak membebani seseorang nlelainkan sesLttti clengcttt

tesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikart) .\'ottg
,liusahakannya dan ia mendapot siksa (dari kejahatan) r(tttg
Jikerjakonnyd. (QS al-Baqarah l2): 286) Jadi, baik buruk pekerjaan
kembali efeknya kepada dirimu. Tidak ada campur tangan Allah kecuali
embisi-Nya untuk menegakkan kebaikan dan keselamatan makhluk.
Sama seperti pabrikan yang menginginkan hasil produksinya dalarn
keadaan perfect dan bagus. Untuk itu Allah melimpahkan kekuasaan,
ilmu kepada manusia agar manusia dapat berakhlak sebagaimana Dia
berakhlak.

Allah yang memberi kepada orang-orang yang berkuasa kekuasaan,
kepada orang-orang kaya kekayaan, kepada ilmuwan ilmu. Inilah
keagungan Tuhan yang sifat-Nya terpengaruh kepada hamba-hamba-
\ya.

Lebih dari itu Allah memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Dia
rnemberi keinginan sehingga hanya dengan berpikir hendak
rrelaksanakan tugas saja anggota tubuh langsung dapat berbuat seperli
saat kita berpikir untuk bangkit dari duduk, atall hendak membawa
sesuatu, secara otomatis, kita dapat bangkit dan membawa sesuatu.

Jika Allah berkehendak mencabut senluanya apa yang ada padamu
karena, ketohuilah! Sesungguhn.va manusia benar-benar melampaui
batas, karena dio melihat dirinya serba cukup. (QS al-'Alaq196): 6-7)
Pada saat kamu hendak menggerakkan lengan, maka lengan itu tidak
taat padamu, ia lumpuh setelah sebelumnya dapat bergerak. Itu semua
untuk kamu ketahui bahwa apa yang karnu miliki adalah pemberian dari
Allah. Bila Dia suka, Dia ambil. Dia bukan sesuatu yang zatrlberasal
dari dirimu sendiri.

Mujahadah terjadi di segala bidang. Mujahadah meluruskan naluri,
rnr-rjahadah dalam melaksanakan taklil mujahadah dalam melawan
godaan setan, dan mujahadah saat menerima takdir dari Allah, bahkan
rlujahadah dalarn melawan musuh Islam yang hendak meredupkan
cahaya-Nya.

Khattab bin Arath menemui Muhamrnad dan berkata: "Ya
Rasulullah. kita dalam kesusahan. tidakkah Allah mernbantu kita
melawan kaum kafir?"

Muhammad berkata: "Dahulu seorang yang beriman kepada nabi
dimasukkan ke dalarn lobang dan dipotong dengan gergaji menjadi dua
bagian, lalu dagingnya disisir dengan sisir besi. Mereka tetap bertahan
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dalam agama Allah.',
Kentudian Muhammad menenangkan mereka saat cobaanI 111tr r, acobaan itu tidak akan bertahan laria, dengan berkata: ,liDn,,r, 

-..

"^"-U_i1,,:..,::.-r:!:f ,Iamct, 
nanti pyta'masanya para sauctagat. .;. .berjatan tenang dari Sanna ke- Hactra oii:;'irlrir*oil"r'1ir",,,

kecuo.i Al.ah dan .terigala clari kam.bingnw:: tnn'g"khir,i')""
Ayat ini dirurup dengan *{tiJ' f g dt "u1. rrr,,nggrnry, lf

benar-benar Mahakaya (tidak *"*"rlukon sesuattt) ,tori ,"nrn.lt, AKarena seluruh bidang dan lapangan jihad ini tidak sediki: : -

f:i:i:if^?:l.1ll :,"h 
Alrah {+,qlt" iia* _.,u,,0ur.r.,"r:;;. r "dJddL.- ' _tupi:lluyalah yang menikmati hasil jihad Au, *u;ufruJ;;;;

^,"1|:Iy:!:o^!^ 
dari ketaatan dan ibadah #;;_$;,iid,k ,,Dia n{aha fuyu, rapi Dia;rgu *1,"1.; k"k;;;;;'i"r'111,,1,1

hamba-hamba-Nya. ***

(eS al_'Ankabfft l}gl: 7)

eq ;& flsl *r6i tj:*j rj:,c ajV
+ot,s; gtujr,6"&FJ

lyans-9rang yang beriman dan beramar sareh, benar-benar okct,.Kami hapuskan dari mereka dosa-crosa mereka cran benar-betru,,
akan Kami beri merekct balasan yang lebih batk dari aplolo',,,

mereka kerjakan.

Allah rnenyebutkan tentang hasil dari jihad dan mujahadah.
l-ri da, orang-orang

memiliki selunrh sifat
Mahabijaksana.

yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan yrl
sempurna, Mahakuasa, Maha Berkehendak drl

?A.At tjol dan beromal saleh.Amal saleh merupakan hasil ;:
iman' buah dari buah-buahnya. Saleh adarah segala sesuatu yan-e b, .dan layak dan tidak berubah. Manusia terah menerima alam semesi; -
dari Allah dalam keadaan rayak huni, maka janga, di;suk l-u,, ,. .paling rendah ialah saat manusia membiarkan sJsuat, v"r* r"rri'"-,_dalam keadaannya, O11u i1S11 merringgikan frekuensi i_un. nr:,:sesuatu yang layak itu diperindah dan aitlngkatkar, *utu t .tuyukunn,.,Bilo dikatakan kepada mereka; Janganlah ko*r" 

")J,,,;,
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kerusakan cli bumi, mereka menjaw'ab" "sesungguhnva kami orattq-

ototlg vcmg mengaclakan perbaikan'" lQS al-Baqarah t2]: 11) Al1ah

telah menciptakan bumi dalam kondisi layak huni' Tidakkah kita

melihat daerah yang tidak dituruni hujan diganti Allah dengan sumber

nrata air di perut tumi. Kataka,lah; "Terangkanlah kepadaku iika
suntber ctir kantu meniatli kering; ntako siopakah ycttlg okcut

menclntangkan air vang m'engalir bagimu? " (QS al-Mulk [67]: 30)

Tinggalkan yang"shalah/layak dalam keadaan layak' Contohnya'

sumur air tetnpat ilasyarakat desa mengambil air' jangan dibuang

kotoran ke dalarnnya, karena hal ini akan metusak air, biarkanlah ia apa

adanya dan ambil manfaat darinya. Bila bibir sumuf itu ditembok agar

samjah tidak masuk itu berarti kita menarnbah kelayakan sumur itu.

Jadi', ,shaldh adalah setiap pekerjaan dan pikiran gr'rna menambah

kebaikandankelayakanbagimasyarakatdalamsetiapgerakkehidupan.
Jangan katakin bahwa" ini kerja mulia dan ini kerja hina. Setiap

pekerjain _walaupun menurut manusia remeh- bila berdampak positif

Lud _uryurakat dan memberi kebaikan maka itu adalah amal yang

mulia.
Nilai suatu pekerjaan tergantung pekerja yang menekuninya dan

memberi manf-aat kepada oru=ng uanyit<. Jadi, tidak ada kerja mulia,

yang ada adalah pekerjaan lebih muha dari pekerjaan yang lain' Untuk

itu dikatakan: "Nilai ,.orung manusia tergantung dari kebaikan yang dia

kerjakan."
Disebutkan, pin-rpinan serikat pekerja Prancis meminta hak-hak

pekerja. Saat dia rnenjabat Menteri Tenaga Kerja para bun-rh berkata
'k.pudunyu, "sekarang berikan hak-hak pekerja kepada kami yang dulu

kamu tuntut. Jangan lipa Lun"' dahutu adalah penyemir sepatu'"

Dia berhata: "Benar, tapi saya menekuninya'"

Kemudian Allah menyebutkan balasan iman dan arnal saleh 
"Jf<3

.4*'@benar-benar.akanKamihctpu,skancluriruerekaclo,sa-dosa

trterekct. Di sini terlihat keagungan Tuhan' Dia memulai balasan rtu

dengan dihapuskannya ..gulu kesalahan, bam dilanir"rtkan dengan

f.-"b"rlu,, klbaikan. Karena pencegahar.r lebih utama dari meraih

manfaat. Kaidah Fiqh berbunyi.. ,,Dri"',tt ctl-maf.sadah muqadclam 'ala

icrlb al-moshlahah" artinya, mencegah tirnbulnya kerusakan lebih utama

darimengambilmanfaat.Contohnya,seseoranghendakmelernparbatrt
kepadami, dan orang lain 'ltlt''put 

apel' Mana yang l-Larus

..'...
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Lebih dari itu Allah berfirma

,{

tr#rfrfuitr{#W#:*rsil

k e p a d a n 1 o d e n s a r t,,!:,. 
^:: : !," ;i ; r ;;; ;, i, 6i" li K {,^!,i\!;:;,, . _,Padahar Dia pemberi seriap nikmit. Itu disebutkan-Nya karena _- _menghonnati usaha t<epemitit<an;;;;ri; Dia mengambit aari seba,,. . -harta orang kaya untuk ,r.roiorf"Jrung miskin dan Dia ,-..,-menggantikannya berlipat ganda. 

- "o

390



a lemparan batu lebr_

r arrg terjadi padan., ,
)r.r: ke dalaln makri,
ir,rrr akibat melakuk.-
rl . 5erta hukrrman .-
Terranglah Aku ak-.
rrrbuh pahala.'. l:.
tlinal salelr. Kar;:._
.rri pada melakuk,

./)l'Qng-ol.0ng, .t (;. -.:lt. ntctlra keiahct:..
tlr l[oha pengarttt,..

Kc.mudian upu l._.
rkan, bukan sekei:
rskon besar-besar::
nrelaihnya sesegi:-

ittt rnertghopttsi.,
i[1i]: 114) Dal.::
kebui kcn nisccr.t.;; ..

' ait';;i *.*.
uig lebih buik ,i .

r bila Allah henc,..
ba-Nya yan-u k"..,
ttentberi pirtf ttn.,.
Itut'rent,o di .1,; .

i.1 Lu'iln l;epatltt,: .

j-g /il0lt tltettl;,
t lt ko rt hctrtcut.,..; ..
l;otr petrttt61.1 ;;, .;
Baqarah lll: .*r
-\r-a karenit D.,
nbri dari seba,g..-

dan Dia ai:,-

:: :: :: :t::t::l::t:t::i:l:l
: :: :: :i::t::t::t::rl:it:l:l:

:
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AN-AN.KABUT zg.Juzzo

Saat kami di Amerika seorang orientaris berkata: ,,Di sana terdapat
kontradiksi antara. borcmgsictpa membawa amal 1,ang bttik nrika
baginl'a (pahalo) sepuluh kali tipat cmtahtya; rto, Laring,riapLt .r.Lutg
tttembcnva perbuatan vang jahat rttaka clicr ticlak diberi pembaloscur
rnelainkan seimbang dengon kejahatctnnya. Barangsiapa membar,ct
omal yang baik maka baginy-a (pahatal sepulult kati tipat amalnva. (eS
al-An'Am [6]: 160) dengan sabda Nabi Muhammad: "Tertttlis c{i pinitu
surga, "sedekah itu akan dilipat ganclakan l0 x lipat clan pinjantan lg x
lipat." (HR Thabrani dan Baihaqi)

Saya katakan kepada penerjemah: "Benar kebaikan dilipat gandakan
menjadi 10 x lipat saat bersedekah. contohnya, saat bersedekah 1 dolar
kembali 10 dolar. Tetapi saat dipinjam 1 dolar maka yang kembali
tinggal 9 dolar dilipat gandakan atau dikali dua menjadi 1g x lipat.

Selanjutnya Allah berpindah ke masyarakat kecil, yaitu keluarga
)1ang terdiri dari bapak. ibu dan anak-anak. Allah ingin memperbaiki
bangunan utama agar masyarakat agar menjadi baik, makrnur dan
sejahtera.

Allah berfirman. *ik*

Ajakan Mempersekutukan Tuhan harus ditentang
Sekalipun Datangnya dari Ibu Bapak

(QS al-'Ankabflt [29]: 8)

7,v."- A ':tri a ,tlt-a\i<i ri;C ;1:",,;^\,i(*{::\ ' '2 v '

:" '"j:1, -:K\A Ki6'rK;; JL\A:U,,k
Kanti vt'a.jibkan manusia (berbuat) kebcikan kepada clnct orcmg

ibu bapaknva. Jika keducmycr ntemaksanttt untttk
ntempersektrhtkan Aku clengan sesuatL,r 1,ang ticlak acla

pengetaltuctnrnu tentang ittt, ntalca janganlah kantu mengikuti
kedttanys. Hanya kepada-Kulah kembalinnt, laltt Aktt kaiarkon

kepadamu opa yong telah karnu kerjakon.

. orang tua melayani anak hingga besar. Dia menjadi kuat di saat
keduanya rnenjadi iemah, dan memerlukan orang yang rnelayani
keduanya. Bila kita lihat masyarakat Barat uugai*anu anak
menelantarkan orang tua tanpa perhatian, atau menitip mereka di mmah
jompo sebagai wujud bakti. Mayoritas mereka menitipnya tanpa pemah
rneryenguk dan menanyakan konclisi mereka. Untuk iiu terlihal jetas
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A1"- ANK.{BU T 29. Juz, 20

i.r .\llah d,r

k -bukan ur
rgin-ru r.ang .t

angen bang...: ,
rdrr tclunr a l,
i,ttt\ict /ltt,i....
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'...11/A(1il Acl.

')ti[n.](t. (eS -

isnr nteSl.-_:
t,l.rr itu .ttl.: ; -
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ik:ir jpj r. ,-
trlarlh .i.r: :-_*

il LrStilSlti-. . ,-
I ttdi .)
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lti.t ltltk)_r.:
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iil.ln rJl.-: _.
r..;1Cil.: -. ,

'l ll_i r. l -.-..-..,-.. -.]
lk li:'.:: ,:

serubahlah Allah tlan janganlalt kamtt ntentpersekLttltk(ttt-Nra clengan
\e,suatu pun. berbuot baiklah kepada dua orang ibu bapak. (eS an_
Nisa'[4]: 36) orang tua sebab \\,ujud bersifat paisial darAliah aclalah
sebab wuj ud kull i /s e I urtthnt, a.

Dalam kajian ayat ini orientalis berusaha mencela Alquran dengan
mengatakan adanya kontradiksi dengan ayat-ayat lain, iepert i ntika
ianganlah kamu mengikuti keducurya, clan pergaulilah kidttanya cli
dunia dengan ma'riftbaik. reS Luqiudn i3ll: l5i dan kamu tidak akatt
menclapati .\esltatLt kaunt 1,ang beriman kepacla Allah clan hari akhirat,
rvudd/saling berkasih sayong dengan orang-oratlg yang ntenentang
Al-lah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bipak-bipak. (es a1"-
MujAdilah [s8]: 27)

Padahal kontradiksi itu tidak ada kecuali di otak orientalis itu
sendiri. Karena mereka tidak memahan-ri bahasa Alquran. Tidak dapat
nTembedakan antara wuddikasih sayang dan makruflberbuat baik. wridct
adalah pekerjaan jiwa. Dari sini timbul kecondongan untuk berbuat baik
kepada orang yang dikasihi itu. Adapun makruf dllakukan kepada orang
1'ang dicintui,ltly tidak, sebagai wujud kebaikan yang harus dilakukan.

is u- a<*iu 6;; .Jl ry il il" y,u -.) 6 e 3FJ 3lrrq ,Jrr

jJ);) do.n jika keduanva meruaksamtt tmtuk memper.telcutttkan Aku
dengan sesuotlt yang tidak ada pengetahnanmtr tentang itu, ruaka
I o n g an I ah kam u m e n gi ku ti k e du any a. H an1; a kep a cl a - Ku _ I ai ke ntb ct I i mtt,
lalu Aku kabarkan k.epatlarnu ,pi yo,,g telah kamu kerjakatt. Renungi
pesan ini, karena setiap individu dan manusia akan diminta pertanggung
jawabannya di akhirat. Daram ayat lain: Maka jangirttah kanttt
nrcngikuti kedttanya, dan perganlilah kecruanya tli ttinia"ctengan baik,
dan ikutilah jalan orang vang ketnbari kepacla-Ku, kemudiin hanya
kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritikan kepadantu apa yang
relah kamu kerjakan. (eS LuqmAn [31]: 15)

Kekufuran kedua orang tua bukan berarti dibolehkan bagi anak
untuk menghina dan menelantarkan keduanya. Ingat itu. Karena
ranggung jarvabmu sebagai anak akan dirninta di depanlllah di akhirat.
Apakah karnu telah berbuat baik kepadanya atau belum,i

Peran khusus i9, ditemukan pada: Kami perintahkan kepacra
rnanu.sia sltpr))o berbuat baik kepada dra orang ibu bapaknya, ibunya
rrtengandttngnya dengcut susah payah, dan melahirka,tnya dengan su.s,ah
payah (pula1. Mengandungnya sampai menyapihrya a'clalah tiga ptltth
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iXrr, 
t.l,I JA C,J(,t C) clan di ctrttcu'ct tttctntrsict crclo ot'ctttgtcrttg

berkata: "Kami beriruan kepado Attah. " Bukti keimanan yang kurang

kokoh, karena dia dapat berucap iman dengan lisan tapi anggota tubuh

tidak sabar menghadapi cobaan sebagai konsekuensi iman. Perkataan

iman di sini tidak ditopang dengan amal perbuatan. Orang sepefii ini

ditegur Tuhan dengan: Hai orong-orang y'ang berinton, mengapa kcutrtr

trtengcLtakarl opa ))gtlg ticlctk katnu perbuat? (QS as-Shaff [6]]: 2) A11ah

tuga menyebutkan di antara sifat munafik adalah: Apabila orang-orang

,rtturctfik tlotang kepcrdamu, mereka berkata; "Kami ruengakui, bahwa

,estmggtrhnta katntt benar-benar Rasul Allah." Allah mengetahtti

buhwi sexmggnhrya katnu benar-benar Rasul-itlr-ct; clan Allah

irtengetaltui balr,r^a sesungguhny0 orong-or(:ng munaJik ittt benar-bencu'

,trang pendttsla. (QS al-MunAfiqfin [63]: 1)

Allah tidak meragukan bahwa Muhammad utusan-Nya, tapi Dia

meraggkan kejujuran syahadat/saksi munafik bahwa Muhammad

utusan-Nya. Karena syahadat harus sesuai antara hati dan lisan. Ini tidak

terpenuhi dalarn diri munafik.

nitr .r, grli tStit ntolur crpabila ia discrkiti (kcu'etta ia berimatt) kepada-

\j.a Allah akibat beriman kepada-Nya atau dia tidak disakiti kecuali

karena dia beriman.

nUr .rr;i /S, e 
'F 

in menganggap.fitnoh manLLsia iht sebagai

.t-ab Allcth. Siksaan yang dilakukan manusia akibat iman ini disamakan

dengan siksaan Allah hingga mereka takut disiksa manusia. Ini

,lerupakan kedunguan. Karena siksaan manusia terbatas, dengan

kematian ketika disiksa. Adapun siksaan Allah di akhirat kekal dan tiada

:crbatas. Manusia menyiksa tergantung besar kecil kekuatan yang

.1imiliki. Sementara Allah menyiksa dengan kekuatan dan kekuasaan-

\-v-a yang mutlak. Jadi, persamaan yang dilakukan salah'- 
walaupun ayat ini turun terkait dengan 'Ilyasy bin Abi Rabi'ah, tapi

iaedah berbunyi: "Pesan itu berlaku umum karena lafaz-lataz yang

:ersifat umum bukan khusus untuk satu peristiwa ini saja'"
,Ilyasy adalah saudara Amru bin Hisyim (Abu Jahal) dan Harist bin

Hisyam saat 'Ilyasy masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Ibunya sedih

lan berkata: "Saya tidak rnau berteduh. tidak mau makan, dan minum.

:iciak juga mau mancli hingga 'Ilyasy kembali kepada agama nenek

,l-rovurrg.:' Akibat kelaparan yang bersangatan dia pun tidak menemskan

logok makannya. Dia rnelakukan ini sampai tiga hari'

:l.:r :li:l::i: :li:li:li:l::l::rl:lil:l:r:il:lil:lil:llill:l:

l. : . : : : li . ff li : l: : : lil: lil li ;il: lil: li : lil:
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Di sisi lain kedua anaknya Harist dan Abu Jahal telah p"tg I
Madinah guna mengajak 'Ilyasy untuk kembali pulang agar senang I
ibunya. Kiduanya terus membujuk dan merayu agar hatr'Ilyasy t'|!
Akhirnya 'Ilyasy pun bersedia pergi menemui ibunya, tani men{
untuk murtad kembali kepada agarna nenek moyang' -l

Saat ketiganya keluar Madinah menuju Mekah mereka menyl
,Ilyasy di jalan. Abu Jahal mencemeti 100 x dan Harist 100 x. Tapi r!
Jahal iebih menaruh belas kasihan dibandingkan Harist. Di dalam I
,Ilyasy bertekad bila suatu hari ketemu Harist dia akan membunuh{
Seielatr 'Ilyasy bertemu ibunya, dia pun kembali ke Madinah ^ I

pada zuatu hari .Ilyasy bertemu dengan saudaranya Harist di al
dia tidak tahu bahwa Harist ini masuk Islam, maka dia pun memeq
janjinya dengan membunuh Harist. Berita ini sampai kee{
Muhammad maka turunlah ayat: tidak layak bagi seorang muq
membunuh seorang mulonin (yorg lain) (Ql an-Nisd' ftl:92) dan tml
jtga ayat: 

^ist 
,atk o$t'ta'S+ $t rl.i::si t:ti ^1ur&1 

"JA i /6' q
dan di antara manusi'a ada orang yang berkata: "Kami beriman kapq
Altah," maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Aual\-l
menganggap fiinah manusia itu sebagai azab Allah. (QS a1-'Ar:kil

[29]: 10)
'Ilyasy ingin lari dari

Allah dan dia tidak mau

kepada-Nya.
"€, \g Al jA;!:.\ ; "H ,Q j1 (\an stngguh iika Li,;::-r

pertolongan clari Tnhantnn, mereka pasti akan berkata; "Sesutrg?t,i - ;
kanti adalah besertamu. " Mereka meminta bagian dari harta liiilp:::I
pelang.

*ld, ,b e -, e\ ut 'u^l1i bukankah Allah lebih nleng€:':'' -,

apa yang ada clalam dada semua manusia? A1lah mengetahui apa i :: !
tersiiat di dulu- hati mereka dan apa yang mereka &11$&11-3fl$ar:':-'

Untuk itu Allah berkata: "Jika mereko berangkat bersama-sama k.;-'-

niscaya mereka titlak tnenambah kamu selain dari kerlt-'.;'-n

belaka. " (QS at-Tawbah [9]: 471***
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(QS al-'Ankabfit [29]:11 )

"o 
<$ai'"#-4J V(" 6ji xi :1-1J

Sesttngguhnya Allah benar-benar rnenge\ahui orang-orang ),at1g
beriman dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yutlg

nulnafik.

Benar, Allah Maha Mengetahui setiap perbuatan manusia hingga
rvalaupun mereka belum diciptakan. Dia Maha Mengetahui apa yang
akan terjadi pada diri setiap manusia? Namun di sana ada perbedaan
antara ilmu Allah sebelum terjadi dan ilmu-Nya setelah peristiwa
terjadi.

Karena kalau Allah berkata: "Aku akan menyiksa mereka karena
berdasarkan ilmu-Ku, karena mereka akan melakukan kekufuran dan
kemunafikan," tentu mereka akan berkata: "Kalau diberi kesempatan
niscaya kami tidak akan kufur dan munafik." Untuk itu Allah memberi
kesempatan bagi manusia untuk berbuat hingga perbuatannya itu dapat
drjadikan dasar untuk memberi pahala dan dosa. ***

(QS al-'Ankabfft l29lzl2 )

,b-;5 q #u;:t; <r";l)\ t1'1^ iii J6;
.} .- r.'Z.ti,* I " //(I , .,/, / t
"' -tr+(r $IZC i rji!; c G\r, j W

Berlratolah orang-orang kq/ir kepada orang-orong ))ang ber.iman.
"Ikutilah.jalan kami, clan nanti kami akan merniktrl dosa-

dosomu," dan ruereka (sendiri) sedikit pttn tidak (sanggup),
ntentikul dosa-dosa mereka. sesungguhnya mereka acrorah bencu"-

benar orang penclusta.

Ini satu wama dari sekian waffra penghinaan yang dikatakan kaum
iafir kepada umat Islam.

tli tyyt ikutitah .jalan kami dan apa yang ada pada kami dari

'rgama nenek moyang sefia apa yang kami lakukan dari menyembah
'-ratung dan berhala. Kami menyembah Tuhan yang tidak memiliki taklif
Jan beban. sementara kalian menyembah Tuhan yang memiliki manhaj

'lan perintah "lakukan dan jangan lakukan." Jadi, makna r:t; tsi;t
;utilah jctlan kami adalah ambillah peraturan dari kami.
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'€6-W",F3 dan nanti kami akan memikul dosa-dosam':

*['+mil#d*,m;*-r{-i'lif 
-ffi

tetap berani menanggungnYa'

,-

karena telah menaslnaUnya'di dunia' dan menyelamatkamrr-: t,

kebinasaan, walaupun dulu dia pernah menganggap orang 1111 1-r.1--:-'.

Sementara orang yang sesat akan melaknat satu sama lain dan ber":':'r

untuk lePas darinYa. x'<*

(QS al-'Ankabfit [29]: 13)

ii'"Jt+;-e\{i<6f{\alAi
@,6;-.'\;'t1t5 )l'rrfi
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e,N ANrteut zs.Juz2.tt

Sesmtgguhttya mereka akan memiktrl beban (dosa) ntereka' dan

beban-beban (dotsa vang lain) di samping beban-beban me.reka

sendiri, dart sesttngguhnla met'eka akan ditanya pada hari kiamat

tentang ipa y'ang selaln mereka acla-adakan'

Pada ayat lain: (LIcapan mereka).men-tebabkan mereka memilul

;,tsa-closanyo d"rgo, ,np,"l'-pentiltn-va patla hal kiamat' dan

sbaltagian dosa-dosa orang yotlg """ko 
sesatkcm yang tidak

,,ertgeiahui seclikit pttn (batlwa' ntereka disesatkon). Ingatlah, amat

-:tr.ttklah ,loru youi n rrlrko pikul ittt. (QS an-Na!11161: 
^25) 

Atsqdl/

lban-bebanarlinyaalvzdr/closa-dosa.Disebutkannyaatsqdl/bebandua
,:ali, karena beban perlama akibat kesesatan mereka dan beban-beban

,.:dua akibat menyesatkan orang lain'

3i{ 1iG w Y.t l'; i*J't dan sesungguhnya mereka akan

,:t(utya pacla hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan'

rirA' dusta yang disengaja.

Setelah Allah memtahas tentang muqadimah risalah secara umum,

:rda ayat berikut ini akan dibahas risalah secara khusus' ***

Cobaan terhadaP Nabi Nuh as'
(QS al-'Ankabfft l29lz M)

ny{ 3i ie** -"; t',6&i :A'
:?,,t;;* ";; :,irUi LCS C\; <4;

.ctnti telah ntetlgttttts !'{uh kepada kaumnya' maka

diali"nggal ili antarct mereka-seribu tahttt kurang linta puluh

taltun. Maka mereka ditimpct banjir besar' dan mereka adalah

o r ctng- or atlg t: cu1 g za lim'

Ulamaberkata:"BahwaNuhadalahrasulpefiatna'adapunorang
.:belumnya seperli Adam dan Idris adalah nabi yang diwahyukan Allah

-:i1gan syariat untuk mereka amalkan semata' Mereka contoh keimanan

::n teladan yung uuir-- orang yang melihatnya boleh mencontohnya dan

.:ui yang tidak mau *.,.o,tohnya tidak diniiai sebagai Seorang yang

,.:tir.Hanyuo.ung-yr,,g*engikt'tilalumenyeberangdinilaisebagai
kafir."

Untuk itu
wahyu untuk

kita bedakan antara nabi dan rasul' Nabi mendapatkan

diamalkan dan tidak diperintahkan untuk disampaikan'
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'#*#fl fftr*:l#Wi,##;tir;ffiM

Untuk itu saat Muhammad merakukan dakwah secara ,I
f:H,ffi ift1;t?.yru 

o'uos;ffium* a," J"r.", i.
s:*:tr;H.Hd$*gtrai**ix#x*lH
^,, 

#TiJioffi Jijil 
^e,T: 

?i#i I, 
fr1 .ydllt,_ g

tidak beriman kecuali Uii, *rrirr, OJrij.ri, malaikat.,,Ditanya Tuhan:^,Apat"f, trf,r, ,jfaikat sehingga diperdari jenis mataikat?,., kr;;k;;;' iiiir,ru 
seandainya adcmataikat yans berialan,ai?;;;;r€"i|"ngnuni 

di bumi, nis'l!'{tr,0{;; ^'r" 
kepada *"'"Eo i,riit ot i,i,iil,,,,

*,,*ffi'rdq*#ry

l:IIlllllfflllllfill:l
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\eribu tahtrn kurctng linra puluh tahtm. Kenapa tidak disebutkan 950

tahun secara langsung. Itu karena bilangan di dalarn Alquran rnemiliki
banyak rahasia. Contohnya, dan telah Kami janiikan kepacla Musa
,mernberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga pultth malant, clan

Konti sempurnakan jmnlcth malarn itu dengan septrluh (malaru logi),
,naka sempurnolah w*aktu -vcmg telah ditentukan Tuhannya erupcrt puluh
,nalam. (QS ai-A'rAf lll: ]12) (Ingarlahl, kerika Kami bejanji kepado
\Iusa (rnentberikan Taurat, sesudah) empat pulult malam. (QS al-
Baqarah [2]: 51)

Di dalam surat al-Baqarah disebutkan secara global, dan di surat al-
{rAf disebutkan secara rinci.

Hikmahnya saat Musa bertemu Allah kaurr-rnya sedang menyembah
Ijil tiga puluh hari, Allah menambah sepuluh hari agar Musa tidak
melihat apa yang diperbuat kaumnya.

Disebutkan 50 tahun rnungkin diduga orang sebagai ungkapan
perkiraan. Kurang lebih hanya ada dalam istilah manusia. Adapun
,1alam hitungan Allah pasti sangat detail. Seperli, saat seorang ditanya:
"Jam berapa?" Dijawab: "Jam 10 kurang I % menit."

Rahasia "kecuali 50 tahun" karena dalam hitungan Arab tahun
oerdasarkan peredaran bulan dan dunia menggunakannya berdasarkan
peredaran matahari. 1 tahun Qamariyah ditambah 11 hari : I tahun
\lasehi. Bila dihitung dalam Qamariyah ia menjadi 1000 tahun dan di
dalam hitungan Masehi menjadi 950 tahun.

Di sisi lain, Alquran tidak membedakan penggunaan sotttth/tahun
\Iasehi dan 'dm/taltun Hijri. Jadi, hal ini tidak usah dipermasalahkan.

{j

UrIS 1'at ,-rr!;LJl e'iri, maka mereka ditimpa banjir besar, dan

,ttereka atlcilah orctng-orang yang zalim. Mereka disiksa bukan karena

:rereka musuh, tapi karena mereka zalim terhadap diri sendiri dengan

ir-rfur.
Tujuan dari kisah ini adalah hiburan bagi Muharnmad, saat merasa

i ambatnya perlolongan dalam melawan kekufuran.

ab6 maka rnereka ditirnpa banlit' besar. Akhzhnengambil bukti

bahwa ini bukti kekuatan dan ketegasan baik secara keras ataupun tidak.
Bila br-rkan dengan musuh dilakukan secara lemah lembut.

Thuufan adalah bertambahnya air dari sesuatu yang dibutuhkan
:nanusia. Sebelumnya air itu berfungsi sebagai sumber kehidupan yang
lrimer tiba-tiba berubah menjadi monster yang mematikan. Di sini

t" \

...".

ii.-r '
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ill;l,xn';:fl, 

"xiH 

ffi HH, tHi #j 3.rH :11#I::' 
o {

Nabi Musa memukul laut dengan tongkat. lalu air tuut -f,bagalkan dua gunung. Dia *.-rkol lagl, air tadi pun ;."*foI
mengalir. Ini adalah kemutlakan kuasa Allah yang tidak terkait f,
lffil#i#f,ffi 5,y:',X',1'y:"v":,^ff 

^ff lli:,,i.lLl#fi il
i'.*fi,j":::t lffir sebab akibat, tapi di uatlt< itu masih 

"d, il
I*i*"f T:;;'"rffi *111f ?3i#":'T"1'ff.*#ffifif '_il
il:,;ilffi,?#KJ:',11#'ffiJ"T' *[, :"X1"il ?H,:;;Bf,
I:ry#ffi:i##i"{ffi#ffi#fi :;tt
t#.{##t#{#irJtr{ir#i{#{k{#-W

Tapi apakah istilah ,,kapal,, telah dikenal pada saat itu ut r il
ada orang yang buat sebelumnya? Tidak, *"."i.u tidak meng;J il

';lfl i#!#tr:{#.;#::#;-#ff!###i#!ttahu akhirperjalanan kaum kafir - - I
."."iiil,#Tflrr'";}ltTr j#,T*J*;,i-;5;;.H,Tff ,{
, "#f #ffi , :'fl #' li,:.I"r.,,ffi n*ifl "ffi1#fr",, f,
keluarga Nabi adalah keluarga yang berdasarkan nilai dan -rJui,I
lffi i#i#1"*:l;""ffi ff#HHf,,*l,fii,Hl.x*:*Xil
yang sesat untuk ikut tenggelam. Walaupun Nuh berdoa: ,tyo Trils";n*unnla anakku, termasuk keluaigaku, dan sesungguhnyal

r,,l l:l. lt]r:il.ltil,ll]:ili].lil:1,l1lil1li].lill

I l. I 
:1,1,1,1l 

lil lil |:il.l.l l,l.ll
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-rtgkau itulah v-ong benar. Engkau adalah Hakim ),ong sectclil-
.;tli/nt:a." (QS Hud [11]: 45) Allah menjelaskan: SesungguhrT,a Aku
' 

t e ntp erin gct tka n kep ad amu s Lt p a1: o kcunu j a n gan t ermasuk o ru n g- ()r a n g
tutg ticlctk berpengetahuon." (QS Hird [11]: a6)

Satu koreksian bukan pula anak yang tenggelam itu adalah hasil
.rubungan gelap antara istrinva dengan lelaki lain. lvcnLzubillah. Karena
\1lah tidak akan mencoreng nama baik nabi. Tapi karena istn Nuh
.ermasuk orang-orang pengkhianat. Khianatnya karena dia membuka
:ahasia Nuh kepada para musuh-musuhnya. Untuk itu Allah berkata
,L'ntangnya: Allolt mentbLrat istri Nuh clan istri Luth perLtntponloctn bcrgi
-)rong-ot"(u1g kr{ir. Keduonyo berada cli batvah pengaw($ctn clrn otang
,:ttrnbu ),attg salelt di antara lrambct-hcuttbo Kcuni. (eS at-Tahrim [66]:
i0)

Alasan anak bukan anaknya. adalah sesungguhrtya clia bttkanluh
:,'ntrctsttk lceluttrgunut (),cutg dijonjikan akat diselcunatkan).
.\esungguhrtya (perbucttannvu) perbuatan .v-ang tidttk baik. (eS Hird
l1]: '16) Hingga tidak ada yang menduga macam-macam terhadap istri

\uh. Jadi, alasannya karena anaknya tidak melakukan amal sareh
dalam hal ini mengikuti perintah ayahnya. Nabi Nuh). sementara

.enabian berdasarkan amal. bukan nasab. *x*

(QS al-'Ankabfft [29]: 15)

/" / //-1./ :,/,/// 7 -/a7 17.2/:,0 Q.)L)J-4Y" t1l6r {.a;t J,-Y't}ti
Maka Konti selctmotkon Nuh c{on pora pentilik bohtera itu dan

Kumi jadikan pe,istiu,a itu pe/cja,ctn bugi sentua rntut martrt.sitL.

Maknanya. Allah menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang naik
ke dalanr kapal. Merekalah ashhab/pentiliknt'ct. karena Nuir membuat
kapal itu untuk mereka. bukan untuk kepentingan N,h pribadi. Dia
rrembuat kapal untuk kaumnya yang merasa aneh atas apa yang dibuat
\uh. bahkan sampai taraf rlengoloh-olok dan menghinanya. pacjahal
rlerekalah pernilik yang sebenanlya. umatnya -vang akhirnya beriman
akan selamat. adapun orang yanq sarnpai detik terakhir tetap kufur akan
tenggelam.

Dapat dipaharni dari kisah ini bahu,a ketika Allah urerninta dari
tnukmin sesuatLi, sebcnamya Dia sedang ingin menrberi irepada rnukmin
itu baik dalam segi ilmr.r, harta ataupun teladan. pahamilah bahwa rtr-r

akhirnya kembali manfaatnva untuk dirinl,a sendlri, bukan seba-eai jasa

,+03
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bahtero i/r n'ienjadi bukti bahu,a Nuh mernbuat kapal
Allah untuk kaumnya bukan untuk dirinya sendiri.

J)(lt tl

atils :'-

Contohnya, dan orang-orangyang dalam hartanya tersedia q
tertentu. (QS al-MaArU [70]: 24) pada harta-harta mereka od" I
untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin lrang {
mendapat bagian. (QS az-Zdriyitt [51]: 19) yang tidak dihl
jumlahnya. Allah menamakan keduanya dengan hak. Yang ma{
ditetapkan adalah zakatwajlb dan yang tidakmaklum/ditetapkan *tl
sedekah. Karena ia tidak tunduk pada airan khusus, tapi terganl
kelapangan mukmin dan kecintaannya untuk taat serta masuk ms-
maqam ihsan. Sesungguhnya orang-orang yang bertalowa berahl
dalam taman-taman (surga) dan di mata air mata air, sr{
mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan ma{
Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang fl
berbuat baik; Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; di aq
akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). pada harta-q
mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang rul
yang ridak mendapat bahagian. (QS az-ZdriyAt 151l: 15-19) I

Meningkatnya frekuensi ibadah bukti kecintaan manusia terh{
taklif/beban dan bukti keyakinan bahwa Allah membebani sangat kt
dari hal yang selayaknya. Untuk itu jangan jadikan amal sunat sebel
rrazar, karena bila telah dinazarkan ia menjadi kewajiban yang h{
o'ut#llx:, 

kamu merasa jemu dan mundur, maka ,.ukur-utun k"{
berucap dan ucapan yang tidak layak diucapkan oleh orang berim{
Seperti: "Saya mencoba untuk mencintai Tuhan tapi saya ti&l
menemukan cinta itu." Jadi, jadikanlah amal sunat itu tetap srml
Jangan jadikan yang hak menjadi kewajiban I

Kembali ke ashhdb as-safinah, bila kapal itu dibuat untuk kaumfl
mengapa Nuh membawa pasangan binatang dari setiap jri{
Jawabannya: karena binatang tidak dianggap pemilik sebagairnri
manusia, bahkan mereka berstatus dimiliki oleh manusia. I

::Fi6ij a,l A6i+: dan Kami jadikan peristiwa itu pelajara, 4
semua umat manusia. Tanda yang luar biasa yang belum p"rnuh {
sebelumnya. Nabi Nuh dapat membuat kapal ini berkat wahyu dJ
Allah, tanpa ada contoh sebelumnya. Bukti bahwa ia tanda yang hd
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riasa karena perakit kapal itu diajarkan oleh Allah. Karena kapal itu
libuat untuk kepentingan irnan. Dengannya mukmin selamat dan kaf-lr

,enggelam. Tanda yang luar biasa ini menjadi pelajaran bagi 'dlantin'
,elu'uh olcnn.Kemrdian Ailah mengisahkan tentang lbrahim. ***

Cobaan Terhadap Nabi lbrahim as dan Nabi Luth as.
(QS al-'Ankabtt 129l:16 )

il,5J * e1' ';;tsa\b3G\ yAJb'')-ltLi
t'-^ {t5;';2^

(Ingatlah) IbrcLhim, ketika clia berkata kepaclo lcournnya:
" sembcthlah olehntu sekaliun Allah dan bertaktvalcth kepada-lV .va.

Yang tlemikiun itu acluluh lebih baik baginttt sekalion, jiko kamtt
s e kol i un rnengetahui. "

L\law'/don di sini berfungsi_ sebagai kata sambung dengan kalimat

.ebelumnya yaitu \r1i UJi)i jiJJ don sesungguhnvo Kcutti telclt

'jtengutLts lVuh. Jadi, Nuh dan Ibrahirn kedua-duanya adalah objek dari
:redikat diutus.

Timbul pertanyaan, kenapa kata lbrahim tidak berbentr.rk tanwirt/

'.,tris clua sebagaimana Nuh'J Jaw'abannya karena Ibrahim 1lama yang

.iilarang untuk diubah Qnctntnfi' min ush-sharfl seluruh nama-nama Nabi
idalah 'ojami/asing hingga ia tetmasuk ntamniL' min ash-sharJ",kecuali

'ltctrt ,gt,ctntilah yattt Saleh, Nuh, Sy'Lraib, Muhatnmad dan Luth serta

FILrd. Enam nama Nabi ini saja yang dapat ditulis dengan tanwin.

Makna vr;a lbrcthim adalah ingatlah Muhammad tentang Ibrahim. i1

: ,;i\ rtt tr,tat y"/.i$ kctiktt dia Lterkcta kepatla kanrunva; "setnbaltlalt

,lehmu sekalian Allah dan bertctkw*alah kepada-iVya. Ktla katakan:
Ibadah adalah ketaatan hamba terhadap Zat yang disembah dalam
:entuk perintah dan larangan. Bila ada zat yang mengaku tuhan tapi
,idak memiliki perintah dan larangan maka dia tidak layak dijadikan
:rrhan." Dusta orang yang berkata: "KcLmi ticlak menyentbah mereltct
,tteluinkan sLtpov-a mereka ruendekatkan kami kepada Allah dengan

,adekat-clekatnya. " (QS az-Zumar [,19]: 3)

Sebenarnya mereka suka menyembah patung karena dia tidak
nemiliki perintah dan larangan. Patung adalah simbol tuhan tanpa
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-,: karena perakit kapal itu diajarkan oleh Allah' Karena kapal itu

--:: untuk kepentingan iman. Dengannya mukmin selamat.dan kafir

:-.:ilam.Tandayan"gluarbiasainimenjadipelajaranbagi'dlamin/-.iltolam.Kemudia-nAllahmengisahkantentanglbrahim.***

-::aan Terhadap Nabi lbrahim as dan Nabi Luth as'

(QS al-'Ankabflt [29]:16 )

t:, €'Ji* Aytz;ri i\ b35i ;a rv ::- b$'
:.#iL

(Ingatlah) Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya:

Sernbihlah olehmu sekalian Atlah dan bertax*aalah kepada-Nya.

tiuryclemikianitttadalahlebihbaikbagimwsekalian'iikakamu
sekalian mengetahui. "

,l-aw/clan di sini berfungsi sebagai kata sambung dengan kalimat

::.illmnya yaitu tr)i ULri iM'1 dan sestmggtLhtrya Kami telah

, '-JLttLts Nuh. ladi,Nuh dan Ibrahim kedua-duanya adalah objek dari

::rkot diutus.
Trmbul perlanyaan, kenapa kata Ibrahim tidak berbentuk tanwin/

' .; cltLct sebagaimana Nuh? Jawabannya karena Ibrahim nama yang

_ ::eng untuk Jiruut (mamnfi' min ash-sltarfl seluruh nama-nama Nabi

.-,.eh,ajcuni/asinghinggaiatetmasukmamn{l'minash.sharf,keclali
,: svamilah yaltu: SaLh, Nuh, S1'uaib, Muhammad dan Luth serta

- --,t Enam nama Nabi ini saja yang dapat ditulis dengan tanwin'

\lakna wa lbrahimadalah ingatlah Muhammad tentang Ibrahim. i!

,-:; +lJt tri:+t y'$.'J'J ketika dia berkata kepaila kaumnya" "sembahlah

.,:rrttr sekalian Allah dan bertax*aalah kepada-Nya' Krta katakan:

...lah adalah ketaatan hamba terhadap Zat yang disembah dalam

::rtuk perintah dan larangan. Bila ada zat yang mengaku- tuhan tapi

::-k mlmiliki perintah dan larangan maka dia tidak layak dijadikan

---:f,n." Dusta orang yang berkati: "Kami tidak menyembah mereka

..rtirtkan supaya 
-*irdi 

mendekcfikan kami kepada Allah dengan

.,iekctt-clekatnya." (QS az-Zumar l39l: 3)

Sebenamya *"i&u suka menyembah patung karena dia tidak

:miliki p"iintuh dan larangan. Patung adalah simbol tuhan tanpa
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;if[iHIImxf ifr 
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;r,?,ffi1:,,1,f::,;;i;;:,i;,";;;;;,lJ;5,3;#

terkait dengan tir^r-ririi ti*it"-fri:'uy' akan diraih s.emua hal ya
vang terkaitl"ngun ti1"*rru'irilr&J- akan terhinou, au.i ,#'oiw 'i,s l; p ;r' ,v;;;;r demikian itu adatah tebih rn!o.rry" sekatian,'iika ka)a ,i*nlakukan dari ibaiai d*';#r"^:{:,:T: me.ngetuhui. Apa yang karie

mengerahui t,ut ]u! dan takwa adalah urir. ufri"r.lij"r.^#i,, katian tidi
:: i;; 

- 
i' ilii) i) f ^Y,I::f:' ^i #n 

tu r i, n 
-,lli* ildi a da ba ikr5r

mengetahui yang.tahir gaja) ,tari krl,'!r. 
mengerahui. Meyka hq

I I m u va ns r. u., u*yJ Za^i^i"ri'i.,!, 
o'! o n d u n i a . (Q s ar- 

\orn p, oii
akhirat, atau lhu ;;d; ;ffi;|?' vans mensenatkan u" ?",il{
r."prou' rltil;;'' tentans h ukum. l"{riirrg'"r;; ;.rgantar ll
9r:," rr'r#;;; "" 

hakiki dan tiada, uri*. fri#il;# dengan iH
te ruata sl eiffi T*l? r;; fl ff 

,,, d i rai h r..il, *""*r",, ilil?, tetap saje {
,"J;11XI;niH{i#::lx,1,ir[:j":iTiiil,*llf1,pij#
materi eksperimer
Kedua,itmu mutia ?l^t::r berdampak positif bagi kehid
a,.i. r. i i,.' i,i ;'.ffi, i|ilff ifJ,ilt 

rn en ge n a r,p, vi. e a"r r i,
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Pada ayat di atas disebutkan tentang

t : : : : . ll l: : . + + ll: I : lll: ]'t ]: ]: li. ]il:ilil:il:

I : . : : : : I : l. : : I : I : il: I : l.]: l: : l: l: lt lft lil: l: :

tumbuh-tumbuhan, 
be
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'rl kellanusiaan, ilmu hewan. Kemudian disebutkan ;r nlr .rr,,j #r*A'i'' 6rL'j sesungguhnyo yang rukut kepacra Atlah di antara-hr*bo_
'ntba-N-va, hantatal..tt.tanta. (es F^thir [35]: 2g) padarrar Arah tidak:.r, nerceritakan sldikjt,pun i.ntur_e ih; ,y;;; l;;;*isyaratkan''hrva ulama dan cendekiu*u, yun! merenungi hakikat wujud alam

"rnesra irri darr bagian-bagirnnru] rneneriri dan oor.*uri yang::rmanfaat dalam kehidupan-drrriu ut u, menguak rahasia kekuasaan.llah dan keagungan cipraan_Nva
Jadi' r<J p "nsJ: yang in*1io, ittt adarah rebih baik bagimu:katian adarah peraturan perawaran rrhr* ;;;;; ;;;, .,keqiakanr.,n tinggalkan', 

Tufu junguo 
-"Jt;rh-' 

q{iru;f#,, kepadaJitinggalkan,', dan au.i .,aiiing-gatt 
ui;:rr.r.y udi,,dikerj akan.,,Peraturan Tuhan uuguiLun-'b;ku'kaiatog yang ditulis pabrik untuk'elindungi barang yang diprodut sinyu. aga.r ia dapat berfungsi secara:raksirnal. Begirulah ,r*r; ;i; ;;;g diarur manusia. Bita hal ini

. ffX,*i ]jJl,:tifr ''*t mendasar maka tidak,d;;;;;;vi,1*.,,un*
Barangsictpa yang menghenclaki keuntungan cli akhirat akan Kanti

"t'tbah keuntungan itu biginya ion-"bororgriapa yang menghenraki'e"tL,'tgan di dunio Kant'i berikatn t rpoionio'''i"'n'igion crari'€untungan dunia dan^tirak acta baginyjo suat, bagiatt ptut ,i akhirat.
,:;,i:';:il;X,11,1';.10) K'b"k;;"rJ" kekar ain ,f,ii i,,, adarah

(eS al-,Ankabfit t29l:17 )(-'!# r-lr Atktr.iti;6j 
^i 

yi c5:tr*S
it!(iG Ali ii'r,.r);t6;, f, 6K_;y *i pi u:

@,<i;i rJL"5 ul<zs
sesurtggtt/r'-.'a apa l',ang kamu sekarian sembah serain Alrah ituaLlttlalt berholtr, ,lan kalian *n,,riui,i aorrr. sn.rrrgguhr^,a vanokalion sentbalt selain Allnt it,, ,l;).,-;.':::.:-' d
k"p,,r.o,,,,, ,)i,ri,',i,," ,1i'[j' r':;::i:l ::::'i ;,:';' !!:lf l:;;;isembahiah Dia tlan bersyuku_rlan t"iri. n,yct. I!s71-1,s kepada_Nyalah kontu sekcrlicut ctkan clikembalfkan.
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Trpsn Sj-e'Relvt JrID rrr

osiff 6t sesungguhnya apa yang kamu sekalian sembah.MJ
dugaan _*..ku, atau berdasarkan ucapan mereka: :;";;;7
menyembah mereka melainkan supaya mereka *"rd";;;k"" il
kep a d a 

-A 
I I ah d e n g a n s e.d e kat _ d e kat iy i.,, (e S az_Zum 

^; i: ;;,;; -Ibukan karena dua hal itu, maka ,"6"nu*yu mereka tia^ita"ifrl
menyembah tuhan-tuhan. Karena tuhan-tuhan itu tidak ,,,.rir*iE
darr perintah. Kalau ada tuhan tanpa manh aj, makait_ ,d;i;;*h;il

ou",l,rl"llri:raT"X.#,ilTiloT":o:Z*,,1*?",,ilfn;IA
mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami k",;:;;;-7
*:,r#::ll!#;{i,i#:{:;*,ff ,lT:;#T,f:}":l{xi*.f,
yang berstarus sebagai penyembah patung dinamakan ,J;,jEfi,

^I3i',":,^,:i-# jflji"r#,r::r*il,;"?:*:#,ffi
dir?1fi :,Ii#;.TH1T*11,1Hx#;urlru,ffi
dari pengalaman pahit Umar bin Khattab saat dia belum _rril;;;il
.*#:i;*J,T:ffi Iff q^iiffi:, 

ffiffi 'ffi_xHil?ffi ;,T*ffi rttangan manusia. Bila patung itu terjatuh akibat ,"riirp 
"'rg;;,;;Iyang mendirikannya, atau bisa juga patung itu patah frf"** tI

r;tr:x;,y;#r#,#;:;#:;;x;r:;.w;;:,e;;;;?;1
Bertambah maju peradaban minusia tertambah terkikis *J

ffi:lffiXt,1r*r* 
Karena penyembahan itu berrentanga;;;;;;{

*l ttjiwj dan kamu sekarian membuat dusta. Kharaq/me*rrA

T:x;,T'{tr{{,f*i",,:T^T^ii,,^;:##f lJ#'f.ff Hffi ,Hl
dengan jujur atau dusta? Mereka menc'iptakannya t/k/dusia:;; 

^#ti#:i, j;:Tr:#;u dengan membarik tungs ikan s e suat, a#i ;: ;fl
Allah tidak pernah mencela hasil ciptaan manusia, bahkan tI

r,n:,^\; jx#:;;'W^!^*:,;l:u:;'yiAl:#;";i,$
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eN-ANreeut t.s.Juzzo

.lLrkrninfrn 123]: 1a) Bedanya manusia menciptakan sesuatu dan 1'ang

.ta. sementara- Allah menciptakall sesuatu dari yang tiada. N'lanusia
.-.:nciptakan baju dari kapas, piring kaca dari pasir. cangkul dart besr.

-:rinya manusia menciptakan sesuatu yang baru dari bahan dasar 1'ang

..lah ada.

Di sisi iain, ciptaan manusia tetap pada kondisi pasca cetak. Pisar'l

.:ap pisau dan tidak akan membesar menjadi gergaji. Gelas tidak dapat

::lahirkan gelas-gelas yang lair-r. Sementara ciptaan Allah dapat

'..1rbuh dan beranak pinak. Ultuk itu Dia menyitati manusia dengan

^:ncipta, dan Diri-Nya dengan sebaik-baik Pencipta. Jadi, A1lah tidak

,_-n..1" hasil ciptaan p.rry.mbah patung kecuali karena mereka telah

r.ngaiih f,_ingsikan putorrg rtr-r dari hakikat penciptaannya (sebagai

r.rrang senr) kepada sesetnbahan.

,j, i.(J 
j;Ji, : i:r ,.,;, .+ r;li ,-jr ,r1 sestLrtgguhl.v-a ,ails kalion

ttnbcrh selain Allah itu tidali tttatttptr mentberika'r rezeki kepaclcmtu

Lkctliatt. Dalam ayat lain disebutkan bahwa mereka menyembah patung

rng tidak n-remberi manfaat dan tidak pula tnendatangkan mridarat.
"poda 

ayat ini disebr-rtkan hal yang mendasar dari keheldak Tuhan,

.litu memberi kelangsungan hidlp manusia berupa makanan pokoh
:..ng dapat dinamakan den-ean rezeki. Tuhan-tuhan itu tidak dapat

:1er-lberi rezeki. Kalau hu.1an ticlak tttrun dan ketnaratt panjang terjadi,

:laka kalian akan mati kelaParan.

Jacli. kalian harus tnerenr-ur-qi darri mana datatlg sr-tmber kehidupan

.ni'? Siapa Zat pemberi rezeki liingga la.vak untttk disernbah dan ditaati'

Rezeki merupakan sesuatu yan-u disibukkan oleh manusia. Manusia

.-rekerja agar dapat makan, ntinut-n dan befiahan hidup. Saat

.\ehidupannya rnembaik dia pun mulai ueuvitlpan rezekr yang berlebih

,ru untuk masa depan. Pegawai menabung untuk bulan depan dan petani

nrenyimpan untuk satu tahun.

Suatir hal yang rnenarik bah*,a hanva tiga jenis hervan yang suka

rlenyimpan makanan. Yaitu manusia. tikus. senut. Sedangkan hern'an

lain memakan secukupnya, dan meninggalkan sisanya tanpa peduli hari

c'sok. Mereka juga tidak makan melebihi kapasitas.

Untuk itu Allah mengingatkan hamba-har.nba-Nya tentang rezeki,

karena ia penting dalam hidup. Suatu hal yans mencengangkan bahwa

rezeki itu lebih tahu ke mana alamat yang harus ia tuju dari usaha

r.nanusia untuk mencari alamat rezeki itr-r sendiri. Bila rezeki itu telah

,,litetapkan Allah menjadi rnilikmu. maka ia akan datang mengetttk pintu
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rumahmu. Bila
;;r;';;. """ tldak ditakdirkan Allah, maka kamu akan

Dari bukti bahwa re7,t1; in,.^r ,. -maka haidnyu b"rh"u 
rezeki inr takdir Tuhan adalah wanira di saar:.

* n:rillril;: ihi,trli?*j r*r j :+,*#nr[ r -:;,
,, o,uu i lll.,iT, j,l I I 

o ; 0,, i ; ; ;;; ililil, T::?lf 1111:,1.tidak jadi lanin mrt""H 
rrrd,'d oarah haid,itu nrenjadi mrkunrnn,,

ffi r1;ro ; *T, .H 
i,,idfl [:]i 

= 
f'{,; t,f iii;anrn di perutnya. Jz

reze-ki orang lain. 
lclr' llap kita mernilikr rezeki dan tidak fierJ:-

Seakan_akan- nif,' 
" vuorttt!d.

;M* Tilr:.'1 T:[ffillt#l_,::,T.fl,,:;_**L : .

u"t.,.,u"-r..;,"";:#t#i:l?' 
,:lJ:.r"*, dengan anak Adan, , . -

,l,elinssalkan apa yang dipinr, drrir,ut' 
yang sudah r.,:rr,ri,, -xlta. maka laksanr-Lr.L;:^^'" u4rrrrya. allah relah nren.

0.,,",,:, 
?i,d Jll;l;f f#ru'Jfi ; ; f I l{1, "J : H i:',;T J',I:

. . Klta heran dengan para pengemishaJr, 
.seakan-akan ;".;;;-;":"^:'i:': vang meminta-minta di n.., -,

_itrrrrt. puo;;i^T...0, rnengeluh tentang rltl.,,ei,ui, k::._.,.,,i1q zi,_il;'?##,,H:1,',:ji,r,, ,,nu,i, ,"ne.r,h d,n ,n. -
. r\aDr bersabda: 

,.-Jiktt kulian ),),r0, tt*t,nt.,t- ., rt ,

,,U il' f ili,i,.,1?l : I, : ; :, *r,,, #,i; ;: :' t{::' r,, Xil ; l,, ;:?i'
kepacra n,l,u,_ril';,j.f:,:x?H,ljgl gi,,r,,,",J,u.,ir._.

;"-) +: .ij t lju, 1 ;,u,: ;';' 
t 

::;;r:;i:; ::,:: :,;!,^r,I 
^,IX,:f ;Hl I::i:, lepada-Nvatah katian, oka, dikenrbatik,ttt :

r:1, ;il,;,,il,T;::,0?:T;,,o;; re,1n ,.;;;;";"ul,,un ,= .ot'"11':,1:nr:ggungJawabannya. :an kembali kepada-N'e - l

jl' ii,,'iu,,,u,,1; ;;i;T,il;'J;,[:t- Nva rerreoi n rewal i ua,masih enggan -."y..01r, iir"i'ili;"iamun kenapa ada orans -:-.
ivrkyi kepada 

'yembah-Nya? K-alaula,h 
. 
bukan sebagai urrsk. _-t.*a;i uu n i,l-,!"l,,ui,lTi, o3?,1? u 

nr enyem b, h - N;',.Lf "',r.* 
r,. _.

;J tsj3,s dan bersyukurlah kepacta_Nya karena Allah ..,. -

l,:lllillil
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':.'nambah nikrlat-Nya. Mensyukuri ,ikmat merupakan kunci untuk
r rrtambah, sesungg,lln),a jika kcrmtt bersyttktn ,' porii Kami akan':ertambah (nikmat) kepacramu. (eS ibrahim rt+): li Tuhan menunggu
'j''ita s)'ukur darimu saat berucap "Ailrarnduli11ah,, maka kamu berhak.:endapat tambahan.

Bahkan sebagian sufi berkata: "Bahwa syukur tidak saja dir-rcapkan:':is nikmat yang 
.tiada terhitung, tapi juga u,u, r..*rridan-Nya.ralaulah di sana ada tuhan yung iuir, *ui.u-siupu yurg uku, diikuti.'rdi' kerauhidan nikmat paling beiar yang harus clisyulrfi ***

(QS al-'Ankabfft t29l: I8)

6-K;r;y\;"r4Jfr6#.E
a 1 t', t/.'2 /
,e j3#rE, \ =tj;i*Jika kantu sekalian (oy1S kafir) menclustakan, mako untat ycrng

sebelum kalian.iuga terah menLclustakan. kewajiban r.usur itu, ticraklain hanyalah menl,cunpaikan (aganta Altafu dengan seteratlg_
tet.ctilgtt.t.a.

Manusia mendustakan apa yang difirrnankan Arah karena merasarrrnan itu beban yung-mempersempit mang ikhtiar. Bila direnungi
':sungguhnya Alrah telarr memuliakan n,unr.iu dengan me,rberikannya
':ebebasan memilih, alam yang tidak merniliki ikhtiar, karena mereka
'ndur diri dari hak ikhtiar rntrk ikr-rt ikrrtiar rtrr*.^srr,:.,r[g,nryo t<ouri''loh mengetnrtkakctn antanat kepada rangit, br.ttni dan gutlurg-glu1ung,tykl semuaylta enggan unhtk nientiktil antanctt itu clctn mer.eka khaw*atir';t;cttt mengkhianatinl,a, dan ctipikuttah antanat ittt oleh manusia.\esungguhrlv-a nlatlusia ittt ctmctt zctri,t datt amat bodoh. (eS ar_Ahzabiil: 72; '--- v*v" \ vu

Seluruh alam ditundukkan AIlah untuk meraksanakan tugas masing-:rasing' tak ada suatu pun meruinrrttn hertasbih crengart ntentttji-IV1.,ct.
QS al-Isr'' l17l: 44) Lihat juga eS al_Haji l22l: tS.-r"*rur,a sujud,:'ecuali manusia. Di antara -.r-.ku iau y*g taat dan ada yang maksiat.triik all rlan jika kanttt sekalfou io,,inr1 kcrfir) ntenclustakan, maka

eN-ANrqeut z,),Juzzo

.alian bukan orang pertama dalam mendustakan iru Li:i5 ; ,i +k ui
';tttka Ltmat
:agi kalian

yang sebelutn kalian jugct telah ntenrlustakaz. Tapi walibuntuk memperhatikan apa akhir perlaluru, o.uig yil;

-_-- !_,:.-:

..':
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mendustakan rasul itu. t
Timbul pertanyaa-n, mengapa Alrah menyebutkan di sini *t

K1-';#:[K]:,T.T]1#ffi :1H:,H:ru
Nuh, tapi sebelumnya juga telah uAu urnut seperti umatSyisy dan Idris. Semuanya ini umat sebelum Nabi Nuh. ANabi Nuh berdakwah If OOO tahun) dapat disamakangenerasi. Karena safu generasi sama dengan 100 tahun. JacNuh sama" dengan 10 umat_um atyaigl,ain.

il#,1*#':,:4iT:l#'?r';!r:''0,fi [ff-'l'#,xT[,',""-{
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(QS al-'Ankabfft [29]: 19)

,::'U_ ;'i & 4, tt 71;,'i'JEJ| x( 47_-1;L-"tj; f;
Ap ct ka h m e re ka ti dak tn emp er h o ti lcan b a gct intctna A I I a lt
menciptakon (man usia) dctri permulaannyo, kemuclicut

nr e n g u I an gir4, a (ke nt b al i ) . S e s tut g gu hn I o .v an g de rni ki un i ttt
adalah mucloh bagi Allah.

Redaksi ayat ini ditr"rjukan kepada rnnat Muhammad atau kepada
,r'ang-orang terdahulu yang telah mendustakan rasul, atau juga kepada
.,iang-orang saat ini yang juga mendustakan rasul. Kepada mereka
:ikatakan: "Ke mana akal pikiran kalian?" Bila digunakan akal untuk
::rerenungi alam yang kalian hidup di dalamnya, dan telah disiapkan
\llah untuk kalian, niscaya kalian akan sampai pada titik iman kepada-
\i'a.

-:.ifir ;.ilr L! .,o.J \'sy- l:\ datt ,tprtkah mereka ridctk ntemperhatilran
:.ugaimana Allah menciptakan (manusia) dari permttlaannya. Kata
;rra/melihot arlinya ),a'lam/mengetahui. Digunakan .v-ard/melihat

rcrrer& berita yang disampaikan Allah lebih benar dari penglihatan rnata.
Lntuk itu Abu Bakar berkata saat mendengar Muhammad
nelaksanakan Isra' Mikraj: "Bila dia berkata, maka benar adanya."

Huruf Hamzah pada awai ayat di atas melxpakan pertanyaan yang
remada penegasan. Seperti ucapanmu: "Tidakkah kamu melihat si

FLrlan yang malas belajar." Tujuannya agar anak kita rajin belajar.
\lakna ayat ini: "Apakah kalian akan mendustakan rasul dan tidak
nrelihat apa yang terladi dengan umat yang mendustakan rasul? Apakah
kalian akan mendustakan rasul dan tidak rnelihat kuasa Allah."
Kuasanya tersebar di semua line kehidupan. Hingga ketika ditanya.
rrereka pun menjawab: "Allah pencipta alam." Sesmtgguhnya.likct kantu
turtyctkan kepucla rnerekct: "Sictpakah \:ung menciptctkcm langit dctn
!.rutti,)" Tenttt merelta akan menjawab : "Allah. " (QS LuqmAn [31]: 25)

Tapi, bagaimana mereka dapat sampar pada hakikat ini dan
tnengakui keberaan Allah, padahal mereka kuftir kepada-Nya?
Jawabannya, karena penciptaan alam ini hanya dapat dilakukan Allah.

;i,,j i ;.UJr i.il, Lr+" Allah rnenciptakan (monttsict) tlari
permuloctnnt'a, kentudiun mettgulctngint,ct (kemboli). Kita tidak
tnengetahui proses pengulangan kembali, terlebih lagi untuk melihat
proses permulaan. Jadi, bagaimana mungkin Allah menanyakannya
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kepada kita? Jawabannr^ L-t+^ s^.^ _

ff 
r*T#; #j #{irh*##, ffi} ff ',ffi, r t, T,T.1 1; r

Jadi, unsur alamv-g-rouIffiffirll burni ini tetap seiak zamanAdam sampaikr

gagryg*,w,t--m-+**f*ffi

W
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: pei1,.t,L...
l_Lrl cl ii,--.

: ga irl ::: ,
.l ]]tLis]]t.
u jt.1nl.--

(QS at-'Ankabfi t t29): 20)

L,,,i,i i'd*\ i+ ;= t fi,G dr -:W$,G:j-+r, d,bgii tti;l {r:tr
Katakanlah;,,8ery alanlah di bunti, ntaka perhatikar.tlalt

b a g o im a n a ! tj d, m e n c i p t a iar' 
" 
( n:o 

:u : 
i o I tl a ri p e t. mu I a ct nny a,kemudian Altah merljraiir"ry, .i'ekati tagi, Sesingguhnya AttahMahakuasa olas segala rnrrrtrr. '-

Sair/berjaran adalah perpindahan.dSi satu tempat ke tempat lai,.Tirnbul peftanyaan: "Apukuh tii"-u.r1ur"n di atas uu*i utu, di daramrumi?" Sebenamya, berdasarka; 
"rrt di atas kita berjaran di dalam.umi. Karena armosfe. ,r* ;;;u,rrpi urri .ariri-, [#, dari bumi.ra,pa arrnosrbr r,iarp iiaa-1, ,*rr'li.,r;;r;;;"jil.. iio,. saar kita:erjaran di dalam u","i, rrr*i u.#.ii bawahmu, dan atrnosfer beradaJi atasmu, dan kita berada;t;rl;'_rr;

Tujuan dari berjalan j^.ir il;. .6 ,rh6 moka perhatikanlalt,tctgaintano Allah
,rr, ,r,r uroi 

'-a'",J,|i,r'1,',i,!l'r!:;:,T;:/,rT"r;{":il^f:;?rr 

ru?:rii,{rlinya' berjaran 
-mem1r-ikj 

dua tujuan. pertantct, untuk meneriti,
ilIff?#:Xl;# tour. Kedttcr. untuk t"rdugurg, iru.rtrJrtau bila di

Katakernud,",Tlll',rT1^iT:::::;,:,p,,,r,orir,,,,tta,hberartiuntuk

|ii*lXf :f#";i: ;i, ffi1,',,i:i:1lfd.:kan 
- akan b e rj ar an i ru t,j u an

dan p em bel,;,.un. iuo i,,,0"r. i ur,i,^ ;ilil ix i ;?f Si,:?r" 
p ere nunsan

Pada surat eashash_ ,"r* [fr] 
" 
,.r,rfi s.. Sesunggltlmyq 

),_angttlew*ajibkcol atosmu 
-lnteraisaiator'"truuu,,t-huktrm) Arcltu-an, benar_henor akart rnertsembalikan ;r;;;;"',""*oor.kembali. (eS al_eashash[28]: 86) maks,ilnya, hijrah driu,_ riru, ut_a,rkab,t 56 berisi: Haihamba-hantba-Ktt iong Ln'inrrr, r)r))ggttr,tya bunti-Ku ruas, tnaka

;;i:i:l';'r!,*;;*'i# i'tinv' uii' '*'i'iil, ,.,,pi; p;;; sl, d,.,ah
, a 

",, a"r ;d #{1 ji,,ffi X,ffi111, ffi ;" *i:fl#:ffi?,?"1:daerah lain' Maka ikan ui,",rrLun'lunar-oraa dan f,eru1a.r, yrngdidapat dari perbedaan, jenis, Gt.,;;;, dan budaya, buatr-buahan.

u:-.. 
-1

-i_kB
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'"*) jl,2lr\f,'ir* 
r-o rans ya n g te rt indas di n ese ri ( Mekaht. ",

f ::;:;:,':";r;h,::!:?uY!::K,!{triuf T,":l'i3i:H;l

Contohnya, Sudan yang ada di sebelah kita (Mesir). Ia m{
daerah subur, bila ditanam niscaya kebutuhan pangan-n"guru-ql
Arab akan terpenuhi. Apakah kita dapat mudah p.igr t. "rur" fl
menanam? Pada saat itu warga Sudan akan berkati. *Kuliuo drl
untuk menjajah kami." il

untuk itu saat saya diberi kesempatan untuk bicaradi gedung rl
di Amerika, saya katakan: "Tidak mungkin problematikJa""ir'-fl
lagi resesi saat ini dapat diatasi, kecuali uita tiia terapkan prinsip Til
yang menetapkan bahwa bumi ini milik bersama'tanpi p";bufi.a

{ftri;"ft!{i. r';1" 
meratakan bumi untuk makhtuk iu'it (as I

- Bumi, bumi apa saja adalahuntuk makhluk hidup apa sajajenid
Saat prinsip kepemilikan bersama ini diterapkur, ,rir"uyu tiai< iaa-t
yang kelaparan. Karena saat di sini kurang , makadi sana ukur, *".iI
untuk itu problematika dunia yang mendasar saat ini ditemuk u, d
tanpa penduduk, dan penduduk tinpa daerah. Kenapa kita tidak *il
membantu dan melengkapi sebagaimana keinginan Allah? I

Perjalanan pada ayat ini berdampak pada pembelajaran. Bagaifl
Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya," kemudiin ad
?:#:l:(K;:;tr^ltrbl;;2tr*",aA',ahMahakuasa*^'*f

Tapsn Sye'neul Jrro ro

Selama kita telah beriman bahwa Allah adalarr pencipta. 
-.-

membangkitkan opa ,v-ang telah diciptakon rebih mtttloh. Maict ,t; ..

Kami letih dengan penciptoan yang pertama? (eS edf [50]: ,r
Apakah kalian meragukan kemampuan Tuhan dalam-menciptakan -.c
kedua? Untuk itu Dia menegaskan tentang kekuasaan-Xyu Jt ,* * ,
J": :€ sesttnggtrhrya Allah Mahakuasa atas segala ,sesuatLt. ***
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(QS al-'Ankab0t [29]: 2l)
- */'t ' -D- -",,- -1,4n * t:\3"ci:-, i(i;J$;

Allah mengazab siapa );ong dikehendaki-l'{.va dan memberi
rahntot lrepada siapo ltang dikehendaki-l{ya, dan lton.,-a kepada-

lVyalah kamu sekalian akan dikembalikan.

Kenapa pada ayat ini Allah memulai dengan me,yebutkan azab?
:,-dangkan pada ayaL lain Dia memulai dengan ampunan. Dicr

.rgampuni bagi ,siopa y-ang dikehendaki-N,vn don nterq:iksa siapcr
.trtg clikehenclaki-lVva. (QS al-Maidah [5]: 18)

Jawabannya, karena pembicaraannya di sini terkait dengan kar-rm
.-:tir yang membangkang. Maka sangat sesuai bila dimulai dengan
-'envebutan azab agar hati mereka bergetar dan masuk Islam. Lalu
:ilanjutkan dengan rahmat agar mereka tetap konsisten dalam
..-takwaan dan keimanan. Dalam hadis disebtr.. "Rohmat-Ku tebih
;,tminan dari murka-Kzr. (HR Bukhari Musiim)

j-rl|i 
l, dcut hcm,vo kepada-Nvalah kcrnttt .ye.kalian akcut

iikemhalilran. Maknanya. tarji'un/kembali digunakan tLrqlabun
::rengisyalatkan adanya rampasan. Seakan-akan Allah berkata:''waiaupun kalian raksasa yang perkasa, an_ekuh de,gan rahmat Allah,
:etap saja halian akan kembali kepada-Nya." Contoh sudah ada, ingat ini
raik-baik. Bila sudah wafat tidak mungkin lagi hidup di dunia. Ijntuk
itu ucapan yang sesuai setelahnya adalah: **x

(QS al-'Ankabfit l29l: 22)
)-

I / .- -,4 r{ i3i aS, q::ir q a,*, j y;
: <j.-,, .?.)rr p\: ): g g\ 9:r,t

Kalittrt sekali-kcrli ticlttk dapat melepaskan diri (clar.i ctzab Allcth)
di btnni dttn ticlak (pLLle di langit clctn sekctri-rcari tiaclalah bagi

kalion trtelindung dan penolong selain Attah.

Mtt'.iizin jan-rak dari mtt'jiz yaitu melemahkan orang lain. Makna
ayat di atas adalah kalian tidak akan dapat lepas dari Allah, kalian akan
menghadap-Nya dalam keadaan hina dina.

Disebut mLt'jizin bukan tu'.jizuni karena menafikan f illperbuatan
berbeda dengan menafikan sifat. contohnya, kamu dapat menjahit baju

..-

i*+_
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rnendapar pe linduns dan. p..totor!", ;"; ;;;; ;;ffi ::'r:ffi .,: : _"r-
,b..n3. mereka m engr: ng i n km p.i i'r?;; ;;,hakiki u..l,,unrrr-, ?",.,.r. ^,..^ r- -:1n{ hakiki dan penolonE '. -i
i: I * : ff :,, 

u n r, r, 
"r.p-, iil r:: il*:;f ilil 

-##; -;.1 

lil ru"i:i,r,, _ 
.:.

Seakan-akan Allah

::grl.u kekufLran yang
Aku Wali dan Nasirir...

berkata: ,,Bila

kalian yakini,
kalian bertaubat dan men..

Aku maafkan selnua itu. k,

o.rff$fl::#T,ol,:' 'Ankabtt l2el: 2sdisebut tanpa min ctirn -7..;n*;til;r';;;;i y^:" t' T"e'.lgkapkan peristiwa ot 
"r.rrirrt 

Di at:.::rnmin dun Allahhanyaterjadi 616rn1, *i*
(QS al-'Ankab0t t29l: 23)

,#,r W .r*j,tG; ji,i ."J-q !r3{4iG
@93r,;iAqiS

o,rang-orang ynng kafir kepada u)a,,t"rgin oirT '*'"i*r p,,,riZ)"r?;';:l;,ri i:: 1:; 
r_?::;:;:,,,,

mendapat azab yang pedih.
Bila kaum kafir beftah an pad'akekufurann ya d,andalam menyemi-patung yang tidak mendatanjkr;;;;;;r.dan 

mudarat, tidak berfaer:nasihat dan pesan yang disimpu,.uo^ilutu tiada tempat bagi mers!.i
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AN ANr(ABUT 2s. Juz)o
jak ntau tl.]c.n.,: -

'II lialltlt ]Ie|.r_l:
rnaflkan flrl d; -, _ir dalant ha:. .-
lh nrustahil.

,': tiutlcrlctlt i....
periindungan :_ -

itittara kedLi"*._
.l atas dasar ; . "-

,ian siasai b.: , ,-
tianskan pc.li. - -i ang clintrli:.. - 

_

,n_g d3]l ]lti.,_^ _

.rkin sa-ja ,--, -- -.
k itu. bila :-. _--
Il !rf]1plp1S ,.,- _

ndring dan l.l, - 
_

t dan ntai.-. :., -
IlLtii itLt. l;,,. ---

I itiitt cfrii,.:.
lriat Di ;:.. -_.

)c ;-:r. l;.,t,

J.', \=--

Jari rahmat Allah. Tiada yang dapat
Patung-patung yang disembal tidak
elsisa hanya putus asa.

melindungi mereka dari azabAllah.
dapat pula menolong mereka. yang

. il I l.l I l.l:l.:il.l.ltlil:lil:il

-./ -i'/

-a 

I

Yai'tstt/ptttus QSo adalah terputusnya harapan dari sesuatu yangdiinginkan' Telah 
. 
terputus h";rp", kaum kafir karena merekanrenyembah tuhan-tuhan yang tidak dapat -;;";-;ranfaar dan

llHlill 
dan rnengkuturi ruhai yurg ."niOeri manfaai dan mencegah

Telah kita sebutkan bahwa a..vdt/tanda-tartdadapat dimaksud dengan,t.t'dt lraunil,ah/tancla kttasa Aiah cti a,tr,,,, i,,ri,;;;;;i,';"lam, siang.rnatahari dan buran. Atau ayat mukjizat/mukjizat yangdibawa para rasui.u'tuk membuktikan bahwa oia ue# aiu,". J"i Jii;k;;; oreh Ararr.-\tau ayat suci Alquran yang berisi tentang hukum dan peraturan. Kaumkafr telah mengingkari letila beniJ ayat ini.Selama mereka 
-_mengrngkari ayat_ayat ini, dan mengingkaripertemuan dengan Aliah di akhirat ,rutu *t -uiailffintas jauh darimereka' Akibatnya mereka putus asa. Untuk itu akhir pe;;;r", merekaada-lah ;.i :-u;, & 

.U"rlf: 
dan ntereka itu ntendapat azab yattg

l)edilt.***

-t,,i s z.iz s s 
(QS al-'Ankabfit l29l: 2a)

^i) 
;tt; G; j ;j\i,jtt J i L.*, _G 5L t*

@ ;);*j;;4*5,ilj; eo;)ur a,,
Maka tidak adctrart jattctba, kattnt lbraltint, serain,tengatakan;"Bunuhlah atau bakarlah dio,,, talu Attah ,rnry"to,or,r.rkrrnyo

clat.i crpi. Sesttttggtrhtqt..o 
.poclo 

yrrg ir;ii,'r,i',ii,i ir,,|i,11L",,r,.terclaput tands_tonclct k"ie,o,irr ,l1hn Oagi o,o,,,glo;)r'r n,nnr
beriman.

Kita menunggu jaYlban yang logis dari umar Ibrahim, setelahsebelumnya dia rnengajak untuk i".ri._urh A,ah ,*, #;# iiT]tiada sekutu bagi_Nya, au, ..i.fuf, 
^i, 

rnernbatalkan penyembahanpatung yang ridak dapar mernberi manfaar dan ,ruao*ri'sewajamyamereka mendebatnva dan membela lrarrru, kepada tuhan-tuhan itudengan memberikan uturun-uturrr r**j"*rr.
Namun -iawaban mereka adalarr bukti kebangkruta, mereka. ir G,

:4qk
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ej? ")i ,rlfit t1a oi '11 a,g e/1!+ maka tidak adalah iowabon fl

iTi"Yt?r:{':;,-:;f T::;'o:u;,!,{t{l'#,,!l,l"Wl:,#;^f,
lain akibat bangkrut dalam argumentasi. Ini adalah:"rr"Ur" iu,*ilada jawaban yang ada adaraiancaman dan unjuk r."r."utro.'rii"ril

:i'r:":ff1fiii,l]*:ffiIl#i;T#:tri,, ;,^,^*,*,;J
tidak menjawab dengan ucapan ini, maka akan dikatakaouurr*l E
ti.9uf T.$gubris perkataan Nabi mereka dan ucapa ru.urri*'tim

r#ff#,#!{**T::f:ti*:ffi
sebagai peningkatan sisa? Tentu saja membunuh lebih dahsyat *t J
ff#'#; ::f:*ffi,? ffi ffi %#:tTtiiff#?:[]*Htf,
f,'"#.li11l-*l?Bli;; .,:THfl 

a" tiiik, atau siksa d,#;k{
, Jawabannya, mereka memulai dengan siksa maksimal (buf,
karena leher mereka begitu tercekik mendengar dakwah ililKemudian seterah agak tenang baru timbul ide untuk ;.;i;il
Dengan alasan, moga saja Ibrahim menarik segala o**uh-un-uffi
saat merasakan sakitnya dibakar. Ini akan.n.ngrnt .rgt u, Uugi;,.4
buk:,',?pu #- ffJJ#;I;' ffilrr#":,*L[.J]t U,;u"rtilmembunuhnya. sehingga yang mengatakan adalah 

'r.r.f.u-E
dikatakan kepada sesama mereka. T

Ini jelas terlihat pada ayat *g qtr ig 6i maka tidak ,*f,

';x"::##-,!;:'K*i",li**#i:ilriH;.ffi?:iilttffi ,,d
flr"#:T:il ffifu1* 

para pembesar, dan yang melakrunuki, ;q
)gt qalr 

'r+ii 
tatu Artah menyelomarkannyo dari api.ergui*u* i{

dapat terjadi? Bukankah api pada tabiarnya membakar? Bagaimana irl

:y-*1i*':l;11fi',:?,T1,"}lfi#,*'#*".'il?l;rq



AN-ANKABUT 2e.Juzzo

hsr lt dar-t :-. __
Iltltkltn l :. _-. _

itlatillt\,1
: ditir.tgr.,...-

ii,'tel ra..r .. .

''1 ill.j IL.:. ,; :

k ]lriIr.:r -
.tlt :g-tit.,- ,
b.tgr t--t;:'_ ,. _

"BLiI,,: _- -

r.,k.i: ,.-
r-.,1..1]
r-,!.!t,-l

'. /c|11.11fi1177 -.

.i,!,ltLt. {n,.,
Ini Lrcapan ,:..-
! ,1r )JIt \ 3ll-{ . :_
r,t:itllr'), Inr li., _

i. kalau tt-.:,. ,
Jr Dillt\\3 Il-.i]_r
\r.rltint tidli. ,__
I:upLrn 

-iai,, -,:.-
,cluah li\\ -11,-

\Ll]tuha].] d..

. ,.biasaan maka ia bukan mukjizat.
Allah menciptakan alam ian menetapkan hukum sebab akibat agar--:pat meniarankan hidup secara rutin. Bumt ;;;;-ilanam, rlaka...rLrrut hukum ka*salitas akan tumbuh. Tetapi ugu, iiaut -e,jadi satu_

":t,fl!o keyakinan bahwa aram pasti berlaran sesuai rrur.r. kausalitas,-ikan karena kuasa Alrarr, rnaka kita temukan Allah membatalkan'rkurn kausaritas itri. Ditenrukanlah tanah yang dira;;m tidak daparilpanen, baik karena akibat bencana atau serangin hama hingga rusak.:di. di sana ada kuasa Allah di su,rpirg hukum kausalitas.Allah terah menimbulkan peristiwa ruar biasa pada diri Musa saat:remukul laut hingga terbetah rnenjadi dr;;;;i;r*"gurung dun:'r'nrbali Iagi air mengalir saat put rtur-, kedua. Juga menciptakan'eristiwa luar biasa pada diri Ibiahim: Kanti berfirmotl; ,,Hai 
api':cttf odi dinginrah, dan menjacri keseramatctntah bag"i lbrnhi,n.,,(eS al_{nbiyA' l2tl: 69)

Terladi peristiwa Iuar biasa untuk menetapkan mukjizat. untuk'tenetapkan bahr,va tangan Alrah masih tetap berkuasa di atas kerajaan_\r'a' Dia tidak menciptuku, h,kum kausaritas a* -.-tiarkannya-'ekerja dengan sendirinya turpo .u*fur tangan dari-Nya, sebagaimanaJugaan para Firosof: tira -.r.ipturi* hukLrm t urruiiiu, agar dapatre'kerja, tapi kekuasaan-Nya auput ,u,u sewaktu-waktu membatarkanrrn_rsi hukum itu.
,i'i ei os-'l 11 e ,s! sesungguhrrycr pacla y.ng clemikian itu''ettur-benar terdapat tanda-tcu,uJct kebesar.an- Artah bogi o1"o,g_oratlg

'ttrtg beriman. Dalamkisah kapal Nabi Nuh disebr-rt ayat darambentr_rk
'ttttfi'od/tmtggal dan di sini rit-ar dalarn b"";;k j;;i.'F;o*"an kedua.di sana lit 'alantin dan di ,ini ti qnr,* t,r,,rririn.

Disebutkan satu tanda pra, kisah kapal Nuh karena yangl',encengangkan terkait pada kapal itu bukan pada pembuo,uirru. orangrang melihatnya mungkin dapat ,nembuatnyr'i"fi',"ri" ai sinibagaimana Arlah memberi tahu xuh sebelu* t upui it, 
-aru.nr,,t 

un,kernudian Allah mencegah badai untuk menenggelamkannya.
Adapun pada peristiwa pernbakaran ditemukan peristiwa luar biasa

'ang 
banyak. Bisa saja Nabilbrahi,r dibuat Arlah tid'ak tertangkap. Bisasaja setelah ditangkap dan dimasur.r."" t. a"h,,;;,i;rrillor*ntu,hujan yang menyelamatkannya, utu,, iitut ciptakan ;i il kaumnyarasa belas kasih sayang hingga tidak melemparkannya ke dalam api.Namun semua itu tidak terjadi. Aliah sengaja membuat Ibrahim
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teftangkap dilernpar ke dalam api yang
tidak menyentuh Ibrahim sedikit punl
yang begitu nyata di hadapan manusia.

menyala dan dia terikat S;r., ::t*
Ini tanda-tanda kekuasa.,.:. -, *:

5j#rffi**h:tp#1tr.##;tr##*r*,*Hfl

*#gNfi**#ffi*r,i*ffi
(QS al-'Ankabfit [Z9l: 25)

iT6Ji,igisler*y-j;,
) /i'-

. ..r.Lo

tt_\t / ,1 .. ),. 1r/-,! (>a -.-t46-)yj 31i &ry;g
B e rka t a Ib ra hi m :..,, S e s tutgguhtqt ct b e rhal a_b erhal a y an g ka I i ct t :sembah selain A'ah adarah rrirk menciptctkatt pera.taa, kasrisayang di antara karian craram kehicrupoi drrir-iri i"iu,ain,, ,ihari kiamat sebagian \tlan mengingkat.i sebagian'jung tni,,,dan sebagian kalian.melaknoti s"Eogion (yang lain),. clan tentpt;kembari rcarion iarah,eraka, tlan 

'ikati-iatr i* oio i,o[, mt,n,,
para penolong pun. "

Bila kalian berum beriman dengan tanda-tanda kuasa Alrah di ..raya ini, belum beriman dengan miri<;izat yang kalian lihat saat di_diselamatkan-Nya dari api, ,iut u ,"puniurry, kalian yakin bah* a .itu tidak dapat dilakukan meraintuti ol.r, Allah. ruoi, t 
",rupa 

ka..tetap dalam kekafiran?

, ,.Kalian kufur kepada Allah dan menyembah patung, bukan kai_:.kalian puas dalam melakukannyr. ort rn pula karena ;;r;;; iru I..,.
disembah, tapi kalian menyembah patung kur"nu 6fu ;r;;J; ; e-;r--trntuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara mTan itr, 

'
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..lridttpan dtmia ini. Artinya sekedar basa basi di antara sesalla kalian'

i.tar k;lian melihat para iemimpin kaum menyembahnya' kalian pun

r.'rrt-ikutan tanpa alasan yang jelas kenapa menyembah patung' Atau

,:bagai rasa horrnat oan uatas iasa nenek moyang serta mengikuti tradisi

:rereia. "sesunggtthtva komi n'Lendcryati bapak-bapak kami tnengotlltt

.iittu agomct iir, ,-rrrngguhnlo iami adalah pettgikut 'ieiak-iejak
u'eka1 (QS ur-Zukhruf i+Jl, z:) Lihat juga QS al-MAidah [5]: 104'

Tapi rasa hormat dun Uu.u basi ini hanya berlangsung manfaatnya di

--rlam kehidupan dunia saja. Di akh:irat akan terputus rasa cinta kasih di

.:]taf? mereka. Teman-teman akrab putla hori itu sebagiannl'cr ntenjadi

,ttsttlt bagi sebagiart -vang lain kicuali orarLg-orong '\'cttlg bertakwa'

ls az_zithrur l+:l:'oli cinta kasih dan basa basi akan berubah

:.enjadi p"r*rrrhun bahkan sampai tahap perlengkaran' orang-orang

,itii. beikata; "Ya Ttthan kami perlihatkanloh komi dtra ietris o,atrg

.trtg telah ntenltesatkan kami (yaitu) sebagictn dari iin dan tnotrusia

, t,i,' korri letaikan keilttanya cli bat't'ah telapak kaki kami, s.:tpqa keduct

.l,ris ittr menjadi ,rorrg-oi'rr,rg ,rang hitta'" (QS Fushshilat [41]: 29)

-rhat juga QS al-Baqarah l2l: 166'

Pada ayat ini dikisahkan juga terkuaknya hakikat tersebut :i!.\ {i i

4 r<i); J4.'t *rn<:;;'i<"kemrtcliatt 
cli hari kictmat sebagicut kalian

..eltginglrari'sebagian(yanglain)clansebctgictttkolicutmelaknati
:6igrin 6,ang lainl. Seira ini terjadi akibat tidak beriman. Tetapnya

::tereka dalam kekufuran menyebabkan mereka terseret dalam neraka.

Padasaatcintakasihantalakaun.ikafirberubahmenjadi
::tmusuhan, berubah pula permusuhan antara mukmin akibat gesekan

..rlong-menolong menuju tetaatan kepada cinta dan kasih sayang'

\lukminberkatakepadasaudaranyamukminyangtelahmenariknya
..ntuktetaptaat-walaupunitudiabencidanberat-:"SemogaAllah
rtemberi ganjaran baik bagimu karena telah menyelamatkanku'"

Siksabagikaummnrtiaatterhentisampaidisinisaja.Saling
relaknat dan lepas tanggung jau'ab saja, tapi lebih dari itu semua

,.xlrirnya mendapat siksa yang berat tanpa ada penolong' 6j "'rit €t|j

.f6 J i< ar, rcmp* kembali kctliatt ialah neraka' clan sekali-kali tak

-;,lct bctgi kalian para penolottg pLttl'

Di sini Allah tidak menyebutkan ,-i.lr ,r1i $ selain Allah. Karena

:.eristirva ini telah terjadi di akhirat. Di mana pintu taubat telah tertutllp

: lil: lil: l:]lil:|:l: lil:ll:llll:llil: lil:llil:lll
:lil:lil: l:liil:iil:lil:lilll:llil:lil:llil:l11
:lil:lil: l;lil:lil:l;l:l;lll:llil:lil:llililli
:lil:lil: l;llil;lil:lil:l;llllillil;lilillil
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[:ti3,;'#:,rHi#: ragi rnereka mendaparka, 0.,.,,n0,*,.,*

ffi####tr{H{l;r:#ry#!i;gf,
Jaz 20 818 {

effi :;ii:#]*iix?:,:;^=..1
,,Ses 

u n ggu h nya sqya ;;;; ;diperinmltkaD Tuhanku (keps4st{?indah 
ke (tempat yang I

umar rbrah ,, 
uo:n,n);;,liiriil;;;i;,rrr,yya Diatai ya* 

|
*Tn##j ln jtffi #I iffi*tr{;# ;::;:n:x,,,-C
,,,;^;:,-:#,ffi #*.tr;:";:,:::,::r,u:*/,,rrffi
tfrdy ka m i. r"io: t ipu n'k)' *,-iiril'{u s eka t i -ka t i il dak c
Yrisuf [12]: 17) A-dapun ;;;;;';:T;f;'r:;f,1:r{^,
1:l:lro*r_Nya Lerikui .ia".it, r#dmana *uru'iddiseperri, dmana ,r*)gY?..Nya 

yang m.
ketakutunaninya_arrur,,r;;;;;;rkil,6i,i^r?f 

Zr^i:rZ:?:^
i#:; 

berputar di sekitar 
-;;"k",;nreraman, 

kedamaia

#!H#f ,,ii$#fifl f'T #x,Fr.ffi 
,d

,"0,3',''iXf ,11':I;,T,':i,kri,f ;X":il,:};iliTff *qyang terjadi antara Ibrahim Om f.rrrr"jdirespons dengan iru, r..puo ;li;, i#;fir;#ilil"ffi jl:
424
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iur rur ber..-.:
)ljtak ltara :t,::
Iillukalt \\ .tr.,"
,t))t!lullil.\.i
,: tQS iIt-\-:

tr t t- -

I -e;) ,at ;t:)

;: ,.t ii ,t li ] l.i-,; , 
.

:/;i-./lti 1.l r/;t-:r
'.,i Dtti!,ti '

It.i1.l \ i1]t,r

,,k.rr.ir.ir.t r

l-'-uh telalt r. r - '

, .l keped.i -'::.

:r'jnci i.l.tl : -, . :
akhrr tllt'. * _. :

tr'l.rh d1rk,,,, .,' _ .

h keprrnltk-,-: .

AN_ANLABLIT 29,JUZ20

Dulu, saat tuan Syeikh karni- Syeikh Musa- mengajarkan tafsir

:.-.,.tng i<isah Luth, ,uyu befianya: "Kenapa kejahatan kaum Luth

- :risb;hkan kepada dirinya sehingga dikatakan pelaku homo dengan

:rr,irran Luthi/Liwath, padahal Luth datang untuk memberantas hal ini?"

- .' aban Syeikh: ..Bagaimana lagi, ini yang telah terlanjur terjadi','

Saya katakan: "Bahasa Arab rnemiliki is1'tiqaq yang luas' Ketuntnan

-.:d al-Asyhal disebut Asyhali. 'Abd a1-'Aziz disebut 'Abdazy.

,.iirtinshar disebut Bakhty, barul Ulum disebut Dar'amy' maka dari

:: ini maka kita ambil qaf dan waw dari qaum dan lha datr Luth

:rtadi Qirthy, agar Nabi Luth terhindar dari nasab yang tidak dia

.--:ukan.

Saat saya menghadiri perayaan Thaha Husen saya belkata sebagai

.-]ghafgaanuntuknya:..Dalamkeilmrranandamenrilikigagasanyang

' ..."but 
-d.,1gun prinsip Thahsany'', gabungan dari Thaha dan Husen.

.. -,r.ena bany:ak uiama yang bernama Thaha dan lainnya bemama Husen.

Karena p"r.uyu,lyu iuht kepada Ibrahim sekedar pengecualian

-:.am kisah lbrahim, maka setelah itu ayat Alquran kembali lagi

- :r.rsisahkan lbrahim.

i: l\ rW ,;\-Sa3 dctn berkatalah lbrahim" "sesungguhn'va aktt

.-trt berpindal.t ke (tempat 1,-ang cliperintahkan) Tuhonktr (kepadaki.

. ,., a akan pindah dari tempat ini, karena ia tidak layak sebagai tempat

-,:r\\'3.h.
Kara haiara dan isl'tiqaqnya menunjukkan kepada meninggalkan

::>Llatu menuju kepada sesuatu yang lain. Hcticu'a iebih disebabkan

::pindahan itu terjadi karena kehendak sendiri, sedangkan haiara

-:'inya saling melakukan mffi'alah Seperti qatalaisalitlg membunuh.

- :-ti,ya, Nabi tidak meninggaikan Mekah karena keinginan diri, tapi dia

: -'drijrah darinya karena penduduk Mekah memaksanya pergi dan dia

r -.r.I telpaksa meninggalkannya.
\4enariknya, .f{.it/per.buatan perpindahan Nabi disebut hdiara,

:,.kan mnhaj'arah. Karena bila disebut nnthajarah berarti saat Nabi

'.i.alr dia membenci kepada tempat yang ditinggalkannya (Mekah).

Dr sini Nabi Ibrahim berkata: i: l\ rW gt. sesungguhnya sa))a

-,Lrt berpindah ke (tempat tans diperintahkan) Tuhanku (kepadaku)'

-..kan tempat yung *"rjudi target, tapi keridaan Tuhan adalah tujuan

.ins ingin di.upai. (alau bukan demikian, maka akan timbul

-:rtanyaan: "Bagaimana kamu berhijrah menuju kepada Tuhan'
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sedangkan Dia ada d.
uir n a * ; ;;;,:6,Xil',JJffi lxiiH ;:l,fl fix,,", m e n gh arap k a :rida-Nya. karenl nj, ,rrg lr.rl.r,r,rnu* S.r"orang_.dapar S3,:l;[if }#X]::,#',1l g:::1,,:--:' 9,'i u.-, sena ns i er aku ka n n, .karena pemurasian 

---" rrrrruqlr tugas' ozlll kamu senang melakukannr,
bukan karena rrrrr "' 

sesuai dengan kehendaL,nu"irii."irr,r 
pinda:a,.4,,.,,;l#ii;i.':'i:^:l;,?il:^;i;;l:,i:f 

:h\::,:,;iij;;i,,astrl-Nya' naka hijrahrrya keptrda ,l'rinh ir, ,,rii,,,-'nrrn""uarLtngsi(tp.,hijrahnya semata-mat.a 
-urtuk crttnio ,inr.|__y,arita yang ingin crinikctrt:maka hijraltnya sesttai clengan ,irtrfi',:1HR Bukha.i iltrj_lMakna inni murt_tijr. u-utun p"e'frnaahan karena kehendakku atausesuai dengan nalsuku. ,upi ,.irri'olruhan. oi, ruhu, y?ls berada 0. r.,#?l*lr::y,,t;rr"o;:ffi,,;,kam, menstta,an 

1r-r,1rt"i- ;;";;;" Attah. sesmtggttttnyct Attat:
{{l','' "' i'a tt m a rN,-a) I ag i u, i' f,i* g eta hui. (as ;T-B;qarah [2] ;

. Ayar ini rnengisyararkan bahua um
sa I a r tr da k r J;, ir ri r.r,.aur"u, i; ;:::li :;l ffi ,r_Hr;:ff? ffi fl if:.ilffi ntx?,5:,::'t j*;,,:m*:,1 ti," -ffi ffi u u r u, ou,,
menghaclap -urrui 

aur r.b-,r;k ;;.,;;r!, ;:ffiI rolr:,n rf.fil,J,T
;;*,#.til,"ii,0,?],*r, ;l^',;;'fun p,,i,i*, _ur., di hadapan

i.Gir ;rir _* {) ,nrunggtrltrty-a L
Maha'bi jakso,a.tbr,aii;";::r';;':*:'{ii,:Tf 

#::T::;::;::;
il:Tl-rj.i:Xt#.*lahkan arrt ,.ri", banyak sifat_Nya, karena sifar

[?Hf ;,,,.,tr#:;i:,1X"il:lf*:lt;Tf "f,Xtfry**,ryf 
,*,,t

l,fukim Alahobiia,k'ur.ro dalam setiap gerak Iangkah_Nya. Dia pasrraka rr me'r i ndah kan t o*t, i,n"["-i ;il;i.,lrr,konr uniLs vung iryrk rrtrk
;X';',Iliiffi *'l [H},Iii,li'. liir' I l "'' I r i r, i te r i nga v,,ig,.n d., g,,
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)."
han mengharapka:.
)tlr?l1_e dapat sa,i.
Ing melakukannr 

"I.idi. karnu pindi;
l.rk diri. Untuk rr-
tpotla Al/ah cltt,:
\it ct. Bctrattgsiap_;
ts ittgitt dinikolt
\Iuslim)
kehendakku ata..
vang diarahka;.

tkct ke m7nopt/;:
tr?guhnya Allu,:

al-Baqarah fl
dap kiblat daian:
r bahwa Dia ad:
rdap kiblat dar.
berada di timu:
ara rlenghadap
ka di hadapar.

ircry:er.kctsct lctg.

\ziz sifat yang
r a. karena silai
aan menrbakar
lkuan Zat 1,ane

\r a. Dia pasti
rg la-v:ak untuk
ng rnendengar

eN ANreeutz .Iuz2.o

z z /zz- zz 
(QS al-'Ankabfft [29]:27)

a"{J$ iJSi *ti e tiiJ:j :,}zJ 3t;L 5c;;
' i'*_#( -; r?-\ i c,X)5 qlf c;A ),ii,;,

Kctmi anugeraltkan kepada lbrahim, Ishak dan yokub, dan Kamijadikan kenabian dan-Ar Kitab pada keturunonnl;o,'-'dan Kantiberikan kepadanya bolasarny-a ,li clunia; aon ,"1'i,i,si";rlrnya cliadi akhirar, benar_benor tennasuk orarg_ora,ti riii J[:t,. "
Datang waktu penghargaan dari Alrah atas apa yang terah dilakukan\rbi Ibrahirn yang sabai dararn setiap .ouuu, oin i.gur, dalam:'eurpefiahankan iman. Bukankah aia teiah u.rt utu t .pada malaikat''oril saat menawarkan bantuan di mana rbrahim menuju api unggun:'Sa1'a tidak perru banfuanmu." Untuk itu bantuan pun langsung datang::ri Allah dengan membuat peristiwa luar biasa dan diranjutkan dengan:'LlClrr&fl nikmat, hingga puncaknya dia diberi g.Lur.-b)'ntggtthnvo

--:'i'ultint adalah seorutg.imay1 wris dapat dtlacrikin teradatt rogi pattth,:ptotta Ailah.(eS an_Xilt;t 6l:-120-) 
r

Ibrahim adalah-leiaki yang tak terkenal di daerahnya. tsLrktinya.'et'eka berkata; "Kanti ctengi, atra seorartg pemucro vattg mencera-trltctto-bet"hata ini 
',atrg 

berictnto lbrarint;t,i6a ;i;ui,a, ;2t1, oo;\amun saat dia meniadikan Allah sebagai pelindung. Alrah pun:rte ngangkatnya 
i!1j.aai pemimpin. Dia berkata: ,,Aku 

akan::renjadikanmu kharir, bapak para nabi, dan kamu t.iup aiirgat serta'..ntalnu tetap dirrcapkarr...

, Buktinya sampai detik ini c1i daiarn sarat kita masih menyebutkan>alarvat atas Ibrahi,._ urtuk lebih jerasnya baca doa Ibrahim kepaclaTriharr-Nya: ".Iculikanlah aku htruh"tutur t,cutg baik bctgi oralg_orotlg-' drtg clatang) kentuclian.,,(eS asy_Syu,arA, 1ZO1: S+1
Diketahui bersama bahwa n.r.rurii.ku, merliriki hukum kausalitas.Saat Siti Hajar ,rerahirkan Ismaii. Sarah cemuu.., tufi- bagaimana:'u,gkin dia dapat rneiahrrkan di usianya yang sudah 90 tahu, danIbrahim 100 tahun? Hukum kausalitas mengatakan itu tidak mungkin.Tapi. kuasa Tuhan berkata lain: Hajar- akan merahirt u, ,.Lugai hibah/nemberian dari Tuhan.

Jant i *ss dan Korui attuge,ohkatt kepodtt rbrctltirt. Ishak
kerrrudian Yakub. Daram ayat yang rain: yctktb, sebogcti suctttt cutuger.cth

/l 1'7
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(duri Kamit. (Qs ar-Anbiyd, [2r]: 72) 
.pemberian ini ,;ffi?#J,. -*,ll-'"'::,T:l*'!''ln ;',nair Arah berka,a: \-tanganmu, karena 1 

----"-'urrrutrrlll tsmatl. Allah berkata: ..-{:-..-
urrrr,,. orr r' l'r,,,r'Tjlr::''lj,il:,ti.lill rrl-r:r*' *1;;,,,;, _ . .

;i : lTl,,i1T -f ' Htr;If j;;n*#- 1,,' Tl * ill t'.h H t'- ,-zi.- :.,,. /; 
_, ","ugor I dSUI.ul.\Jlj i-+-,J' o+l; ./ LJol clurt Ktrrtripacla keturru,romi,;n IInh,l- :+__

po.du k.ertrrttn(tnr.).(t. unfuk itu saat orr|rrt""'nu" 
nenobtatt tlon -J,:

-111",nylr, 
,rroyo,.itu, mereka beras:,r ,._,1_lltn"liti _gugusa, pa.a l

'-'vr,qr\qrr tllayolltas mereka berasal dari , 
---aav,tr SuBl-lsal] pala r---yang dirrraksud pada ayar ini adala^ k., 'tt'"'nalr lbrahinr. KerLrr..---

,sar.ah Adapun Ismail. a;, ,'"1,"^:l'i'].-1"t'T'nan Ishak Yakub, darr .berlak,. , -... .-,,,qrr. dia rcrtahir dengan t,rk;;l;;ri,ilrr!,rr* 
n.,,

, Daiam l<elahir.an Ishak ini Allah i,^^,kuasaan-Nya, seakan-ak;;;,;"^:i:i:,],9i1 menunjukkan ke \r,-.relah kufur a,, *,r^l_kil 
Dii berkata kepacla Ibrahim. ,.Rir. r-^..._-.rerarr kutui dan ira,i',,,I "rfi,i:ll i;i,il,,10,::n,fl,,u;: ::: 1,,,1i,,n"oi?I,;,ll;I.:;1,.f;k; tle.;rnall.,d,,n b.,,d, dararD Dpr,,ri rr

'' 
o' 

3 ,1: i :l ll.,mfi :l l;T :ffi :l';. [T fl' ;:? lJ fJ] l,,',l3 :i'
[i:,*i ; 

rTn ;'# t, x*h i] ili, :1"',,',, 
lil i: ir : m ;, r :keturunan Ishak terrre;;',,"=r,Tii] jllgg" hari kiarnat. Rasul-rasLrl c, -

ao r, *, r, y, n; *,, ;?ti 
ca r. u n I rt k' iup-' i,"p- r rl ; i;;''Ji, T:::l

se ria p rem nr r, 
" - 

.,.,^ ll A d,p;;,;i,;i,,;, ii ffil ;Hl:il" l::lll,]l !,,,, :.,s etiap tempai offiii,?#i ffi lfl, Y|j,:Tfi:o 
be.ruku univers a r ;

. ,qt, rnaksudnya adalah ;r;;;
kepada paru ,u.r,-ni-l ;::.::-:'*: '1" Kitab suci vang diturunka:
zibur. 

r,--^E rsoqr dari keturunan Ibrahim: Alquran, i;,ilrrr*, 0..

-r"Tilfr'.d^'*jr|o 
ctan Kami berikan kepactanva batasannyct di chrti.;

manusia ,,.* ,.lr,t"li:,fji[';,1:#] terkenar narnL,n sekarang dr.dikayakan attrt. uirnnr'',ir1,:":?:, .Dulu dia miskr'n, sekaran:
-. # i i .l r, 

" 
;; ;';., #u, qrl::: : 

: 

:fi , ;*,: I i;] :, il,,., ffi ',^*l,ji

ilfl: 
penjaganya saja beryum,rr-,,ii,.r"r. rni meruprkir.,butrsan 

J;

u"rr,:;rfl{),' € 6', dan sesunggt,thnya ctia di akkirat, benar._
m en gatakan, ;,r'u-#f -'';:iiw 

f":;:*;, f 
,,Hffi , o, n*, 

^,, tl*l
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AN ANTaA.BUT 29.htz2o

. ;ridupan nyaman di dunia." Tidak, tapi Allah menambah kenvamanan
. bahrva Ibrahim di akhirat termasuk dalam orang-orang yang saleh.

'':saiehan adalah harapan selnua nabi. Jadi, nikmat dunia yang dra

-ipat tidak mengurangi nikmat di akhirat.
Kenapa Ibrahim disifatkan Allah dengan sifat saleh di akhirat? Guna

-enepis dugaan orang yang macam-macam tentang Ibrahirn. Kata orang
:rahim memiliki tiga perkataan yang salah dan dusta. Pertctma, saat

-. iirnya penguasa Mesir tentang Sarah, dia berkata: "Saudaliku." Ketlua,
'.L,rt diajak kaumnya untuk ikut perayaan, dia berkata: "Saya sakit."
:-ctigtt. saat menghancurkan patung-patung dia berkata: "Sebenarnt,a
' ltung \)ang besar itulah yong ntelakukanrwa." (QS al-AnbiyA' [21]: 63)
iita bantah, bahwa semua itu tuduhan ini berlentangan dengan
:emyataan bahwa nabi itu maksum. Lebih jauh lagi, apa pendapat
.:rlian bila Allah telah bersaksi bahwa lbrahim adalah orang saleh.

Bila direnungi ketiga pemyataan itu dapat dijawab sebagai berikut:
€t'tama. disebutkan istrinya Sarah sebagai saudari, memang benar dia

,dalah saudarinya dalarn iman. Kalau dikatakan dia istrinya, niscaya dia
.,kan dibunuh agar Sarah dapat dijadikan istri raja itu.

Kecluct, saya sakit adalah alasan yang diucapkan agar tidak
nengikuti perayaan kaum kafir. Sebagaimana badan dapat sakit, maka
.r.lti pun dapat sakit saat melihat kaumnya kufur kepada Allah.

Ketiga, "sebenarnt,a patutlg vong besar itu\ah vang ntelakukanrva,';
ingin menunjukkan argumentasi atas kesalahan dalam menyembah
berhala. Dia ingin menegaskan bahwa patun_u-patung itu tidak dapat
memberikan mudarat dan manfaat, bahkan ia sendiri tidak dapat
bergerak. * * *

I I --

.. :.--

(QS al-'Ankabfit l29l: 28)

- ..t . .|7,,Y',4$i ti\i;4:y_.,n \ iv :|ij5
,tO<*;Aia,;$Uq,

(Ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumwa; "sesungguhntta
kamu benar-benar mengerjakctn perbttatcut yang amat keji yang

belunt pernah dikerjakan oleh seorcmg pltn clari umat-umat
sebelttru kamu. "

Pada ayat ini terjadi lagi perpindahan dari kisah tentang Ibrahim
kepada kisah tentang kemenakannya Luth.
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aq*m*l*;f+;+,+"ffiru;*,'-
. y^ttlT &i:p.le ttGl3 dan (ingattah) ketika tutt tA

'###rffi{,#f #f ,i;f{:{:{::Hre':nxxfl

4^, G fi ,1 e, n<A s yang belum pernah dikeriakon I

y#:fr:#r#*N.xtr#i;i{*{{{i;:lri.f ,"r*ffi q
(QS al-'Ankabfit [29]z 29) t

tr;:,,i;trEizf:ffi,1

_,-illffi,f#, ffii,..|

.: i: :li:l :li:l :lil:li:ili.l:li:lil:

i: 
:: :l .l :l::l :lil:l::l: l:lil:lil:lil:il
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lntang Nuh, Ibrahi::
:aru disusul dens::
,elurnnya. Sementa:,
rirL disebut kaumnr,
ntt telah menglttti)-l: 65) (Karni tel,;,'
Sttleh. (QS al-A'ra-

i' -l/atll.zztt -rzzztz/tt;-,,

-int rnemiliki nant.
i terlebih dahulu
pLLlcr yang dikena,
kau,'asan. prinsrp

L kaum untuk itL:

,riko Luth berkctt,;

i!Lu' ruengetjol;ai
,r'rilaku katrmnr.,
siksa bagi pelakr:

, tlil;erjakau olel;

ak berarti bahu a

rc'lakukan homo.
t.janta'i dan telah

,3,6-;<:,,

i'-'1.5i

laki-laki,
pat-tempat
lain hanya
h,.jika kalian

a.N,ANK,qeut zs.luzzo

)e')t'lliia'J3.i opnkot sesunggtrhnya kalian patti mendotongi Ioki-

r,ti, bukti telah terjadi penyimpangan seks. Naluri seks diciptakan Allah

:alam diri manusia untuk melanjutkan generasi manusia. Ketuntnan

:rdak dicapai kecuali melalui hubungan laki-laki dan perempuan. Di

,,l.nu o,r.,* akan menerima spetma laki-laki hingga terjadi pembuahan'

Spenna ini rnenempel di dinding rahim ibu dan terbentuklah janin'

Lntrrt< itrr Allah menamakan wanita dengan harts/ladang. Syarat

-,nendatangl wanita tentanya di ternpat ntelaltirkan bukan dart dubul:
Karena ada orang yang salah memahami ayat: Istri-istrimu adalah
,:eperti) tanah tempat karntr bercocok tanam, maka datongilah tctnah

ientpat bercocok tonammu itu bagairuana saja kamtt kehenrlaki. (QS al-
Baqarah l2): 223) Harts/ladang adalah tempat menaman, dan dubur
trdak dapat menumbuhkan. Silakan mendatangi istri dari arah mana pun
dengan syarat harus masuk ke tempat menanam.

Merupakan satu hikmat bahwa Allah mengaitkan kelangsungan
spesies manusia dengan cara melampiaskan naluri seks. Dia menjadikan
kenikmatan dan kepuasan seksual di atas segala jenis kepuasan yang ada

di alam ini. Contohnya. saat melihat pemandangan kita merasakan
bahagia, mendengar suara merdu telinga terhibur. Setiap indra dari
rndra-indra yang kita miliki ada kebahagiaan khusus yang terkait
dengannya. Tapi, kenikmatan khusus yang dicapai oleh hubungan
seksual dinikmati secara bersarnaan oleh seluruh or-ean tubuh rnanusia.
Hingga dikatakan: "Itulah satu-satunya di mana m.anusia dapat
rrelupakan Tuhan." Untuk itu lepas melakukannya kita diminta untuk
mandi. Kalau bukan karena Allah mengaitkan kelangsungan spesies

rlanusia dengan kenikrnatan seks ini, niscaya banyak manusia yang
maias yang mau punya anak. Karena punya anak akan menirnbr"rlkan
banyak konsekuensi dan kesusahan, di antaranya rnengasuh. mendidik
dan membesarkan.

Adapun kejahatan kaum Luth 'JQ'S: aiii "r{JJi ap(kalt

sesunggtLhnta kalian patttt mendotangi laki-laki ini merupakan
penyimpangan dari naluri seks yang normal untuk meraih keturunan.
Sama halnya dengan homo seks dengan mendatangi u'anita bukan dari
tempat h ct r t s /l ocl angnt, cr.

'$t'a,.Ul:') 
m ent) o mLlt atau memotong j alan untuk melangsungkan

keturunan. Karena zina walaupun ia melahirkan anak, tapi tetap saJa

tidak terpenuhi unsur kemuliaan di masyarakat. Al1ah hanl'a
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menetapkan satu jalan untuk meraih keturunan yang baik, maka jani,:cari jatan-.iaran lain. Laki-raki jangan,;.i"k"i;;u"l.r*u, laki_l..-lain, atau dengan wanita yurg-bria, istrinya, atau bukan di tem:,-tanam.

F.J, o!_ru € aj:s: dan mengerjakan kemungkaran cli tenry..; -
tempat pertemuanmu. Mereka terbiasa melakukan kejahatan c:bercakap kotor' Melekg-{uduk di jaranan untuk mengejek setiap or;.:yang ler'vat. untuk itu Nabi Muhammad m.rga.larkaril"p"a" kita ac,.sopan santun di jalan^.saat ditanya: "Apakah iit. yorg *zi,ko p",-b,,.."(QS al-Maidah l5l: 79)

Nadi/klub adalah tempat berkumpurnya manusia . Maka biarrart ,;,-nada/memanggil golongoiny, (ttntui menolongnyor. (eS al_,Alaq [9:17.) artiny,a, tempat uert<umput para kaum. iltrg"i,""ia kita 1i:,-
.sgkaran_s 

di negara maju, banyak ditemukan klub. Klub ini....klub inrklub adalah tempat umum yang terakhir untuk melakukan aktirr-,.masyarakat. Setiap individu prryu kamar khusus untuk menJa.-,_privasinya' Di dalam rumah, maka aktivitas itu telah d,akukan o.-:anggota keluarga, dan di klub maka kita menemut un masyara..;:berkumpul untuk melakukan aktivitasnva.
Pada ayat ini kaum Luth menyimpang dari perilaku seks ra:.:normal dengan melakukan homo, *.nggurggu orang di jalan den",:menghina dan merampas harta _"i&u,-".."" ;"d;;;i";;i.,kejahatan ini di klub tempat mereka berkumpul, tanpa ada perasa::malu dan bersalah.
Saat kesalahan ini disebutkan oreh Luth agar jangan dilakukan :lain.waktu, apa jawaban kaumnyaz gita bena-r r.u*,i ,.uugui unrs;Allah' dan kami pendosa maka perrihatkan siksa yang kamu jarlrk,-untuk kamu.

Ucapan mereka W.:At .;e_'t:,:t ;t1jlt .,t;; Gt datangkanlah ke1:,i. .

kami azab Attah, jika iamu terntasuk'orang-orang yang benar.pacla.,azab itu suatu vang menyakitkan, dan tij* ..i*;"rrr';"rg in_e.:ditimpa azab. ini fukti bahwu ,rr.r.r.u sudah tidak- sadar apa \a:.mereka ucapkan. Atau mereka tidak yakin akan kuasa Tuhan Nabi Lu::karena kalau mereka yakin tentu mereka tidak meminta untuk ditim:.azab. 
rrts urr(t

Dalam ayat Iain disebutkan: "Lrsirrah Luth besena karuargun.va ,r..negerintu'" (QS an-Namr r27l:56) Jadi, daram rrt, p.ri.ti*ui".1uai c_,
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. .ap dan dua jawaban' Perlama, lninta djazab saat permintaan tnt

--,trrrdipenuhiAllahuntukmereka'danNabiLuthtemsberdakwah
-ngulut kepada kebaikan serta tidak berputus asa, .maka 

mereka

.embuat tipu daya kepadanya, dengan berkata: Maka tidak lain

,:\\aban kaumnya *elainka'' mengatakan" "Karen'a sesunggtrhnvct

''lt.eka ittt or(lng-orartg ):an.g ,netlrlcthy,tkun diria,cl) ber'sih. ''

ilasannya karena kesucian menlrrut pandangan mereka adalah aib dan

,..,rsister dalam iman adalah kejahatan. Ini bukti telah rusaknya akal
***..'lrat lnereKa. " '

(QS al-'Ankabtt [29]: 30)

*o o"^;:i ;at,P ofri ;i trr3

LtLth bercloa; "Ya Tuhanku, tolonglctlt sal'a (clengan meninrpakan

azctb) atas hatnt ycLng berbttctt kerusakan itu' "

Bedanya antara fiisidiorang ,vong merLLsok diri sendiri dengan

,rttisidinrerusak orctng lain. {abulah mereka sekedar merusak diri

sendiri, tapi di sini iereka selain merusak diri sendiri juga merusak

orang lain dan mengajak orang lain rnenjadi perusak juga' ***

(QS al-'Ankabfft [29]: 31)

,+> Jir'Wq-GG iJ-4\. $2r,-rt)j o;LUJ

,O <-99 Gt4 u1'r,t LL't:- ;:t
TatkaLa tttLtsan Kami (parcr malaikat) datang kepada lbrahint

nt e rnb att a kab ar g e mb ii' a, m er e ka m en gat akcut ; " S e s tut gguh n-V a

kanti akatt mengh"ancurkan penclucltk (Sodom) ini' sesungguhnya

p e n cl ttirt knv a ad al uh o r on g- o r o n g y an g z a l im 

"'
Dalam kisah Luth kali ini disebutkan tentang Ibrahim. Sebagaimana

dalamlrisahlbrahimterdahulujugadisebutkantentangLuth.Makna
rustrlarttt/ntusan-tltLtsatt Kcutti uOutut' para malaikat' 

- 
klrena Allah

berfirman: Allult memililt tttttsan-tLtLtsan (l'h'o) dari mulaikat don dcrri

tnctnttsia. (QS al-Hajj 122): 75)

Malaikattelah,,datangkepadalbrahimuntukmembaw.aberita
gembira. Isi berita g;btt; rtu sendiri tidak disebutkan dalanr kisah ini'

iui,u Au,ung kelahilan Ishak dan Yakub sefia keturunan keduanya yang
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saleh. Di samping itu para malaikat juga datang untuk membar,r.a b;: ;
peringatan bahwa Allah akan membinasakan negeri itu (Sodc:
Dengan dua berita ini (gembira atat peringatan) terjadi keseimbar;-_
Kesalehan anak cucu Ibrahim perlu untuk melestarikan alam, dan :-*:
penyimpang manhaj Allah harus ditumpas dan dibinasakan.

Alasan datangnya berita gembira karena Ibrahim seorang rnus- :_
mujahid, adil, tidak disebutkan, tapi alasan dimusnahkan pendu;--
negeri disebutkan yaitu, ::,1.G tri? 

'i$i Ll sesunggtthnya penducltti: :
aclalah orang-oralTg yong zalim. Kenapa? Karena perbuatan baik :, .
rnendapat balasan yang baik maka balasan itu sebenamya lebih bers.-"
fadilah/bonus dari Allah, sementara Allah tidak akan menyiksa kec.-
setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Apa reaksi peflama yang dilakukan Ibrahim saat mendengar be:_-
gembira dan berita duka ini? Dia tidak bertanya tentang berita gem'r,'.
walaupun dia sangat berharap tentang itu, yang menjadi pikiran c'-
kesedihan dia adalah kehancuran penduduk negeri, karena di dalam,',.
terdapat keponakannya Luth. Untuk itu dia berkata: ***

(QS al-'Ankabtt l29l: 32)

,{9",a- * ); J}'\}6'6} w 5t- ju
,@, Oo-Jii, c,tz=^ IlGf .Jyi+dS

Berkata lbrahim: "Sesmgguhnya cli kota itu ada Luth." Pcu.a
malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di
kota itu. Kami sungguh-stutgguh akan menyelamatkan dia dan
pengikut pengiktrtnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk

oratTg-orang yang tertinggal (dibinas akan). "

Ini bukti bahu.a Ibrahim dan manusia normal tidak akan disibukkr.
oleh kesenangan pribadi dengan melupakan kesusahan yang nrenrnir'
orang iain. Di sini para malaikat berkata: V *, pi ";+ Kanti leh.:

mengetahtti siapa yang oclt, di kota ittt. Ini perkara yang tid:..
tersembunyi dari kami. Kemudian mereka menenteramkan Ibrahi::.
tentang keponakannya Si-, iiJ Kami su1ggtth-sttnggtth okL;t

menvelamcttkan dic dan pengikut pengiktnnya. Maksud ahli/keluar.ga c.

sini adalah seluruh keluarga besamya, tapr dikecualikan dari mereka :
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-.-j_\7it':r UC Ui;t kecuali i.strinya. Dia aclclcth tennctsttk orang-ot.otlg

.ttt g ter"tinggal (cl ibi n.a s a kan).

Qhabirfin jamak dari tftabir. Ia digunakan dalam dua hal. pertarna.
:rasa lalu. Keclua, kekal dan abadi. Jadi, dia mengandung inakna yang
::tu berlawanan dengan yang lain. Maka. maknanya menjadi para
:ralaikat datang untuk mernbinasakan negeri akibat perbuatan mereka di
-:rasa lalu. Sementara istri Luth ikut kekal di situ untuk tumt sama
,lilrancurkan. Jadi, kata qhabir di sini dapat dipakai dalam dua makna
:ebagaimana tersebut di atas. ***

(QS al-'Ankabfft [29]: 33)

V1 A3t:,, u.r._eL]6$ J:GJu;
zu :,i7i *;,wv 1,li: C;;i; Jt* Gc;

:'4)i</
Tatkala clotang LtttLsotl-Lttltscrn Kami (pu.a maloikal itu kepada

LrLth, dia nlerctsct sttsalt karetto (keclatangtut) mereka, dan
(merosa) tichk mempunvai kekucrtctrt uutuk melint{tngi nterelrtr

cltrn mereka berkota: ".langutlah kuntu tukttt dan jungcut (pula)
,ytt,scth." Sesutgguhn.ya kanti akon mem,elontatkon kanru tlan

pengikut pengiktttntu, keamli istrimu, clia udolah terrnosuk orong-
orong )'ttng tetti ngga I (dibinasakon).

Ibrahim menyaksikan peristirva yan-e diaian-ri Luth. Tepatnya, saat
Luth mengetahui kedatangan para malaikat ke runiahnya dia pr.rn takut
kepada mereka. Timbul pertanyaan. kenapa Luth takut padahal mereka
adalah para nralaikat utusan Al1ah datang dengan lr,ajah yang tampan?
.law.abannya karena kaumnya adalah karLil horno vang senang dengan
laki-laki santeng. Dia takut kalau tamu-tamllnya diper'lakLrkan jahat oleh
kaumnya C')i 8: JW:'* 'u- ,lict tnet'ctso sLtsuh kcu.elct (kerlutcltgcutl

nterekcL, clan (meru.so) tidak ntentpunyai kelruatun tmttrk melinrhtngi
rrt ere ka .

Zor'a/lengon maksudnva mengambil sesriatu den_qan mudah.
\'laksucl pada ayat di atas adaiah dia tidak nremiliki kemampuan yang
rraksimal untuk nrelindungi para tamu dari kejahatan kaumnya.

Bila drperhatrkan ayat ini dengan ayat sebelumnya diter-nukan
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perbedaan. $') dan tatkala utusan Kami (Wn

malaikat) clatang kepacla lbrcthim. tentang Luth bj il,'r 'crgE ;
dan tatkalo datang riu,can-uttLsan. Kami (par.a malaikat) ittt ke1:.. -
Luth, kareta para malaikat sedikit terlambat saat mengunjungi Ibrahi::

Saat kaumnya mulai melihat para tamu, Nabi Luth pun mulai ta.. _

akan keselamatan para tamunya, untuk itu para malaikat menenans.,._-

J-J.at i ug aur;r :r dil-ri; J+i rl L;, \) 'jej .t t ja, dan rttei.._

berkata: "Janganlah kamu tctktLt dan jangan (pula) .!t1.\,r,;
Sesunggtthnvo kami akan menyelcmtcrtkan kamtt dan peng .

pengikutmu, kecuali istrimu, dia adalah termasuk orang-oratl,g 1u, r
tertinggal (dibinas alran ).

Jangan takut terhadap kaum homo itu, kami bukan manusia. ter.:
kami rnalaikat, kedatangan kami tidak lain kecuali menyelamatkaru:--
dari mereka. Kami akan mencabut kejahatan ini hingga ke akar-akam.,,
Di sisi lain, kami akan menyelamatkanmu dan keluargamri dari az,:
yang turun kepada mereka.

i-U'r"' )l ke< ttuli istt'inttt karena

dakwahmu, membuka rahasiamu kepada kaummu dengan menunjukk.:
kepada mereka bahwa di rumahmu ada tamu-tamu yang gagah.

,JJ.6\ ',t'4g clia aclalah termasuk orang-orang yang tertirtgg";.

(dibinasakan). Dia kekal dalam siksa. Tapi apa siksa yang ditimpaka:
kepada kaum Luth? *'r*

(QS al-'Ankabfft l29l: 3a)

G ;.: ""a_?i ,+" )^t-.F 5]*Ct
@ <,;5"'t;'fu,r-tai

Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas
penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.

Rijz/kejam adalah azab yang turun dari langit, dan batu yane

dihujankan Allah kepada mereka. a!*",ir,i ! atas penclucluk kota irti
karena mereka berbuat fasik. Diakibatkan kefasikan dan keluarn'a
mereka dari manhaj. ***
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(QS al-'Ankabflt [29]: 35)

(i aH. 
", 

A'"4,' 4v -til-': z;; A;
Sesttt'tggtrhnvu Kami tinggaLkat darinva sattt tttndcr )'tLng nyata

b ctgi o r ottg- ot' cm g \ (ltt g b er okal'

Karena azab dengan batu rni ditimpakan khusus untuk mereka' Azab

'.r sendiri t.tur-, -e,ig1,unl"tfun meieka dan dijadikan pelajaran bagi

rang yang berakai. ,2,,'''gg"l'"'-tct licrttttr (hcri pendtttlttk Mekoh) benctr-

':rrur olran nrelultti bekas-bekus) nterekcruli v'aktt' pagl' (QS ash-

.iliffit|37]:137).JaclipelajaranterusdapatdipetikdarikotaSodom

..rat manusia berjalan melawati negeri ttr"r'

,qN ANLAeut tq.Juzto

et i;\ scttu tarttla yctrtg tt|ctttt. A.t'crt/tonclo adalah sesuatu yang

:enakjr'rbkan yang menarik ulttuk direnungi'

,:dtln/ietat t.t ugui bukti kekai dan tampak

.rri :iapa Pttn'

;t:W" fF bagi ttrang-ot'ctt1g t'ctng berolcal maknanya bagi orang

.lngmelenungisebab-sebabhirrgganegeriitudimr-rsnahkan.danbagi
,.,ig yurg meiieliti kenapa Allah menurunkan azab' ***

Cobaan terhadaP Nabi SYuaib as' - -
(QS al-'Ankabfrt [29]: 36)

V,i' ai'\t\$ 2;:L. JC& G #6 4i Jt-'
\ / ', ..1.ii .- i,',': <' ' . <i( "'ii,-, .4-/- ,f;\" C\P )3 t1l t ,371

(Kanti telcth nettgttttrs) kepctcla ltendttdtk Madvan' 'sattclara

merelect Sttraib, niaka cliai:erkata" "Hai katrntku' sembahlcth

ALlah, hcrrapkanluh @ahula) hari akhir' claniangcut kulicttr

berkelictran di bumi berbttat kerusalrun'"

Lfaclt,anadalah nama dari salah satu nama-nama anak Nabi Ibrahim'

Dinamakan kabrlahnya atas namanya' karena menurut tradisi suatu

kabilah dinamakan oru. nu,ru sosok kaumnya yang },lli1g karismatik'

DarisitulahnamapribadibertrbahmenjadinamakabilahdanSeterusnya
rnenjadi nama suatu-"ge'i' tatkcrla 

-ia. 
santpai di strmber air tteget'i

Macl,rort (QS a1-Qash"tf,iZSi' 23) Madyan ierletak di antara Thursina

dan Sungai Efiat.

B at't' i n a h i t e r o n g attinY a

tidak p.'nrah iersetnbttnYi

+)t

l.rl
:



T.qrsn Sr'q'zus,l r Jrrro ru

Ini adalah sekilas tentang kisah Madyan dan saudara mereka S'. *, :
Kisah ini juga pemah dikisahkan bersama dengan kisah Nabi Nfus.

Dimnlai dengan eli toudora mereka untuk menunjukkan':' ,,r

ketika Ailah rnemilih siapa yang layak dijadikan rasul, mak: l';;
memilih orang yang mencintai kaumnya, mereka mengenal _.--r:
belakang hidupnya, mereka telah berinteraksi dengannya sebelui:_ . -
Dia seorang yang baik dan bukan perusak, hingga saai _i
menyampaikan risalah dari Allah mereka dapat mempercayainya.

4lJt tr.r-it e, L" JUJ mol;n clia berkata; "Hai ktttrtttkLt. sertt". _

oleltmtr Attah'. Kata kaum tidak dinisbahkan kecuali untuk lak.-...-
Karena nrerekalah yang yaclint/melaksonakan aktivitas kehidr_r1.,:: _
luar rumah dan menanggung beban berat kehidupan. Buktinr a .

orang-oratlg ,vang beriman jcmganlah sttatu kamn mengolok-olok i _;. -
yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diololc-olok) lebih bcii: .. ".

ruereka (yang ntengolok-olok) dan jcmgan pulo wanitct-t,.;.-. --
(mengolok-olok) w,cutitct-wanito lain (karena) boleh jctdi wcutitrt-t,.;
(yang diperolok-olokkan) lebih baik dari yvcmita (yang ntengoktk-,
(QS al-Hujurdt [,tr9]: 11) Disebltkan kaum sebagai lawan \\'ar..-.
mengisyaratkan bahwa kaum adalah laki-laki.

Ibadah adalah ketaatan menjalankan perintah dan rnen-i, - 
-

larangan. ;jlr l;i.Lr sembahlah Allah artin/a taati segala irps \;,..
diperintahkan-Nya, dan jauhilah segala apa yang dilarang-Nya. Se1.:::--
kalian berrrnan kepada-Nya sebagai Pencipta, kalian harus menden,-,-
finnan-Nya dari segala jenis nasihat dalam bingkai "kerjakan" ;,
"tinggalkan."

Ketahuilah bahwa Allah Swt dengan seluruh sif-at sempurna-\".,
telah menciptakan kita dan menciptakan segala sesuatu untuk kr.,
Manusia dengan menyembah Tuhan tidak menarnbah sifat yang b:.:_
bagi-Nya. Dia adalah Tuhan sebelum rnenciptakan kita. Dia Tul,.:.
Yang Maha Kuasa sebelum kita ada, dan Dia Tuhan yang te1.:
menciptakan alam semesta sebelum kita ada. Kemudian setelah itu k.:,
kufur kepadanya dan mendustainya. Namun Dia tidak menghentrk.:
pasokan nikmat kepada kita. Jadi, Dia adalah Tr-rhan yang sangat lar:,
untuk disembah dan ditaati. Karena ketaatan kita kembali r-rntr:k kr.,
sendiri.

Llbudiah/penghcnnbaan adalah kata yang tercela bila terkait sai,.
manusia dengan manusia yang lain. Karena penghambaan antara sesalrj
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..anusia menirnbr_rlkan sikap yang disembah meralnpas hak yan-e

r.renyembahnya. Tapi penghambaan kepada Allah berarti hamba

:tengambil dan menikmati segala fasilitas Tuhan. Penghambaan kepada

:ranusia menimbulkan kehinaan dan kelemahan. Sedangkan
":enghambaan kepada Allah inenimbulkan kemuliaan dan kekuatan.

_ nik itu orang-orang yang menginginkan kebaikan selalu metnerangi

:L.nghambaan manusia atas manusia dan membebaskan mereka dari

:erbudakan untuk beralih kepada penghambaan manusia kepada Tuhan

\-ang Maha Esa.

Perintah pertama yang diucapkan Syuaib kepada kaumnya ;'iJl rli3r

,entbahlah Atlah, begitu juga lbrahim, tapi kenapa Luth tidak

:nemerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah dan dia lebih

konsentrasi pada masalah yang merebak di antara kaumnya?

Jarvabannya, karena kaum Luth juga bagian dari kaum Ibtahim dan dia

beriman kepada agama Ibrahim, dalilnya, \i i ;n maka Luth

rrtembenorkan (kenabian) n,va. (QS al-'Ankabiit 129): 26'1 Jadi, Luth

adalah pengikut Ibrahim, dia tidak memerintahkan kaumnya untuk

rnenyembah Allah, karena Ibrahim telah memerintahkannya kepada

mereka.

t\t ip, tr':\s harctpkanlah (pahala) hari akhir. Ayat ini

rnengisyaratkan bahwa tidak ada kamus tentang "akhirat" di hati

,r..&.. Akhirat tidak dqadikan sebagai barometer dalam segala gerak-

gerik perbuatan mereka. Atau rnereka menduga bahwa di akhirat

inereLa tidak dikembalikan kepada Allah, atau mereka dapat luput dari-

Nya. Untuk itu Syuaib mengingatkannya dan mengajak untuk beramal

saleh demi rnenghadapi akhirat kelak.
Kenapa manusia tidak beramai untuk nenghadapi akhirat?

Sementara di dunia ini saja kita selalu memperlakukan diri kita dengan

logika akhirat. Contohnya. kita mau bekerja membanting tulang dalam

bercocok tanarn. mulai dari membajak. menanam, menyiram...

sepanjang musim, naltlun saat ntusim panen tiba semua kerja keras yang

telah dilakukan, keletihan dan kepenatannya terlupakan karena gudang

telah penuh dengan hasil panen. Pada saat itu, orang yang bemralas-

malasan akan menyesal. Pada masa panen apa yang telah diambil

dahuiu dari gudang yang teiah kita duga menguran-qi beras di gudang

sebanyak satu kaiung untuk benih. sekarang telah kembali menjadi

sepuluh karung. Apa yang dahulunya diambil ternyata ticiak mengnl'angl
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tapi malah menambah.
Begitu juga dengan akhirat hams dipahami

ini. Kita menanggung letihnya beban ibadah, dan
meraih nikmat yang kekal dan abadi di akhirat.
betapa pun hebatnya ia akan mengalami
meninggalkannya, karena kematian kita. Atar-r ,

kita, hingga kita jatuh mrskin.

dengan logika sepe..
ketaatan di dunia ai,.
Karena niknrar dL.r- ,

dua hal. Kita 3k,-
ra akan menrnggalk,:

Sedangkan di akhirat, kita tidak akan meninggalkan nikmat iti.r .i.:,:
nikrnat itu pun tidak akan meninggalkan kita. Jidi. sudah sepanrasn,.:
krta berorientasi akhirat. berbuat atas namanya 1000 x lipat. walaup,-;
ibadah itu menyusahkan, dan iman ,iemiliki konsekuensi, tapi lih:
balasannya yang berlipat. Bila terhadir barasan Allah r-riscaya kerja ker:.
rnenjadi senang dan membahagiakan. Begitu juga, ;it u terhac..
pedihnya siksa atas kemaksiatan, niscaya kita segera menlauh darin1.a.

Jadi, yang menyebabkan manusia llanyut dalam kemaksiatan karen,
dia tidak menghadirkan dalam otaknya pedihnya siksaan akhirat: d:.:
menyebabkan manusia malas untuk taat. karena tidak tersamb::
padanya rnani snya pahala.

Nabi bersabda: "Tidak berzina ,\eorang berzina setlangkan cli,.
ntukmin, dan tidak nteminum kltama, seora.tTg penintun khcutt,;,
sedangkan dio nnrkmir. " Maknanya, kalau dia menghadirkan imar
tentu dia tidak melakukan dosa-dosa ifu. Tapi karena lupa iman.
terjerumuslah dia dalam dosa. Sebaliknya, kalau manusia menghadirkar,
indahnya pahala maka itu akan membahagiakannya. Nabi bersabda
"Tenangkan hati katni dengan salat dimulci clari ktrmantlang azailt)n!
ya Bilal. "

l-.ui ,,11t C tjr" !] clctn jangan kalian berkeliarun di burtt;
berbtrat kerusakan. 'Atsau adalarr kerusakan yang tersernbunr r

sementara .fctsi.d adalah kerusakan yang nyata. Makna ayat di atas f,i
ta'tsau 'utswan ia menjadi maf'ul mutrak, atau dia seperli ucapan ylri
qu'fidan.

Allah tidak berkata: "Berbuat baiklah," tapi Dia meminta dari tiap
individu untuk meninggalkan alam yang sudah baik ini dalam keadaan
baik dan jangan dirusak. contohnya, sungai Nil di Mesir merupakan
pemberian Tuhan, akibat pencemaran yang dilakukan manusia, sehing-ua
manusialah yang pertama kali merasakan dampak buruknya, hlngga uiia
penduduk kota Kairo mau lebrh nyaman, terpaksa mereka pergi ke
pedesaan yang masih asli. asri tanpa polusi, tanpa kebisingan.
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AN ANKABITT 29.Juzzo

Terakhir.dikaitkanibadahkepadaAllahclenganakhiratdalam
'rnyakayatkarenadiar,ta'atLr.luanakhiribadahadalahmeraihpahala
--.rn menjauhkan diri dari siksa' ***

(QS al-'Ankabtt l29lz 37)

,/ . t' .\*.-'1:-t,./-":tt:< 11:')"'\49
'; <,gr;i); J\z+t\b 2"3;.j\ a<r-L>u 'J-
l,IakamerelrctmentlttstctkctnSttruib'lolumerekaditintpagempu

), ct n g cl a h $, at, tl o n .i a di l a h m e r e k cL m a 1,- 
at -nt a| a t l.' cl 11 g

b e t' ge t i ntp an g tt t1 tli t e ntp a t - t e mp u t t i rt g grtl nt er ek ct'

Kenapamanusianrendustakanajakankebaikan.?Karenamanusiaitu
:elahrusak dan jahat. Tidak ada yang mendustakan kebaikan kectiali

or"ng yurg mendapat manfaat dari tersebarnya kejahatan' Kebaikan

:eiahmemutuskanrezekimereka'Iatelahmenarikkedudukandan
kekuasaan mereka.

Semua orang yang melawan dakrvah para tlabi adalah para penguasa

kaum dan puru p.*b.'ut. karena meieka sangat berarnbisi ttntuk

,r.r.*p..tut',orku, iekuasaan itu' dan berharap agar mallusia lain tetap

menjadibudaknya.Makabagaimanamungkirrtlerekanraunremberi
Ialan kepada para r"*t? KalaLiti<lak? Bagaiinzrno tl-Tqk]'Abclullah bin

UbaymernbenciRasulullah?KarenapadahariNabiMuhammadtibadi
\,ladinah penduduk Madinah sedang mempersiapkan mahkota untrik

.\bdullah agar dia dapat dilantik menjadl raja di Madinah' namun saat

\{r'rhammadtibamerekasibuktlenganpenyanrbutanMuharnmacldan
,r.t.rpot ur-, dari perihal pelantlkan itu serla berpaling darinya'

Tapi apa yu,lg Jit u,"kan Syr'raib kepada kaumnya hingga mereka

tnendustakarrnya.TSyuaibberkatatentarrgduaperintahyaitr"isenrbahlah
Allahdan haraplah hari akhirat, dan satu larangan yaitu jangan merusak.

Perintahdanlaranganaclalahperkataanyangtidai(mengandungunsul
benar dan saiah/dusta. Karena ta insy-cr'/lterintuh bukan. lthrtbar/l:erita'

Jadi.apamaknadustapaclaayatini.]Dustaadalalrkamr-rberkatasesuatrt
telah terjadi padahal ia-tidak ierjadi, atau sesuatu tidak terjadi padahal ia

telah terjadi. Dusta ierkait de,-,gan berita. Bila sesuai apa yang dikatakan

clengan iealita berarti benar, bila bertentangan maka ia dttsta'

Makna aortu iuou ayat ini adalah mereka tidak rnar-r mengikr-rti

perintahSaatdiperintahkanuntukmenyembahAllah.Padahalsyr-iaib
adalah rasul utusan Tuhan. yang memerintahkan mereka untuk

menyembah-Nya. Karena menyembah-Nya aclalah lvajib clan harr
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akhirat adalah pasti, serta merusak bumi adalah terlarans. rI
maknanya berisikan tentang khabar. Dua perintah dan satu taralpml
harus dipatuhi tapi mereka mendustakan ryu d"rrgu, tidak mematuii- I

Akibat dari pendustaan iru ialah *+21t p4:iri taru mereka did
gempa yang dahsyat. rnilah sangsi hukuman dari Allah. Dalam sural
disebut raifah/guncangan sedangkan dalam kisah syuaib yang hhI
surat al-Hijr dan Hud disebut telah terjadi pertentangan ,- ^iku 

krrl
jelaskan bahwa shaihah/guntur adarah srara yaig 

'keras 
Fl

mengejutkan. Suara ini tidak terdengar kecuali akibaf taritan udara izll
keras, kalaulah tarikan itu lembut tidak disebut guntur. " I

Jadi, guntur yang mengguncangkan udalra dengan ke.us a{
menimbulkan rajfah/guncang yaitt g.-pu kuat hingga m"rghuo.dl
rumah dan apartemen, bagaikan habis terkena bom rrrt hr. raai. o-rl
dari shaihah/guntur dilanjutkan dengan rajfah/guncang. xaJ
Alquran terkadang menyebutkan asli sangsi yuin thoihah/guntur {
terkadang menyebutkan dampak dan sangsi it* yaitu r aifah/gi n c ong*l

'iNA py t ti,+:ti lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyor, fl
jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-temA
ti nggal mer eka. Dikatakan as hb ahit/s ubih brtkan" s hdra/m enj a di kafl
Al1ah ingin menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi oi watcru ,ru,{
Biasanya serangan terjadi di waktu subuh/fajar saat musuh belum sij
untuk melawan. Mereka masih dalam keadaan lelap tidur atau bermald
malasan. Sampai detik ini pimpinan perang selalu menginstruksihl
unfuk memulai pertempuran di waktu subuh, agar musuh terkeiut. I

Kemudian kita berpindah kepada cuplikai rain dari grgrrun pil.l
rasul. *** 

|
cobaan terhadap Nabi Hud as dan Nabi Saleh as. I

(QS al-'Ankabtt t29l:38) |

Tersrr Sya'nell,t Jrm ro

,r, fU) -<X iu it''',t tilG5.// i.a'
'-2)J

r;{' ^ o * /'.i' i;#ij,{3;arti *i^'i;n ilt;1 :_frf *
(Juga) kattm Ad clan Tsamud, dan stutggtrh telah ryata bagi

kalion (kehancm'an rnereko) ctari (puirg:puing) tetnpat tinigal
mereka. setan menjodikan mereka ttternanclattg baik perb"r,nu_

perbLratan mereka, lalu dia menghalangi ntereka dari iulan
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(Allah), seclcmgkan tnereka adalah orang-orailg yang

bc rpu ttd u tr g(t tt to i o ttt.

Dalan-r ayat ini terdapat kisah yang cukup singkat' Dimulai darr

rrukadimah langsung ditutup dengan -akhir 
kisah' Ad dan Tsamud

adalah rnukadimah Wa| J; ;3 g ;$': dan strttgguh telah nyato bogi

kctlian (kehcnctn'an mereka) tlari (ptting-puing) tenlpat tinggal rnereka'

Ini kisah ringkas yang mereka alami. Seakan-akan Allah berkata kepada

kita: .,Aku tidak mengisahkan apa yang menimpa mereka, karena kaiian

rnenyaksikan daerah tereka saat melintasinya di siang dan malam hail.

Sesinggultn,vcr kcmttr (hai pen4ucluk Mekahl hencu'-be]tttr 1\an ntelctlti

hekailbekcts) nterelra cli wlctlint pagi, dan di v-akttt malam. lulaka apakah

kcmttt tidak ntemikirkan ? (QS ash-ShAffht [37]: 137-138)

Sekarang dengan kemajuan zarflarr manusia telah mampu

mengga,rbaikar-r apa yang ada di perut bumi. Terlihat ba,yak sekali

perriilgalan dari daeiah Ad, Tsamud, Ahqaf. Apakah kalian ticlak

)nemlie"rhatikan bagaimana Tuhanrnu berbuot terhadap katm Ad?

6'aiit1 pendn4ttk i,'rr,,, t'u,rg ntentpLrt,ai bongunan-bctngunon )':ttttg

tirtggi. (QS al-Fajr [89]: 6-7)"iadi 
wajar bila kiia berkata: "Benar, u'ahai Tuhan, karni melihat

kawasan panukiman mereka saat kami melintasinya, walaupun dalam

bentuk r.iu-"n gar-nbar yang menggambarkan perkampungan itu'"

p6ii i,i+, d i:, clan setan meniadikan mereko memanclcutg

baikperbttaton-perbucttcultttereka.Maknanyatnerekadigodasetan
untuk tetap kufi.rr-, dengan ra).Llan bahw,a kekufuran adalah jalan yang

paling nikmat dalam hiduP ini.

,#, ,t"$:rA lctltt clia ntenghctlungi mereka dori jalan (Allah)'

selama mereka telah digoda oleh setan sehingga kesesatan itu indah, dan

gemar berada di jalan setan, maka mereka pasti menolak jalan iman.

,J"* tit?'S seclangkan mereka odalah orang-o,ang yang

berpantlangan tojam. Kami menyiksa mereka bukan tanpa alasan. Allah

*.-ltiLl p-rinsip dalan'r memperlakukan han-rba-Nya. Kami tidak akatt

,rrnrrgr,rrrb ,ebeitutt Kartti tnertgtrhLs seorang rasul' (QS al-IsrA' [17]: 15)

terteUitr dahulu rasul diutus untuk menerangkan manhaj dair

memperingatkan bahaya bila melanggamya dengan kekufr-rran' Jadi.

Allah tidak menyiksa kecuali setelah Dia n-rengutus rasul kepada

mereka. lalu mereka mendustakannya. **x

-_
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T,qrsrn Sy.q'nawr Jrm ro

Cobaan terhadap Nabi Musa as.
(QS al-'Ankabfft [29]: 39)

---i( /a ,-l/ ..li,o---j^!!:ry .o;L b: (6j 5r";; arj'T
iF...-.-- /-:.*, "t-l L" '.::-\':\'-r '-:"JtP=- -:\ s: gi\ 5, ))\--;:

(Juga) Karun, Firaun dan Haman. sesunggtthnya telah clatcutg
kepada mereka Musa dengan (membawa bukti-bukti) keterungur.-
lceterangan vang ny(rta. Akan tetapi ruereka berlaht sombong ti.

bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput (dari
kehancuran itu).

Ayat ini masih menceritakan secara umum tentang gugussn ::,:
rasul, khususnya tentang orang-orang yang mengkufuri rrler;:,:
Sebelumnya tentang Ad, Tsamud, umat Nabi Hud, Nabi Saleh, dan p,::
ayat ini diceritakan tentang Karun, Firaun dan Haman sefta umat \,:
Musa.

Dalil pada ayat sebelumnya eA4a tl?l sedangkan ntei."-
adalah orang-orang yang beryandangan tajant. (eS al-'Ankabut [i:
38) dan pada ayat ini dalilnya adalah ?4u, Ai e,A -\,iJ_, .;.

sesttngguhnya telah datattg kepada mereka Musa dengan (memh,;. -.

bukti-bukti) keterangan-keterangcut yang nyota. Dengan perkara r":.
nyata dan jelas serla tidak dapat diragukan lagi bahrva Allah itu be::,:
dan rasul itu benar sebagai penyampai pesan darinya.

.f)11 € t)';€-\e akutt tetapi nter.eka berlaktt sombong cJi (rttL,,:.;

bumi. Istakbar maksudnya i/ia'ala kibr arlinya ada penorakan ci:-.
dalam diri untuk menjadi angkuh. Karena orang yang angkuh ,r.:
merasa besar harus memiliki potensi asli dari dalarn diri. Bila potensl 1,-
pemberian Tuhan maka dia tidak layak angkuh. Karena sangat m.unsk,:
potensi itu ditarik darimu. Untuk itu kita katakan kepada orang \ar-:
angkuh bahwa matanya telah lupa dari melihat Tuhan yang tenruju;
pada kuasa-Nya di alam ini. Bila saja Tuhan ada di daram hatinr "niscaya dia malu untuk angkuh.

Jika manusia melihat keagungan Tuhan niscaya dia akan meras;
kecil dan hina serta merasa malu untuk bersikap angkuh. orang 1'an_.
angkuh berkat kekuatan dan kesehatan yang ada pada dirinr,
sebenamya adalah orang yang bodoh. Karena dia tidak melihat di sa":
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-,rinya lemah di hadapan orang yang menjadi sasaran angkuhnya' Boleh

-rdi orang tersebut merniliki keiitimewaan di sisi lain, atau dia memiliki

.L'pintaran yang lebih ;""t* dari sekedar sehat dan kuat' Lebih jauh'

.ilakkah dia melihat uit *u fesehatan itu bersit-at 'aradh/temporal yang

,r.rpat lenyaP darinYal'?

Pada ayat ini diterangkan bahwa Karun' Firaun' Haman berlaku

,,rgk,[ r# Musa datangLe''bu*u tanda-tanda kekuasaan Allah yang

:rr,ata. Mereka ,r.noluk".rrrtuk mengikuti manhaj Tuhan bukan karena

.i*n f -""1*g "0" 
di dalam jiwa, atau potensi asli yang ada, tapi lebih

-<arena penolakan yang tidak pada tempatnya'

JiE\.11i66'ltlontiatlalahntet'elraoratTg-orctngyailgluput(tlcu'i
:,,,hr'niuro', i/u/. Mereka ditolak untuk,-renjadi orang-orang sabiqitn/

,a.dcLhuln. Di ayat l'ain. Kami sekali-kali, tiil.alc.clcLpat dikalahkar, (QS

rl_WAqi'ah tsol: ooJ i ctbaq/menda.htiltti pada hakikatnya .tidak 
dipuji

.lan tidak alceta, tafi hasilnyalah yutg dinilai' Dalam rangka

memperebutkan apa diuduku'l perlombaan hingga ada pemenang'

Seperti ucapan manusia saat ini tentang sebagian umat islam yang

disebut dengan rai' i/kembali'

KembaliitrpuOut'ukiku'nyutidakiahterpujidan-tercela'bolehiadi
adaotangyangdut.rnv"u.'r.r,'r"'-lebihankemudiandiakembalikepada
manhaj Tuhan fringgJ*trr1"0i n9'T11'.tentu saja "kembali" seperli ini

t erpuj i. Bukti bahwZ" "'t "i 
t n" n tl ah t itt i / b e r s e g e r ct ti!1\ tel eta adalah :

ber,segeralalt kamuini),ao orrpunandari TtLltinmu. (QS Ali ''nrAn [3]:

t Zl1 
"S 

dri' {t atlrtrry a s ab i q iL b er lom b al a h'

Dengan demit<ran matula sitbiqin di sini adalah luput dari siksa

Allah di akhirat. Tidak ada seorang pu1] yang dapat luput dari siksa-Nya

di akhirar. Mereka iarf. J"p" -.iOut,.,tui Attutr, mereka tidak mungkin

iepas dari kejaran-N];,';;;" rr.uas1.|,.lrah tidak pemah melemah untuk

tn.-un,u, dan menangkaP mereka' ***

Perlawanan terhadap Kebenaran Pasti Hancur
(QS al-'.Ankab0t l29l: J0)

.rN ANrreut zs-Juzzo

)i1"t "7 )7 z1/ l-a)Lt ,rt ,#Jr.4> r;;rtu!93
"j,i:; 4:^ii rGL :,1 A$ i4)i

,- ,.2 7 -. ,^-i)*u*'3\de
_ _1,,,.,.
uuu;t
,A <,':5" fr5 G'U,f-s: : i "+)-Xi <'t4
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TarsrR Sre,n-,{wt Jrrm ro

Maka ma.ting-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan
closanya, ntaka di antara rnereka ada yang Kani tirupakan

kepadanya hujan batu kerikil clan cli antari mer"ko ,d, yn,rg
clitimpa sLtara keras yang tnengguntltr, dan cli artrctra merekct ctclt;
yang Kami benamkan ke daram bumi, dan di antctra mereka ctcltt

yang Kami tenggerornkan, cratt Aroh sekctri-kati tictak hendok
menganiaya mereka, akan tetapi merekarah.vang me,gcmiaya crrt.:

mereko sendiri.

Ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir yang terah diseb,tk.pada ayat sebelumnya dari kaum Ad, t*-ud, Muiyur. kaum Lii.-Karun, Firaun, dan Haman. Allah berkomenta, yurg meliputi rl,:individu atau kelompok itu secara umum karena mereka semua s::_tipe, yaitu kufur kepada Allah.
)si m61fto masing-masi,g (merekct itul artinyatiap-tiap mereka 

'a:-:telah Kami sebutkan namanya seberum ini clari kaurn kafir. Tat^ri, :sini sebagai ganti dari siapa saja yang namanya telah disebutk._
sebelumnya.

ya u"t;i yoil1i siksa crisebabkan crosanyo. Akhzlpengambir..
maksudnya adalah penyiksaan dengan kekuatan penyiksa. Bira 

'an.menyiksa Allah tentu sangat kuat.bia berkata tentang rrrr r* i1,.,Kami azab mereka sebagai azab clari rr,,rg ioir)lirkrro lctt.Mahakuasct (QS ar-earnar [54]: 42) 'Aziz/Mohiperkasa' 
"nirr" ,rrl.menang_ dan tak perrah terkalahkan. Muqtatrir- afiinya eaclir./Mcrri.,Kuaso dalam menyiksa, di mana tidak satu makhluk pun-yarg dup..mencegahnya, karena dia, Aziz.

Pengambilan daram wujud penyiksaan ini terjadi akibat dosa bukankarena kezaliman dan semenu-*.nu Tuhan. Siksaan tur.un sebasalbalasan atas dosa yang diperbuat adalah wujud keadilan. t n,rt il;;;
ini ditutup dengan Jrlk" &;i t_itli ;t ;-*1j4 ii.lr ;s 61 da, ,tJ1,,i,
sekali-kali tirlak hendak nt-ertgauial,a ntereka,' akan tetay:i nterekarai.
.t,ang ruenganiaya diri mereka sendiri.

Kem,dian Ailah memperincikan sarana yang digunakan untuk
menyiksa ?u * aa'ri i fii maka cli antcu.a ntereka acla t,atts
Kart_ti tintpakon kepadanyo hujun battt kerikit. Hdshib berasal da,
fta'sha/baru kerikil yang dilempar bukan dengan trJru, untuk merukai.tapi untuk membakar dan menyengat saat dilempar. Tidak disebut:
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,cN-ANK,{su t zs. Juz ttt

"kami mengutus api." contohnya karena api bila membakamya' lalu

rnati, maka terhentilah rasa sakit itu. Siksaan dengan batu kerikil yang

rnembakar dan menyengat ini berlujuan agar masa siksaan itu

bcrlangsung lama.

t;a)t'^|'rri'i q'S ctan di antara rnereko acla ycutg ditimpa suoro

keros yang menggtrntru' yaitu suara keras yang mengguncang bumi'

Siksa ini ditimpakan kepada kaum Tsamud. -,))r :: &''i 6J1 dan

tli ctntara mereka acla yang Kani benarnkan ke dalom bumi yartrt Qarun

'S'3i'i &'S ,ton di antara mereka ada tcutg Karni tenggelamkan, yattu

Kaum Nuh dan Firaun.
Ini empat sarana yang digunakan untuk membinasakan kaum kafir'

Api pada iatu kerikii, .,Jutu puda guntur yang mengguncangkan bumi

dan tanah yang menenggeiamkan serta air yang rnenghanlutkan'

Fakhrurrazi mengatakan bahwa ayat ini mengllmpulkan empat unsur

asasi dalam kelangsungan hidup manusia; air, api, tanah dan udara'

pada zaman dulu-manusii tidak membedakan antara materi dan

unsur. Materi itu empat tapi unsur dapat lebih banyak. Udara contohnya

terdiri dari unsur oksigen, karbondioksida dan seterusnya' Begitu juga

dengan air, tanah dan api memiliki beberapa unsur hingga akhirnya

aatalng Mandalif yang membuat tabel unsur dan tnembaginya hingga

dari nomor 1 s/d nomor 93. Kemudian Nlrs Quri menemukan unsur

radium sebagai nomor yang tidak sempurna pada tabel Mandalif'

Terakhir manusia menemukan ada 105 unsur'

Saat ilmuwan membagi unsur tanah subur yang digunakan untuk

menanam maka kita temukan ia terdiri dari l6 Llnsur. dimulai dari unsur

oksigen yang tertinggi hingga magnesirtm yang terendah' karena ia tidak

samiai paOa f lf OOO. Saat rm.rr tubuh manusia diteliti, maka ditemukan

bahwa ia sama clengan unsur pada tanah, yaitu 16 Llnsur' lni

mernbuktikan akan k$enarar-t ,,rlgtupun bahwa manusia tercipta dari

tanah.
Jika kita merenungi empat materi (tanah. air. api, dan udara) rnaka

hal ini juga kita temukan pada diri manusia. Allah menciptakan tnanusia

dari caJpuran air dan debu hingga menjadi tanah liat. kemudian

dikeringkan dengan api hingga menjadi tembikar, lalu ditiupkan udara

hingga dia menjadi manusia', , . J

Ayat ini ditutup dengan jlJi,," pai r;lf 'f-)'W ''lJt 'rK 6'1 datt

Attah sekali-kali tidak hendak rnenganial'o mereka, akan tetctlti
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AN_ANI.ABUT 29,JUZ20

.kami mengutus api," contohnya karena api biia membakamya, lalu

rnati. maka terhentilah rasa sakit itu. Siksaan dengan batu kerikil yang

:rembakar dan menyengat ini berlujuan agar lrasa siksaan itu

:erlangsung lama.

t;!t i:'.r;i'; @1 ctctn di antara mereko ado ycu'tg ditimpa suorct

i;et'as \ang menggtuttur yaitu suara keras yang mengguncang bumi'

Siksa ini ditimpakan kepada kaum Tsamud. .p';\t l-\r-t'i P.j rtan

cli ttntctra ntereka oda yang Kami benornkon ke clalam buni yattu Qarun

n')i'i 91 clan di orLtara mereka acla .vang Kami tenggelamkan, yaittr

Kaum Nuh dan Firaun.
lni empat sarana yang digunakan untuk membinasakan kaum kafir.

-\pi pada batu kerikil. udara pada guntur yang mengguncangkan bumi

,lan tanah yang menenggelamkan serta air yang menghanyutkan'

Fakhrurrazi mengatakan bahwa ayat ini mengumpulkan empat unsur

asasi dalam kelangsungan hidup manusia; air, api. tanah dan udara.

Pada zaman dulu manusia tidak membedakan antara materi dan

Lrnsur. Materi itu empat tapi unsur dapat lebih banyak. Udara contohnya

terdiri dari unsur okiigen, karbonclioksida dan seterttsnya. Begitu juga

dengan air. tanah dan api rnemiliki beberapa unsur hingga akhimya

clatang Man<lalif yang membuat tabel unsur dan membaginya hingga

clari nomor I s/d nomor 93. Kemudian Mrs Quri menemukan unsul

radium sebagai nomor yang tidak sempurna pada tabel Mandalif.

Terakhir manusia menemukan ada 105 unsur.

Saat ilmuwan membagi unsur tanah subul yang digunakan untuk

llenanam maka kita temukan ia terdiri dari 16 unstlr, dimulai dari unsur

oksigen yang teftinggi hingga magnesium yang terendah, karena ia tidak

sa,nfai paaa tltOO0. Saat unsur tubuh manusia diteliti, maka ditemukan

bahu,a ia sama dengan unsur pada tanah, yaitu 16 unsur. Ini

rnembuktikan akan kebenaran ungkapan bal-rlva manusia tercipta dari

tanah.
Jika kita merenungi empat materi (tanah, air, api. dan udara) maka

hal ini juga kita temukan pada diri manusia. Allah menciptakan manrtsia

dari campuran air da1 debu hingga menjadi tanah liat, kemudian

dikeringkan dengan api hingga menjadi tembikar, lalu ditiupkan udara

hingga dia menjadi manusia' ., . .

Ayat ini ditutup itengan Jiilli '&ii ti' 6J') @j4 iirr lrS 6'1tlan

Atlah sekali-kali tidak henclak menguniavct rnereka, ttltcut tetupi
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merekalah yang nxenganiava cliri mereka sendiri. Allah S*r ..,r
memuliakan manusia, dan sesunggtthn,va terah Kami mnliakrtrt -;....,-
anak Adam. (QS al-Israt' [17):70) Dia memuliakannya di antara se .-. *
makhluk yang ada dengan akal pikiran untuk dapat berikhtiarrmer:-.
Bila diteliti alam semesta maka ditemukan manusia makhluk ,. .- 

-.palrng mulia. Jenis makhluk di alarn ini bertingkat-tingkat. pe ,. . -

manusia, di bawahnya haiwan, kemudian tumbuh-tumbuhan *,*
terakhir benda mati. Manusia sebagai penghulu alam telah dimLrli:,,-
Allah dengan akal pikiran tetap memiliki unsur benda mati, den-ean -,
pengaruh gravitasi yang ada padanya. Dia juga memiliki unsul. rL'.- -:dan binatang. Jadi dia memiliki setiap apa yang dimiliki oleh mal-, *,
lain di bawahnya, ditambah akal pikiran. untuk itu, Allah :.*,n
membebankan kita kecuali setelah akar pikiran kita matang dan bah_:

. Manusia yang berakal da, berikhtiar tidak layak untuk ftr: : -,kecuali kepada Zat yang lebih tinggi. Bila menyembah zat yang -: _ :
rendah nTaka hal ini aneh dan tidak pantas. Untuk itu Allah berth: ::
dalam hadis Kudsi: "wcrltcti anak Acratn, Aktt ciprctkan k(tn,/ i,,:- "

menyembah-I{u dan KtL ciptakan seluruh ctlctnt senlest, it,..- ,

berkhitlnracl kepaclarmL, ntaka jangan sibLk terhaclap apo .t,Lrtg ,
menjadi hokntu dengan ntelupakan opa yirs' tnti .,
kewajibanmu. " (HR Ahmad)

giaUJ ifur is 61 ctan Ailah sekali-kali tidak henclak tnengul .

mereka. Allah tidak pantas menzalimi, terbesit makna bahua .:
mampll menzalimi, tapi tidak Dia lakukan, karena Dia telah rreuzi--r.--
sitbt itu pada diri-Nya. Bukan karena Dia tidak mampu tapi kar.ena ...,-
itu tidak layak untuk-Nya. Karena zarim aclalah sifat meneambii ..,,
orang lain, sedangkan Allah adalah pemilik dan pengJasa se,.i:
sesuatu, jadi untuk apa zalim.

Makna ini ditegaskan lagi dengan dan sekali-kati tictaklah TLrltLi,:,- .

zhalldnlmenganiaya homba-hamba (|,lyo) (eS Fushshilat l41l: -
dalarn wujud ntubalagltah/superlatif, zhailant bukan zhalim^ ken;:,
Karena ketika Allah membolehkan diri-Nya untuk melaku.,,_
kezaliman, maka kezaliman itu akan datang sesuatu dengan keku.,.,*
yang dirniliki-Nya, maka jadilah ia zltallam bukan ,hnli,,r. -\r.,:
mustahil bersifat demikian.

Kemudian penafian zhallam itu terjadi pada'abicl/hantbct-ltct,:-.
bukan 'obd/scttu hornba. Jadi, berbilangnya manusia menyebal.k,:
berbilangnya kezaliman, maka wajar bila bersifat zhallam.
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JJfi,, ;i-ii t-ii St ckctn tetapi merekalcrh yang illenganial'a cliri

ittereka sencliri. Kezaliman diri mereka terjadi karena kekafiran yang
mereka anut setelah kemuliaan yang diberikan Allah. Sewajamva
mereka meningkatkan kemr-rliaan diri dengan menyembah-Nya, bukan
n-ierendahkan dengan menyembah unsur yang lebih rendah dari mereka.

Setelah berbicara tentang kaum kafir yang menyekutukan Allah dan

rnendustai rasul sefta siksa yang menimpa mereka. Selanjutnya Aliah
rnemberi perumpamaan yang mendekatkan hakikat tersebut. **x

'Ankab0t
,

,_)- J) O)
a ,l/-,
r-tj-l L-t.

" 4';5;\j't4i"r--ZAi
P e r untp cLut cta n oran g- o r an g .r' o ng m en ga rub i I p e li nd u n g-

pelinclung seloin Allah adalah seperti labu-laba ),ang membuat
rumalt. sestutggrthnl'a rumcLh vung paling lemoh iulah rumuh

laba-l ubu kalau mereka mengetohui.

Kata ntatsol di dalam Aiquran ditemukan banyak sekali. Bila
disebut nril,si dengan lsa berbaris tnati, maknanya tctsvbih/metn'ertrpcti

satu dengan yang 1ain. seperli r; 9{ 
',;A tiltrk ttdLt scsttttttt pLttl totlg

.\enlpo clengun Dza. (QS asy-SyirrA 142): l1) Lihat juga QS asy-Syirrd

$l: a0. Adapun matsaldengan baris atas, adalah tasbih/perumpamaan
satu kisah atau berbilang dengan berbiiang yang lain. Berilah matsal/
perlrmpamaan kepoclo mereka (rnanusia), kehidupan cltnia ocloloh

.sebagui air lntjclt yang Kuni turunkcut duri lcmgit. (QS al-Kahfi [18]:
,15)

Allah tidak menyerupai sesuatu dengan sesuatu tapi menyerupakan
satu kisah secara sempunla dengan kisah yang lain. Seperti kehidupan
dunia, keberadaan, kemegahan dan kemcwahannya di umpamakan
dengan tanah, hingga tumbuh tumbuh-tunbr"rhan lalu berbuah dan

akhimya menuju kepunahan.
Untuk itri saat Allah berfinnan: Se.stmgguhnya nuttsal/nisul

(penciptctctrt) Isa cli sisi Alloh, adalah seperti (penc'iptrtrutl Adant. (QS

Ali 'Imran [3]: 59) Ada yang lrengumpamakan isa dengan Adam. Ini
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salah, yang benar bahwa kata matsar berbaris atas aftinya perurlp.:-- ;-l
kisah Isa secara sempuma sama dengan kisah adam. Allah : : n

menyerupai Isa dengan Adam, tapi Dia menyerupakan kisah pencr:.--l
Adam dengan kisah penciptaan Isa. Adam terclpta tanpa ayarr b._. --juga lsa tanpa ayah. Makranya bila kalian merasa aneh de::.:
penciptaan Isa tanpa ayah, maka penciptaan Adam tanpa ayah dan . _

lebih aneh lagi. Bila Isa dijadikan tuhan karena tanpa ayah, maka ,{;.-
jadi tuhan juga layak.

r*.,>i*;t.r!ilt F ,q..rt o.ut ;t| :* tl.jj;Jt ,,'f, y pertntpa/1.....
orang-orrng yang mengambil pelindung-pelindtmg selain Allalt oti.;.. .

s_eperti laba-laba yang membuat r,mah.Ini perumpamaan yang te:.,, '

dengan puncak akidah. Ailah mengumpa*ukun tiat itu &g?r n)e.-;-
lebih jelas dan terang. Ayar ini dijelaskan agar ,r.irludi di..,
permasalahannya di dalam akar pikiran kita. Jangan katakan apa tul..;
Allah dengan menetapkan perumpamaan clalam Arqr-rran? Kar..:,
sesttrtgguhnyo Allah tiada .\egcm membt,tat pnrrr,rrpo*o,n ber:,: ..

nyantnk ataLt yang lebih rendah dari irz;. (eS al-naqaral [2]: 261Kar.;: _
semua makhluk Tuhan bila diteliti akan ditemukan keisiimewaan \;:.:
tidak layak untuk dibiarkan begitu saja. Semakin kecil suatu be,_;_
semakin rumit ia diciptakan. Ini bukti kedetailan, kerapian, keindah..
dan ketekunan.

Kembali kepada ayat utama, bahwa orang yang menjadikan sere.:
Allah sekutu dan tempat minta tolong .u*u ,.p"rti sarang laba-rab,
Laba-laba adalah hewan lemah yang merajut benang-b.ruigryu .,0,,.
begitu detail dan indah. Ia pemah merajut t.rurgryl di gua Tsur sa..
Nabi Muhammad hrjrah. Ia bersama r,erpati auput *eigecoh kau::-
kafir Mekah.

(i oi#t seperti laba-lctba yang ntentbtrat rttmart dari benang yan-.
rapuh ini. Kesalahan laba-laba ialah bukan terletak pada rumah yan_e i:
miliki untuk tinggal, tetapi saat ia menjadikan benang rapuh itu sebaga,
rumah untuknya. Hanya dengan angin sepoi-sepoi yang be.lrembus sij.
rumah itu pun roboh. Padahar rumah berfungsi ,ntrk melindun_e.
pemiliknya. Ia terdiri dari pintu, jendela dan dinJing... dan sebagainri
Jaringan itu sebenarnya lebih layak digunakan seba!ai alat meningkap
maxgsa. Begitu juga kaum kafir yang menjadikan patung sebaga,
Ty_han Kalaulah patung itu dljadikan sarana untuk menunjukkan kuasa
Allah di alam ini tentu hal itu lebih layak.

Sebagaimana sarang laba-raba dapat musnah hanya dengan trup
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angin, atau saat kita bersihkan rumah. bahkan laba-laba itu sendiri dapat

terbunuh, begitu juga halnya Allah memperlakukan kaum kaftr. Kcmi

hadapi segala arnal yang rnereka kerjakan, lalu Kani jadikan amal itu
(bagaikan) clebtt t;ang beterbctngcl? (QS al-FurqAn l25l: 23) Contoh lain

QS IbrAhim [14]: 18.

Makna lllL" tjtl 'j kolo, mereka ntengetahui hakikat sesuatu.

Jaringan sarang laba-laba tidak iayak drjadikan rumah. Ia iayak untuk

perangkap serangga. Begitu juga patung dan batu tidak ada manfaatnya

bila dryadikan Tuhan. Tapi kalau dijadikan bukti kuasa Allah maka

mereka akan rnendapat hidayah menuju iman. Jadi, ia adalah bukti

kuasa Allah bila mereka mengetahui.
Benda mati berupa batu yang dipahat itu seharusnya melayani

manusia. la makhluk yang iebih rendah dari her,van dan tumbuh-

tumbuhan. Bila ia dijadikan tuhan, rnaka ini penghinaan bagi diri.
Karena Al1ah telah memuliakan manusia. Maka, carilah Zat yang leblh
rnulia dan sembahlah Dia. itu tidak didapat kecuali pada,\llah.

Orang yang menyembah A1lah yang Maha Esa tidak ada sekutu

bagi-Nya bagaikan hamba sahaya yang r.nelayani satu majikan. Orang

yang menyembah tuhan-tuhan yang banyak bagaikan hamba yang

melayani banyak majikan. Allah mentbuat perutnpamoatt (vaitul

seorong laki-taki (budak) yong dimiliki oleh beberctpcr orot1g yotlg

berserikat yang dalarn perselisihan dan seorang budalc vang meniodi

ntilik peruth clori seorang laki-laki (saia); Adakah kedua budak itu sama

halnyaT (QS az-Zumar 139):29')
Jadi, Allah menetapkan perumpamaan kepada manusia agar Dia

dapat menjelaskan kepada mereka penjelasan yang lugas, tegas dan

jelas.***
(QS al-'Ankabfft l29l: a2)

/)/ c

-*: zG ,r'*i' "r-aii1' {3-6i Ll,

a-\ ?iji j,;:i
I'

Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja ,vang mereka ,seru

selain Allah. Dia Mahaperkctsa logi Mahabiiakscma.

sesungguhnl,a Allah mengetahui opa saja yang mereka sertr selain

Altah. Karena saat leher mereka tercekik, mereka pun berkata: "Bahr'va

kami tidak menyembah patung, sebenamya kami menyembah Ailah
yang bersemayam di dalam tubuh patung-patung." Allah membantah:
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"sesungguhryta Allah mengetahui apa saja yang merekct ser.rt .. -,
Allah."

Min syai'/dari sesuara sebagai isyarat akan sesuatu yan-e s.:.--
sedikit. Seakan-akan apa yang mereka sembah selain Allah :.-,,
dianggap apa-apa karena hina dan kecilnya. Ia lebih hina da, SeS-: -Atau makna yang lain bahwa Allah Maha Mengetahui dari pada s.-:-
pun tentang apa yang mereka sembah selain_Nya. Atat s,vai,-rr_i,, .

yang berasal dari kata sya' yasyau sv-ai'an yang artinya mengiuul;.. -
agar orang lain melakukan sesuatu. yang berkeinginan/vas1,o11 f,,, . -
adalah Allah. Artinya, Dia meminta agar mereka rnenyembair-Nra. .,"
mereka menyembah sesuatu dan meninggalkan Allah pencipta pac,: -
Dia yang layak disembah.

Kenapa manusia menyembah makhruk dan meninggalkan Kh:. ,
setelah Dia mernuliakan manusia. Mengapa mereka mencari kehir-,.
dengan menyembah zat yang lebih rendah (batu)?

'{it 'lit 
1a1 dan Dia Mahaperkasa lagi Mahabijakscuta. ..-: 

-
Mahaperkasa yang menang dan tak pernah terkalahkan . Hakint da' ,-
setiap apa yang ditetapkan dan diperintahkan-Nya. xx*

Tlpsrn Sra,n-A.wr Jn_to ro

(QS al-'Ankabfit l29l: 43)

'1 ;rriqCii nyq;;"Yr-ql- r4L63*^ -,jf <*;
Dan tioda yang memahaminya kecuali orong_orang y(tng

berilruu.

Barangsiapa yang mendengar perumpamaan dari Aliah raru trc.,
memikirkannya maka dia bukanlah orang yang cerdas. Untuk ..,
bukanlah ilmuwan cerdas bila dia menorak firman-Nya.. sesunggtrlt,...
Allah tiada segcul membuat perumpamctan berupa il,amuk tttalt t.tit :
lebih rendah dariira. (eS al-Baqarah l2l:26) diinana dia meremehki::.
nyamuk dan apa-apa yang lebih rendah darinya dengan mengan-ssa:
bahwa hal rtu tidak layak drjadikan sebagai p.*-purrru-un.

Jadi, pada makhluk yang kecil dan hina daiam pandangann-. -
sebenarnya terdapat pelajaran dan tanda kuasa Allali. Tapi, hal itu tid:,.
dapat dipikirkan kecuali oleh orang yang cerdas. waiaupun banr",
penelitian dihasilkan oleh non muslim. tapi di antara *.r.ku ada ran,.
berakhir dengan beriman kepada Allah, sedangkan mereka yang trd:..
cerdas secara spiritual tetap dalam kekufuran padahal merek-,
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...layaknyaberiman'Untukitudisebutkan:..llmuwanyanghakiki
,.ialah orang yang mengetahui siapa Penciptanya' untuk apa dia

:rciptakan." ***

(QS al-'Ankabfit 1291: aa)

" <,'*-irid* Aj; c5L4i/:"itJ 3.i$i'ii3i'
Altah ntenc'iptakan lartgit dan btrni clengan hak' Sesunggtthnva

paclo ycLng tlemikian iti terclapot tctndtt-tanda kelcuasaan Alla.lt

bagi orcmg-orln g ntukmin.

AllahinginmenjelaskankeMahaKuasaan-Nyadenganberkata:
.1ltah ntenciptcrkun iangit dan btutti tlengan hak." Khalacl/menciptakan

,.1alah rnewujudkan ses-uatu yang tidak ada dengan tquan tefientu dan

..Lngsi yung ukurl dilaksanakannya' Bila seseorang menciptakan sesuatu

..Ulgui*uia yang diinginkan tapi tidak memiliki tuj,an tefientu maka

. ilak disebr"rt penciPtaan.

Masalah penciptaan ini adalah satu-satunya masalah agama yang

:iakui oleh kaum kafir bahwa ia dilakukan oleh Allah' Tepatnya saat

)ereka ditanya. sestmggtthrn,a iika katntr tctnyakan kepada merekcL:

Siapokahyangmenciptnkonlangitdanbttmi.!,,Tentttmerekaolran
,,trtjuv,ob; "Altah. " (QS LuqrnAn [31]: 25)

'k.nupu 
mereka 

'mengakui 
bahrva pencipta u11* adalah Allah?

iarena kitu -"ryuksikan setiap manusia n-renciptakan sesuatu yang

ril-r.r di alam ini dia berambisi untuk menabalkan hal itr"r kepada dirinya.

)ia menerangkan kepada manusia jerih payah dan pengalaman yang

:1ah dilakukan. Dia ielah berhasil mencipta dan menemukan ini atau

:LL. Sepcrti, orang yang menemukan listrik atau menemukan telepon

.,tau televisi.
SampaidetikinikltamasihrnengingathukumArcimedes,hukum

-ra, itasi Newton. Manusia masih mencatat hasil penemuannya agar

,i,1uk di.rri orang lain, dan rnenjaga hak cipta intelektual seseorang

sebagai hak ciptanya yang dilindungi undang-undang' Begitu juga

..ngru Arab dahulu, selalu mengingat kemuliaan orang-orang yang

:nnlia. Hrngga mereka berkata: "Fulan adalah orang yang pertama kali

.rengatakan, 'Arr-u ba'du... Fulatl yang pertama kali menemukan ""
:Ielakukan ....." Jadi, kita mengetahui siapa pencetus setiap bidang dan

nrenabalkan setiap penemuan dan karya kepada pemiliknya, bahkan kita

:rcringati hari jadinya serta dibangun patung/monumen untuknya'

.--!,-,\,1-

r,. -.s-:l-

'. -'^\
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Bagaimana pula halnya dengan Pencipta agung ya1.rg .; -rl
menciptakan langit dan bumi sefia apa-apa yang ada di antara kedi.,: i
Apakah bukan merupakan haknya untuk menyatakan diri-Nya? -{::r-l
bukan merupakan hak-Nya atas hamba-Nya untuk mengakui bahu , _'"-
Pencipta? Terlebih tidak ada satu makhluk pun yang mengakui b,, l
dia telah menciptakan langit dan bumi. Bila demikian, rnaka per.. : *
alam adalah Dia, Allah Swt.

Timbul pefianyaan, selama Allah telah menanyakan: ..Szrr,z-_..-,

vang menciptakan langit clan bumi? " (QS LuqmAn [31]: 25) dan ntcr:r*
berkata: "Allah," jadi untuk apa permasalahan ini dikaji? Jarvabai-:. _
Dia tidak menginginkan dari pertanyaan ini sekedar pemyataan b.: -
Dia pencipta langit dan bumi, tapi Dia ingin menyatakan bahu,a h., -
haq/benar. Haq/benar adalah sesuatu yang tetap tidak berubah de:-._..-
konsekuensi yang berlaku selanj utnya.

Bila dilihat pada penciptaan langit dan bumi ditemukan ia tetrp __-
tidak berubah, untuk itu dikatakan: "Se,sungguhnl,a penciptctcm l.;, :
clon bwni lebih besar daripada penciptaan ntanusict." (es al-rv1il':: -

[40]: s7)
Langit dan bumi adalah "mega cipta dan agung,,, jika dibandins.-,-

dengan penciptaan manusia niscaya pencipta manusia tidak ada ;:,-
apanya. Contohnya, bandingkan umur langit dan bumi dengan umrlr _.;_
individu manusia. umur manusia yang terpanjang sejauh ini ad:.-,-
Nabi Nuh, tapi tetap saja berakhir dengan kematian. Sementara 1a::_:'
dan bumi yang berkhitmad kepada manusia umurnya lebih dari rnirrur-,
tahun. Ia sampai detik ini masih utuh, tetap dan tidak berubah. Ia ma.,
melaksanakan fungsinya dengan baik. Begitu.juga dengan matahari c:
bulan. Matohari clan ltulan (beredar) menurLtt perhitungaiz. (eS ,:-
RahmAn [55]: 5)

Semuanya berjalan dengan perhitungan yang teliti. Maka br.,
diprediksi akan terjadi gerhana bulan atau matahari pada hari dan 1r..:
tertentu niscaya ia akan terjadi. Ini bukti semua alam diciptakan deng,,:
perhitLrngan yang teliti. walaupun matahari dan bulan berbentuk bes;:
keduanya berputar di angkasa tanpa pemah bertabrakan. Dialah .t.ct, ;
telah menciptakan malcun don siang, rnatahari dan bulcm. Masiti:-
masing dari keductn,vo itu beredar di dalam gcu"is ecla,r.r,a. (eS :.-
AnbiyA' l2ll:23)

Ini makna bahwa penciptaan langit dan bumi dengan haq/benar at:-.
dengan disiplin yang teratur serta sangat teliti. Sedangkan rnanusii
dapat berubah karena manusia memiliki ikhtiar untuk taat dan maksra:.
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beriman atau -nauzubillah- kufur.
';41'j"iJ aj) 3u! ; ;1 ,n.r,,,,gg tthttl'a 7:aclo yang clemikian ittt terdctpcrr

tancla-tanda kektrttsaan Allah bagi orang-oratlg mukmin. Kenapa han_va

bagi mukminin saja. padahal semua yang diterangkan di atas adalah
tanda kuasa Allah vang dapat dipetik oleh setiap manusia? Jawabannya.
benar, dan telah diterangkan Allah kepa9" k?lT kafir tentang hal yang

sama pada surat dan ayat yang lain. At JA ft t1.:r7r.1Jr ',re 'i
siapokah -yang menciptakan langit dan bunti? Tentu mereko akan
rnenjaw'ab: "Allcrh. " (QS LuqmAn [31]: 25)

Kenapa sekarang khusus untuk mukmin? Jawabannya, karena hanya
rnukmin yang mengetahui dan meyakini bahwa keduanya diciptakan
secara benar dan terdisiplin. ***

ALQURAN MENSUCII(AN JIWA MANUSIA
Salat mencegah kejahatan

(QS al-'Ankabfft [29]: a5)

;)a\ At;;ta,i ;rJ #r C q: :r-j \1 31i

\1)i.X:G"H$i 5A;5-;;;;'Ai( --3 si
'-\'' '- u' ,'
''1 -5r*;

Bacolah apa.totlg telah ditvahyukan kepaclamu, voitu Alkitab
(Alc1u'an) cJon dirikanlah salat. Se.sungguhnya solat itu mencegah

dari (perbuaton-perbuatan) keji clan nrungkar. sesungguhnl,o
ntengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutaruaannya dari

ibaclut-ibacictt ):ang lain). Allah mengetahui apa 1:ang /;6111y

kerjakon.

Setelah Allah menyebutkan tentang sebagian gugusan risalah
dimr"rlai dari ibrahim, Musa, Nuh, Saleh, Hud, Luth, S1.uaib, kemudian
Dia menceritakan tentang orang-orang yang rnendustakan para rasul itu
dengan siksaan, di sini Allah ingin menghibur Muhammad untuk tidak
tnenyusahkan dirinya dengan perlakukan kaum kafir kepadanya, dengan

berkata: iry, .4 4l g:i 6',.F\ bacalah apct ,vctng telah cliwaht,ukan

kepaclamu, vaitu Alkitab (Alcltu'an).
Maknanya, jangan bersedih wahai Muhammad, karena bersamarnu

semua kebahagiaan abadi yang tidak pemah punah, yaitu kitab suci
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Alquran yang berisikan mukjizat dan Allah Swt, sibukkan
dengannya. Setiap kali Alquran dibacakan akan ditemLrkan ke;-, -
hidup bersama kalarn Tuhan."

J-ir maknanya iqra'/bacalah, jangan lnerasa lemah dan

berputus asa. Alquran penyejuk jiwa. Biia dikhianati dan dikLri...
kaummu kernbalilah kepada-Ku. simak kitab suci-Ku yang 1..:
mukjizat yang mendukung setiap langkahmu. Tunggulah, nisca'..,
ada orang yang menyimak kalam ini dengan hati yang bersih I
0"til,"uf;tllf'lll;* 

yans mendengar Alquran ditemukan *I
menjadi khusyuk, tubuhnya bergetar, kulitnya merinding, tapi .r;-

W,*Y;:z\,i;::;itr:;:j::,*r,01i,"ffi1-ilf vii:r,i-I
Alquran satu, tapi individu yang menerimanya berbeda satu den;!

yang lain. B arangsiap a y ang menerima Alquran dengan hati yangb{
tidak ternoda oleh phopi Islam pasti sejuk hatinya. I

?qt 4 4t ,r:i 6 bt borolah apa yang telah diwahfl
kepadamu, yaitu Al Kitab (Alquran). Alquran adalah mukjizat atl
yang istimewa untuk Muhammad. Karena kita dapat membaca mulri{
ini di setiap waktu dan kapan suka. Ia akan dibaca hingga hari kiamd- |

Adapun mulqizat rasul terdahulu maka ia khusus bagi umat y{
melihatnya saja. Bila orang yang pernah melihatnya meninggal, .{
tidak seorang pun setelahnya yang mengetahui, walaupun dia hif,
semasa dengannya. Contohnya, orang yang hidup saat tongkat benfr{
menjadi ular tapi tidak menyaksikan peristiwa itu, maka mukjizar {
tidak ada nilai baginya. Kita mengakui dan beriman kepada rrrtiill
tongkat Musa, karena Alquran yang mengabarkannya kepada kita. !

Mukjizat sebelum Alquran bagaikan sebatang korek api yang ny{
hanya sekali. Dia hanya dilihat oleh orang yang melihat pada saat {
dan berakhir. Adapun Alquran ia menceritakan seluruh mukjizat u{
rasul. la mengabadikannya setiap mukjizat mereka. Ia y{
melanggengkan mukjizat itu. Seakan-akan Alquran memberi sah{
positif kepada setiap rasul dan mukjizatnya. Kami telah rurufl
kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan ffi
yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) fr,
batu ujian terhadap kitab-kitab yang lainirz. (QS al-MAidah [5]: a8) 

]

i'l&|t pit dan dirikanlah salat. Diketahui bahwa tilawah meruplal'
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perkataan yang dilakukan oleh lisan dan aqirn/berdiri adalah perbuatan

seluruh anggota tubuh. Kenapa salat dipilih? Karena ia adalah tiang
agama. Muhammad berkata: "Salat itu tiang agama'" Dengannya

dibedakan mukmin dan kafir.
Selanjutnya, kenapa salat menduduki tempat termulia di antara

rukun-rukun Islam'/ Jawabannya, karena ia rukun yang tetap bertahan

dalam diri muslim dan tidak pemah jatuh darinya. Ia iuga rukun yang

paling banyak memakan waktu muslim. Dengannya muslim

rnemproklamirkan keloyalannya kepada Allah. Dengannya iman dan

kufur dibedakan.
Bila terlihat ada orang yang tidak puasa atau tidak membayar zakat

atau tidak melaksanakan haji, boleh jadi dia memiliki untr syar'i atau

tidak mampu, tapi saat kita melihat seseorang tidak salat, itu terjadi

berkali-kali, kita pun mulai rneragukan keislamannya.
Di sisi lain. salat satu-satunya ntkun yang disyaratkan dengan

khitab langsung dari Allah kepada Muhammad dalarn perjalanan

mikraj. Telah kita terangkan sebelumnya, bertambah penting satu

urusan, maka ia harus disampaikan secara langsung, bila kurang

penting, rnaka dapat disampaikan lewat surat atau via telepon.
Makna aqim adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan

pennintaan secara sempurla. Salat yang dipinta adalah salat yang

memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dikehendaki Aliah.

#,t r*iljr * eii'lJ,it ly sestttggtthn.ya scrlat itu mencegah dari

(perbttatan-perbuatan) keii dan mungkar. Salat bila terpenuhi syarat

dan rukun akan menghentikan pelakunya dari perbuatan fahisyah dan

mungkar. Bila kita lihat ada orang yang salat tapi masih melakukan

fahisyah dan kemungkaran, maka ketahuilah bahwa salatnya tidak
sempuma dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bertambah kurang

nilai seseorang maka berdampak pada kecil buah yang dihasilltannya.
Nabi pernah ditanya: "Ya Rasulullah, Fulan salat, tapi salatnya

tidak mencegahnya dari perbuatan fahisyah dan mungkar?"
Muhammad berkata: "Biarkanlah dia, karena salatnya akan

mencegahnya." (HR Ibnu Hibban)
Maknanya, bahwa perintah ini bukan bersifat kami/alanrr yang

tetap dan tidak berubah secara otomatis. Tapi ini perintah tasyri'/syariat
yang dapat ditaati dan dimaksiati.

Atau makna lainnya yaitu tidak ada di dalam salat unsur fasya dan

mungkar, inijuga benar. Karena ketika seseorang salat maka yang halal
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seperli makan, minum dan bergerak sesuka hati dilarang padaha. .
boleh dilakukan di luar salat, maka apalagi yang diharamkan. Te:. -
tidak dilakukan di dalam salat.

Maknanya saat mengucapkan "Allah Akbar/Allah Mahabesar" i.,-
segala sesuatu, termasuk nafsu syahwat yang ada di dalam jiua ;--
segala bisikannya. Kalau tidak bagaimana mungkin seseorang sala: :
hadapan Tuhan pikiran dan jiwanya berpikiran pomo?

Fahsy6' segala sesuatu yang keji dari perkataan dan perbuar,
Mungkar segala sesuatu yang ditolak oleh jiwa yang bersih.

7i yt iisl aan sestmggtthnyct ntengingat Attah (salat) ada .;

lebih besar' (keutarnaanrrya clari ibadat-ibctclat yatlg lain). Zikir pa;.
ayat ini dapat diartikan dalam dua makna: pertatncr, bersumber c1.,-
Allah kepada hamba. Kedua, bersumber dari hamba.

Pertarno, zikir bersumber dari Allah kepada orang yang sa1".
Maknanya, saat muslim salat dia bertakbir mengagungt<an eitati, rul:t:.,
dan sujud. Maka Allah membalas deng an zikir dari-Nya yang 1eb :
besar. Manusia mengingat/berzikir dimulai dari balig sampai d.,rg,
meninggal, sementara Dia menyebut namamu di rangit tanpa tatas.

Atau Allah membalas setiap zikimu dengan pahali dan rah.,
yang lebih besar dari zikir yang kamu ucapkan dan lakukan dala::
bentuk salat dan taat.

Kedua, zikir bersumber dari hamba di luar salat lebih besar da.,
pada zikir di dalam salat. Bagaimana? Karena di dalam salat kita bera;,
di hadapan Tuhan dan pasti berzikir, namun saat salat telah usai dan h:,
sibuk menjalani gerak kehidupan tapi tetap berzikir mengingat A11a:
tentu ini lebih besar. Contohnya. memuji raja di depan raja adalah vn,a1,..:
dan biasa, tapi, bila memujinya di belakangnya, maka ini lebih jujur d-a:
iebih dari hati.

Berzikir di dalam salat dapat dilihat pada: Hci orctllg-orang. .r..7/,-i
beriman, apabila di seru untuk mentntcikan salat padi hari Jtnttti.
maka bersegeralah kamu kepuda zikirhttengiigat Ailah cltt,
tinggalkanlalt jual6eli. (QS al-Jumu'ah 162l:9) Zikir setelah salat dap::
dilihat pada ianjutannya Apabila terah dittmaikan sctlat, ntuk,;
bertebaranlah karnrL di bunti; dun corilcth karunia Allah clan zikit
ingatlah Allalt bam,ok-banyak supcrya kamtt beruuzarng. (eS al-Jumu'a1.
[621: 10) jadi, jangan lupa unruk tetap berzikir kepadi Allah kapan dar.
di mana pun.'k**
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Cara Berdebat dengan Orang-orang yang Bukan lslam

(QS al-'Ankabfit l29l: a6)
, a" i < z-'. i" a , ,",1,-t /tjgi.jl i 1\ C i,".Jt--^4:i.-i^i !;+ Y; #
,rz-lir'r.t 'L /-' //\/f\i'=a: i'i'

- 
r-,f\t \r4\--Ui ;sl u, Vt. \jts -4 W

-,. 'l;J;: ,\:rt ,*.-t'J{il)tu*l;t
Jangonlal't kalian berdebcrt dengat't Ahli Kitab, melairtkan dengon

cora ):otlg paling baik, kecLnli tlengctrt orang-oL'ailg zalim di

antara ntereku, clctn katttkottlah; "Kcutti telah berirutm kepada
(kitab-kitab) vctng cliturLmkcm kepctcla kami don ),rutg diturmtkart

kepculamu; Ttthatt kami dan Ttthunmtt aclaloh sotu; don lrunti

hunl'a l;ep ada-l'[,v u h e r,s ero h cJiri. "

Allah rnengajarkan kepada kita bagaimana .iadal/berclialog dengan

Ahli Kitab. Sebelum kita mernbahas tentang bentuk-bentuk dialog dalam

Alquran, kita bahas terlebih dahulu maknaioclal.
Jcrclal berasal dari ,fctdl yaitu memintal sesuatu agal yang lernah

menjadi knat. Sebagaimana masyarakat pedesaan memintal serat

menjadi benang atau tali yang kuat. Dari sini timbul istiiah iidal, iodal
dan nnjudalah, yaitg dialog dengan algumelltatif atau debat hingga

rnenghastlkan pemahaman yang kuat. Maknanya, setiap orang dari dua

kelompok memiliki sudut pandang masing-masing, lalr-r mereka

inengeluarkan alasan dan argumentasi dari sudut pandang yang dranut

rtu agar menjadi pendapat yang kuat hingga dapat dipahami oleh pihak

lain atari bahkan mereka dapat beralih panclangan dari yang lan-ra kepada

pandangan yang baru.
Bila tujuan dari berdialog itu gntuk mencari kebenaran, maka ia

disebut clialog, tapi biia tujuannya br-Lkan urttuk rnencari kebenaran.

rnelainkan tintuk mencari mttka, pamer ilrnu atau rnenjatuhkan orang

lain, maka ia dapat disebut juga dengan debat kr:sir.

Daiam berclialog diperluhan bahasa yang lunak dan lebih

mengedepankan sopan sa11tun. Karena nasihat dan clialog itu berat, maka

harus diimbangi dengan bahasa yang mr:dah dimengerli, tidak

rnenyinggung perasaan hingga dia dapat berubah der-rgan suka cita bttkan

dengan duka crta.

Seseorang ciapat mcngungkapkan satu kebenaran clengan berbagai-
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bagai macam cara. Saat seorang raja bermimpi semua giginya copd-l
antara mereka ada yangberkata: "Semua keluargamu akan mati," m{
dia pun sedih. Yang lain diutus dan berkata: "IJmurmu lebih pan!{
dari umur keluargamu," maka raja pun gembira. Padahal kedua tal|l
mimpi ini isi pesannya sama, tapi penyampaiannyaberbeda. Jadi,logl
yang sehat dan lidah yang bijaksana adalahpenting dalam berdialogill
memberi nasihat. il

Jangan berdialog saat musuhmu lagi marah kepadamu. Unnrk I
Allah mengajarkan kepada kita untuk berdialog dengan carayangpaEl
baik, karena Dia ingin mengeluarkan dari dialog ini manusia lel
kepada iman, dari pembangkang menjadi pengikut. Ini tidak terirl
kecuali dengan carayang lunak dan lembut. Serulah (manusia) ked
jalan Tuhanmu dengan hilcrnah dan pelajaran yang baik dan bantahl
mereka dengan cara yang baik. (QS an-Na$[16): 125) I

Allah menerangkan kepada kita etika dialog sesuai dengan la{
yang dihadapi. Pertama, terhadap orang yang mengingkari AIt{
caranya; apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah met{
yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka t{
menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak melaQ
(apa yang mereka katakan). (QS ath-Thir l52l:35-36) I

Yaitu sebutkan tentang penciptaan alam ini, maka tidak seorang{
yang berani mengaku bahwa dirinya telah menciptakannya, hingl
musyrik dan atheis sekalipun. Karena penciptaan gelas atau apa fl
yang dilakukan manusia pasti ada pelakunya, maka lebih pantas blll
Allah sebagai pencipta langit dan bumi, matahari, bulan dan seterum5{
lebih layak untuk mengakui hasil citaannya. I

Allah Swt menjadi saksi atas diri-Nya sendiri bahwa Dia adaHl
Tuhan, danttada Tuhan selain Dia. Allah menyatakan bahwasanya tifl
ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. (QS Ati't*ran 11fi

'r' u"oro. terhadap orang yang beriman kepada Allah ;
menyekutukan-Nya dengan yanglain, kita berdialog dengannya sebag{
berikut: "Tuhan-tuhanyaugkamu sekutukan itu gaib atauterlihat?" IBila dikatakan: "Gaib," kita katakan: "sesungguhnya Ail*]
menyatakan bahwa Zat-Nya Esa, tiada sekutu bagi-Nya, maka di mar]
tuhan-tuhan sekutu itu?" Kenapa mereka tidak membela ketuhanr]
mereka? Mungkin mereka tidak mengetahui pernyataan Allah itu atrt
boleh jadi mereka takut melawan-Nya. Dalam kedua hal itu mereke
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tidak layak dijadikan tuhan.
Bila dikatakan: "sekutu-sekutu Allah yaitu patung, pohon, bintang

dan lain-lain."
Dijawab: "Ini ciptaan kalian atau makhlr:k yang lebih rendah

rnafiabatnya dari kalian, mengapa bisa kalian menyernbahnya?

Kemudian, ini tuhan tanpa manhaj dan taklif, kalau tidak, maka apa

perintah dan larangan yang dikeluarkannya? Jadi. penyembahan kalian

kepadanya adaiah salah."
Di sisi lain, tuhan-tuhan yang lnereka sekutukan dengan Ailah

apakah dalam mengatur alam ini merniliki satu kuasa atau saling

rner,vakilkan satu dengan yang lain? Atau keduanya rnemiliki tugas dan

fungsi masing-masing'?
Bila men-riliki satu kuasa. maka satu tuhan cukup dan tuhan yang

lain tidak diperlukan karena tidak berguna. Bila saling melakukan atas

satu tugas, atau masing-masing memiliki tugas dan mampu pada sesuatu

dan lemah pada sisi lain, maka Tuhan bukanlah bersifat lemah.

Katakanlah; "Jikalatr ucla tuhcur-hthcm di samping-lVycr, sebogrtirttcrttrt

.\'ung tnereku katokan, niscctvcr ttthan-ttrhatt ittt ntencari ialon kepada

Tuhan yang tnemput*'ai Ars1,. " (QS al-IsrA'[17]: a3) Dalam ayat lain.
kolart atla tuhun beserto-Jth,a, ntasirtg-masing tuhan ittr akan ttentbawct

mokhltlc vang diciptakunnl'ct, clan sebagictn clori tuhun-tuhatt itu crlcan

mengulahlran sebagicut yang lain. (QS al-Mu'rninlin [23]: 9l)
Kerigct. terhadap Ahli Kitab yang lebih mudah dalam berdialog

dibandingkan dengan sebelumnya. Karena mereka beriman kepada

Allah sebagai Pencipta, mengakui adanya rasul dan kitab suci. Bezanya.

rnereka tidak berirnan kepada kenabian Muhammad. Sementara kita
mengimani para rasul dan kitab suci yang ada pada mereka. Ini
merupakan keistimewaan Islam dibandingkan Kristen dan Yahudi.

Cara berdialognya kita katakan: "Kami telah beriman kepada

nabimu dan nabi-nabi sebelum nabimu, kenapa kamu mengingkari
kedatangan nabi sesudahnya? Apakah kedatangannya setelah nabimu

untuk menghapuskan seluruh prinsip agalnamll atau ia membawa pesan

sama dalam prinsip akidah dan akhlak. sama dalam penyembahan Allah
yang Maha Esa. Jadi. kenapa kamu menentangnya'?

Allah berpesan. j;i e ,l! xl ifl Fi ,-CiqJ \j clan iansanlolt

kcLlian berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan (:ora yotlg pctling

buik karena mereka bukan atheis bukatt pula musyrik, mereka hanya

kaum yang tidak beriman kepada kenabian Muhan-rmad.
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ftg*lg*ffi,,ffi*ffiuffffi

minta mereka untuk -.nffi'ffi-l."tu sendiri dan kitaada pada mereka vang blrbu^ii,-:fyrirl orang_orqng yanRasul, Nabi yans immi yang 1ir*r'rio1 mereka dapati tertutTaurat dan Injit yang ada al,iri *;;;;;.,,(eS at_A,r df [7]: 1Adapun pada saar yang kedua, ,;i;
lere,ka k1.rtur ffiou' M;h;ffi;JHr-'i1#ffi:.,#,.;.
mereka telah kufur kepada ti"U-rr.iil.r.t r. Untuk itu AIISesungguhnya telai ;rfirir;*";;
" s e s u n g gu h"n y a A t i a h i t u i, iL i ; ; *r; ;;;r;:#ffr* /;: F u,"Maka siapakah (oer!ngan).yr;g ;rp;; menghatang_halanptAllah' jika Dio l'"iaak i"*iiror'oirfit Masih putra M* v-aMdidah [5J: t7) a,,, ,-"r"li#i'nfo' oofir^h orang_sn
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tkrlin L.ei-...: ,'
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.n deng::t:,,,_

er 'ANKA.aur 29. Juz2t

.i€ngatakan; "Bahwasan,va Allah salah satu dari yang tiga", padcthal

:kali-kctli tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) seloin Tuhcm Yang

Jsa. (QS al-MAidah [5]: 73)
Untuk kondisi yang terakhir ini Alquran meminta agar jangan

:crlakuan mereka sebagai Ahli Kitab, tapi sebagai kafir. Untuk itu saat

.a1'a ditanya tentang anak-anak kita yang belajar di Eropa dan Amerika

" ang ingin menikah dengan warganya yang Kristen atau Yahudi saya

.atakan: "Tanyakan dahulu apa pendapatmu tentang lsa? Bila dikatakan
jra rasul, maka nikahilah, karena dia kitabiyah. Bila dikatakan dia anak

- r.rhan, maka perlakukan dia sebagai wanita kafir dan musyrik."
Tidak dibenarkan bagi muslim untuk memperlakukan bukan Islam

rengan pedang. Karena pedang tidak dihunus kecuali untuk melindungi
.iebebasan ikhtiar. Saya boleh memaparkan agamaku dan menjalankan
sr ariatnya, bila dilarang maka pedang yang berbicara.

Bila mereka membiarkan kita berdakwah, maka hal itu terserah dia,

:nau ikut dan beriman atau tetap kafir. Bila beriman kita ucapkan
selamat datang. Bila tidak beriman, maka mereka berstatus ahli zimmah
r ang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka membayar.iizvah
sebagaimana muslim membayar zakat. Mereka berhak tinggal di negara

muslim dan dijamin keatnanannya, serta mendapat pelayanan dan

rasilitas yang sama dengan muslim lainnya.
Satu hikmah Islam dalam menetapkan bunuh bagi hukum muftad,

lsar manusia berpikir terlebih dahulu sebelum masuk Islam. Karena bila
keluar akan dibunuh. Agar dia masuk ke dalam Islan'r bukan untuk
rrain-rnain, tapi berdasarkan keinginan dan keyakinan yang kuat.

"g tj*V ,jl 'lr kectruli ,lertgcttr orctng-orang zalitn cli cuttura

,rtereka diarlikan dengan rnusyrik karena sestutgguhn,r-a

mentpersekuhkun (Allahl odalah benar-benar kezalimatl tang besar.

rQS LuqrnAn [31]: 13) Saat manusia syirik maka dia menzaltmi dirinya
sendiri bukan menzalimi Allah. Karena Allah Mahakr-rat hingga tidak
nrungkin dizalirni makhluk yang iemah seperli orang musyrik.
Dinamakan syirik dengan kezalirnan yang besar karena dosanya tidak
diampuni. SestLngguhnt,ct Allah tidak mengamputti closcr

rrtemperselrutukon (sesuatu) clengntt Dio, dan Dia mengantpuni closa

.\ (tng selain clcu'i syirik ittr bagi siapa vang clikehen.daki-ltl'a.
Burangsictpa !-dng ntentpersekutukon (sesuattt) dengan Allah, moktt

:esunggtthn,v-a ia telah tersesat selauh-jcruhrr.r'a. (QS an-NisA' [a]: 116)
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eL 'ANrqsur29.Juz2t

Beberapa rasul sebelum Muhammad memiriki kitab suci yar]_c
berisikan manhaj, sedangkan lrukjizatnya terpisah dari manhaj itu.
vusa kitab sucinya Taurat, mukjizatnya tongkat. Isa kitab sucinya lnjil,
rrukjizatnya menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Adapun
Vuhammad kitab suci dan mukjizatnya adalah Alquran.

Lihat bagaimana mukj izat dan rnanhaj bersatu agar tetap melekat.
Karena masa kerasulan Muhammad berlangsung hrngga hari kiamat,
rnaka mukjizatnya plrn harus tetap ada untuk menjadi argumen.
\{uharnmad utusan Allah, A lqr_rran mukj izatnya.

Pada masa yang sama, kita tidak dapat mengatakan: "Isa utusan
-\llah dan ini mukjizatnya," karena mukjizat Isa tidak kekal. Isa tidak
diketahui kecuali melalui pemberitaan Alquran. Ini merupakan fadilat
Alquran kepada para rasul dan mukjizat mereka. Di lrana ia
rnenetapkan bagi setiap orang yang belum melihatnya. Setiap orang
1'ang beriman kepada Alquran pasti beriman kepada ,rukjizat yang
dibawa para rasul.

Tapi apakah setiap rasul memiliki mukjizat? Mukjizat tidak datang
kecuali bagi orang yang menentang dakwah rasul dan menuduhnya
pendusta, maka datang mukjizat untuk menetapkan bahwa benar dia
Litusan Allah. untuk itu Syis, Idris, Syuaib tidak memiliki rnukjizat.

Mukjizat berisikan seperti keahlian yang ditekuni oleh umat
tersebut. Bila ditantang terhadap sesuatu yang mereka tidak tahu tentang
hal itu niscaya mereka akan berkata: "Kami tidak mengenal inr,
bagaimana kalian tantang?" Bangsa Arab terkenal dengan ahli di bidang
fasahah dan sastra, maka mereka ditantang dengan fasahah Alquran.
Sanggupkah mereka membuat hal yang serupa dengannya, atau dalam
sepuluh surat atau bahkan dalam satu surat? Tetap saja mereka tidak
lnampu. Padahal Alquran tertulis dalarn bahasa mereka dengan huruf
dan kata-kata yang sama, tapi karena ia firman A[ah, maka tidak
seorang pun yang dapat membuat sepertinya.

;<lr iir.:ji l,iti maka or(tng-orang yatlg telah Kanti berikan
kepada ntereka Alkitab, maksudnya sebelum Muhammad.

y, if"i ntereka beriman kepatlanyo (Alquranl karena tidak ada

ambisi kekuasaan hingga menghambat mereka untuk menjauhkan diri
dari kitab suci yang baru ini. Mereka beriman saat melihat sifat-sifat
nabi baru yang tefiera di dalam kitab suci mereka, yang cocok dengan
sifat-sifbt Muhammad. contohnya, Salman al-Farsi, saat mendengar
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Kenapa dikhususkall oran-g kafir daram penolakan ini? Karena ..orang kafir masih rlemiriki -kesadaran, 
hi,gga tidak beranr. nre:.

1:, :,:;, ?,I1n:l*,*? rerkadang ar iur, li aur. memberi hukuman s.,,di dunia, tapi ditunda hingga f-,u.I uf.fri.ri. --.
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a.L 'ANKeeut zs. Jtz).t

, :1alr nrendengar sebelumnya dan jadilah perkataanmv lcutjtrtctrtituliott
,.::1 &pB yang didengar.

.\r'at di atas ini merupakan bagian dari debat untuk memuaskan
.-'.,;m kafir Quraisy yang telah mendustakan Muhammad. Ini adalah

.,rra dari warna-warna hiburan bagi Muhammad. Seakan-akan Dia
-:rkata kepada Muhammad: "Tenanglah, pendustaan yang mereka
,::.'.rkofl adalah kebodohan mereka, karena kamu belum peniah

:inbaca kitab sebelum ini dan tidak pemah menulis dengan tangan
. .::illlrru. Lebih dali itu mereka pun tahu riwayat hidupmu."
.;Lrrtgguhnva sav(t telah tinggal bersarnarnu beberapa larnct
-. -elumn1,r.t. Maka apakah kcunu sekalian tidctk ntentikirkuttrl.r,a2 (QS

':'.rnus 
110]: l6)

Empat puiuh tahun Muhammad bersama kaumnya sebelr-nl
..:nabian, dia tidak pemah mencoba r:ntuk membaca, menulis,
::rkhotbah bagaimana kalian bisa tidak mengakuinya sekarang'}

Bila dikatakan: "Kejeniusan Muharnmad tutnbuh saat usianya '10
,,;rLrn." Kita katakan: "Kejeniusan itu muncul pada usia 17 atau i8
,,hun. Ia tidak mungkin terpendam, baru pada usia 40 muncul."

Kata +lj 3*_ sebeltrmri.ra sebagian uiama berkata bahrva Muhammacl

.dak dapat membaca sebelurn Aiquran diturunkan, tapi mungkin saja

::telah Alcluran turun dia clapat rnembaca dan dapat menulis. Renungi,

-i ;* 1, '!i 3r.|J.ci d tn€nlttptt l;,tnrtt tlctlntlu ntentbtmtrh nttbi-nctbi

llluh jiko. benor kctnur orong-ot'cttlg t'cmg bet'intan? (QS a1-Baqarah [2]:
-i1) kalau tanpa kata "min clcblLt/.sebelunmt,a" niscaya mereka berani
:lembunul-inya dan Muhamrr-iad dapat terbunuh. Tapi karena ada kata
''sebelumnya" maka Muhammad tidak dapat terbunuh.

Kata * *j ditemukan banyak tefiLrlis dalam Alqnran. lni bukti

rahu,a Alquran dapat membuka tabtr pada masa 1aln. saat itli dan masa

.lepan. Contohnya, al-Qashash [28]: 44-45 dan QS Ali-'lmrAn [3]: aa.
a..j-e-'*! Lbri !_r qt l ;," aL! ;/ ,J-i 3*S 6') dcm lianru tidctk pernalt

'nen1b(tca sebelumn.\'u (AlclLu'tut1 se,\u(ttlt Kitab pun clcm katnu ticlolr
rperutth) menttli.s sLtcttLt /ritob clengott ttttlgotl kontutnttt. Untnk itn
\'Ir-rlramr,rad clisebut dengan (Yaitu) orong-orcutg .yot1g n"tengiktrt Rasul,

\-ol:i t,ortg untttti t,ctug (ntuttcutt'ct) mereka cloTtctti tertuli:; di clalant

ToLrrat clan Injil .t'cmg oclo di si.si nterekct. (QS al-A'rAf [7]: 157) Jangan

rlenduga bahrva r-rmmi/buta huruf pada diri Muhammad adalah aib.

: : ti:: it:itiitiiiii:tiiti:
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m aka m ere ka di s i fatka, a.-, gu ;',rr'),-*,iiiri, ii o ffi H iitu. ***

a, .t ." ,(Qt 
al-'Ankabo t [29]: 49)

-,U,VriO!( 
rr3_L7:*;fu_r" .j 

S.

@'ara'''ir i I Yc*-9 315 5J
Sebenarnya, Alquran itu.aclalah ayat_q,at yang nyata cli dctlcyi:clada orang-or,ng yang criberi rhl. tidak acra yang mengingk,;,-:ayat_ayat Kami kecuctli orang_orang yang zalim.

Bal/tapi adalah kata yang menafikan apa yangada sebelumnl;. _::,.ir
menegaskan apa yang ada sesudahnya. 

"rE rs'E ouo s'Usr

Huwa/dia maksudnya Alquran ,tSt triri *it yi-ta €AqL!, ,...--_
ayat yang nyata di dalam clacla ctrang_orang yang cliberi ilmu. ):* idi dalam dada bukan fi crzdkiratihim/daram ingatan mereka,';..-;telinga mendengar ucapan dan disampaikan kepada akal pikiran. B.-.r.diterima maka ia akan Lersem"y;;Alam haii, dan berubah mer., *
satu ikatan akidah vang yakin dan tidak tergoyahkan . Dia dibayt.{t t:t.-.,.oleh ar-Rnh at-Amin lJi}riq, ru irir*^nailmu (Muhammacr) ago, k.;* -menjadi salah seorang (ti antara ;;;';.':;:::"".:,":::/^p.eringoron. ros ,ry syr,ara, yzil: r* i{o7rZ?{frr{Trr o^i;i:, 

.._

dan bukan di dalam ielinga. xxi i ' -
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(QS al-'Ankabfft [29]: 50)
// ,r,- / tr , . +-,,,.0r..2,
t-,t * :9) i;^!-t. a:;" lrt Y! !t":

,. Ju; -e),t\V;: ,tt -u, r:+! I

or.ortg-or.urtg ka/ir Mekah herkatcL; "MengapcL tidak ditu"tmkcnt

k e p i cl a nl, a nt u kj i z ct t -,t u lrj i z crt d cu'i TtLh t,ttl.t o ! " K at ap u n l ah.

" Sesunggtltnya tnLrkjizut-tnukfizat ilu ter.set'ah kepada AI lah.

,sesttnggrthrl.va .\alat han.t'ct .seot'Lttlg pettilteri perittgal(ltl ))(ttlg
ntato. "

Pernyataan ini setelah Aliah menul-unkan Alquran dan melemahkan

rlereka untuk membuat ayat-ayat sepefii Alquran. Telah kita terangkan

sebelumnya bahwa bila suatu kaum meminta tanda heagungan Allah di

br.rmi ini melalui rasul-Nya dan Dia mengabuikannya, rnaka bila mereka

r-nendustakan setelah itu turunlah siksa yang sangat berat. Contohnya'

re/cth kanti berikun kepuda fsrttnrtd untu betina itu (sebagai muklizat)
.,.crng clupot clitihat, tetttpi nterelro rnenganiuyct tilttu betina rlu. (QS al-

tsra; ;ti]: 59) Saat mereka mendllstakan tanda itu. rnaka Allah

memusnahkan mereka.
Permasalahannya, bukan terletak pada mampll tidakrya Allah

rnenurunkan tancla kekuasaan-Nya, tapi pennasalahan utatna terletak

pada sikap kufur dan penolakan. Karena biasanya setelah ayat yang

ii*irtu tumn mereka tetap kufur dan tidak bembah menjadi mukmin

sejati.

'r/1]r q _.r5 oi lt .,qlu ,u} ;i \rt 63 clan sekuli-k,li tidak ada

yqtlg llenghalangi Kuttti tttttti; trtettgiritnkun (lcepaclanttr) tutcla-tandct
.(keitLasrta-n 

Kanti), rnelctinkan kcu'ena tcrnda-tondrt iltt telcLh didustaknn

oleh orang-oratlg tlahttlu. (QS al-lsrA' [17]: 59) Tapi hal itu berbeda saat

Muhammad diutus. Di mana Allah tidak akan mengazab umatnya

selama Muhammad ada bersama mereka. Allah seliali-kali tidak akan

mengazab mereku, seclttng kcmttt berada di cmtaro tnet'eka. tidaklah

@ulo) Allah crkctn ntenggzab mereha, setlang merekrL meminta amplttl .

(QS al-Anfnl [8]: 33)
Inilah alasan kenapa tanda kuasa Allah yang dipinta tidak

diturunkan. Di sisi lain, tanda kuasa Allah yang terjadi di alam ini dapat

datang dan pergi. Ia bagaikan korek api yang t-nenyala hanya sekali

kernudian padam. Yang melihatnya dapat rnelihat, yang tidak melihat

akan diberitakan olch yang rnelihat.
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y:t ,; oq * JSi .t! mengapa tidak ctiturunkan k"f,

r

rlt#r##d,1fl ?3ffitrrtr-Tr,tli:'xi;fi'H
Lebih jauh Allah berfirman: a.itt :rre i:rjyr dt .,t katakanlfl

ti;rrylx##J;i#;##Tf 
^,;#;#,!;,H;i"#;j}ld1 \f sl aif; dan sesunpguhnya saya hanya seorang o"^*rl

'{:fi-i{[x:t:;:;i:;::;1.#ilT:!,:;::i;::{:::#:'#l

(eS at_'Ankabfit [29]: 5t)
'o -1'r" .1- i't'e <,) * J;:++)i jq;,Jj',Li

@ <;e 
",A, r, z---,;r'Lcj <4:,

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telahmenuru-nkan kepadamu Atkitab (Alquran) sedang dia dibacakankepada mereka? Sesungguhny) aiU* 1,<tquran) itu t"rclapa)rahmat vang besar 
"'o;::l#: bo[r o)o'g-o'ons voig"'
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eL 'ANresur 29.Iuz2t

Perlanyaan di sini bemada keheranan dan aneh. Ba-eairnana
lnungkin mereka tidak merasa cukup dengan Alquran sebagar mukjizat
vang paling agung. Bukankah ia terah membuai mereka iemah unruk
rrendatangkan seperti Alqura,. Jadi. sebenamya mereka sekedar
,rengejek. Tidak ada niat di dalam hati untuk rnencari kebenaran dan
beriman. Kalau targetnya ingin rnencari hidayah, maka Alquran sudah
cukup.

f-dt $" seclang clia dibacctkan kepaclct ntereka karena Muhammad
rnenerima ayat yang_terkadang sampai 24 atau.%hizb. yang diterinra
rni dibacakan kernbali lalu dituris oleh sahabat. Dia membaca,ya sesuai
dengan apa yang diturunkan. Ayat ini ditulis di sampi,g dihafal. karena
rnereka adalah umat yang gemar mendokumentasikan din menghafal.

Saat waktu salat tiba, Muhammad sarat dengan membaca ayat yang
baru saja diturunkan ini. Ia mengulanginya seperti apa yang
diimlakkannya. Ini merupakan pemberian runan tepaaa Muhamn-rad.
Komi okan membacakan (Alquran) kepadamu (Mtthaitntad) maka kamtt
ridak akan lupa. (QS a1-A'14 l87l: 6)

Kalau bukan karena kuasa Allah, maka penulisan da, penghafalan
Alqura, merupakan pekerjaan yang berat. Seseorang mengucapkan
llesalr selama % jam. Apakah dia mampu untuk mengucipku,rryu
kembali dengan pesan yang sama dan serupa 100 %?

if"j'" i-/.,t;:J--;;j u., u! !1 sesungg,,h,,.,, clolnnt (Alquron) ittt
t_erdapat rahmat l,ang besar. clan pelajaran bagi orang_orong yang
beriman. Karena Alquran tidak berbuah kecuali fuaa oring yang baik
reciver dan beriman kepaclanya. Adapun bukan mukmin dI teringanya
ada tungkik, matanya buta hingga tidak dapat merenungi dan
mentadabburinya. Karena mereka menyambutnya bukan dengan hati
yang bersih tapi dengan kebencian. Hingga mereka tidak mendapat
cahaya, keberkahan dan hidayah.

untuk itu Allah berkata kepada yang recivernya baik: ,,Alclttran itu
adalah petluljuk dan penarrar bctgi orang-orctng !,ang berintin." (es
Fushshilat [a\: 4l Adapun yang recivernyu Uurrt , ,, Jrr,rg_ornttg yang
ticlak berinrun pado telinga ttte,eka otra stmrbatan, ,tetrcut! Arquiin itu
,suatu kegelopttn bagi mer.eka. " (eS Fushshilat 14l l: 44)

Telah kita terangkan bahrva pekerjaannyu ,ui, tapi recivernvaiah
berbeda. contoh lain. kita menutup tangan untuk -.nglungutkan tubuh
dari cuaca drngin, dan kita j,ga r.eniup teh pa,a. fgu, 

"din-ein. 
Kita
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men_iup lilin unruk memalikan dan meniurDalarn ayar rain dir.;;;k;;;"'i:,';:, apr asar hidup di rrn-i -
vang mertfacti svif|,/r.ter.^,,,o. -t-.--,ttu'unkan dari Alqttr.l'vang menjadi syifd,, lp.enawar a* iririi"t1rr":;:;,1r,,::,,:,.
b e,ri m a n . (e S at_isr6, it t 1, s i j ddrkr" ":::r,^,: "::, r,l,ir, 

r s - o,
rahmat. p", 

","r.,,J], ".^* +^-:^), .antara syiid'/ penr1i1.,,:. -..ra h m at. p e n yern b r_rh ax s a a r r erj a d i p., y"kir,]':# 
^{ {t ̂lrr"^X,;I,. 

;, .,rmun/kekebalan tubuh,sr,. p;;;;li;;iiui outrng rud.
o,o#l;il,1li#d, ;';;;;;i'r.,r*,, ;i,,i caranr a

penvakit utu,, o,,.-.l,It',',1-llnrni 
hingga iiourt tuti,liinl'. ;l;. ,penyakit atau gans ""r55d.truaK saKlt;twa.8i1.,..'

i.';r,",r,0";,i?',f*,ldgF:i;!*lx,?ilJl.Ji*,Ti,,,*, "##lf ,l:: 3,..jI,ur,_*riu ur, irh u, m en yertai ki taManusia ierdiri au,i tuu,r,' il;#*i,T:,fJ,t$,1? 0,,.,fl:[*T,;l':J]l'i:i'i,;;; ;;,1;;,,* ada orang iu,,n i, ,
Irecahor^^ ^ r ., 

,P' 3lwanya sakit. UntUk itu rt; 
"r;;":

l:Tff T, XlX,'"xifl, ]^*td;',1T;; i'Ii;T,fl T[:i,:.=-
confnhn.,o 

^ 
r^----^ JTwz'. ia juga dapat mengouul -,.r.,.rro,. o

[]ii?##,;ffi fltrfl:lfr#,##-ft 
#;{-l,"tFi

f ii!;;#'idi{",#'#{f r;#"*l:#iffi

y*w#t

i#ffiffi;j#mM
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r hidup di tungku.
z dari Alquran suatu
yi orang-orang yang
iJk'/ penawar dengan
gkan rahmat bagaikan
agl.
wa. Caranya, dengan
kit jiwa. Bila terkena
insya Allah ia akat

uran kita aplikasikan
yertaikita.
itu dapat dijabarkan
orang yang memiliki
r di antara spesialis
ping Alquran dapat
rbati penyakit fisik.
mkan beberapa jenis
a.n agar tetap sehat
sr yang tepat tidak
yang indah di setiap
ianganlah berlebih-
orang-orang yang

fumi jelaskan yang
terhadap apq yang
zmbira terhadap apa
:23) Jangan terlalu
n, karena keduanya

menyambut segala
saat kita komit dan
adap berbagai-bagai

,qr-'ANr,{s0t zs. Jvz zt

(QS al-'Ankab0t [29]: 52)
. ,. t-,.-i/ I ,2- ,.( .7.,1jt);-1-t*i 4o,#+t, J;s-b

;\i*4) -Htf,C O)?)"-i$;:.- 53i
\ / q /',), ' 1.2I ,{+tA .'Ufj'

Katctkanluh; "Ctrkuplah Allah ntenf atli saksi antoraktr clcttt

ontorctnllt selialian. Dia ntengetalni apa -vang di langit tlcut cli

bLnti . orang-ot'otlg r)ong per('.l)'o kepada t'ang batil datt ingkcu'

kepacla Allah, mereka itttlah orulg-orang ):u1g nterugi.

Katakan kepacla orang valtg niettgingkari kenabianrnu: "Culiuplalt

Allah menjtrcli scrk,si utttorrtktr dan (tLttor(ttrru sekalian " Cukuplah bahwa

A1lah telah bersaksi bahwa saya telah menyaurpaikan pesan. Kesaksian

kalian liepadaku tidak bennanfaat sebagaimana iman kalian jLrga tidak
n'iendatangkan tnanfaat, dan kekufuran kalian trdak memudaratkan'

Upahku dari tablig ini akan saya arnbil hanya dari Allah.
Dalam ayat lain disebutkarr: Bet'kotaltth orong-ot'otlg kaJir "Kttttttt

btLkcm seorung vang di.iadil;un Rosul." Katokanlah: "Culitrplah Allah
menjacli sctksi ctntaraku dan komLr." (QS ar-Ra'ad [13]: a3) Bila ayat-

ayat suci Alquran dan tauda-tanda kuasa Allah tidak cukup bagimu

sebagai br-rkti untuk beriman kepada Allah. rnaka bagiku kesaksian-Nya

cukup untuk menyelesaikan perselisihan antara saya dan kalian. Ini
mengisyaratkan telah terjadi perselisihan daiarn tablig antara

Muharr-rmad dan kaumnya yang tncndustakan tablig itr-r.

Perselisihan ini harus diselesaikan. Bila kita lihat persidangan yang

terjadi di antara manusia. maka keputusan hakim jatuh pada satu dari

dua hal. Menetapkan tersangka menjadi terdakwa atalt

membebaskannya dari segala tuduhan. Penetapan itr-r berdasarkan padzt

pengakuan sendiri dari segala jerat hr:kurnnya berdasarkan para saksi

yang dihadirkan dalam persidangan.

Dalarn hal ini hakirri tidak boleh terkontaminasi dengan hawa

nafsunya sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Setelah vonis

hukuman dijatuhkan, maka pelaksanaan hukuman (eksekutor) yang

terdiri dari kejaksaan dan kepolisian juga tidak boleh nterniliki han'a

nafsn dalam penegakannya. Seakan-akan penyelesaian pennasa I ahan di

antara manusia bila sudah masuk lingkaran hr-rkur-n sangat panjang dan

bertele-tele. Dapat saja dalam perjalanan hukum itu kita ternukan
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hakikat hilang akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat suprema:r : -' -:
itu dari berbagai-bagai proses dan pihak yang terkait. Misalnr;. '--.lr
saksi bersaksi palsu, atau hakim telah condong hatinya pada sati- : -,rrl

atau eksekutor curang dalam melaksanakan tugas, maka pen-:*;n
hukum menimbulkan mosi tidak percaya dari rakyat.

Adapun mahkamah Tuhan dalam menetapkan perselisiirarl ': *-r
Muhammad dan kaumnya cukup hanya Allah sebagai hakim. Srlr! -*m

eksekutor. Kenapa? Karena -pt)rl .-rr9b.Jr J 1" ;& Ditt trrett':.'

lpa.yang di lcmgit dan cli burui.
Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya di bumi dan di langr - -

mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata. Kesaksian siap: -" =

lebih adil dari pada kesaksian-Nya'/ Dia adalah hakim yang Maha -'-
menetapkanhukumdenganbenar,karenaDiatidakmemi1iki.,
nafsu hingga condong kepada kebatilan. Dia tidak merubah keput-...--
Nya saat eksekusi dilakukan, karena eksekusi :itu dilaksar'-:., --
berdasarkan keputusan yang Dia tetapkan.

Dalam keputusan Tuhan, siapa yang akan menang dari perselis----
yang terjadi antara Muhammad dan kaumnya? Muhammad -,-=
menang bila Allah sebagai saksi, dan kaum kafir berada di pihak ''. -:

kalah dan merugi, karena tidak rnerasa cukup dengan apa yang tefier: -
dalam Alquran.

,sqJq ,j-l g-it1 clan orculg-orong j.ang percctya kepatla rttrtg ; -

dengan menyembah patung dan berhala !u.ttt(] clan ingkor kelt-;. -

Atlah, Pencipta yang u,ajib ada, iy;ir e ilrl;i mereka ittrlah ot'ci' :'
orang yang merLtgi. Karena kekufuran makhluk terhadap Khalik tic.'
mempengaruhi Zat-Nya, dan tidak pula mencederai sifat sempurna-\" '
Dia mempunyai sifat yang sempuma baik manusia itu berirnan &taup*;
kafir.

Manusia secara naluri sangat berambisi untuk hidup lama di dunr".

hingga saat sakit menimpa, dia segera berobat agar dapat berlahan hrdi.:
dan menghindari kematian. Tapi saat dia melihat nenek moyang val--:

telah tiada dan orang-orang di sekitarnya dapat wafat tanpa sebab, mak'
dia pun yakin bahwa kematian adalah satu hakikat yang pasti teriac-
pada dirinya.

Kematian tanpa sebab itu adalah sebab. Kematian pada hakikatnr:,
ada dan diyakini manusia, namun tnanusia membenci kematian hing-s"
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- -, irdak mau mengakuinya. Untuk itu dalam asar disebutkan: "Tidak

-., ke1'akinan yang berubah meniadi keraguan dari pada keyakinan

.,:l-Lsia kepada kematian. "
Ke-vakinan rnanusia kepada kematian terlihat pada cintanya telhadap

:--:ner'&Si yang tertuang pada anak dan cLlctlnya' Tujuannya, agar nalna

-,.-.n1,-u tetap- terkenang selama mungkin. Bila dernikian adanya

-.ng"pu rneieka tidak beriman kepada Allah agar diberikannya hidup

:..i uUudi dan bahagia di akhirat. Jadi. di antara mukmin dan katjr
. .,pa sebenarnya yang mer-ugr? Yang rugi tentu kautn kaf-rr yang

,jlihut umunrya hanya sebatas kehid,pan dunia ini setnata.x*x

Azab AIlah Pasti Datang pada Waktunya
(QS al-'Ankabfft [29]: 53)

tt;.', 2,4'l'.i--i,1'. \',."' z') -/'//
-p;W p J+' YJ-,, i\rJ! a3)7L)r

z 
'.'1'J 

''' 4'?' /'z" " "": 3;AY;r '* il4ut+uJ\
M e r. e ka m e nti nt a k e p ct cl tt t t t t t \ t t p 0.\) 0 s eg er 0 cli tur tLnka n a z a lt.

KalcLtt tictaklah lrcu'ena trtrl;tLt t'cng telult ditetopkat benor-benar

telah clatcLng crzab kepctcla ntet'el;tt. clcm ozab itLr benar-benctr ahan

datang tiipotta nterekct clengtut tiba-tibu' sedang mereku titluk
trtern atIttrirt.t'a.

Sungguh aneh saat manttsia metninta siksaan untuk dirinya sendiri'

nia meminta di segerakan azab bila siksa itu datang terlarnbat' Apa

Vang r-nereka minta tidak lain kecr.rali berdasarkan keyakinan bah*'a

.if* it., tidak akan terjadi. Kalatt saja mereka yakin hal itu terjadi, tentu

rtiereka tidak akarr mau tnetttitttall\ a.

ir;jr i-irr*J # ,vi \,jj kotau ricloklah karentt wolctu vcng relah

tlitetctpkctn bencn.-benay telcLh dcttcgtg cL:ctb kepada mereko, karena

segala sesuatu di sisi Allah ada ajal dan waktunya. Ajal kematian itu

berbeda antara satu dengan yang 1ain. namun di sana ada ajal yang

terjadi pada waktu yang bersatnaan. r-aitu ajal berbangkit dari kuburan'

Aj;l klmatian aaatah alat di mana kehidupan manusia herakhir.

sementara ajal akhirat rji mana kehidupan manusia din-rulai.

Maka kflau tiflctklcth karena vctkttt t'cmg telah ditetapkan bernt'-

L-tettctr telah clatcurg azab lcepacla rnerekct n'rengisyaratkan bahu'a ajal itu

tidak terjadi sesuai dengan ha.,va nafsll dan keirendak mereka. Untuk itu
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manusia diingatkan kerak akan Aku perrihatkan kepadamu tandad
Qzab)-Ku Maka janganlah kamu iinta kepada_Ku *,.".aorriif7*'T:o:"::::0.!ff 

1i#X,Jfl f;:^'Jl^r bin Khatt"b b",k;"q
Rasulullah, bukankah kita padaposisi yang benar?,,

Muhammad berkata: o,y a.',
Umar berkata iagi: "Bukankah mereka clalanr
Mr-rhammad berkata: ..ya. benar.',

keadaan batal'.,"

Umar berkata: ',Mengapa kita rnemberi kerendahan pada aJ:::;L
kita?"

Abu Bakar: "lJmar, sopan sedikit...',
Inilah manusia yang cenderung bersifat tergesa_gesa, dan ,{--,-

!1dak menyegerakan sesuatu hingga masa yang ditentukan : r:
Hudaibiyah sebenamya rebih agung dari Fath M.ti.r, tu."ru pada s,,
Hudaibiyah kaum kafir mengakui Muharnmad dengan kesediaan me:.,-.untuk mengadaka, p:lun:lun dengannya. Lebil jauh lagi me:.,.,,
megrberi peluang bagi Muhammad untuk berdakwah di % s.-.rrarr *..iArab, hingga manusia tidak menduga apa ya,g terjadi pada ta: _:
berikutnya dari skenario yang ditetapkin aitut 

"t.rf,udap 
v,hammacl

tvx- i *, a;}J &rV-) dan azab ittt benar-benar akan c/cu.;.::
kepacla ntereka clengan ilbu-tiba, secrartg mereka ticrak menyacJcu.it... -.Baghtah artinya .faj'ah/tiba-tiba dan tidok ..rrui J."g";'k.1;gi;.:
mereka' a j#- \ gs seclang mereka tidak ruenyacrari,yatidak mer:s,
bahwa hal itu benar-benar terjadi. Maka seberum tiba masan., j
sebaiknya mereka sadar dan agai berirnan hingga terhindar o"ri "r.,akhirat' Karena saat peristi*u itu terjadi, .Iirru p"nf"ruru, ur.,
menjadi sia-sia.*xx

,ty'*,,:o .,.:a:,1'":y?y': [zel: sa)

rg .rzt'.Jt aL; &:,;; j\;;t, ,u*:l:-
Mereka meminta kepadantit stpq.a .\egera ditttrttnkan azab.

sesungguhnya Jahanam benar_benctr me7iprtti ot ctng_orang yat1g
ka/ir.

-Katakan kepada mereka, b,a karian ingin menyegerakan siksa.
m.aka siksa itu pasti datang tanpa diragukan. nila kari; merindukan
siksa, neraka Jahanam menunggu dengan setia. Ia uu, aifenuhi dan

476



ar 'ANLrsut zg.Juzt:

Iisi oleh kalian dan berkata: "Nfasih ada tambahan?" Berat dan besar
.iksa itu sendiri sesuai dengan berat dan besar penyiksanya. Bila yang
:renyiksa itu Aliah Pencipta iangit dan bumi. n-raka siksanya maha
.iahsyat lebih dari siksaan makhluk yang ada di alam ini.

l-16r, ry mehputi orong-orang yang kafir. Itlathcrh/ntelipttti

:naknanya mencakup seluruh arah dari sesuatu itu. Arah itu ada empat:
Utara, selatan, timur dan barat. Di antara empat arah yang utama ini
Jitemrikan lagi empat arah cabang; tenggara, barat daya, barat laut,
.itnur 1aut. Dari empat arah cabang ini ada lagi empat arah ranting. Jadi
.iksa yang dialami kaLul kafir itu rleliputi dari setiap arah yang
Jrsebutkan itu. Sesungguhnya Kami telah secliakcm bagi ctrung-orung
-ulim i.ttt neraku, 1:ang geioloknta mengepung ntereka. (QS al-Kahfr

I 8l: 29)
Sungguh mengagumkan perihal api di akhirat dan di neraka. Bila di

dunia seseorang masih dapat menghindar dari arah balvah. Karena iidah
.1pi itr-r pada hakihatnya nail< ke atas, sehingga kaki tetap dapat
rrenginjak lantai, seperti, kita memijak puntung korek api yang menyala
.-1an oksigen tidak rnasuk maka api pun mati. Adapun di akhirat di
samping api neraka datang dari segala arah ia juga datang dari atas dan
bawah sebagaimana pada ayat berikut ini.*+*

(QS al-'Ankabfft [29]: 55)

,*tt# ,ts €j ;r./'-t-'J' 6-+ p:
" / r/,/ ,,//, r, >, 1t.,': ''j-'J.j ;-l t W: ie:

Poda hctri mereka dirutup oleh ozab dari atas ntereka clon clari
buy,cth kaki mereka clan Alluh berkuta (kepada mereko);

"Rosailah (pembalasatt dari) upo .vung telah kamtt kerjakan. "

Dalam ayat lain disebutkan: "Bctgi mereka lapisan-lopiscm clari api
cli utcts nrct'eko dan di bav,ah ntereko pun lapisan-lapison (dari api)
Demikicmluh Allah mempertakuti hantba-hantba-l{t,a clengcut crzab
rra. " (QS az-Zumar [39]: 16) Dua arah ini bukan merupakan ciri khas
api dunia. karena tabiat api itu di atas. Bila berada di bawah kaki maka
akan mati. Jadi, di akhirat selain api rnembakar dari segaia arah ia juga
datang dari bau,ah dan atas.

Terkadang ada orang yang kuat dan dapat beftahan saat disiksa.
Pada saat itu di neraka ditemukan bentuk azab lain, yaitu azab yang

\--- ..

' -:-:
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menghinakan. Dikatakan kepada mereka: Ra,akanrah, s€sLtn{!tt, -
kamu orang ,vang perkasa logi mLtlicr. (eS ad_Duld^ten'$+l:49) L:-**
itu siksa itu disifatkan dengan ntuhirt/hinct, alim/pedih, ,izhim/be.lr/,. _.:
svadid/pedih.

.. i ,- ,"iojrc*i r:5 u tgs: J*": dan Allah berkata (kepada ntet.t.-.
"Rasailah (pembalas.an dari) apa yang terah kanttt kerjakan." T,--
disebutkan "rasakanlah neraka," tapi, "rasakanrah api yang k;-.,-kerjakan." Seakan-akan amal/kerja berubah meq'Ji 

' 
api ],: =membakar. ***

KEHIDUPAN AKHIRAT ADALAH
KEHIDUPAN YANG SEBENARNYA
Kabar Gembira untuk Orang-orang yang Beriman

(QS al-'Ankab0t t29l: 56)

\ prCU;y\S,t'j"Jr-,i.r, ,:ji s:#_
H o i h am b a - h antb a - Ku y a n g b e ri nt a n, s e s Lilt g gu hn,v ct btnni _ Ku

Ittas, maka sembahlah Aktr saja.

Setelah Allah membahas tentang kaum kafir, pada ayat ini D..
m.embahas tentang mukminin agar pembahasan menjadi berirnbar.
Bila kafir mendapat siksa, di sini disebutkan bahwa -rt"rr"',*.o=nikmat. Tujuannya, sebagai tambahan siksa bagi kaum unr. lit ut.-
mukmin tidak meraih nikmat, tentu hal itu rebih rlogu, bagi mereka.

€:V 6" hai hcunba-hamba-Ktt Terah kita jeraskan bahwa semui
manusia adalah 'ab,id/hantba bagi Alrah, baik mukmin ataupun kal-r:Tiap mereka memiliki ikhtiar. Mukmin merepaskan ikhtiarnya ur.rrLr.
mengikuti ikhtiar Tuhan, hingga dia berubail rnenjadi ,ctbcr/hantrr,t

Sedangkan kafir menolak keinginan A[ah dengan mlmilih kufur dar.iman. Dia i*pa bahwa dia hamba Alrah yang tidak ada ikhtiar dalar.
banyak hal, seperti sakit dan mati.

yt: ,.\i u1 ,"rrurggtiltnya btnti-Ktt luas. Sengaja dia ucapkan
Tuhan kepada rnukmi,in agar mereka dapat rnerihat dengan jeras bah* a
mereka pasti akan disiksa dan ditindas saat berdakwah d-i dunia, hingea
bila dunia ini terasa sempit, pergilah ke daerah rain karena bumi rurranitu luas, maka jangan dipersempit.

Muharnmad bersabda: "Burni itti ntirik Attah, serururt hamba ntirikAllah, maka bila kamu nterihat kebaikan ntaka tegakkanrah. ,, (HR
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tnYfl* 
menghambat gerak. **ll:11 dalarn berpindah saat ini adalah

nerbatasan geografi vuig Oitttapkan manusia hingga mempersemptt

turni vans telah diluaisili ;ii;il"t'"'ti rt'm" luas ranpa harus ada r isa

oun pusp& untuk,itl'-u* 'uvu 
bete-r:Y+$;"3",?# fffrXH 

'-"Jii

f:f;;,n:l #j'#HI'ITJf ii$l[]ll'J;;;n o"*' ini mi1ik Allah

untuk semlra manusia' Allah telah n"'""'')hkoti btLmi tLnttrk makhltk

;;9,;0,1#;Y##l?:].ii 
f "'.u'ul' 

daerah' carilah di tempat rain

Yang menyengsarakan hidup manusia saat ditemukan daerah tanpa

nenehuni, au'-' ptngii*i'i;fi" daerah' Contohnya' Sudan di samptng

w"Jir. tanahnva '"#;;r;;ii"t "0" 
petani' kenapa'? Karena perbatasan

'*?:lt#::ffiT;:" prinsip hijrah "'eiri;ti stp m,ka sembnhtcttt Aktr

saia, maka hijrah ke suatu negara- bertujuan u1t'uk memPertahankan

iman bukan un"r' '|tngl;;;s;;;; 
stutiul" pergi ke suaru negara lihat

terlebih dahulu apakah nesara tujuan i*i l;l:1'l:t'ulut" 
untuk

melaksanak"n uru'1T'u;'"";; ;"';an baik sebagaimana diperintahkan

Allah? Bila ha1 #'ttfie;l'1' 'Yku.tidak 
mengapa pergi ke negara

tersebttt. Bila tidak' maka tidak a{a hrl.rah bila harus mengeluarkan kita

dari keimanan atau rnenghambat.aktivitas agama'

Apakah kamu "iu 
-rr"t*ft 

hichrp Tttl.rynlp"]lt:^}::1l:. 
dari negara

kafir. anak guoir,r.i'lo;;;h;r" uer_aga di tangan pemuda vang tidak

mengetahtti'u''u'ito"J"it1it""g a':q 
aun"*"*perker, alkan anak

sadismu dengan 
"uOi'i 

fttft"furan' Pada saat itu' tiada guna semua yang

iudah kamu kumpulkan. Tidak ua" *i,rr*t haita bila kemr-rliaan telah

temodai.
Sebagaimanatelahdisebutkanbahwahijrahituberpindahkedaerah

aman. di mana k;;;;"' melaksanaku" ugu*u*'' -1*u' 
dari segala

fitnah, r.t ugui*;;'Muhu*'ooo '"1]1ti"t"firu' 
muslim Mekah untuk

hijrah t. Hurro.yuf, i..g", "r"san: 
"Dr clalcmutl,a ctda pemintpirt t'ctrtg

ticlak menzati*i {o''' o''i'S putt' kctta-.!labl'" (Sirah Ibn Hisyam)

Atau hijrah'il';;;;;"1i-imun' ai *u"u selain mukmin mendapat

keamanan. dia jLrga daplt *tnytUu'tt"" 'a'"ry"i' -Yu*' 
mukmin

tempatan *t*t:)uliit' meieka "t"'u" 
f'*n'iut' Sebagaimana Anshar

membantu Muhajirin saat hijrah ke Madinah'

====- l!!!!E!ffi
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,yiiti 4i$ adarah usrub qashar/pertgkhusLtsan, samaseperti i; -.
y* ar4: hcmya kepada Engkattrah kami nterryembah crart rt,;, _kep/1 Engkaulah kanti_mohon pertolongan. Beda antara kali::..na'buduka/Karni nten-v-embah Engkau. dengan karimat i.vvoka rttt h1,.:h a ny ct ke p a d a - Mtt kaL ttt i m e n.v n,nZ a h,.' i;,;T;;;;'ffi; i:""akna k 

" 
:tidak menyembalr serain-Mu. Adapun iyyaka ,a,bttcr mempak,pengkhususan peribadaran hanya untui< allah ticiak kepada yang lain.Jadi, makna ayat cli atas kamu tiaak hlrah- *Jr"irr.", hr.lrah:: _untuk Allah. Ha1- ini ditegaskan oleh Urfru_*ua,"-:',_Borr,rgri,,,hijrahnya untuk Allah dan rittl_Nya)taka hijrahrry irpoao Allalt ,i..t'ttstrl-N1'ct. Barorr,qsit,tpo rriirortttl'tt ranti (tg(tntLt atrt, 

^rt,,it,t .t.(rtg tt-clinikuhinyct, rnako iyrah'nya .iesu,ai ,tenian niat-'yar,s"rti,rfn*n,,,,.Julorn hiiroh. " tHR Birkhari ML,sli,n.1. ***

(QS at-'Ankabfft t29l: 57)
_ ,.;:J,u4iz_;:(_^3;,6 4 kTiap-tiap -yang berjiw, aka, mera,rakctn ntctri. Kentucriart

hanyn|ah kepatla Kanti kanut sekct\irtn rlikentbatilka n.
Maknanya, bira mereka akan berarasan atau benar-benar terai,berkata: "Barrwa di Madinah t o*i tiaot memiliki rumah, tidak acla d.sana sumber rezeki., hingga bagaimana kami dapai -."*i*lrtan anak-anak kami dan ringkungan kam-i yang sudah t"rri r.,"f"ii".'.r.iun lama...maka ketahuilarr sebe,u,,yu pui, suatu masa nanti pun mereka aka,meninggaikan i,i seluruhnya. Biia mereka tidak i,.[iirr, i.r-,grrnyo .i,saat hrdup, mereka.pasti akan dipisahtu" a"nguir;; ;i saat mati.Karena setiap yang liidup pasti rleraloi.un t",rutiur.

Siapa tahu karau suatu rnasa nanti saat mereka hijrah rrari ini mereka
i\ii k:r"bali lagi ke kampung rruru*un (Mekah) sebagaimana firmanAllah kepada Mr-rham.ud. ,sJ-r, tggnh-nya tang t?tetra.libkan at('srtLt(melaksanakctn ht*trm_httkr,*) --')'lrlrrrnr, 

benar_benar akur
'tengentbalikun kcutttt ke tentptrt kembuti." tqs ur qurrru.r-, tirr, srrKalaupr:n seandainya rnereka tidak kembuti t.l.r.trrr, ilaka sedikitpun hal itu tidak rlemudaratkanmu. Karena kita pasti utu, u..pi.rr,dengan bumi saat kematian tiba. Seakan-akan ayat ini mempakan pesanTrrhan,rrnltrk meringankan nrereka auri ,p, yarrg aka, rnereka tclnukannanti dari pedihnya perpisahan _.rrirgg"lLr" l*i, f.r_puo"g,'t_,unu an,
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anak.

Bila diperhatikan ).-0ng betji\ta okrul

nterasakun mati setelan y,-, 4',i ;tt sestutggttltnyct btutti-Ktt ltns.

Menimbulkan satu perenungan saat dinyatakan bahwa berhijrahlah

karena bumi Allah amat luas. tapi jangan berorientasi duniawi dengan

mengumpglkan harla sebanyak-balyaknya. karena setiap manusia akan

mati. Jadi, ayat yang kita kaji ini rnencegah kita untuk terlalu berambisi

mengejar dunia dan mengumpulkan harta semata. Karena toh semua

akan berakhir dengan kematian. Hilang semlla apa yang telah

dikumpulkan.
Hal senacla dapat dilihat pacla saat Allah melalang musyrikin masuk

kota Mekah . Se.stntggtfiil\'ct ot'gt1g-or(tng )'ang tttLtsyrik itu najis, makn

jungctnlah ntereka mendekctti Mtts.iidilltot'arn sesuduh tohun ini. (QS at-

Tarvbah [9]: 28) Tentu saja rnuslimin akan melasa terganggu secara

finansial dengan pelaturan ini. Karena perdagangan mereka dan rezeki

mereka pada-muiim haji akan berkurang. Untuk itu Allah menjamin

kelangsungan rezeki dengan timran-Nya. jikcr kcuttu kltawotir menictdi

mi,gkii, ntctka Altah ncurti ctktut nrcntberikcut keliavaun kepctdamu clcu'i

kanrnitr-l{yct, .jika Diu rnenghentluki. sesunggtthnya Allah x'[cLhcL

MengetaltLti lagi MuhcLbiictl;sctttcr. (QS at-Tarvbah [9]: 2B)

Saat mendengar hal ini. -v-akinlah bahu'a A1lah lebih mengetahui apa

yang terbesit di dalam hati. cian langsung menjarvab lasa waswas pada

ait }rlnggu tidak tin'rbLrl iadi br-rah brbir di kemudian hari. Ini isyarat

bahwa Allah ,nengobati setrap bisikan jiwa manusia. Maka, jangan takut

bila bersama Allah, karena Dia akan rnelenyapkan segala ketakutan' **x

(QS al-'Ankabfft [29]: 58)

Orcng-orang tang beritncm tlcrn menget'jctkan crmul-amal ,'-ang

salelt. ,sestrttgguhnl,o akan Kcuni tem|:otkan ruereka pctcla tempat-

tempat tctng tirtggi di dctlant sut.gT, .\,c\tg mengaLir sLutgcti-sungtti

ili bav,ohnyo, ntereka kelcat di clctlunulta. Itttlah sebaik-baik

p e rtt b cr I a s ct n b ct gi rt r tm g - or a n g .v o t t g b er crm al'

lni merupakan kebalikan dari apa yang ditimpa kaum kafu, clttn

./ z)l. .

9JD

ilo^r.

) j, . s J I

,r;Jr u;t5 ""d .F tiap-tiap

.a
U:Gl

, 1t-
.rJ!
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'sesungguhnya Jahanam bettar-benctr meripuri orrtlg-oratlg vcutg ka;.potla hari rnereka crittttup otnt, ,roi dari atas ,rnrik, cran crari botr -.kaki me,eka' {as al..a1r.auai--l}qt: 54-55) or*orit", ntucltiikebolikan arau ko.ntradiksi agar birtamuah ,uru ,ut ii dan ru_si aai.,,jiwa kaum kafir, dan bertu,r,,bIah *ru uurrugi" oiori"- ji.u -rt,r,ni,Hal senada denSln hal ini: 5"r,,,,gg,,1,,1).. ot.Ltrg_ot.Lrtg t.rrg brtrtt.,.

l:r!;:1,,,,,"?ertor,._bertut. 
bet.orta i,-,tn,,i lrrruh-rrrg,- ,.u,,g p":,,.

b e r a,l a n,, o,,, "i i,'i,i'fl6!'; I ff :_{ ;i t;f{ 
r, 

i 
o,lil n u,i o r o b n i o, - b n,,,,

Makna AV ia,lt _" *_i akatt Kanti tentpatlrctn mereka puti.:tempot-tempat yang tinggi tli tlalont sttrgo, ialah Karni ternpatka, dar.Kami dudukkan mereta Oi dalamn.,
daram; ;;; "(,,,s;,h/,i-iioi"'f)')l:/^i":,i,tr;,i:^::r:^;,?;,.;,ti:itj
(runtah) keruargantu akun^ntenenip,o)rt*:!rr,.a ntukmin purct bebet.ctp-;tempat ttntuk berperarg. (eS Ali ,Imr6n 

t3l: 121)Jannah/kebtm di dunia disebutkan untuk daerah yang hrgan dar:rindung dipen,rri oleh pepoh;;;;;;;;-;r*.\iliro 
ort. .satuiseorang di antctrcn,rt )'ong ittgitt rue,ry:ttn-t,ai kebin kirrro datt auggLr,.)'(utg ntenRct/it. li 

.botulrtr.ra 1,,,,gui_.i,r,gm (eS al_Baqarah [2]: 2r.nLihar j.uga eS at_eatarn f68l: Iz A?, eS at_Kahfi [l8j: 33.Bila saja .jannah. aunia icngan be-ntuk indah dan *,,,.*un sepcrl.ini' di dalam,ya terdapat ru-u.? -rr.unan dan t .rr.*orrun, bagaimana

lilll,Xllv;.fl.fi i* apa-apa yang di s iapkan Atlah k.p"i, _"u,luk_Nr a

Suatu yang mengagumkan bahwa di akhi.at jannah itu r$' q **tq\t -vang mengalir sttrtgcti-sttngai 4i bonohnya, bila kita melihatsungai di dunia mengalir dibatasi oleh dua tepian, maka di ai<hirat airsungai rnengarir ranpa dua tepian i," u",.,i i;';;;r,il,,, i'.p".giu, t .negara maju dan modern karni temukan kemegahan dan kemewahanlridup' Saat itu saya berkat" t.pri" 
"*u-orang yang adabersama saya:"Jadikanlah segala n1fma1 vrng 

"ar 
lri sebagai pelajaran. Ini adarahsesuatu nikmat vanq disiapkin iranusia untuk manusia. Bagaimana pulabilar-rikrnat itu iisla'pt<an ot.t ri,fr., *"rusia untuk manusia!?,,Bila kamu merihat orang rur" *naup.atkan nikmat jangan dengkikepadanya' Tapi tarnbahk"anr"r, 

^-t.f"ur* 
dalam lr*, kepadakeagungan A'ah. deng.an salu prinsip uut *u apa yang aaa ar sisi Alrahjauh dari nikrnat yang diberi#rr'k:p",ra seseorang di dunia ini.
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Untuk itu. tentang akhirat Allah han-va lnenyebutkan dengan
''ntatsal/perumpatnaon " bukan hakikat sebenam.va. Contohnya.
,-lpakah) pet"utnpatnaan (penghunil surgo rung clilcutjikttrt kepada
,)t'ot1g-or(u1g r,ong bertahva. (QS Mu[atltnad [47]: 15) Karena surga
rtu sebagaimana sabda Nabi Muhammad: "Bahv'a di dalantt.tu opo-opo
tcrrtg tidak terlihat oleh mcttct, terclengctr ctleh telingo clatt tersirut c{i

:lolam hati seseorong. " (HR Br,rkhari Muslim)

q il," rnereko kekal di dalamrrya karena nihnat dunia walaupun

banyak dan beraneka ragam, tetap saja membuat gundah pemiliknya.
Karena nikrnat itu pasti akan sirna dan punah. Baik akibat mati atau

.jatuh miskin. Adapun nikmat akhirat ia berkekalan, tidak punah dan
tidak pernah terputus. Ia tidak meninggalkan dan kamu tidak
rneninggalkannya. Yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak tet'lctrang
tnengambihna. (QS aI-WAqi'ah [56]: 33)

Orang yang beruntung adalah orang yang mendahulukan akhirat
..'ang kekal dari dunia yang punah. Jangan katakan umur dunia milliunan
taltun, tapi umumya adalah sebatas lama kamu hidup di bumi. Karena
manusia tidak dapat memanfaatkan apa pun dari umur orang lain. Lebih
jauh lagi, di dunia manusia menikn,ati hidup sebatas jerih payah dan
kemampuan yang dimilikinya. Nikmat di dunia diraih dengan asbab/
kerja keras, sementara nikmat di akhirat mumi tanpa ada carrpur sedikit
pun.

i^l"6Jl l;i g_ittttah sebctik-bcrik pentbctlrtscut bagi orctng-oratlg ))(t1g

berarutal. Benar alangkah indahnya pahala ini. Karena manusia sebelum
usia taklif menikmati nikmat Tuhan tanpa taklif sedikit pun, kemudian
saat memasuki usia taklif Dia tetap ntemberi nikmat dan
rnenambahkannya dengan pahala yang tidak telputus buah dari taklif
itu. maka upah/pahala mana yang lebih indah dari pahaia Allah'l
Cukuplalr Dia yang menetapkan ituloh sebaik-baik pembalasan bogi
orang-or[rng yotlg berarnul. *x*

(QS al-'Ankabfit [29]: 59)
, |i,2,, . -z ar, ? ,, - , 1l'l 'JrgAry-, .P: Vt'2;-;Jt

(Yoitu) 1,cmg bersctbor clan bertatyakal lcepada TtLhu.nu..,,a.

Sabar bagian dari sitat orang-orang yang beramal. Jangan menduga
bahwa beramal itu tetap dalam bingkai kenikmatan dan kemudahan.

.:
:

r l,lr l,,ilil,illi

l r I l,l,l I l.l,l.lilL.lilli
li

:

ili!!!ffi

ltl

tlllll
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Tidak, tertadang dalam berarnar timbul godaan dan cobaan hini:,diperlukan kesabaran. lpo*oii *oru.via itu mengira bahtva nrn, ,.dibiarkan (saia) tnsngotakan; ,,Kanti 

^telah 
berimctn,,, seda,g ,tet..-.tidok diuji tagi? (pl uJ-,Arkubfft fs|, z1

orang yang disiksa dan ditinias-hingga terpaksa harus hijrah tle::mempertahankan agama adalah orang-orang yang bersabar. Tapi di sa:-..ada yang lebih tinggi oari sabar,-Lli.nu musuhmu boleh saja bersab,:melawanmu' maka pada saat ito t u-, dirlinta untuh ekstra sab:,Ber'sahar,ah karnu cian kttatkaniot--lrn,ot aronmrt. (eS Ali_,Imr6n r_l200) Makna shabi.t u /bertomba_t"rril dalam kesabaran.Kesabaran diternr"rkan outar, ligu hal: pertoma, musibah d:-,bencana dalam kehidupan y;;;-;";. diemban. Keclua,melaksanak.:*..if,i1" 
] 

akl,tf . Ke ti gr, -*urr;, 
-Ji.i 

rr,ur. tidak met akukan maks i a r')r* J-$t |ang bersabar saat disiks ^ ,rSA *i *, tlt;,bertawakar kenad| 
.Tuhannya daram meraih ,.r.or. il;- Muha.1r.:sempat beryikir tidak jadi hijrah ku."na takut tid;k menouiu,r", rezek-.

f::;i\:i&:;:T:o':ni"'i -""ta tentang rezeki ini dengan r/ri,

Zat yang menciptakanmu pasti rnenciptakan rezeki untukmu. yanlmenarik dari perihar rezeki uut*u *r"kimu bukan apa yang kanri-miliki' Tapi sebenamya 
.iarah up, y*g kaum -unau*"urr. Boreh jad.kamu memiliki sesuatu lalu dicuri 

"r"9S 
_contohnya_. Atau terkadansdisajikan dan makanan untukmu tupi tut jadi kamu makan. Lebih rin._rlagi' ia terah dimaku' ro-pur t;;i;," rambung, tapi karena bukar"rezekimu ia termuntahkan iagi t"rrr. mulut. Atau mikanan itu terahmasuk ke rambunq dan menl"adi du;; karena b;il;;;iimu ia pr_urkeluar dalam bent,"k lrk";;;;;i;#'*,r,,r, semur dan tainnya. x**

Allah Menentukan Rezeki tiap_tiap Makhluk
(QS al-'Ankabfft l29l: 60)

@;{"iW4,Vi ltS iSH
B c, a pa u,,,,*i o#) ffifr f*:, u,,, e n, b a v Lt(ntettgtrr.tts) rezekitt.va rertclitji.,sit,tlt_la'hl';;;;,:;:,;,,;::,ii."_"r,

kepadanya rtan kepacra*, ann ii'o uonn Mertcrengcrr ragi MahaMerrgetohtti. "
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Allah ingin menenteramkan jiwa manusia tentang rezeki ntereka,

dengan bcrkata: :t, q i-kj ctan berapct bcLntak binatong yang

mengisyaratkan liotsir/bcu.tt'ttk sekcLli seperti tlan berapa baryak ncrbi

,r,r{ b-erperang berscu,a-.santct ,rereho sejttntlcth besa, dari pengikut

(rt.t,i) t,ct,tg bertakvvct. (QS Ali-'ImrAn [3]: 146)

Dabbah yaitu setiap hervan 1'ang bergerak dr bumi' 'l $'r: a i"Gj

Wrl }1.; tlan berctpcr bant'uk bintttrtrtg .t'crng tidak (dapat) membav'a

(ruingtrttrs) rezekinvcr sencliri. Tidak setiap hewan meuyitnpan

rereklnya, bahiran mayoritas mereka tidah me,riliki rezeki ha, esok.

tapi setiap n.iereka tetap dapat rnakan dan hidup. Boleh jadi rnaknanya

mereka tidak mampu *.nyi*pall, atau tnampu rnenyimpan tapi tidak

mau melakukannya. Sepeiti kepinding dan kutu yang akan beranak

pinak saat rnanusia tidak rnemperhatikan kesehatan. apakah mereka

mer'ryimpan rezeki'J Nyamuk yang r'valaupun lemah tetap dapat

rnenghisap darah manusia, apakah menyimpan rezeki'/

iOoprn keledai contohnya, walaupun mampu membawa rezeki' tapi

ia tidak rl]au membu*,u ,.r"tirya. Untuk itu kita melihatnya saat sudah

kenyang ia tidak menyirnpannya, tapi ia memijak sisa-sisa makanan

utu,, n.,lergencinginya. Begitu juga hewan lain, hin-ega trn'rbul satli

pernyataa;; tidak satu binatang pun yang menyimpan makanan kecuali

rnanusia, tikus dan semut.

Allah telah rnenciptakan kemampuan tikus dan semut untuk

lrenyimpan sisa rnakanannya sebagai bukti kuasa Tuhan' Contohnya'

Semut yang memantau sisa tnakanan, bila makanan itLt berat. maka

semut yurrg t e*bawanya pun banyak' Semut melakukan penyimpanan

makanan mereka begitu teratur. rapi dan setiap semut memiHki tugas

dan fungsi masing-masing. yang, jelas' Jadi, mayoritas heu'an tidak

menyimpan makanannyu !Ul: W];;'i:, Altoh-tah ):cutg ntentberi rezeki

kep a dant, ct dan kePaclanru-

Dalam masalah rezeki Ailah memr-rlai dengan hewan baru kernudian

manusia. Padahal manusialah yang iayak untuk diutamakan. Karena ia

makhluk mulia. alam semesta diciptakan untuknya. Kenapa'? Karena

manusia selalu menduga bahu'a he\r'an ticlak dapat mengatur rezeki

mereka, maka Allah jelaskan terlebih dahulu bahwa Dia yang akan

menjamin rezeki hewan, sebelum menja1l. in rezeki manusia' Aftinya,

he*.an yang tidak berakal saja rezekinya terjamin, tentu mauusia

memiliki rezeki dan masa depan lebih terjamin lagi'

l,

:lr :: :+rl :l+l+l::l+ltl:lil:.l:ll
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Dipilih sifat.\ot1li' dan 'arint Maha Mende,gar da, Maha mengetahi;..karena Allah Maha Mengatur makhruk-Nyu, biu tidak menciptakan lar,.membiarkan semuanya berjalan secara otomatis, tapi Dia tete:mengontrol du, ,l:l*,.tahui segala sesuatu. Untuk it, il^;.;;;:kepada seluruh makhluk: "Tidurfh dan tutr-rp mata kalian, karena Ak_Tuhan vang tidak perrrah rgantuk upatugii;iiir'.*)iir,'n, ricruk uti..Tuhan (.vcutg berhak clisernbcrh.t ,rntrirkai Dia yang i;;"p kekol lagterus menerus n,engLo'us (ntakr,trurr-N1.a), tiar,A- ,,,"'ngottt-t-tk ctan tict,t,tidur' Kep,nyoan-Nt'ct op(t \'(tttg tri rrirgit crart cri bunti. (es al-Baqarahl2l:2ss)
Kenapa sami'/Maha Mencrengar? Karena hewan dan manusi:apabila kelaparan dan kekurangan"rezeki akan mengeruh dan ngomer.sehingga terlihat bahwa ia iagi keraparan. maka di sini Arah berkata"Aku akan menjamin rezeki karian dan kalian trJ"r. t.r"paran karena.Aku Maha Mendengar suara kelap211n1 i1s.,, ***

(QS at-'Ankabfit [29]: 6t)

;*r *j'lS qSai:rr"c C,.,*l
/ ' / 24.t '-'+,121'-1. x.)' jF, u-[ 1,1 3;i ;Ai; Ai

Sesttngguhr, a .i i ka krutt tt tcutyctka n kepatla ntere kcr ;,,Siap o ku h
.r'u n g n t e t j uLl i ka r t l tr r t gi t Ju t t b t r tt t i,1o,,,,, 

",,,,,,d;;;ir,,, i,,),u t, r,, iclan bulan? " Tentu merelra ctkan ntenjawcth; ,,Allalt,,, 
tnalra

betupakah mereka (dapat) criparingkart (crari jara, v-atlg benur).
Allah berkata kepacla orang yang tidak menganggap Alquransebagai mukjizat dan memintJ muk'iizat yurg r-#i'iit, terahmenciptakan tanda di alanr raya ini sebelum drutu"s pu.u-rurrt. Apakahada di antara kalian.,;;;;;ffi 'J#:l;lifi 

:i,H,l.Tiril,,Ti,,1i:#:'#,;uk jiza,kauyi 
.yang tidak pernah berakhirl Kenapa sekarang kalian memintatambahan lagi dari ayatrtanda yang sudah ada. padahal tujua, dari ayat,tanda ya,g diberikan-Nya kepada rasul seba-eai bukti bahwa benar diarasul utusan Tuhan ugu.,ruruiia men-{imani ajaran yang dibarvanya.

Masalah penciptaan merupakan satu ,rasarah yang sangat jelas dimana tidak ada satu manrmia pun yang mengingkari bahwa Tuhansebagai pencipta alarn, -sebagaimana yang telah kita jelaskan
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\faha Mengetahui.

,\Iaha mengetahui.
rk menciptakan lalir
,. tapi Dia tetap
k itu Dia berkata
kalian, karena Aku
. -1llah, ticlak ocla
g Hidtrp kekal togi
rtqctntuk dan tidak
irz (QS al-Baqarah

lan dan manusia
reluh dan ngomel.
;ini Ailah berkata:

kelaparan karena

JI

t: "Siapakah
wn matahari
llah", maka
yang benar).

aanggap Alquran
lin: o'Aku 

telah
tra rasul. Apakah
dari nol?"
upakan mukjizat
kalian meminta
tujuan dan ayatl
bahwa benar dia
g dibawanya.
g sangat jelas di
ri bahwa Tuhan
r kita jelaskan

at 'ANK-cB0t zg.Juzzt

sebelumnya- untuk itu di sini datang jawabannya dengan

mereko olron ntenjatt'ab: "Allah. "
ini jawaban dan pengakuan dari kaum kafir di mana

harus bersl,ukur dan mernuji Allah, karena mereka mengakui
dari diri mereka sendiri. lni alasan yang rnembatalkan segala
kekufuran mereka.

. L,,,ir$;r i$ ntaka betopakah mereka (dapat) dipalinglcan

yong benar). Maknanya. mengapa setelah pengakuan
berpaling dari-Nya. *x*

mukminin
hakikat ini
logika atas

(tlari jolan

ini kalian

(QS al-'Ankab0t l29l: 62)
a eq ,. . -/ .1i,,,'ri ,.i., t, . ti1. ,r ,-i.ti trt,,ra.lI * zs.r',^' j\tA t4--t'::V:t ?L!;4 o:)\ L'x-'"x\

Allah melapangkun rezeki l:ogi siopa yang dikehendaki-|fi,a di
antcu'a hamba-hantba-l{v-a dctn Dio (pLrla) yang nTem,enryitkon

bctginw. Sesungguhrn,a Allah Maha Mengetolnti segala sesuctttt.

Yabshuthu arlinya vtrtyo.ysi'uhuhnelapangkcmnlct. Yaqclir artinya

1' u cl h al v i cl tt/' m e n t: e m p i tka n n,v a . B encana yang rnenimp a manus i a dal an-t

hal rezeki ialah saat ia memahaminya hanya terbatas pada harla benda
yang dimiliki. Rezeki pada hakikatnya adalah apa-apa yang bermanfaat
bagi rnanusia. Iimu itu rezeki, santun itu rezeki, perkasa itu rezeki,
kedarlaian itu rezeki, ketekunan itu rezeki...dan seterllsnya.
Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki dan
menyempitkannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Yang sempit
rezekinya perlu kepada orang yang memiliki kelapangan. Begitu juga
orang yang lapang rezekinya pada satu sisi akan merniliki kesernpitan
pada sisi yang lain. Ini lapang pada akal pikiran. tapi sempit pada harta.
Seakan-akan Allah menyebarkan seluruh bakat di antata sesama
ntanusia, dan tidak mengumpulkannya pada satu orang, agar dapat
saling berbagi dan memerlukan satu sama lain.

Ketika Ailah melapangkan rezeki pada seseorang dan
menyernpitkan bagi yang larn bukan berarli dia senang bagi seseorang
dan bencr pada orang lain. Kaiaulah manusia melihat seluruh sisi rezeki
rnaka dia akan mendapatkannya seimbang.

Renungilah firman: Kanti telah menentulcan anlora rnereka
penghiclupan ruereka dalam kehidupan dunio, dcm Kami telalt
meninggikun sebogian mereka atas sebagian t,ang lain beberapa
clerctjat, ogar sebugictn mereku dapat menlperguttokun sebaltogiLnt )'Lutg

tentu

::rl:::l:ltlil:,1:1t1l:l;[ll:lll:ltltllil'lll:lilliliil
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T,cpsin Sy,t'Reu.r Jum rrr

lain' (QS az-Zuwruf la3l: 32) Setiap orang akan berada pada posisi :atas saat dia mencura!]<an rezeki yang dia;hli di;,d;;ya. dia p;:,posisi di bawah saat dia memerlukan orang lain karena iiduL puku, .bidang yang ditekuni orang tuir. ]uoi, ..i.ru ,rur-,u.ru seimban_e c:,sejajar.

contoh yang sering kita temukan daram kehidupan sehari-ha:.seorang penguasa yang tinggal di istana akan -.rg.-i. memin.,kepada. pekerja yang ahii dalair membeturkan wc tumpat karena ter.:,menimbulkan aroma yang_tidak sedap. Dia mencari ke sana ke nr":,dengan mobir mewahnya.-pada saat iii tru t"-rt u, ;;;" peker_ja ;_atas penguasa di bawah.
Kalaurah tidak ada kaya dan miskin di antaramanusia, maka sra:,yang akan membajak s1w-1h, rnenjadi buruh di ;;b"k 

-,rffi,n":
pasar... dan seterusnya.. Jadi, kehidupan iri ;;;; ;;;;;", atas das,:saling memerrukan bukan utu, dur'u. muria dan hina] Jungun h,.,seseorang pun karena setiap mamtsia memiliki keistimewaan dari orai-:Iaill. **X r\LrJ(rrrrLwdd

-, , z -e 
(QS al-'Ankab0t tlgl:63)

)-,i -jsr 4(6 * ;ai <, jj ;, A\:_.dj

sesttnggtthnya lika kamu menanyalcan kepada mereka; ,,siapakart
yong menLtrttnka.n.air dari langit lattr minghiclttpkan clengan air.itu bttnti sesudah matinya?,7 Tenttt ,n"riko o[on ,runiirirrob."Allah. " Katakanlah. ,_,Segala pttji bagi Attatr,;, iliopi

kebanyctkan mereka ticlak rnemahami (nya). 
,

Di sini kaum kafir juga berkata: "Alrah." Karena tidak satu oranrpun yang mengaku bahwa dia mampu menunrnkan hujan dt lil;';.menumbuhkan ranah gercang menjadi subur. I" p;;ii-;;adi berka.kuasa Tuhan. Tidak ,.orur! p; ;;"g menolaknya sampai kari:sekalinya.
Untuk itu Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata seterahpengakuan ini densan berkata: "Alhamdulillah/setala p":i ulgi Alrah...Karena Dra telah iemb,at orang r.un. L.rtuta dengan jujur dan bena:dan mereka sendiri telah mengh;r;;;k* logika berpikir yang merek:bangun untuk tetap kufur.
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pacla posisi d:
:nr a. dia pada
trdak pakar dr
seintbang diin

n sehari-hari.
nris rneminta
t karena telah
\ana ke l]]an
ri a pekerla di

r. rnaka si:tpr:i

b.'rjualan cl
LLn atas das.lr
.Tangan hin.r
:n dari oranS

'z i,*. l1lc

1' .-4ry
\rtrpul;olr

'tt!tttt ctit'
i,tr'tb;
r,tPl

.k satn oranc
di langit dan
:rtadi berkar
,mrpai kafir

rkata setelah
bagi Allah."

rur dan benar
i ang rrereka

Ar*'ANKAeur 29.Juzzt

Tetapi hebanvakott ntereka tidak nrernahami (n-va) Karena

walaupun mereka mengakui Allah sebagai Pencipta alam, tapi tetap saja

tidak mau berirnan dan tetaP kufur.

Dalam keadaan bahaya, manusia mengakui kekuasaan Allah'
(QS al-'Ankabfft 1291: 6a)

,r,t\ 5{r',;r'Ji * yCii t;Ai ey 6;

@ ai:;.Ga i36;i,4':Ai
Tiaclaloh lcelticlupan dunia ini rnelainkan senda gLtrou dan nnirt-

rrt ct i n. s e,s tut g gt th n.v a akh ir crt i tu I ah,v a n g s eb en o r ny a k e hi dttp o tt,

lcalau nt ereka m en getahtri.

flcryah/kehidupan terjadi pada diri manusia saat dia dapat merasa

dan bergerak. Bila rasa dan gerak berakhir maka tidak lagi dihitung

sebagai tehidupan. Kehidupan rnemiliki tiga sitat: dunia/rendah, I ahwu/

sencla gurau dan la'ab/Permainan.
Kata dunia/rendah menunjukkan bahwa lavnan katanya adalah ilva/

tirtggi. Saat mendengar "kehidupan dunia/rendah" tnaka ketahuilah

bahwa silat ini untuk membedakan dengan kehidupan lain. yaitu

kehidupan trlt,a/tinggi. Kehidupan ini disebut dengan "akhirat'"

Kehidupan dunia itu tidak lepas dari rasa dan gerak. Bila kita

cermati maka ditemukan segala sesuatu dalam hidup ini memiliki

kehidupan sesuai dengan kepentingannya. Buktinya, saat kehidupan itu

berakhir Allah berfirman: Tiap-liap sesltatu pasti binasa, kecuali Allah.

Bcrgil{.vctlah segala penentrtan, dan han,ta kepada-}tl.1,"alah kanttt

dikembolikar?. (QS al-Qashash l28l: 88)

Selama segala sesuatu pasti punah/wafat maka sebelumnya setiap

segala sesuatu itu hidup' Buktinya, ))aitu agar orarLg yang binasa ittr

biiasanl'a dengan keterongan yang nyata dan agar orang ,tang hidup

itu hidupnl:a dengan keterangan yang nyata (pula) (QS al-Anfhl [8]:
42) Hidup lawan dan haldk/binasa.

Gunung contohnya, terdiri dari bebatuan, dengan beftambah waktu

bertambah pula kondisi keadaan batu itu hingga terkadang bembah

menjadi batu berharga dan bernilai tinggi, seperti batu mutiara. Selama

ia berubah, maka ia memiliki kehidupan, tapi kita tidak merasakannya.

Anggota tubuh manusia juga memiliki kehidupan. Ia dapat berkata

dan berbicara. Tapi kita tidak dapat merasakannya. Karena

" r.r.i:,r
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kehidupannya tidak seperti kehidupan kita. Kulit dapat berbicar:.
buktinya. lvlereka berkata kepacra kulit ruereka; ,'Mnngopo 

kctrt:,
menjadi saksi terhadap kanti?" Ktrlit me,ekcr ntenjawab; i,Alloh ,,n,,,
menjadikan segala sesuatLt pa,clai berlcatct tela:h menlctclikan ka,;
pctndai (pula) bet.kata. (eS Fushsh ilat l4ll: Zl)

Kaiau kita lihat piring atau gelas dari plastik maka kita temukan i;
berubah warra setelah beberapa lama. Berubahnya \varna bukti bahri a
di dalamnya ada kehidupan dan gerak dalam aiom plastik it,. KalaLi
tidak ada kehidupan maka ia statis bagaikan kaca yang tidak berubah
warna.

A1lah menyifati keiridupan akhirat dengan hctyctv,an/kehicltpcrr
hakiki. Beda anrara fua1,dh dengan lq1,awan/kihicltLpin hakiki. Hayalt
kehidupun adalah kehidupan dunia di mana tiap individu niaup.
tumbuh-tumbuhan hidup, kemudian berakhir dengan kematian dan
kepunahan. Adapun hayawan/kehidupan hakiki yaiiu kehidupan yang
iebih tinggi di akhirat. Karena kehidupan di dalamnya kekal dan abadi.

Kehidupan dunia bermula dari kehidupan ,rateii bempa tanah yang
diciptakan darinya Adan'1, Ialu ditiup ruh ke clalamnya. Maka apabiti
Aku telah menyemplffnakan kejacrictnnya, crctn terih meniupkan ke
dalamnl,a ruh (ciptactn) Ku. (eS al-Hur [15]: 29) Tapi kehidupan
akhirat yang mulia disebutkan Allah dengan hai orn,rg_ororg .r-angbe,intan, penuhilah sentan Allctlt clan serltcrt Rasttl ipabita Rctsul
men.yeru kontu kepacla suatu ):ang memberi kehitlttpan iepada karutr.
(QS al-Anfhl [8]: 24) yaitu kehidupan berdasarkan rohani, norna.
manhaj yang dibarva oleh rasul.

Dinamakan manhaj Islam de,gan ruh berdasarkan pada. crc,t
clemikicmlah Kami v,ahvtrkan kepadartu. rihlv,ahyu (Alquran) dengan
perintah Kami. (QS asy-S1urd 142):52) Begitu juga malailat Jibril ylng
menulunkan manhaj disebut dengan ruh clict clibatto turtn ctleh Rth il
Amin (Jibri, (QS asy-S1.u'ar6'[26]: 193)

i\J;At d i;.lt ,rirr i11 ,lo,a, ,nurrrgguhnya akltirar itulah rartg
seltenarny'a kehichrytart, makna,l,a kehidupan hakiki yang tidak pemah
meninggalkanmu dan kamu tidak pura meninggalkannla. Sementara
nikmat dunia dapat diraih tergantung usaha dan terja keras, dan akhirat
terjadi berkat kuasa Allah.

Dunra disifatkan dengan lahv, dan la'ab bergrrau dan bermain dua
gerakan dari gerakan-gerakan anggota tubuh manusia. tapi gerakan itu
tidak memiliki tujLran" untuk rtu orang yang bekerja tanpa tii.,un 1.urg
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berguna disebut dengan 'abats/sia-sia' Jadr, bergurau dan bermain

uaitu1r perbuatan sia-sra. Namun ked,anya ada perbedaan satu dengan

yang lain.
Bermain adalah gerakan yang tidak rnen-riliki manfbat, tapi tidak

melr-rpakan ,.r.orurgl,rntuk melakukan yang \\'ajib' Seperti' anak yang

*.*i1iki sifat bermaln. Bermain pada usia anak-anak tidak menghambat

satu kervajiban pun. Jac1i" bermain untuk anak-anak. Sedangkan olang

yang sudah balig dan mukallaf, bila masih gemal bemrain-main maka

ini iisebut dengan lcthy'/sertda gtffatt. Karena dia sudah merniliki beba,

dan tarlcgung jawab.
'J, "A'yt W:rlr iqrJ, :f 6j clan tiadalch kehiclttpan thuia ini

ntelctirtkttrt sencla gLu"olt dctn ntuiu-nruin. Kehrdupan mcnjadi hampa, bila

ia terlepas dari kehidupan akhirat. Sebaliknya, kehidupan dunia rnenjadi

betnakna bila dibangun atas dasar norma dan mengikr"rti rnanliaj '

;!rU'; r;fr< '7 kotou nrcrekcr tnengetcrhtri dapat dipahami bahwa

kalimat ini berisikan penaltanrpeniadaan' Artinya' mereka tidak

beriln-iu. Atau berfungsi sebagai angan-angan' hingga dapat diartikan

dengan seandainya n-releka nengetahui hakikat ini.'. yaitu irakikat dunra

cian akhirat. Kalau mereka rnengetahui niscaya mereka menyambut

n-ranhaj Tuhan agar rneraih selurLrh petlberian -vang berkekalan hingga

akhirai. tentu mereka akan ilenempuh jalan irnan ganti dari jalan kafir'

Natnun sayang, mereka tidak mengetahuinya'*x*

,cr.'ANKAgut :.s. Juz zt

(QS al-'Ankabflt [29]: 65)

w t,\ XOyg 1\ V'' efr\ c \ U,' t1,$

@:'#is;l\JtW
Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah

denganmemurnikanketaatankepada-Nya;makatatkalaAllah
iuny"lo*otkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka

(kemb ali) memp ers ekutukan (Allah)'

Pada ayat ini Allah mengaiihkan pembicaraan dari tentang hakikat

dunia dan akhirat kepada pimbahasan tentang kapal' Apa hubungan

antara keduanYa?
Yang berk ata dr sini adalah Allah. Segala sesuatu diletakkannya

pada tempatnya masing-masing, maka jangan sempat iepas dari

49r



Tapsrn Sya'R.ql\,r Jnro ro

pantauanmu bentuk mentadabburi kalam-Nya. Ini agar dapat clipaha:_
makna yang terkandung di dalarnnya. Ailah tidak ingrn kita rrenya':.-
Alquran secara lahir semata tapi perlu pendaraman dalarn memah:,:_--
dln merenunginya. Maka apakah nte,eka tictak rnentperhtttr,.
Alquran? (QS an-Nis6' [4]: 82)

Hubungannya di sini adalah bahwa pada ayat seberu,r', -
ditegaskan sesungguhnya dunia tempat bermirn clan bersenda -eur,-yang trdak bermanfaat brla seseorang jauh dari manhaj Allah, bila c.
tidak n'remperhitungkan adanya akhirat sebagai keiridupan hakrr
Artinya, dunta itu bukan tujuan, ia adalah sarana.

Saat seseorang menolak manhaj Tuhan dan menjadikan dLrr:.-
sebagai tujuan, r-naka tujuan itu sangat paling hina. Jadikanlut-, iu sebar.,
sarana untuk mencapai akhirat dengan lrenanam amal saleh d;
mengikuti manhaj Allah. Begitu juga halnya dengan kapal. Ia ada1..
sarana untu.k menghantar kita kepada tujuan. Ia pada hakikatn.. -
bukanlah tujuan.

,i.lr il -4 it t,G:9s g r!r, iri ntuka apobilcr ntereko rt,t ,

kapal merek, mencloo kepada Allah crengotl ilTentto,ttikctn lcetcrctr.,
kepada-Nva. Frtlk artinya sc|finult/kapcrl. pada ayat ini teriihat bah*,,
tnereka bukan mernanjatkan doa pujian. Seperti ucapan: ,,MctJ.tu.;ri.

Tuhon vang teldt ntenundulilron setnttct ini bagi lcanii pctctahal l;tiii
sebelunutyo ticlak ntartryLt nlengtt(tsoitr.t.a." Tapi rnereka tercloa karer_,
keadaan yang mendesak akibat ornbak dan a,gin besar yang ,renerjar,-
kapal. Buktinva, t;{S,11 ;! Jl iltu,.1i, ntaria ti*aru Ari,i,
rnetn'elomalkun merekct santpoi ke clctrcft, tibct-tiba mer.ekct (kenfirtli
mernp ers e kt itt kan (A I lah l.

Dalam cuplikan lain, disebutkan, maka merekcr berdoa liep,cla Alltri
clengott mengikhlaskan kercLtttan kepctda-J{ta semcrto-mora. (Mer-ek,,
berkato): "Sesunggtiltry,a jika engktngttelt,elctmatlran kcrmi clari bcrltct.t,;
ini, pctstilcth kami okan termasuk orcmg-orong 1,ang ber.sl,tkttr.,, 1QS
Ytnus 1101:22)

Ltllitha arlinya tidak ada jalan keluar dan tidak pula ada penoloru
yang dapat membantu, kecuali berdoa kepada Ailarr dengan doa 1,angikhlas, penuh yakin bahwa tidak ada penolong mereka kecuali Dia
Padahai sebelumnya mereka bergembira di atas kapal. Tidak sedikit pLu
di hati mereka ingat Tuhan. Namun saat keadaan terjepit mereka pun
berserah diri pada-Nya.
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Manusia tidak dapat mendustai diri sendiri. Atheis sekali pun saat

keadaan terjepit akan kembaii kepada htrah keimanan dan berkata: "Oh

ntt, Gotl." Perkataan ini diucapkan secara spontan. tanpa dipikirkan

terlebih dahulu. Padahal sebelumnya mereka mendustai keberadaan

Tuhan. Ini artrnya fitrah keimanan terkadang tertutup oleh ambisi hawa

nafsu. Namun saat ambisi itri tertidur rnaka timbullah fitrah irnan di

petmukaan tanpa di sadari.

Buktinya. saat di alam zar/tttont sebclum manusia diciptakan.

sebelum ambisi hawa nafsu memiliki peran^ mereka mengahui

keberadaan Allah. (ingatlo h ), ketika Ttt h unrntt nte nge lu ar ka n keturun an

anale-anak Aclam clcrri strlbi mereka dan Alloh mengambil kesaksian

terhuclap .jih,cr nterekcr (sera,va her /irmctn); "Bukankah AktL itti
TtthcLlnttr?" lllerekct meniawcLb; "Betil (Engkau TLltan kctmi), kctmi

mettjacli saksi." (Kanti lakrtkun ;'rmg dernikian itu) ctgar di hari kiamat

kaniu tictak mengcrtaktm; "sexrnggultn,vo kami (bani Adam) udalah

orang-orcolg !-cillg lengalt terhadap ini (kee,suan Tuhan)", atott agor

karnti ticlalc mengotctkrut; "sestutggtthu,tt orang-ot'ctt1g tua kcutti telalt

rnen'tpersektrttrkurt TtLltan sejak dahttltt, seclang lcami irti cLdolah anok-

ctnok lcetLu'ttnan .v-ttt1! (datong) sesuclcLh nrct'eka. (QS al-A'rAf lll: 172-

171r

Sebenan-rya mereka bercloa bukan berdasarkan cinta kepada Allah.

tapi karena cinta dunia dan takut mati. Buktinya, kenapa mereka tidak

-u, beriman kepada Allah setelah selamat agar mendapatkan

kehidupan yang kekal dan abadi? Jalan keabadian itu adalah iman dan

yakin serta melaksanakan rnanhaj -N-va.

inilah realita kehidupan umat manusia yang seialu berulang. Saat

rlendapat mr-rsibah semua manusia. urukmin dan kaflr berdoa, ' li:J

rfuil ;i t.t-et; 1i a*).v;t jar l,,g-::r tlun ctpabila ntanusicr ditintpa bctha-va

clitr bertlocr kepacla Karni dalant kectr{crcttt berbaring, cluduk atuu berdiri'

Namun saat Allah telah men-velatnatkan mereka. dia kembali lagi

menzalimi diri, ij-,1 'p J\6"{ il j'g '} ;? )b Ur:.5 6$ tetapi setelah

Kcuni hilcmgkctn hcrhal:a itu cloripctdanl'a, dia (kembali) melalui
(jalannva ),irng sesat), seolah-c-tlcth tlin tidctlc pernoh berdoa kepuda

kami untL.Lk (ntenghilongkctn) bcthcn,a yctng telah ntenimpan,vd (QS

Yfrnus f 10l: 12)

Dalam ayat yang lain disebutkan: a|:ubila nrurutsia itu clitimpa

kemtrclarutan, cliu rnemohon (pertolongan) liepacla Ttthannyct dengan
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kembali kepado-Nya; kentuclicot apabila Ttthan memberikan nikntcrt_.,, -kepada.nl'a lupolah clia akan kimtularatan yang pertah cria bet-,;(kepada Allah) tnhtk (nrcnghilcrngkonn.,-ct) seberLtm itu, crart ., -.mengoda-adakan sekutu-sekuht iagi Attah urttt.tk nleryes(ttt.,
(manusia) dari jalon-r'ry,a (es az-ztmar [39]: g) Saar terlimpa,usit:.
dia berdoa, tapi saat seramat.diapun rupa Tuhan. Kalau berhenti S3r11f :di sini itu masih lumayan, lebih jauh lagi mereka malah berkata: I-..
semua berkat jasa si Fulan, berkat si Fulin.;,

Terkadang manusia berdoa secara individu antara dia denc.-
Tuhannya, di mana orang lain tidak tahu. Tapi terkadang dr;;rl;,;;:,
secara.iamai/ramai-ramai, cran apabira kcmru sekctrian diimtpa bartc^.u .,
l_autan, nisc,aya hilanglah siapi yang komu .ser.tt kecuali brr. iqS'.,IsrA'1171:67)

Disebutkan secara berjamaah di sini agar mencegahnya Lrn1u...melakukan kejarratan, ugui dia tidak kemb"ii t.f"J" 
-k?k.,tu.o,, 

.1,,,.kemaksiatan setelah berdoa dan merintih cli hadapa, rrrrrr. contohnr r,pada musim haji kita.merihat pemimpin ban_esu,'t .putu J;..ii';;.-;1r.-,;.
:1k1at biasa. sama pada saat taivaf. Ada saja o-rang y;r; b..;oa di depar.Multazam dengan titisan air mata dan rintiha" -r.iu.u-,ungis. 

saat tit.r,elilrat yang rnerritiskan dan rneri,rih. iru seor-a,c p.frt1, negara d
daerah kita, maka saat kembali ke daerah nanti dan i"irrvuni rakyatnr a.dia .dapat melayani mereka dengan penuh ,.ri"ir-i"J' a", tidaksornbon-q. Karena rakyatnya meli"hatnya merintih dan menangis ci;hadapan Multazant.

_ Allah ingin selepas berdoa kita tidak kembari kepada kemaksiata,
dan kekufirran. Bila tetap kembali kepada kemaksiata,, ,ruku Dia aka,
mernbuka aib oran-e .itu, yan-9 terekim di dalam kitab s,ci Alq,ran.
Pesan Alquran tetap dan tidak berubah. Bila Arlah telar,nengataLan,-,, amaka perkataan itu pasti benar dan terjadi. *** i

(QS al-'Ankabfft [29]: 66\
a* -./ )/,.2 ....,i >/-,,,,,
1'. <rj)*' -te-.s r i." l) nle$v L V-4

Agar nterekct ntL,ngingkrl.i rtikrtrirt yang telah Kanti ber.ikort
ke p a cl o nt e re kr t cl ar t a gt_r t. 

-r 
t t e r e k rr f-h ict ttp) b e rs et t an g_,\ e n a n g

(cl n I o m k e k u.fi r a n ) . K e r crc n't e, e rccr ct k cut' m e t t ge t ol ht ri ( n k i b o t
perbuatannya).

Larn pada t;4:1 crgar ntereka nrengirtgktfi-i ttikntatbukan rant tcr,rir,
olcrst,t, karena kekufuran br-rkan maksud dan h-rjnan dari dikaburkan doa.
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'kan nil*nat-Nya
ruh dia berdoa

itu, dan dia
c menyesatkan
:rtimpa musibah
berhenti sampai
lah berkata: Lri

ra dia dengan
g doa itu terjadi
tmpa bahaya di
tli Dia. (QS al-

regahnya untuk
kekufuran dan

nn. Contohnya,
daerah ataupun
berdoa di depan
angis. Saat kita
iabat negara di
ryanirakyatnya,
hati dan tidak
n menangis di

da kemaksiatan
maka Dia akan
r suci Alquran.
mengatakannya

'g-

i berikan
g-senang
i (akibat

ukatlam ta'lil/
likabulkan doa.

Tujuan dikabulkan doa adalah agar manusia kembali ke jalan Tuhan'

Namun saat mereka kembali ke tradisi semula yaitu kufur kepada Allah'

makalctntdisiniberfungsisebagaicLmar/perinfah.Seperliucapankita:',:Wo,liyrqru,t 
Llmar/berctiritah Ltiarl Lihat juga QS al-Hajj 122):29 dan

QS Thaha Q0|7.
Kata tpt" J')rJ ketak ntereka ctkan mengetahui hkibat

perbtratartnvct. Pada ayat ini merupakan ancaman yang akan datang

pada masa waktu yang berselang lama' Sementara I'r1l+ akan datang

padamasayangdekat.Jadi.ancamanpadaayatinitercakupdidunia
dan di akhirat.

Dulu muslimin berstatus lemah, mereka tidak mampu untuk

melindungi diri sendiri, mereka pergi menemui Muhammad untuk

meminta pefiolongan Aliah, maka perkataan yang sesuai adalah lasaula

1'a,lanttut/kelak nter.eka akan tahu, agar sesuai dengan tenggang waktu

yang lama.
UntukitusaatMuhammadmembaiatAnsharuntuknrelindunginya

sebagaimanamerekamelindungidiri,harladankemuliaan.mereka
bertanya: "APa Yang kami daPat?"

Muhammad mEnjawab: "Bagi kalian surga'" Ini jawaban yang

cerdas, karena kalau iijanjikan kemenangan' rnaka ada yang kelak wafat

sebelum ke,renangan iiruit.,, tapi surga adalah janji yang didapat setiap

;;;"; yang mem6ela,,y'' Jadi, suufa/kelak berlaku bagi waktu yang

panjang. +**

JAMINAN ALLAH TERHADAP
KEAMANAN TANAH SUCI

(QS al-'Ankabfit l29lz 67)

i;uiLK)6!"YJ;6G6V;?;
i 'r;r"<-4i "+;'r';-;i #V\ C;

Apakah ntereka ticlak memperhatikan' bahwa sexntgguhnva

Kaiti telah meniadikcrn (negeri ntereka) tanah sttci tong aman,

sedcmg mantrsia sekitarnvct rampok-merantpok' M'!n mengopa

(sesrtiah rtvcttct kebettarinl n"'ik" masih percoya kepacla 1'cutg

batil clan ingkar kepcrdu nikmot Allah?

Tanah Haram di Mekah walaupun dijanjikan aman, tapi sempat
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terjadi kekacauan di dalamnya, seperli saat Abrahah her::,.
menghancurkan Ka'bah pada masa sebelum Islam, atau pada rr:,._
Juhayman pada saat ini. Sepanjang sejarah pun kita temukan penoo,--
terjadi di tanah haram yang berlentangan d.ngu, hakikat aman. J.:
apa yang dimaksud dengan ..aman,,di 

sini?
Maksudnya ada tiga: pertarna, saat ayat ini turun, bangsa -{:,

merasakan daerah ini aman. Keamanan ini didapat sejak Nabi Ibrah_:
berdoa: "Ye Tuhan kami, sesungguhnya saya terah merenry)Ltti.,.
sebahagictn keturunanku di lembcth ,-ang ticlak mempurryai tatttt,,--
tanaman di dekat rtutrult E,gkau 1B"airu\tah\ 1,ong dihoi,nati." tet>
IbrAhim ]al:37)

Sebelurnnya tanah haram ini tanah tandus yang tidak beftuan. Trd...
ada kehidupan di daerah itu. Sementara manusia tidak akan membancL-:.
rumah bila di daerah rtu tidak ada rasa aman dan kelangsungan hidi,i
Untuk itu, Ibrahim berdoa agar tanah tandus itu menjadi [ota yang lar a.:
dihuni. Ya Tuhanku, jadikanrah negeri ini balad/negeri yang anta:
sentosa. (QS al-Baqarah [2]: 126)

Balad/kota dengan nakirah/indifinitif bermakna umum. Ia akar
rnenjadi kota untuk apa saja dan siapa saja mukmin dan kafir. Tapi saar
doanya dikabulkan dan ranah itu rnenjadi kota, dia berdoa sekaii lasi'"Ya Ttthankt jadikantah al-baladinegeri ini (Mekah), neget.i vt tg
aman. " (QS Ibrahim [ta]: 35) Jadikan kota ini -"*iliki ciri khus,-.
yang tidak terdapat di kota-kota lain. yaitu ekstra aman. Karena di sinr
terdapat rumah-Mu.

Kedua, untuk itu kita temukan dalam sirah saat seorang melihar
pe,rbunuh ayahnya berada di Masjidilharam maka dia tidak
mencederainya hingga pembunuh itu keluar. penjahat aman di dalam
Masjidilharam. Tapi saat dia keruar untuk mernberi makanan, dia pun
drtangkap, hingga tidak ada orang yang berani menodai kesucian
Masjidilharam.

Ketiga, di antara keamanan khusus yang terdapat di Masjidilharam
ialah dilarang berburu binatang dan menangkap burung, dilarang
memotong pohon dan merusak ketenangan. Seakan-akan Allah berkata
kepada musyrikin Mekah kenapa kalian iidak beriman dengan agama ini
yang telah memberi keamanan bagi kalian? Kenapa kebeiadaan kalian
yang aman sebagar pemberian Tuhan tidak dihormati dengan beriman
kepada-Nya?

Sungguh aneh bila kalian berkata bahwa: "Jika kami mengikuti
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eL-'ANxeaut trt.Juzzt

Lltlh hcnt-,,
-t pada tI.,._
i-iil |)et1trC,:-:'
: .i1Iltr]. .1,::

t.111_gsil {:,
s,tbr Jll',,...:-
-. ;'. i;-'_-, '-

ti;:-;; 
,:

n,t.i: 1 . ,.
'-..1..^...

ll l.rtl -. t ,- -
,r':--_i ,1. -:'

petunjLtk bersama kamu, niscaya kami ctkan ,iusir rrcu,i negeri kanri.,,ctpakah Kami ticrak mertegurt-rratt ke4ucJuka,, ,rr"r"k, ioto. daeraltItaram (tanah suci) 
1a1g inon. (eS al_eashash [2g]: 57) Bagaimanahal ini dapat terucap? padahal Dia ierah merinaungi Jr...tu saat kalianmenyembah berhala dari Abrahah dan k.amarun?urun, p"rturanan keSyam dan Yaman. Lihat eS at_Fil [105].Maka hendakrah, mereka 

_meiyembah Turtan pemitik rumar.t inirKu'byh) yang terah ntemberi'm,rkorau kepacra mereka untukrttenghilangkan lap.ar 
-dan 

mengamankatr nr", 
",li"ioi i ketakutan. (eS

Quraisy 11061: 3-4). Sewaju*y; ;;;.ka menyemuur, irrrun pemilikrumah ini yang telah memberi nikmat-nikmat berupa keamanan,makanan dan minuman. Keberadaan karian di sekitar #; Allah yangsuci bagi bangsa Arab, membuat tidak seorang pun berani mengganggu:uku Quraisy.
i,'1':; yJgi maka metlgapa (sesurlah nyata kebenaran) mereka

masih p'::oro kep-acra 1'ang batil. Batil di sini maksudnya adalahpatung' Disebut nikmat bukan ibadah atau iman, karena kalau imanbukan merupakan sebab., mat a cukrplah nikmat_rik;;; Arah yangbercucuran untuk mereka seperti m'emberi makan saat rapar danmemberi keamanan saat takut, menjadi alasan untuk U..l_u,Barhit sarah rawan hacl benar. xebatilan p;;[;;';;r',iart pernarrabadi' Selama kebatilan berakhir ian binasa, k"nu; harus adapertempuran antara yang benar dan salah? iu*"Uurr,uiiutu, bukankarena-kebatilan yang ada di *uryurukur, niscaya manusia tidak akanberiomba-lomba untuk menyelamaiku, t"U.nurun.
Kebatilan itu sendiri adalah tentara dari tentara-tentara kebenaran.Sebagaimana kekufuran tentara crari tentara-tentara keimanan. Kalaubukan kekufuran dan apa yang diiakukan kaum tun, ternuJap manusia.niscaya manusia tidal *"ri-rdrku, k.i-urru, t.pu.iu i,un yangm enj anj ikan keamanan. ketenangan dan ke darnui un r.'r-tul.r, u-uun.Sebagaimana makna kufui adalah satara/menutupi keberadaanTuhan yang Wajib ygy{ Menutup berarti ada_yang ditutupi. Apa yangditutupi orang kafir? yaitu iman l"puou Ailah. Jadi, kekufuran buktiadanya keimanan.

Allah memberi perumpamaan tentang benar da, sarah, haq dan bat,.Allah telah menurunkan air (hujan) ari')i1orgir, *rt, *"'riri;rrah air dilembah-lembah menurut ukurainy'a, maka arus itu membiwa buih yangmengembang' dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk

_='Pqi;!.*
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ruembuat perhialay.ylu arat-arat, acra (pura) buihnya seperti buih ar":iru. Denikior,o.! elt,ah,nelmbrrir' *ru*ramaon rbagi t yang benar. al;..yang bat,' Adapun buih itu, otoiirtong-sebaga'i ,irrir, yang tak ad_harganya; adapun yang memberi ma.nfaat kepacla manusia, maka .;tetap di b"ryr-. n""*itirniol, Attah membuatperumpamocr. (QS ar-Ra'ad [13]; 17) perumpamo(1,:-

Zabat/buih adaiah g.f.o,br"i u.dur,u yungberada di permuka an a1:.kemudian tersisih k: p:ilsi;ffi;: r,,i;ss;;;,,.;o"j.mih Buih ir:
,!]:i'H:J;?l,y: l1';';;;;'oi"pl*r,an bumi. rupi,.b.,urnya i.
yangtidakodll-"'"?*ff tqli,,l:?:,;U"f Smtmn;x::fpembuatan besi' emas ou' pr.ir.. i"^g5rr",1 di.udaia tapi tak berguna.Tetap saja tembag 

?^y?ngmurni ifulah yang dicari orans.untuk itu Arif Biii"r, o"rr.,i"l'iroifih ;;;f;i;.; ..r"lantarkankebenaran hancur di ,"ngu, 
' 

orang_orang batil. Tapi Dra
,ffi?Hfl i,#,# ":,yo,n.ng.i.;i^ r.cembiruan ;,;i; B ila manus ia
menanganinru,,*1'* 

k"benaran yang tertindut, rnur.u ilf iun*rrrr* rur=

(QS at-'Ankabfit t29l: 68)
,yi ;f j 6 b 

^i 

j; [jJi e',{i,\ o"
@ i;t'1i) ;'1 -$ 

e Ai 7:E flsiapakah yang rebih zarim-cta,ip)da arang-ot ang yang mengacra-adakan kedustaa.n te-rhadap z'rio-i" oto, mendustakaiyang haktatkala yang hak itu grrr.g:k"prlonrol Bukankah artr* nerakaJaltanam itu ada temf,ml"g; rrong_orang yang kafir?
Pefianyaan ini sengaja diajukan Allah agar manusia sendiri yang

T:fJ{&'-iil.#Jq*:**fux 
a ucapan kepada o.u,g vu,,g

di a r idak m en iawa b k..;;ii; J#i?,i#.#m?, ,^.,j[*r;l;
3lX1t,,L1i,;;rr,'.r,n *., u.;';;j=fi ,, u km u...,,r., il..i o itu dapar

Makna *i ut lan siapakah yang rebih zarim adalahtidak adayang lebih zalim dari padanya. Za,,,m adalah memindahkan hak orangkepada orang rain vang tioatroertratr,,**1,,rr*.ilJ#iL 
itu dapatbesar dan kecir' Kezarirrn Jrlu-;il akidah i*r"n t*.rriiman yang
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besar.,,sestmggtitnya mempersekLttukon (Allah) ctdalah benar-benar

kezalimott yctng besar " (QS LuqmAn [31]: 13)

Manusiabilamendurtuk"o-oranglain,makamasalahnyamasih
dapat ditolerir, namun bila dia mendustakan Tuhan maka ini adalah

kezaliman yang besar. Suatu kebodohan bila matrusia mendustakan

Tuhan.KarenaTuhanitulebihkuat,Diariapatmembuktikanbahwa
kamu berdusta, dan menghancurkan dirirnu' Barangsiapa yang berani

melawanTuhan,makadiatelahmenzalimidirisendiri.
ire 6 "', ;,u +'S 'Si atau ruendLtstakan yang hak tatkalct yang hak

ittt datang kepaclanl,a? Bila seseorang mendustai Allah saat dia tidak

tahu kebenaran, maka hal itu dapat dimaklumi. Namun saat seseofang

mendustakanAllahsetelahkebenaranmenjadinyata.makahaliniluar
biasa.

Kemudian Allah menyebutkan balasan orang yang mengingkari

keberadaan A1lah dengan ;iKjj 's',b & e Al bt*cn*ah clctlcun

neraka Jahctnam itu ada tempat bcLgi orctng-orang t'ang kaJir? Apakah

neraka akan sempit sehingga tidak ada ten1pat untuk mefeka? Tidak,

tapiselaluadatempatbagimereka.Buktiriya,iaakanmerindukan
mereka. Ketika ditanya: 'Apakah kamtt sttclah Ttenuh?" Dia meniav'ab"

"Masih aclokalt tarnbalLon? " (QS Qaf l50l: 30)

Btftanknk clcrlam nerakct Jahancttn ittt ada tempat bagi orang-orang

.vangkc{tr,?Pefianyaandengannadaingkariniberartijangankalian
auga uahwa orang yang kufuitidak mendapat tempat di neraka. ***

(QS al-'Ankabflt 1291: 69)

,) z . "ii,ri ,1 
,,,:,,=(,itt ,2i., /i ( .. i.t,,..1 I "

: ,+;r ^ar 
4! J)L. '-- ,#-# L+U*+./-r!

Orcutg-orarrg 1'-oig be$ihatt Lilltul{ hnencari keridaanl Kami'

b e rt a r - b e n ar' r, ir ru, kami t u'i u kkan Ke p a da m er eka'j ol a n -i a I cut

Komi.sestnggtthtlyaAllahbenar-benctrbesertctorang-orang
)'ang berbuai baik.

Jaltada arlinya at'abahnenvLscrhkan cliri, iitahada arttnya alafuha/

bekerja terus meneru.s r1alam beri-itihad dan memberi semangat bagi

orurrj *in. Jdhada menunjukkan ada muft'atah/kerja santa. Pekerjaan

itu ti-dak terjadi kecuaii dari kedua belah pihak. Dalam satu kondisi dia

dapat menjadi peiaku tapi di sisr lain dia juga dapat menjadi objek

penderita. i.p"iti .,.upun kita svdraka Zaid Limctr artinya Zatd Umat

"ruilrrxrfiii
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il******[*:ra',+'-W{::#?#"l,r.c#

Ka]au1ahsekutuituada,.uii.-u,r,u;-Nya?Apaperrntai:
larangan-Nya? Ana yarrg disiapt* urg, yang taat dan rnaksiar _:Hffi.ffii:fmftr ;# # ili,,i, ;i;;;;'#l,hu;,, .,-

Ketiga' jihad menghadapi Ahli Kitab yang tidak berimor kr-::,,Muharnmad' cukuprai u.,r,ri 
'uri*r"aiu 

bukan rarrarik. Brik: _ 
_hatrnya rerap mencinrai orang ,r.t'r.r,ran kepada A,ah ual,_- _tidak mengakui dirinya sebagai nabi. 

rman kepada Allah
Bagaimana yahudi O*'frirl., menolak Islam, padahal asi:;Yahudi dan Kristen;rg" Jrr"rg ,;;;rr, para rasul terdahu'-r. A..- .kalian datang setelah agama terdahuru. Namun kenapa saat Murraii:.,:
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!x

lr--' -

F-.
F-
E.-r..

ietang karian menoraknya!7 Kenapa kaiian cliam saat Isa datang.L*ffi|[:l Musa tapi','tno]uk' t .ootungur-^ni,h;,,ad sebagai
Keempat' jihad menghadapi musiim r,.an-u fbnatik juga memiiiki,rgika tersendiri, saat terladi tiirllor- s".rr,,iggit,,,rr" i.ri*ratlg .t.rrg'temecah berah agctntartyu d,n nter.eku ,etpecttrt) nterjacri beberapct'A:::f:;;:'*[r,1'{,;;it'i' p"' i'i,gg,,,,, iutrctt rttu re,ttactap ,n","kn
Saat kita merihat kedua. berah pihak tetap fa,arik dan tidak dapatiiko,rpromikan. maka ketahuilarr i..a,,un'u daram kebataan. Karenaislam satu. Ia bagaikan ,i. p,.,il .:rrr,r.irm ;; ;;h_ bercampur

1:'H]LH,hffi .f,11 ;:**, j ; a 
- 
ira,r.a, ;r.;,} uT,,.,,berinya

Islarn tlatano dengan hLrkLrn ,.,,S j.t* dari Allah yang kira sepakatiJi datarnrrya 
^rr-"oir;;;;;,,,,_;lit r,, alrrr, ,.brg.i trp.ongo,, iitihad,''aka sctiap kira hanr, ,r,e,,-gr,n,rlr-3ri pendapat nrurg raiu. Kira berkata:''Pendaparku 
benar,rengardLrng kesaLhan,;",;;;;? r.irirt, salah tapirrengandLrng O.O.::i:: ,- 

D.,rgin f ogiku irrr rercen,inf rf-, ,,Lup roleransijrn nrerrslrargai perrdapot o,..r,,! lri,,.-
contohnya' darani ul or ,irJr- disebutkan , rtai oran.g-uratlg yang'L't'tttttttt. tt/)(tbil(t Attt)1, ,, A,,li,-,,', i,l)rA,,* rrtertgejuAtrt 5..ltt!, ntrtka'',asultlah ntuka kal.ictrt.clo.rt ,r,,,gr,, kril'ir,,, 

1a-rrtpai clengansilra. (eS al_\{didah [5]: 6) Tidak Oi.i,r.i"Urr,_,i wuloir, karena semua manusia
;:fffil lT.Hf 

b€iasan * aj1h rup,'Ji,.gu.r.rn ,u_fui oJ,ruro ransan

'ang 
lain. 

asann\ra dapat dipahami berbedu or,r"^.uru dengan
Kelimo, bentuk jihad yang lain tapi lebih penting yaitu jihadrnelawan hau,a nafsu. f.prtnt u,-r* X"Ui pufurg Alr.r.;rfi satu perangJia berkara: "Kirtt rerurr *:r,,,n,,ti' ,i)ii ji'ti,t,ct,Aecir 

rttetttrjtr jihttcr .r.ttrtg rchirtt,er,tt.." tHR Klratih Baghdad Jair,, frr,,L-l Baghdacl.tDiseburkarr iihad rrelar,., i,;;, ,rr* dengan jihad paling besar..karena saat b",peralrg. kita,r,.lr*rn-,.lru* rnusrrh yang nyara, namun
;?,X-T-*i#J,;,iJ,'*:ilu vans "a".oi a,i.," ai.i -",iJ;,nuo ,un,

Bila ingin rnerawannya. harus dilakukan clengan membandingkanantara kepuasan oi]i" metrmpiaskin hawa nafsu yang bersifattemporal dan kemgian yang berkekaian, d.r;r;-;r;r.J[ulry, ur.u,
i[1*T:t-,Xi:" 

pahala vaig t;.;;:-t.",p,"",;;""*#, 
segara
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Prl*?#3;i rr*:,,1:,,;ffi*xmi,Y#,ffi#;[Hd
keinginan. Sebagaiman? ! ,"ril-..ntun dengan godaan ,rfu I
fr#X,,:::l,L rf,X-* i:fiL; ";gh 

i a si 
"' i'p'p *u" 

"i" 
"'ffi I

,,r"i\?;l,rkl;y:il,r#:;y;1';;tr:r:;:?:,:;':;:nr,r\:^#

Wl##f*:tr;,i#i:rtr",,:;:$ri#|ffi

*#::;:t::x#f{^##{:iffi,1'd.#
K;!-tr;:",::;:";",i{:l ;trL,ifr};*, 

u ut v uns*oii,* ry

w.w-

,

ffi,'=rf rill*i,Tfr ?r,il1*i#;t1r,.*1j1,iffi
membayar z*at, naik haji Or" il"*Uantu sesam u. S,es,

fWwgsww
tt* r+# benar-benar

jalan-jalan Kami. Kami
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mengantarkannya kepada Kami. Ini mengisyaratkan bahwa jaran
menuju rida Allah bukan 

latu, tapi banyak. u;tuk itu jangan menghina
satu ketaatan walaupun sederhana, karena Allah telah meniu-puri doru
seseorang hanya karena memberi minum anjing yurrg 

-hurr. 
Jangan

menganggap remeh dosa waraupun kecil, karena ,.o.urg wanita dipat
masuk neraka karena tidak memberi makan kucing yuni oit o*.rgryu.
Jangan menghina seorang hamba walau bagaima;ap,rrl ku..ru Alrah
telah menyembunyikan seluruh rahasia_rahuri hu*bu_Nyu.

Bila kamu merasa memiliki keistimewaan terhadap orang lain,
lihatlah juga bahwa mereka memiliki banyak keistimewauo t.rhud'up*,r.
Tinggalkan penglihatan yang menimburkan sikap angkuh dan sombong.

e 'gg benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka

"i 
al an-j al an Kami. subul/j al an -j al an yang mengantarkan nikmat akhirat,
atat jalan-jalan yang mengantarkan kepada Leyakinan iman- sedang
cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebeiah kanan mereka. (es
al-Hadid l57l: 12)

umar bin Abdur Aziz berkata: "Kekurangan kita dalam ilmu yang
tidak kita ketahui adalah kekurangan kita dalam pengalamun dari ilmu_
ilmu itu. Kita tidak akan mendapat ilmu yang lebih, bila ilmu-ilmu yang
lama dan sudah didapat tidak diamalkan. Kalau sudah diamalkan makailmu baru akan datang bercucuran.,, orang_orang yang mendapat
petunjuk Allah menambah petunjuk kepada h"r"ki ian"memberikan
kepada mereka (balasan) ketakwianny". 1qs Muhammad ftJ): 17)
- Hai orang-orang yang beriman, jika kaiu sekalian bertakwa
kepady All1h, niscaya Dia akan memberikan kepada t o,tirn yurqan dan
menghapuskan segala kesarahan-kesarahan kitian don i"ngampuni(dosa-dosa) kalian. Allah mempunyai karunia yang besar. (eS al-Anf6l
[8]: 29) Saat seseorang bertakwa dengan segala konsekueisinya dan
sesuai manhaj Allah, Dia akan *"rgurrg.ruhku, Furqan sehingga dia
dapat menyimpulkan dai, para ibu iendaktah *"iyurukan anak-
anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi ydng ingin
menyempurnakan penyusuan. (eS al_Baqarah 

" 

L2l, Z\Z)
-Vengandungnya sampai menyapihny)a adalah tiga'puluh Outon (eS al-
$qar [46]: 15) bahwa masa hamil yang paling minim adalah enam
!y1* Ini menegaskan bahwa barangsiapa mengamalkan ilmu yang
didapat, dia akan diwariskan Allah ilmu yang berum dia ketahui
sebelumnya.
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i,'*^i'jr d rt' 
-a)s 

ctan sesunggtthnya Alrah benar-benctl. h. .-.orang-orang yang berbuat baik. Ma,a/bersama artinya bertei:--_sesuatu dengan sesuaru. kebersamaai muhsinin dengan Ararr i, ._dipahami sepeni tru..rurr'uilffi dengan sahab-atmu. parr".: 
_{ata.m bingkai: ..Ticlttk oa, ,Jrl,,)i" iu,

?^:;fi,{ans 
Maho t ",)",ri,: il;'fd;::r;;if:,ffi',1'.. 

-

Kita ada dan Arlah 
,ad'a, tapi keberadaan kita berbeda ti;:.-*:keberadaan A'ah' Bira ruh va;*;; J,'lr,r, jiwa kira itu acra bc:,,--_kita' tapi kita tidak arput -'.Gffiiilo* atnyadan ia adalahb,. :dari makhtuk cioraan. Allah. ,;;k; ';rgrimana 

kira dapar rr.: _
kebersamaan AIlah?, Kita riJak ;r; ietinar ruh dan efllf-r ,rp . _
dapat merasakan kebe.uou* r."irirru. *,run sarah satu conro. -penambahan ilmu vang. dibenrr-tr, ,i,frn. sesuai dengan eS al__. -[8]:29 yang baru titu j.trrtar;;';;r;;i. .__

504



SURAT
AR-nOnn tsol



AR-RuM 30,Juz2t

KEBENARAN PEYPPRITAAN ALQURANTENTANG pERrsrrw; y;irE ffii* rERrADr
Yr,? kemenangan 

_uans;3 
-ffi;;ti 

Kitab,atas bangsa persia musyrik
(QS ar_R0m [30]: 1),i;

Alif'Lam _tIint.
Ali/ ldm mfin telah banyak kira 

?.l,,,,,,,,,,,,,,,,]ras 

tentang huruf muqaththa,att
ni:-,fi l}?Xl, HXlff iI"iT: j*-:: :,,,- ",; i ;;i uo u yan g,e, ah
sebagai pun"uro* t.t.r".ir' i]:;;": 

para ulama untuk rneli[at tui,*
dengannya terkuak r,im"i j,, ;;;;:,; ih,,;ffiliLiir,aoupan kria,

Kita katakan bahrva rrr*i i ri,oiur,r_n.r- urui.;;#,,r, 
q a//cti b ac a

he,henil seriap hurufnva. s.*.rru.J rrqirran ;# r_um dibangundengan v.ashal rl1blL u' O", rr,'r,t,',',i,r. r.i,uo rilj;, rr.uJ O.rrrmbungdengan huruf serelahrt, ;;;;;;;;;.t

, Adapun arasannya our.rrT,ir;*-i ';' 
;;*;.Jt e:i rtt a1)

hurur-huruf J"iJ." .ui,l"'iX,"^',:j,^":::* _in-ein .msnyatakan setiap
mendatangku,;;;?u,'#x""fffi,, *l=;:" ;:*"-:l# maka Di;
dip aharni. Har in i gi,is". r.", ,ffi ;,r: ;.:r?lf i,1,1;11.1ff,? : f;i::'nLr{rr.1?r" huruf. rupi rii-r;;,,*. tttnt satu hurui dan ntim satu

Dengan kebaikan VAho ha.ti^^, r;
:e.cr apat 

"dai;;'r';"' yang berlipat d i s etiap membaca huruf-huruf yang

':;:f il",,7;ii;ii',,i;::a1#*Iilf ii"l;;i::rIm*tn:l
(QS ar_Rffm [30J:2)

'6' i,'J( .--,i
, 

: l-J Y''

..,.xil:o-*'igo;1{,:*:;';;;'i':;:;,:;;:^*,*,lnerjadiperans,
i, r, r, 0., e,,'*'"",11X, 

llxiJox::#ix,,*l i I iul r g ilft x,:il,;;>yam dan Irak Arab. r<.*""-r*r.'i.rlu*, dua; sebagian Arab dan
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sebagian Persia' Romawi berasal dari Romawi bin Esau bin Ish;..Ibrahim. ***

r\ 
(QS ar-R0m [30]:3),(g lAlz4;:rJ"*.ljrote

Di negeri yang tercrekat cran mereka sesudah crikarahkan itLr ctkL;1
menang.

\ut7.1a"aryrdekat maknanya rerdekat ke negeri Arab.r-hx" e y i fi da, mereka sesttdah dikalahkan irLr .;"._-
menang' Di dalamnya terdapat kabar gembira bagi mukmin. pc:. .bangsa penyembah api. Sedangt un-no*uw.i adalah Ahli Kitab. .r=:.perbedaan antara Romawi dln persia t.rf.tuf. prAu irti aoa::,:Sementara perbedaan arfiara Romawi dan umat 

^ru,o 
,#"ruo"=.",perbedaan rasul. Romawi masih dekat dengan Islam, k"r";;;:#;kepada Tuhan kita: 

_Alrah, waruupur, 
";ffi' 

#i,uil1'",uhamr:.,:sebagai rasul utusan_Nva.

, . .J"i merupakan kedlwasaan Isram. yang beriman kepada Aliah a.-lebih dekat di hari da,pada t"puJu o*ng yang tidak beriman kep,,-.Allah' Karena. minimai ia masih terkait dengan rangit. untuk iru -.:Romawi kalah, kuur kafir euraisy b"rbat ugia, dan muslimin berse;--,hati' Kaum kafir berbahugiu iur.ru pqperangan itu sebagai bukti bahr,..Muhammad dan sahabatrryu prn uf.ui fufun.
Kata a t* akan menang, datang dengan sin/akan \ a:-:

menunjukk an padamasa yang akan datang.
Dilanjutkan dengan .l-* ee I dalam beberapa tahun kagu i:-_juga menunjukkan pada,masa ir"ri; Karena kemenangan tidak terr;:-tiba-tiba, tapi memerlukan persiupin furiung dan menempuh see,.=jalan kemenangan. Seakan-ata, ,.r"-i ueoer:apa 

"rr* 
r,"-"-.*rri.-masa persiapan unftrk menang. Setiap mereka a.*...rapk.:persiapan, maka mereka. telah -.igu*uir-:.p."g'grio# i.lr",ru, n..Jadi, kemenangan itu tidak datan[ di-akhii ..l-u.u ,ib"_;il;,',rp;'.,merupakan kerja rutin yang berkesiriambungan sepanjang tahun. *x*
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- (eS ar_R0m t30l: a_5)
).- ( - 4-t , -1:o , ;4 Es _F;, __:yt : -.-

2 t -.77 -_ t^. _4,-':+a ta c
rzr-yt,;- : -G ;5, U#jj

Datam beberc@ 
;;;i 3*4jiarra.-"

sesuctatttu";:;,,';!::i:i'!,i',1;f :',f ',i!;!;,,,:,,:r::,:,,;::;;:!"!::;:l:;
itu bergembiyt! rr,.rr,rg_o,.r,,,g ),ong heriman. Karerrup erto I on gctn A,t 

! 
a h D i a 

_nt 
e rio I o, g ., i np a 

.1, an g di ke h e n cla ki _Ny a.Dialah yang Ma.hct perkas"a toii uotZ,i-"rrlri,i,ii' 
-,."

Kebarragiaa' 
f',yi kafir berpengaruh pada keselamatan mukminin,hingga turun avar ini. rnaka *odirrin p.,, u,".Lrrr"-g# hingga AbuBakar berkata: "Demi errrr,'-oi"' ,io"? *.ioffii** rrereka,

["oT;;;r.ro, 
menans ;J;*;'"parsia sererah rr:ga. rahun dari

Karena ka,* bicth'i/beberapa terdiri,dari 3 s/d 10, maka Abr-r Bakarrrenganrbil birangan yang paring dekat. Kenapa? r"** ai. tahu bahwa
*il;l 

tidak akan membebanki, ,rrf.,rri, beban kesabaran selama 9
Di sini ditemukan kekuatan irnan. terah kita bahas tentang gaib dannyata, kita katakan bahri,,a _sair, lt; i.rt,ugi tlgu,*-;;r;,; gaib yangmemiliki mukadi,rah hin-e-ei ,..r.rut'ru,u t utiurg r.u.rl,,,rvu guiu.Seperti murid yang memecahkan soai irmu ukur, atal..nJ.[iu.un yang

il:t'ilHl#,:'JlJffi rni semua ji'"out 
'";;;;;;?suatu gaib

Kedua' gaib mutrak yang tidak memiliki mukadimarr hingga terbukaroil2r!!il;,,)i,::::r:,;:;:,*x.:ii:;;:oi,-,i;ii"'i)lh-o,)r,,g

'; l,:i;;irri:;i,;"'^ i"' i"'t""r'';;;:;: :::'i:':'i'{,1;:'ri;;i:;,::'io|
Ketiga' gaib nisbi ylng gaib dari pandangan kita, tapi tidak gaib daripandangan oranc Iain. Se;;ni Uu,lrn!.r', yang rercuri ia gaib dari rnu

[;'#,u"tr 
tia-at tahu di ,r;;;;;;nrr. rapi ia tidak gaib bagi si

. Bencana bagi manusia saat mereka tidak menggunakan mukadimahrtu untuk meneliti rahasia utur", tupi ,rtrk -.mbrka aib. Kita katakan:

b"

t ." l

lh::* - -

E*
k* ."
L ..-
L
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"Bira kamu nlau membuka aib 
?rang, relakah kamu bila aibn._diketahui oranq 

-banvur.:: iuvu |ur.in ,ilur. il;r*;rang pun m;_aibnya t".uur.u|..rrJi;T.t#;J"J,orur* 
gaib dari manusia ada,._nikmat besar dari Allah. r<"..r', oi" TuhJr;;;;. Dia ingin setr.:manusia mengamb, manfaat auri-,,urruria 1ain. gii" krr* mengeral:_aibnya' maka kamu ut u, ,r.noi;k"j"., baiknya. Tertutupnya aib as.,-kita memanfaatkan kebaikan ol""_'li,Di sisi ,u,n,,,r:_r, danat affi^puOu tempat dan waktu, waktu r:-sendiri terbagi riga: rrri,. ruru-oJorn dan saat ini. Manusia rid,.mengetahui peristiwa masa lalu vune t"rJuOi di bumi sebelum dia lahr:Dia juga ridak tahu.aq, 

,rr;;J;;01_?r-9, masa depan. Manusia ju_,tidak rahu apa vang t.ryrdi pra, n'r.i',ni di tempar lairr. Arau dia bera.:bersanramrr pada saat iri ,rpitr,rr',,oro rahu apa yang ada di hatinraContohnya. 
1il:o"n rirou r.rrl, ierharikan,"r;;;?;;g yang ret;dilarang rnengadakan pembicarurr-rihrriu. kemudiir rrr.ku kemb"..(mengerjakan) Iarangan itrr dan mereka 

_ 
mengadakan pembicaraa:.rahasia untuk berbua-t aoru, p"*,ort u, 0", iirrr"tT kepada Rasu.mereka mengatukcm pada dir) *r"i,

(:"#'{;Z{:#l:::'#ffitr,i^^"f^!#:frfr :,1,,y::r,ff \i-i:;:iu'i';";.
diri kaum tinif i,ef f rn. Iuhammad apa yangada di data:

Begitu juga pada perang Mu'tah, nabi yang berada di Madinah dap:.mengetahui apa yaxg tedadi a, Ui,i,urr,.yord-ania. Un;k.;;, walaupu:perang ini tidak diikuti rubi, iu,.i"f-oir.pr, crr-*J'ffi; SariyahMuharnmad irg.1.qupul ..rgi,]irri.peristiwa gaib di masa tat,berkair into darl -Rlrrh.' a:pi;i;.ri*i*, yang Lr.yadi pada unr;terdahulu' ilclukroh ktrmtt (.vttrtrni,,,ra, bo,.o'in.rri'|',1r",-)o,,r seber.,:b arat ke t i ka Ko nti 
..nt 

en1,r;*; ;;;r;; ";2,. 
*.,, n 

- 

lirri, ",iri 
o. (eS a. -Qashash [281: aa) r1r,r,;rgr-Ai';;_ai;rrh 

[28]: 4s.Adapun rentang p.iirtir* 
-nult-i..tuit erat densan rdatang, itulah avar yang sedan! kita ka.yi pudu .uut-; BX'irffi;kepada kita kekuatuo toirprt., ;i r;, yang dapat memprediksi [as:.pertempuran yang akan teqadi : ,zo 7 i"rrr" k; J;;;..,,!,rpr(

-",HllffiTi,#ll. :ilL ;';'1'v.'i**"'- oi i,I"n,,;*g Arab ti dak
a:p,i,"",g"ffi ;ii,{iffi:rlil**,}f Tj#:fl.#i;I.ffi ;*;Karena A'ah sebagai 7.-ar yang i{;; Mengerahui segara sesuar-rnemberirahukan hai iru r..pJaa ir;;;rrd. pemyaraan Muham,r.r;
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akan apa yang terjadi di masa depa, sebagai tantangan kepada setiap
orang yang mendengarkan Alquran sampai dengan hari kiamat dan
sebagai bukti baliwa dia berbicara atas nama Aliah, hingga rlia yakin
apa yang diucapkannya pasti menjadi kenyataan. * q, -l+ .r ,*) t',
bagi Allah-lah urusan sebelum da, sesudah (mereka menang). Jangan
kalian memahami bahwa kemenangan parsia atas R-omau,i atau
kemenangan Romawi arau Parsia di iuar kehenciak Allah. tsagi Allahiah
segaia urusan sebelum kemenanqan dan sesudahnya. saar R.oraawi
kaiah Tuhan telah mengatumr.a. saar Parsia kaiah pun Tuhan telah
mengaturnya.

Allah ingin menggerakkan _rhrrah orang-orang baik saat dikalahkan
oleh orang-orang jahat. Dia ingrn rlernperingati mereka bahwa srereka
harus lebih baik dari pada orang-orang jahat. Jadi, kemenangan orang
jahat yang di benci Tuhan atas orang baik yang dicintai-liya sesuai
dengan kehendak yang ciitetapkan-N1,a. Kaiau begitu jangan bersedih
bila ada musuir. Karena orans cerdas saat melihat musuirnya lebih kuat"
mernbuatnya bersiap agar meniadi iebih baik dan iebih siap iiari musuh
itu. ia mengingatkannva unruk lebrh lurus berjaian di jatran Allah hing-ea
inusuh tidak mer:riiiki celah untuk men_jatuhkannya" Musuhxah ,vang
telah membuat hiciuprnu lebih istiqcntah dan teramoil

A1lah memiiiki hikmat saat kebatilan itu menang. I-ihat perang
uhud. Mukmin pasti kalah saat mereka melawan perintah Muhammad
dengan rneninggalkan posisi niereka demi harta rampasan perang.
Mereka kalah di babak a* a1. paciahal ]v{uhammad bersama mereka.
Karena sunatullah rnengharuskan kekaiahan ini saat mereka meianggar
perintah Muhammad. Sebab. kalau ada orang yang melanggar dan
menang, niscaya kehormatan trtah Muhammad akan temodai. Mereka
tidak akan lagi mau menaari perintahnya. Begitu juga harnya pada
perang Hunain.

;t*'t St L*" u';: dan cli ltari kemenangan bangsa Romav,*i) ittt
bergembiratah oiang-orang t c,tg berimcut. pertolongan mana yang
menyebabkan mukmin berbahagia? Apakah mereka bahagia dengan
kemenangan Romawi dan Parsia? Ja*,abannya, kebahagiaan yang saling
terkait satu sama lain. Pertama. bahagia karena Ahli Kitab menang
melawan kaum kafir. Kedua, bahagia karena kabar gembira yang
disampaikan Muhammad terwujud. Ketiga, bahagia karena mereka
beriman pada Muhammad Rasul utusan Allah. Keempat, bahagia karena
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mereka berada di,pihak yang benar . Klrima, bahagiakarena bena::-::.rkokoh keimanan ["puou'aiiunl.lr*"i Tuhan yang Maha Mense:.: .rsegala sesuatu yang sesuai o"ng* upu yang ter.y.idi ii -u.u depanl,V u* ,lnJ- kornno pertolongan Ailah. Dia menolong siapa ";-t
*{1";{Hl:"'f:;;ff}:* Ro-u*i, semua urusan ada di rarj--

€)t ,it ;^) dan Dialah yang Mahaperkasa lagi _\!.;.:Penyayang' pada ayat-ini Allah menyifati diri-Nya dengan dua s.-=:Aziz dan Rafuirn Aittaonop;;;r;;"y^r menang dan tak terkarahi.:Kekuatan-Nya sangar tinggiiaruilliiat ini, warau demikian Dia bers.-.rahmat' agar timbur i;; oo,J',,,r"ou1am diri manusia. Ini ad..-keseimbangan antarasifat perkasu dan siat rahmat.Dengan sifat 'izzarttpirtoto i-Liru -"rrgetahui bahwa tidak a.:'terjadi sesuaru ana pun kecuali d";g;; kehendak Tuhan. pada saat s.._pihak rnenang aan. pifr* i* r,#;'.-;i* bahkan yang barit iru men:::maka semua itu tidak l.pu, auri"ffiiouL-"r, Karena Allah ridak ...1mengekalkan kebatilan dan kekafirir't".rai ug-l** n"o itu nr..:.Bukrinya' pada saat kebariran lrr-r,.,.rnran berjaya dan menini.pada saat itu orang utu, U.rp"g;;'il;r. Baca eS Jr_,r"*urr, [9]: lr-rArlah tidak mengatakan: i'toloio- 
puau mi*oi,iili' "n,r, 

a/_.t,.- . :karena kata ja oto,.*^iy2,,o; 
^;;y;';engubah sesuaru kepada SeSLr;._Sedangkan karimat Alrah ia ,"^i'iiilr,inggi sejakdahulu dan seran-._lamanya. Sementara kalimat i^iT u""'i^n lenyap.x**

(i\t ,:.'i 
(QS ar-Rffm [30]: 6)

_ __,r*ur \ qAi$i K; ,iir,;i.illS\t :;;(sebagai) janji yang sebenar-benarnya ctari Arah. Arah tictaka kan m e n y a I a h i i aii i _ lt r_ o,, 
"i 

op,| t n o any a kan manu s i a t i d ak
ntengetahui.

wa'ad/janji adarah 
fabar 

yang menggembirakan sebelum ia te4'adi.;ro, '^itr tu*j ) Altah ticlak akan

#:n#H,tl,",r#,,anjimanusi^r",{1771:;:,,"y,::,?^:,"y;,".iilr};
oupu t, J,ff ; l;il,,,l!.?il I :H tff 

, 

il n.I., 1:';: r# i flenyap, arau keadaan 6eruUaf,. irai. ,rrrsia ridak memiliki ,nrri dr-sebab-sebab agar .ianji l* ,.rp.ffi iJmentara janji Arlah adalah jan,.
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'.. . !. '.: yang pasti' di mana tidak ada kekuatan yang dapat mengeruarkan-Nyadari apa vang terah dija,rliLunrvu- iir" rri,"r"vrr! #'i"ir., yang tidakterlemahkan dari-segala ,"r.,utu yung ,du di b;i ;;iangit. Seramaj an1 i_itu j ar1 i All ah, 
.|ak.f uf, i u-p"'r,, i.*,J ra.Untuk itu Ailah r*goJirkrn kita: .jangan sekori-kari kamume ngatakan te rhaclap, 

"s,o 
ti.1,. Ses un.gguhr.rr .iir,, io. n n,ngerj a kanitn besok pagt, kecuiti (dengon ,r",,1,"t ur1 ,,htsy;_Allar. ,, (eS al_Kahfif lBl: 241 Jadikan pada dirir'n, t.., u.,:rrnji piniu.r.ig.r.i dari dusra.il[-::tt' T;I3"1il; rr:lli:'l;',; ;;; ;';iff"u,,u, diri,u

katakan,ah : .:r;;; o.;+n.,,o,'il";il 
^1ili 

;:ilH:Il",|il?1.,9,, gagar,

Allah tidak pemah ingkar ;ui1i.'ru..,,u oiu-,*n*ri",rri sesuaruyang akan terjadi di_masia.prn ;"r;;;;;#iffi;?; yang dapattnengubalt keinsinan-Nya. eaca qs uirunub [] 1ll: 1-5. Bukankah AbuLahab dapat siia 
,beriman,,.ir!"m* a. Hamzah, Umar, Khalid danIkrimah? Bukanlah aro,n.n,tiii"iiu.u.r", itrrii"rir.,,itih r.p",tiorang lain? Bahkan, bukankah dia ,.rup trn, A", irarf. _engucapkansyahadat' waraupu^n, seba--sai 

1rf.-, Jri, Jadi, serama Alquran terahmen-gabarkan, maka ra pasti terlaksana.,
Biia diperhatikan kotn ,, n 'r,,i i*i' vung berarti kabar gembira yangakan darang o, ,ru.l'l.r"rt;";\;il?r.j4* 

ke mana iu, ufrurur, kepadagolongan yang menang dan berbahagia dengan t**J*rrgu, ataukepada goiongan yang karah 1'.rn-n ,"oii, atas kebahagiaan rnukrninberarti kegundahan-Uugl ror,"rl;;i;;. "'
Buktinya: Dia menciptcrkart ntc,trt.sitt r{cu-i tctnah keri,g sepertitembikar' dan Dia menciptakan iin cta,,::i n.t.oro api. Maka ,ikmat Tuhanka mu y a ng m an aka h_ y o, g kr, *,,r' iuri) t n,, : 

.t 
q s 

"r_nrhr*r,ir rl, I 4 - I 6)Maknanya, disebutkan -r.rutu -'-aui""u^u-*"*plt-"n"'rlt_u, 
bagi

fffi3;;f#g 
dan kaum tan., s"mogu lr.r.tu dapat kernbati berraubar

,;r;; I u,$t $i ";S)1 ktupi kebanyakan mcmtrsia ticlak mengetahui.

X;HXx|I::-i'-*.. 
basi mereka vang terkait dengan hakikat irmu

;

h,

1

:-:
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"/\ _ 
(QS ar-Rfim [30]: 7)

@ r;t*} *Si* frlii "rig - WS;z.M e r e k a h a ny a m e n g e t a hu' i y m g 
.!" 

t:;; f r ri ri a rr, i e h i d up o,dunia; sedang meieka rcnLng (kehidupan) akhirat adalah
mereka lalai.

Jika sesuatu d-itiadakan dan ditetapkan daram waktu bersama;:-maka ketan'"ut^.01n*'a targeLlr' uerueoa. Artinya, mereka tic.imengetahui hakikar, t-api hanya mengetahui yrrg r;ili ;an tampak sa,.yang rampak iru pun hanya terbatas a-i ounia. se;r;;;r;ruk warias:_tentang akhirat mereka ,ot b.rur. 
--- *'

Ketika kita merenungi urusan di dunia dan undang-undang rar:ditetapkan manusia our Zi.""iri';;" kita temukun L?n*u manus:=
r;hi:,:i'#:* mengetahui dunia kecu"h k;il-;ui-i,u*ru ,u.
dibela("ir_r,,ui,Ji:*_ITr"l"ffi .i:?lL?"J?r*.::*x:i;ajaran komunis itu..Ini r"* urr.ri-u"rr*a manusia hanyatahu kurit dun:,saja, tidak mengetahui hukik;;;;. "

Contoh Iain, manusia menlmukan obat pembasmi serangga ).an:_dahutu dianggap dap at _";;;;d"ii,orr,";;; ;;iin pe4 ulun..
#[;fiT,:;ff", bahr.va ;"-u.rurru ya basi munusia dan dapa:
k ;;;; ;' #ffi :il:T,,n, []f _, f;' H d :ffi ,: r ;::, 

; 
ru;ffi, j{lkela_ngsungan manusia dan alam. 

-' '* usruJung pada me1

Ini ilmu manusia tentang mun,ria, adapun wawasan akhirat merekanol besar. Sungguh ,r"h- il;;;", bin Ali seorang manusi;memegang uang dinar.dengan jarinya dan dia ,;; ;;;;,o.rr, ,rn.
t'ffitJJ.#tahu 

kualitu' I-uJ vuii ^oio;;;; ;;;:;,,." dinnra
Orang cerdas ,O,1lrl-:rirg yrlg dapar hidup seimbang anrara duniadan akhirat' Telah kita jelaskan'bahlra iunia bagi dirimu iaurrr., sebataskamu tinggal di dalamnva i;";;;;_umurnu bukan umur duniasebagaimana umunnu terbatas ou, iiout tahu kapan kamu wafar.Sedangkan akhirat r."tur aan- uiuii'ru',iour. pernah meninggalkanmusedikit pun. Jadi. melslpa kuru ,.nyiurLtr[-a.;;;;;i fana danil:I!ffiilJ:* kek-aP K;;;p;"il*, memirii ,*,,.ur,i yans

untuk itu saat Imam Ali ditanya: ,Apakah 
saya ahli dunia atau ahrr
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akhirat?
Imam Ali bertr

:il"d;;;",J;i#Iiffi1ffixr,",ii"t#ff *,;::,Tfl lxi.,.x[,,:;
ilHl,ji,i.j:lil,uir, r,,,,-;;;;;;;.0,.r, 

f",,u,,i,,i,.o,un berani
kamu ahri akhirar.,,bila 

kamu r.run! k.puau ilff #lekah, rnaka
Kenapa? Karer

ru,,, .i,lJ #,.#,#?:,ff 1.:tr; ?pa 
ylns memakmurk annya. Bl1a

makmur di akhirat. untuk iru orans ,jilfo"1:r11g^Irrq membuatmu
senang dan berkara: "S"tar,ri jul'rn"''" saar oldalansi neminta dia
memb-awa u.r.ri rilirat tanpa diba1.ar.,,g 

kepada o.rrg" yurg datang

t;.:::;;";"::^" 
ganti (merek') oi sini-d,a kari? g a7'rr f e.)

Kalau hnpa hum/mtct 

tettttttlg (kehitlupctn) akhiru aclalah mereka lalai.
luar diri me.eku, ,:,rnrlro 

ghti.lilrin/lttpa 
2aka.kelupaan itu datang darir.r.,puu,;;;;'#;Ji',,l7u',,,,ii1i,u#i,f 
*:.#,,.ff :,;:ItH,?#

l,#',;:'#T:/,ilf,,n .,,k..,p i.,.'' rriro ilu.saar diri melera sendiri
lrereka. >kx,k --'-' b.kti-bLrkti yang nyata tidak ,0"^lffitnya bagi

ffffi [T,T: ffiTil: ]:*T:Hxt g_ r, * aka n h a n c u r sep e rtiharnya kaum y-ng r;niX,Sl_ t .,lffii:# llilfl(eS ai-R0. fs-ot, slitcii
1tl* < .^. ///< _ _ - I'L -- v- a-*-l-l'g .rv;r:S'-l &; o,$,qt3i'S g<i.r i o4 -, ,.i. -- -.

Mayt*ana ),",|"ti ,,iLii,,*,,i,1*r:,:7, "tt e* b.b.ts!
m e r e ka ? A / I a h t i d a. k *),,,,, ),' r'. i.",1.1'l,'.n l' o ng ftej a di a n) ct iri
ada cli ontn,.n ,-r.,..,..!l.l,rjaclikan langil clan. iunti"dan olro.i,,),,,ada di ont(tra lna"oryoi,;;;;,:;;i;r:,,i,;:tr oa_n bunti dan apayang

i,::,,::l:';::::{:l:;i;;';;:,:;:;r::;":fii"1,';:|;i!r!,;"r,::;:/,

*dil:fi? 
;-;::;r:::; "; :::::^::: !::{*, 

^,,d i ri nya o, n 
-r,nei 

i ; J,"ta, b um i ; i ;;;,1[!ll,*11, T,::il il,_, ;:l*fsekari keurrikan- vang be.ruju,* o.or"urasa Tuhan. sampai derik inikeunikan iru masijr banyak yrr; d.l;; t.rr.rrr.. Sepeni. #;;r. minurn
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rn

,dm menghirup udara t\,ra-__^r^
Jamanya. r,.nriur"iTa',Manusia dapat

beb::apa r.nr,rr,r,ffJ Ioi;;;i';;f# rffH:iih,f7J,,:H ; .-, M"*p;k;i iiffi:liuhan 
saar -,:,-,^-. 

ruvu4,iln betaafas da .-
lama. ditemr

r., &.&;trJ HT", ;tr hi[*i:iif Hi:ff : 1lr-H : j:::arr masa befte

:11+ffi j##ld{:trff .,fl Tql,fr 'HoTf"n"oiiJ,o*',.,,,
memonopolin.
o.,1utrr-ffi Yu"t-n:'i ':il;;;'" l'liI;, ffi:i ,;??#ffi:'::,

Perhatikan loh,,.^ ):
tenggorokku, -,]'ou']* di leher

perur. a.,r.nr.'-.1nrn 
o"ttr,ngri"t' ,karena 

ia terdiri dari dua .\';.:-

[,'##,,[., 
J : x# :'iilit 

l, 
# :li:,: l:, #' T,1 

il, I xu - ',
Renungi gerakj-ec,1la,'pon""'ol,'' 

t't' brji nasi masttk tte au-'l
rnasuk r,. r,..ol1,1iaan'yan!' mua''ur) 

berlrsaha unt uk mengel uarkrn., .
ada campur rurrlflo'sa; iil '"",, 

p' lenggorokkan saal ;t"r" l-:'
Renung, o"ili 

m*"iu ii il;#ff' gerakan otomatis 

"'* 
''i''

berfi.rngsi r.n r,:::u, 
lanrbung. bagain

0,, u,!, i, ;; ;; :f" lr u,ffi ffi 
iffi # ilxl# u l,#}; i,i,l,,:fl i.l 

=,orang y;;;,i;:at Proses P"".,nurn ,;;;k;;;i,flffi?
,nurui _ .._,,d",ii, p.,i,;;.;;:X, i:1iiTff?:f,#J;_:i#i."
.,^._1.Trn*i pada proses buang air t
f]a'n' dan menyegarkar. rjur_rr".uj':,:^t:l,i. bagaimana ia ketuar Sec;r:air. Banyak';;i";i"*3n' Tiba-tiba sai

rapikira';ffi ;:,3,,*yr:,":;*ii"i::)'ifi il!,I,L,l:l:It[i#."=s e k a / i o n r i u da n t em p)ii *i^' ii, i ;;:X" ": 
s en ct i t' i. M a k a o pa A o h k, r t,

u,,, tlil,j[ii?;1 ,lira Lrnruk ,,.",.J;,' 
o:arivrirr5 \: 2t )

t,.t, u r* n I i,, i, Ti I i: -' 
P' Y;; ;' ;; 

::::fql';,?r'ff ,l',rXt i,ll:hanya ,..uuor" ;] iu'*',' dan bumi. Kr

keagungan Tuhan .l^d1 
,tr,, #' H:rena 

terkadang penqlihrru, lil.

;r#,';:Y:;^i:,rX*[[[,':';:,::':r',,)::::,
;i1'#t;J,::l fl:T: 5"i1 oi r,,i,Ji,'i """at di daram dirijauh dan

r\amun saar meren,lt]' ,l'T'ori-il;;r''nusia' 
Karena saat bi a.prr.

rng di k.*rjr.rrlrt'r,:-tg'l . 
menerirna kebenaian
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Untuk itu saat berdaku'arr Arquran meminta Muhammacr untuk berkata:"Kemudion kamu pikirlrctn (teittartg l,Iuhunttrtnttl tirtai ctcta penyakit gila
seclikit pu, padct katt'rtrtuttt irtr. Ditt ticrak rctin hn,ryarah peruberiperingotan bagi kamtt sebelum (ntertghtt,l,rpi) a:,tb ,.u,i,g kn,.ri_r.,, (eS
Saba'1341: 46)

Setelah perenungan pada diri. A[ah 
'rengajak 

kita untuk merenungi
alarn di sekitarkita. .r;*i fi: _dU )l 6i,;i 61 ;2";itlorlr*-Jr ii, ;lo "-lltah ticlak me,jaclikan rangit clcrtt bltnti clart up,t yatrg ada di ontctral;eduanyu melainkan Jengrut tttt.lLtott) ),o,rg i",ror rlr,.n waktn.yang
tlitentukan. Pada ayat lain diternukan merenungi rangit dan bumididahulukan dari pada merenun-ei diri sendiri. srruigguhr:rn perciptaart
langit clan bmni lebih 

.b.es.or' 
,lci.ipada pertcipruan ntanus'ia akcut retapikebanyokan manusict tidak ntengitahui. (eS al-Mu,min p+01: SZ;

Kenapai Karena manusia terkadang terah mati seberum lahir, matisetelah l00 tahun. S_edan-ekan langit dai burni, matahari dan bulan tetapsejak diciptaka, Arlah tidak pernah berubah. Semuanya -.rukruruku,tugas dan fungsinya masing-masing tanpa kesalahan, iunpu perawatan.
Jadi, alam itu lebih a-qung dibandingkan penciptaun -u,rurio. Bila tidakterpuaskan dengan pe,ciptaan alam ini, rihatlah pada dirimu sendiri.
Inilah pemahaman surat al-Mu,min 57.

W. t"j di ontcu.ct kecltrtut.t,ct yang terdiri dari bintang, planet, yang
kita lihat di rangit. 

.Duru oran-e menduga bahwa rangit tujuh dalamAlquran ditafsirkan dengan pranet 7, tapi setelah ditemtrkan pranet ke g
dan ke 9 di antara planet-pra,et yang mengitari matahari, fenafsiran inipunjelas salahnya.

Perang antara cendekiawan dan agamawan pun pemah terjadi saatcendekiawan berkata bahwa bumi iniburat dan berputar mengelilingi
matahari. Di sisi lain ada pura agamawan memuji cendekiawan dengan
menyebutkan bahwa mereka mengetahui yang gaib. Kita katakan bahwamereka hanya rnengetahui yang gaib berdasarkan mukadimah yang
mengantar kepadanya. Kanti akcut memperrihatkan kepaia nter.eka
tancla-tanda (kekuasa.an) Kami di segenap u/irk dan paia cti,i merekctsendiri' sehingga jetcrctah bagi nte,eka bihwct Alqttran itu aclalah
benar. (QS Fushshilatl4ll: 53)

O'J! ll melainkart tlertgtrn ltu-lutut) -t,ang bertor. Karena langit dan
bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya berjaran dengan tatananyang tetap dan stabir. Haq/benar adalah sesuatu yang tetap dan tidak
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pernah berubah selamanya. Matahari tidak pemah terlambat saru i-pun untuk terbit,, walaupun manusia seralu berbuat zalim. unruk ::_disebutkan: Matahari.di, bulon fi, ?(rO menurut perhitungcrr rr. Sar-Rahmdn i55l:,5) dengan hisablerhirungan ,rr;;p;.rl dan re:=_relah Kami tetopkatt bag'i butrn *anriror,-i,o,iihh7. ,r-i,nggu ts?tc...-d i a s a mp ai ke m a rlz i 
! 
ah" v an g, r r tl 

"ii', 

rr 
-ti,',' 

r' i r' l,, ii" ri i' rl r b n g o i b e r : : : .tandan yang tua' ria.rtlin iungkrn bagi ntatahari mendapatkart bt,---dan malam pun tidcrk ,apat *n-nirlrrtri siang. masing-masi,g bet-e,;_:-padlgy.is edantya. (eS yAsin yti1,-+01
Tidak dijadikan bulan dan ,ruiatra.r sebagai asas penan,ega.,.-tanggal bagi penduduk bumi, t inggu ait.*i ;;;;ggui* u.rarsarr.::.bulan earnariyah dengan turrri-ir,r,ur, dan berdasarkan Mas;:-.(Syamsiah) densan tahun Mas.rri r..ruri keduanya tercipta dens.-.begitu aknrat critetapkon-Nyo *roriiln-ntanz,ah (tempat-tempat1 b,; :perjaranan buran itu, supiya kr*u--n nngrtahui. b,angan taht t ,i.;perhitungan (wakttl litot tiiak-'menciptakan ),ang cremikiort ...melainkan dengan hak. Dia *"ri"irrlron toncla_tanda (kebesaran_-\: 

-;kepada orang-orang yang mengetahui. (eS y0nus [10]: 5)

^^_^3 
f, ,,\ 

ctan wakttr yang clitenr"r* i^r^o:.;r" diciptak..uengan hoq benar dan retap srabir. tapi semua itu memiriki batas aki:.yang disebut dengan kiamai. r'
-. t'.zi , ,,tr1* *t ,9, /61 G iq Ly: dcrn sesungguhrrya kebanyakort ,;.antara manusia bena.r-,bena,; rn'gkai aka, pertemuan crengan Tuharrr., .;Kami pernah berdialog a.rfuo J.orung komunis: ..Kalian 

tela:menyiksa orang-orang yang melawan kal[n auri tur- k'apitalis aa-Landred' Apa alasannya? Mereka terkata: "Karena mereka tela:merusak rrasyarakar... Ii.ami katakan: .:Brguimrru 
orang )zr1g ffierr:c:dan mati tapi berum sempat disiksa'/ Bukankah merupakan sua:*

ff#il?:,,b"t 
di sana ada hari f.*uutu.u, untuk menyiksa par,

Ini bukti bahwa hari pembarasan itu penting dan wajib dii,rani bas.orang yang dapat seiamat dari hukuman dunia akan disiksa Allah i.akhirat' Di sisi lain kalian ,";;;;il prinsip punish and re*-orJbagaimana prinsip ini menjadi 
"ai uir"'"a" o.ur,g yang berjasa tapi trda^mendapatkan reword kecuali o""gun 

*uduryu 
akhirat. iadi, beri'a:,kepada akhirat dan bertemu denganillail adalah suatu keniscayaan da:

ilffi1"-*:|,:* akal sehat, iup'- Juvo.i,u, *unrriu-^"i.tup sa-r;
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Mukmin harus tetap percaya dengan pertemuan ini karena keadilan
dunia hanya melihat kejahatan yang kasat mata, sementara kejahatan
yang tersembunyi tidak,ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi, pasti
ada akhirat untuk menghakimi parapelaku kejahatan yang tersembunyi.
*{<*

QS ar-Rtm [30]:9)r, .,: , .11i l,-., 1J. ..,,1 : trl ,: . j<ii .- i , , -1,c# s 4)\ Li* i5 ;,+ LW _f.\\ CL{y:_;:,
\1 !". ,i ", Z ', 14 t,.^. .. j\;i i >,.it. a,-l ,t, i..7 i_t,,-'A:J-{ '"4-r c-' rjr*;: _}_..)', 5:J: A *e:A, L:l'L_

,"+,i1 (,',, ",. .i'.'\ )i: ./ 7,r * .".ii 24 j., ' . 1,,
-pD _-;-_J fr*:_at <:-b J;+\*r"!.Ji,*.t

: :-:,5.-;3,
Apakah ntereirrt r,ri,,,-,,,",ig,,',inil,, pery*Ia,a, di bttmi tian

memp er hat ikat t'b u g ri t t t ct I t t t ct ki b ut $ an g tl i ti e rit a) o le h ctrctng-
orttng yang sebeiunt ir€t'cktt. i)rung-arang itu aclalah iebih kttat

dctri mereka (sentiit'it titm reiciir ntengoiah bnmi (ta,crh) serta
memaktntirk{ti,t', lebih bcn.t ok cictri apct ycmg telah mereka
maktntirkcn. teiah datt,ig kepctcict nrcreka rasil-rasui nterek,

rlengan membawa bt*ti-bLikri .r cr,g ttyctta. hlaka Altah sekali-kali
iicictk beriaku zctiim kepacia ,tet'eko, ukan tetapi ntet.ekulrth yang

berlaktt zalinr iepctcitt ciiri sentliri.

_ MaknanSra, apakah kaum kafir r-a,g tidak mengimani pertemuan
dengan Allah itu tidak berjaran di bi,ni. dan melihal akhir perjalanan
orang sebelum mereka. Lihat sejarah dunia. maka hal itu cukup sebagai
pelajaran. Bila sejarah kaum kat-rr terdahulu tidak dapat olaa*an
pelajaran, maka mereka tidak akan dapat mengambil pelajaran apa yang
akan terjadi di akhirat. Sebaliknya. bila kita mempercayai.iksu yur!
menimpa kaum kafir di dunia, maka kita dapat memperiayai upu yurr!
dikabarkan Allah tentang akhirat. untuk iru tita ingin mengetahui 

-apal

apa yang tidak kita ketahui ambillah sarana melalui upu-upu yung
diketahui guna menguaknya. Jadi, be{alan di bumi untuk melihat akhir
perjalanan kaum kafir dan apa yang mereka derita adalah penting.

sayir/berjalan afi]nya menempuh jarak dari satu tempat kJ tempat
lain. ;1lr €tsry- lsi apakah mereka tidak ntettgadakan perjalanan cli
bumi. Apakah kita berjalan di dalam bumi atau di muka bumi?
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I';ilff 
-;:rl'j:l:T 

f,nsl< 
a qa 1 A rq ura n,da. sa ru,, 0,,,,,,11[

::y:r.i ;;;; ;:l;:Hl,,i:?ffi,i,,#}<1 oumi ffi",JJ,:n di,cloumt telah berkata: ,

.titrng htrt-i cren.sutr r,!"''1."iii"*Z',')')'rolena 
AIlah Pencipta kita d'':

rru karena t ,,,.,.,,r{,,,i.,^..^,9r,q.u",,ir;j,^i;rio*o 
irtr puda ,tatunt ,t.,Itu karena-br,i t,,rur';;*Ir, 1:4J: lg)

il:ifT*l-#; 
"11 

; #:,":-:'!1;,0"' 
penn u kaa n Ilva va n g kering d"

iFi riliff:lffilliffilh:":*;i 
'3:[fli::':' 

"r' 'p"
kita berjalrr''0, rrruka birmi i"J* 'ou 

,",plrrr, ,rr,'il,ir,l'lr'Ir':i:,
dalamnya. uLtrrlr sebenamya kita sedang berjalan d_Berlalan di
meneriti. Kecluc.bumi. 

memiliki dt

se iap,, ; ;; " 
il;o,#:,1, Fm:,,:1* },tll #ilJ,, fi,,i?i,.i:l:,1

; ;T;' i?,: tl il: I l:' 
;[ ; 

" 
;;i , ; i',, I i;;'n 

ii,: 
: 

" ?: i, \ 
l}1,, ,[l ; 

:|,1il ;

flru;l,l'#:""i1fl f ,1:i' i:3:'"'; u p L' rui J" u'", i,., n i r,:ii

dahsyat. gunrn pasir ini 
-*ltlmewaan masing-masing. vu,,-oyara nrengandung ,ninya[ u.*,,

,Cunung _vang dulunya drjauhi mar

3 ili1' 
-,fi 

l- ml,';l ii* l,#' . ffi [f ,::il 1i',] #'1,'' 
i n': e ru pa k a n

De n r i k ia n ri'6 J i [lvi' " l'; o;,,;n * 
1'l: 

-IilfJ' l.]fl ';'.',]T' *i;semu.a daerah' 
'rl menebar kekayaaii,^o..or*;il;;rl' 

renrpar agar

l;**,;3;;l';,*:L'i;:[:i ".,'#,1.,:--1*:T;i,j*,,,,,r;;oromaris. " -*.iya rtu akan mengarir k.p;;; ilffi"1d;r"r::Xi;
4 q ,-i, orrrg_orang vattg .sebelton mereka. yaitu umat_umatyang telah mendusrakan para nabi"paa,

;;:;:;'X;,,,'):i:f,, v,tA,,t ,,,,,,i,i,1r',i)! 
avat tain dijeraskan.siksa yang

ly n o rl r,,, t o i,'j,i,," o',1,,," 

^:, 
l: i:J ;' i ; i : / :: lt:, !'1, : : : :; rXfi

lt 
o ra k e ra s l a r t g, t e r t gg t r't' t' r' t' r r" ;; ;' ;',': 

t.'a t t t e t'e k a o da 1'a n g ct i r i m pobenanrkan *i...oZ,,i,iln,,ggruttrtr. 
dan di (t.ntora *"riil.,ii yong K,tnti

;;,rf i::; ;; "ll i,l: l::i 
;i 
! 
: ; i,f ;, :;: :,:,,,", " 

k ; ;;; I., g K n * i
o.u^r,?ll Ll91: a0 t a It r a tg''nt; 

";;;r' ;:;: ::::;!;:;:Y"',;i; i;j:;,zrrrah berkata kepada kauln kafir euraisy: ..se.strttggtrhttya 
kortttt
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'sekalian (hai penduduk Mekah) beror-benar akan nterartti (beka.s,_
bekas) mereka cri waktu pagi, cran di v,aktn ruaram. iot o"opokoh karianriclak memikirkan? " (es ash-Shdffat [37]: r37-13g) alinyu daraniperjalanan, kalian merihat Madar, Saleh dan lain_lain dari

i:i::T:ls:l,yan* disiksa dan sarrpai detik ini rnasih dapat dilihatueKas penlnggalannya.
Apakah kam, tidak ntentpe,rttttikun bagctimarrcr Tttha,ntu berbucfilerhadap kaum 'Ad?11,aittr) perttltr,ltrk Irant yang nlempunyai balgtutap_

bangunctn yang tinggi, yrurg b"lr,,,t pernah cliba"ngun irrr,ii:rlmrrl sepertii.tu, di negeri-negeri rain, crctn kctut)t Tsamucr yang memotong batu_botubesar di lembah, dan kctunt Firotm
ft e.n t a r a y o ;, g i o' ry o k;, v c, t g t, n, b,, u, ll!f; o #:ff : :l;' frf; ;r f,X2?:lalu mereka berbuat btrt.t ttk A'etttrakan ctarai ,"g"rf irrr, kare,ct itnTuhanmtt menimpakan kepa,u ,tereka cemeti azab. (esal-Fajr [g9]: 6-13)

Hingga saat ini peradaban-peradaban besar ini masih terlihat sisa-
s.isa peninggalannya. Datanglah ke sana untuk merenungi rahasia Tuhandan keagungan-Nya. \\-ilaupun mereka sangat 

-b.rkruru 
danmembangun peradaban sanoat fantastis, tapi tetaf saja mereka tidakmampu melindungi 

_din dari kepunahan dan kehancurJn. Mereka tidakmencegah azab Allah saar menimpa mereka. luai, ini f"i'uj;:;unberhargabagi mereka untuk dican-rkan.
Seakan-akan ayat utama ini berpesan kepada kaum kafir Quraisy:"Kalian wahai kaum kafir tidak memiliki kekua,rr,- i"rp, kota danperadaban, sungguh s_ln_sat mudah bagi kami (Allahj ;;k menyiksakalian, sebagaimana Kami telah rneniiksa ,,mat y#g i;ffi kuat darikalian. Namun karena. Karni telah berjanji maka har itu tidak Kamilakukan. Allah sekari-kati ricrak ,kon ni"ngazab mereka, sedang kamuberada di antara mereka. rictokrah (puta) fiiri ,l;; ,,"riirn mereka,.sedang mereka meminta amputt. (eS al_Anf6l lgl: 33)
usfr y ii 6sks ;'rit t1rui, dan telah mengolah bumi (tanah)

serta memakmurkannya tebih bonvak crari apa yang terah merekamakmurkan Negeri yang dihan.r.tun itu selain f.r"i, ,r*, memilikiilmu perlanian yang tinggi. Daerah mereka truu. rringgu ?uyur. untukditanami dan dibangun peradaban di sana. Sedangkan daerah kaum kafir
Quraisy berada di daerah tandus tanpa satu pohon-pun.

Disebutkan zar'a/bercocok tarim dengan harts, karena tumbuhantidak akan tumbuh kalau tidak orraratiige*,;r;ir;"';;hnya oleh

L

li

trr::

[r!,

E-. '

u-
I*
lI
I
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petani' bila dibiark an pad,atdan bersatu maka akar tumbuhan tidakmemanjang. Terutama ,.f,uf i Ai-u*ul ',

*'qi"'lJf;i;:LHT*y*:,,,1x*';1[;lf ;:[,J;*,ffi,tr
Makna 6sk mereka *)k*r,rkon dengan segala kemudah-:fas,itas yang telah Alrah berikan. Dia telah memberi mereka bakat c=:rererarnpiian hingga aup't 

'*ggii po,.nri bumi yang adadi sek:--'; 
",;:l r? i' o li,li, 

*, 

"Tf,n:, ; : ;[ l; i:, " 
r,, y, *^ il,]i " i' i* i (, o n a h,, i : .

tvr"*uL',u.rur. bumi' iti^u"t^Xri.E:r"o*[,r.u.t]rrr* 
".uffiil}il* #;To*o"e "'e"i?.*u,it ;uru,. ou,'iambatan c=."i*,i;d\"!i::;^::n?.0,"ff1i,J,:;f 

;:!';i,o,o,,,.,o,,,mereka dengan me.mbawa bukti_bukti ltang nyata. Setelah Alr":memberi penopang kerridupan"'iri?ururu 
dan prasarana dan sere-,,mereka mem,iki t'urrt, oiu ;;il; Iagi penopang ketrioupan d:::,,T:,jfl, a:ama, dengan d;;;;;;;s rasur _rasur.

:.rri: aengan membawa bukti_bukti yqng nyota. para rasul ::-_datang dengan membawa bukti_bukt.

uru*,i,il1iii;;,,j;,1*":,t;rff#:unouru,,ir",,;;;i.'.'Jrl,;",,
t.'uk'&Ai 6s" *{J.r:(iririr'i,, Gtr maka Attah sekati_kati ilo;.:ber.laku zalim kepadr' mereko, akan krlqi merekalalt yang berla)::,zalim keparia diri^ sendiri. B"nur, 

-iii^t 
rrouk o.*u h meniarirmi merek.5ul.1u Dia tetah memberi ;;;^;;"ragi dengan nonna o* "e.*,:ffi ffiffiX'f ,i:i.ffT1T;Lf;ffjj;"ti1;il1il;f:ffi':: ;f**l *g rerah menzarimi ai,,,.na,,,

ffi' T,:l*' r*l' : : 3"J I e 1l;fl !:x'' : :ixf in:''ffi , # *#. )l,
menzalimi diri sena;ji 

"i.',?l 
:'g:l perna! zatim ;;;;;lah var --

menzatimi diri sendiri r",r",*vi ;;;; il;r#"#:* merekalah ya
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.,!,ia,

l'- '1

BUKTI KEBENATTN HARI BERBANGKIT DAN
il?T.t:ii"jf *X#*nGiA"i"L"uaiiriutr"oro

(eS ar_R0m [30]: 10)G'Lltfiifii;|fi ,(4
:f\, ,- :, ,/ >-,,

K e m u d i a n) ;ii ;,::, :#:,3 v*t 4i rt"g
a rr a I a h r o r:, b I 1,o: u g i' o f; ,' i, r',i,i' f : :"f; ;f;i [ : i: ":i : :;:;;ay a t _ cty a t A I I a h d o n m e r e k tt .s e / a I tt,r, n n;, n;; ;;: o, L * r,Is a' a h / ke i o h a t ar: raw an i r t s ci t t ke b a i kan. T erahkita terangkan bahwaihsan adalah meninggalkr, ,:rr* "trik 

clalam keadaan baik, araudirambah nirai kebaii'a;r,,i; l;;',ot,nyr. sumur sebagai surnber airuntuk minum. Bila dikoro,i o.,r-a,.."nr".i *.t" i", *, lirtour memsak.Biia ditembok bibir rrrr.,.;;;';;.an dan pasir ridak masuk ataudibuat pompa air inr ,rr,rrr^rl*'*"iumbah nirai kebaikan. Bira tidak
il1?X'r::i?:i:i# "'u" ''uk'i''-J]minima, 'ia,t 

i,mi"ri saja sudah
Arlah telah menciptakan aram daram keadaan baik dan layak huni.Bila dibiarkan apa ada,y'a ,*i. tlr"i.rah merakuku, t.rurtur. Bahkankerusaka, di ara'n ini ,iari. ,*4,ii 

,t..uuri 
'uk,b;;"**our 

ranganmanusia. bila cliko.ra.A,trt ke.:,rJ,,',iiJrrm jrr;;;,;.ki|)u *n*b,nt
:"i:i;r;;{'-u"';';:n.;:i,,;;!,;i;:i;,1,1sy,,r,"iitii',i,"r,niorang_

,: l :li fi ili il,Jf;';?;{',:,: i i i li'i " *' i ; t i ;t l i, " i"i ; i ; f :,?, !, : 
: 
",i: *

Jadi" maknu ui-#t t1i;i :-!1 
1011g nlengerjakan kejahotun aclarah(azab) ;rang lebih burukialah orang_olury melihat sesuatu yang sudahbagus dan baik uru o;*."r..'i*,# o:ri pengrusakan iarah su,a/azah

:r:;Z:i'rn 
buruk. Su,a itu.arrri,-t*, superlatiflberlebihan d,ari su,/

o:fr Itjs', yt ?€\-rj,rs -,i kctrencr ntereka mendustakan ayat_ayat Arlah dan 
'ne'e'ko t1it" ntentpero,l0k-oroknva. permasalah annyatidak sarnpai pada mendusraka, 

";;;1;;;, tupiiu-J.#;r"1roai padamengejek dan mengotok_olok. ii;H,t, 
?.,ung )ang mengotok_oloksaat mengejek orang lain? Kita ,.*r1., p.r;urrri*.r!.;.i,i=run* 

,*n*

L.

l-

--
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Tersur S ya,ri-,A\,vr JtrD r o

lunrs, kenapa? Karena tarootp.ryutri. Iol , ;;;;;:,.'?rset 
orans gagal agar.yang rurus juga rrren ,-

va n g d a h u t,, rt ;,'7;," ;;r, :,'y: : :: : f ,lr ri i" ralri.' 1ir,i, 0,,, r,, . -
va n g d a h u I t r nyc,"ltt i a * i r, * 

""r-:;:,ff 
,,r,, 

g be rdos o. o io i tr,,,, i,-.- -
:, s,:E;:;;iz i :;i[r: I i'ffW ; 

r;; 
;:r,u 

;i;,;,: :'kembali t$aau k ,pib:!o 
.orang-orang berrlo:.r ...

:i$!;,-I;'i:wrn *i,"i!iii,'*::"iz;;"' *nr,
al-Mtrthaffinn 

1S-11, 29_32) 
-"qt uLtrur ot'ot'tS-ot'ang.v(tng s€-ral . rIr-

Jangan tergesa
b.,, d, ";' .;d;: ?; l,l;'il ),,,\i,!,in, i*l rtnaTny a,,r ukm inin a k. :
mene rtawakan orcut g- oroi 

"' 

",.], 

n|"',.'. -:.::' 
o.t'a n g-ot'a n g ya ng ber.i rti.;,.

'::!it ,,,'ni)',,"io'n'i*T!!,f"!ff[;,':,"'::, 1,t,,,t',,kl ii'"o,i!'itipo,-a,:p.,,,
gotU_Ltt'an rerha4ap --'''6stt'ttr)'/u ot'ottg-ot'a:tg kafir rela/t tli'1,,..trzril,r,qr,^'fi:ii ,i ,ga v(ttts dahtrtu n,n,'"ko" t"ir*r,r. (es r -

0,., i,,'.?[rtili::, ?:ian vans kaum kafir rakukan berbalik meni,rn:

(eS ar_Rfim [30f :11)
't, ,.- s.1 ,i,il t: : il -._ ., "5

o', u r,,, o,,7,^,T7 
4''; J;'- f gii 

G 
-t;"Xi

tttettge,tbulir,te 
tPluAan (rnurttrsiu ) dut'i pet'rrttr/c,,,n, kertt,4iu,t

' 
r t / r t t e r t g h i d t p k u r t t r t t.o k.e.t t t b a l, * 

"),1,,, 
)1,, r,, n kt7lo tl t t _Ayu Io h ku ttt tr sektr I iu rt c!i kent hLt I ika n.

Hdlirt .x,I'nol,l'i:,Jl','l''Itakan sesara sesuaru di 
-awar 

pad-

;::UT*'t.tJ,"',, i' i 
" 
i, r, ;ffi ffi:''* 

"1:"1, "' 
t, 

"? 
I ** l:,,,.r.,ptuku,,'ili ;.Hff ,,lr #i:'L,l.l, "n.n.iptukun 

" 
s.ru,ru n i.

dan menghr dupka'n 1,2 o 
"," 

i,,,'",, ",':,:':?-u,Y,an g akan m engem bal ika r:
( rttarrus i a ) ao,.,,r r,L.t.u, 

kem baii' iu d'-tA; ifr: i, )i ii' * 
" 

r cip r cr k cr t.
,r,;;;;;;'r,;;ut 

t 1t4717711f,tctrt, kemuclian nlergembalikatt (rnertghiclupkottt

"a3:i:i1"-"'ff;iffl,i.,illlJ'ii; T#lansun 
ke,rbar i re bih mudah

::,:#:I,?'r;l:;f ,^:,::;;;),:;,::;##iffi ilffi :J:X;fl 
,fl 
:'lili

:i!:#:;;,r::"ff i:;;:f ,:i:),;:ir*i:,:","';:'"^:;,:;:1;:,i.;:1,,
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[30]: 27) Artinya. lebih mudah menurut pengalaman manusia. Tapi
sebenarnya di sisi Allah tidak ada istilah "mudah" dan "lebih mudah."
karena bagi Allah selnuanya ter.ladi berkat "kun/jaclilaft, rnaka jadilah ia.

Allah telah rnenciptakan dan masih terus menciptakan. Lihat
tumbuh-tumbuhan -contohnya- kita memanennya saat ini dan

menanamnya lagi, untuk dipanen di musim depan, inilah siklus antara
pemulaan dan pengulangan.

Den-rikianlah. satu fase berakhir. tin-rbu1 fase baru berikutnya.
Karena kelangsungan hidLrp r-ar-rg diciptakan Allah tidak berlambah dan
tidak berkurang. Air di a1an.r uri tetap seperti sedia kala seiak Allah
menciptakan alam. Contohnva. bila kamu minum sepanjang hidupmu 20
ton air, apakah kamu sanggup rnernbawanya sekarang? Tidak ia tetap
keluar dalam wujud keringat. air seni, dahak, ingus, dan lain-lain. Ini
semua menguap hingga terladr t-ase baru.

ar'j 4! i kcntucliutr kt7.tucla-l\b,alah kctnru sekalian clikembalikctn.

Kita perhatikan ayat inr bercerita tentang penciptaan dalam bentuk
rnufi'ad/tunggal, namun di srni dalam nada jarnak. Kenapa? Karena
sel-nua manusia drciptakan dalam keadaan sama dan pengembaiian pun
sama tiada beda, narnun saat kembali dan bertemu Allah dengan
membawa amal masins-masing diternukan perbedaan, ini rnukmin, ini
kaf-rr, ini taat, ini maksiat. ini seten-sah-setengah. Saat kembali bertemu
Allah, tiap individu berbeda-beda kepada dua arah besar. ini berada di
jalan bahagia dan ini di lalan susah. Untuk itu dirmrlai dan diulangi
dalam bentuk mufrad, kemLrdran saat kembali dalam bentuk jamak.***

(QS ar-Rtm [30]:12 )
r\' ' t' ' 'ti' ; ') l''/ '',1' /"/
'! o51;Y' --*- ";L-\l V f*

Podct hari terjaclinlo kiutttut. oruTg-orong ))ang
berclosa tercliaru berputLts asa.

Makna 3i4, 's& orang-ot'Lutg t'ctng berdosa terdiant berputns

nsa dtam seribu bahasa karena putus asa dan tidak dapat mengeluarkan
alasan. Dia tidak tahu apa yan-e harus dikatakan dan tidak pr-rla

ditemukan orang yang mau membelanva. Pemimpin dan pembesar
mereka pun teiah mendahului mereka dalam siksa. Tidak ada harapan
untuk dapat selamat. Ia bejalcm di rnLtku kctwrutr-ct di Hari Kiantat. (QS

H0d [11]: 98)

l
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p,,,?::fi: IT:"#:,':;1,#l 
o'*,,ukan kara ibris artinva makhluk iai:;

Dalam ayat lain diseLutkan: ,,Maka tuftah mereka melupctk,;,,;:If:;:X,,r::f tetah aiiiir,i,. k,p,;;."";;;;;f, Kami pr,,

i:y#1"*i:i!{:i;.,i;:;";;:r;;;it:,ii;#yi:,
mereka tercriam o,ra 

ntereka dengan ,"i?"i:rr;;;;;;;,7*, 
ketiku i: ,

s u, t r. r. r r' {r!,i'ri'r{'^ir, r:: ff 
, t n'd ml o 1 : i i," 

o " "'
mereka ai orri, inj Namun,uu,.;ull,lh;.-?.k: Dia pun menlik.:
keadaan mereka vans apa adanya. ;Jru[, #liil:r[i,],*X|lr:::
|,?l# x';',i:,* *# # Uj:ti:,,:,,,,v, a i i.,va p k a n, a k.

ff H-,';:Ir,rj,f*fx,;il1';,11T,::ilf ,:i',',,lfl iilHl,,,l::
Perhatikan, 

0+1, Lii, fo*i pr,r-^*r*bukakan senlua pinttr_pirtr.,kes enangan untuk- m ereka, bila .fath/rtib;disebutk-an a"ng-nn fr,o!1a ti sepe,rr,,,- ffA'-,J HrtT 2rr:i;:,i,|ry, telah memberikctn kepaclanu.t kenFatb [48]: 1) Bila 
^"^'a^,'fiil'::,^i::"':'nsan 

vans nyata. (QS al-
s ep erti .f *, Lu; .,#,"::;^::; ;: ;ff ;,r" 

o i..t J, i5, ?#' r,,, o, n)' i . ;

t n t u k m e r eAa. ( e S al _ 

f n,a= [6] : a a ), 
" 
r:#; : : r'::rr,: :::: ;:#;: r:;:.*H,::HilfT;.'"oangrai"',;;;,;;, berarti berrentangan dar

u,-,i?i;*X;';'h*r,
:: o,4 -.-(-l

S e ka t i _ k a t i,,,;-'*,/, il,ff;)fi r i m e re ka ct ariberltala_berhrlo rr"rnf,, ir"' r);,rn mereka mengingkari
berhala mereka itu.

Tidak ditemukan dari tuhan_tuhanmemberi 
2vufaat,'ysrena turran_tut u, ,"i..|:Y* 

mereka yang dapar
mereka. ryaitut kerika ;;;;;_;;;:;;"i,i!,),;;;,,,,,,,1,n 

u0"",!,t,i;,, j,i,,, il,i
s26
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. Para pengikut pun berkata: "ya Tuhan kani perrihatkanrart kami
tlua jenis orang 1tan.g terah memtesatkan kami (yaiiul ,,roosio,, dari jin
clan manusia agar kami retakkan kedttartya di iawai tehpZk kaki kami
:Lpq)a kedua jenis itu menjacli o,.nng-o,:org yang hina.,, (eS Fushshilat
$11:29)

Pengikut dan yang diikut ini sama dengan murid_murid yang gagal

'ang suka bermain dan maras belajar hingga saat nilai ujian keluar,
maka keduanya saling menyalahkan iatu aengan yang lain.

Jadi, saat masa nilai keruar, hancurlah-seturun-kekerabatan yangtelah terbangun sekian rama. Terputuslah semua hubungan yang
mengikat ahii batil di dunia. Jlg e.{A trikl dan acrarah mereka
rnengingkari berhala mereka itu. Kenapa tidak? Karena semua hakikat
telah terbuka. Terbuka keparsuan dan kebohongan persahabatan merekaitu.x*x

(QS ar-Rfim [30]:r4 )
(tr ,._ 1:.1.1. . .,, t.r1i , ti ,,,,: .-rJPJ4r-rr"2 ao5, : * l, I

Pacla ltari terjaclinya kiantctt. cri rtor.i ir,',',,,n)1nli, lnrunusia)
bergolong-golongan.

. olang-orang yang bersatu di dunra daiam kejahatan dan kesesatan
akan berpisah di hari kiamat. Satu sama lain akan m"rrlaol musuh, darivang dahulunya berstatus sahabat kentai kini rnenjadi -urut u.uu),utan.
Berbeda dengan mukminin, hingga pelaku maksiat dari mukminin punlnerasa tenang saat berada bersama dengan orang-ofang yang taat.
Karena yangtaat dapat memberi syatbat kepada perafu mak"siat.*r<*

(QS ar-R0m [30]:15)

D 5ip "+Lir 
.) ;{i +s+ai Ws,fir- (gi sr3

Adapttn ora'g-orang yang beriman cran mengerjakan amar sarert,
maka mereka di dalam taman lrurgrl birgembira.

Selama makhluk akan berbeda-beda nasibnya di akhirat, maka kita
a]<11 mllihat dua pembagian itu dan apa yang mereka dapatkan diakhirat. Pada ayat ini ditemukan perinciannya.

o ran g- o r ang y an g men gihtt iny a,
segala hubungan antara merekct
l2l: 165)

dan mereka melihat .giksa,. ctan (ketika)
terptttus sama sekali (eS al_Baqarah
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',>r'!!dt ttk , t;l uit v:o adapun orang_orang yang berimott ,;-:_
mengerf akan amar sareh, balasannya csa- yr, e'fi maka merek,; .:
dalam taman (surga) bergembira. Raudhah'adalah dataruntinggi ra-_:hijau denga, ,uogii dan fepohorrurr.-i<u*uru, ,.p.rri inl ,ungu, lan5"di Arab' Karena mereka berada di daerah g"r"rpu.r. yurg turars \-a:.minim dengan kebun dan taman. untuk itu kebun dan tanam-ba:mereka adalah suatu yang langka dan nikmat V"rg U"r". 

*'
Makna ;tsH- bet'gernbi,a dan hubfiryaitu rasa bahagia saat me1ih,:

;#illJltlah vang dirasakan mukmin. Bagaimana halnya dengan kau:

(QS ar-R0m [30]:16)

,;-ei e6jqv.GK, Waii1J
@ *;: ,rvJii.+tis

Aclayy orang-o::nF yorF kol, dounnnaririton ayat_ayat Kami(Alqtn'an) serta (mendistikan) menemui hari akhirat, makamereka tetap berada cli dalam siksaan ln"rotuo;i.
Muhdhar dengan.baris-atas yaitu sesuatu yang didatangkan o1e:orang lain kepada dirinya. ini tidak diucapkan t 

".riuh 
,.uugui balasarbagi penjahat' Ini sebagai *gk;;;nghinaan. Karena, karau yangdatang itu sesuatu yurg?inu.uik; ;; aiLrungi, ,i*"ir,ai, meminusendiri untuk dihadirkan.

Di samping itu pada hari kiamat kondisi kaum kafir pun dihadirkar:dalam bentuk diseret oleh malail.ut, 
- 
ouru* t .uouur't".paksa dantertatih-tatih karena mereka tidak siap unfuk masuk neraka. **>k

r,r5, < , "to.t 1-Y'". t3ol:17)

Y iiftP ry 5; ry *i i,t-A
Maka bertasbihrah kepacra Artah di waktu kamtt sekarian beracradi petang hari dan waktu kamu sekarian berada di wakttt subnh.
Di sini terrihat keagungan iman, terrihat kasih Allah kepadamakhluk-Nya, di mana oiu i""gqJ Ler"ka untuk menyembah-Nrapada setiap waktu, siang malam, p"uji *r., isya dan zuhur.
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Ketika Allah meminta kepada hamba-Nya untuk beriman kepada-
Nya, maka pennintaan itu sebagai wujud kasih-Nya dan ambisi-Nya
dalam memberi kebaikan untuk mereka. Kalau bukan itu apa lagi?
Karena Dia dengan sifat sempurna-Nya. Keimanan mukmin tidak
menambah dari apa yang dimiliki-Nya. begitu juga kekufuran orang
kafir tidak mengurangi sedikit pun apa yang dimiliki-Nya.

Ibadah yang dilakukan mr-rkmin sebenamya sebagai wujud
kemuliaan yang diberikan-Nya kepada mereka. Saat seseorang ingin
befiemu dengan pejabat atau orang terkenal, tanpa surat audiensi maka
pertemuan itu susah terlaksana. Pertama kali dia harus menyetujui
pefiemuan itu, dia menetapkan r,vaktu dan tempat, lama perlemuan dan
pembicaraan yang akan dibahas. bahkan apa-apa saja yang harus
diucapkan. Kemudian, dia yang mengakhiri pefiemuan itu, bukan kita.

Ini bila befiemu dengan makhluk. Bagaimana bila berlemu dengan
Allah sang Pencipta? Cukuplah bukti bahwa Dia memuliakanmu, Dia
sendiri yang memintamu untuk datang, sebelum kamu meminta untuk
berlemu dengan-Nya. Dia menyebut namamu sebelum kamu menyebut
nama-Nya. Perlemuan dengannya tidak berlangsung sehari sekali, tapi
sehari lima kali. Bila kamu memenuhi panggilan-Nya, Dia akan
melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Apa komentarmu bila hasil
pabrikan dikontrol oieh pabrik satu hari lima kaii? Tentu ia selalu dalam
keadaan prima.

Lebih jauh lagi, Allah menyerahkan sepenuhnya isi perincian
pertemuan itu. Kita yang menentukan waktu, ternpat dan temu
pembicaraan. Bila pertemuan itu dilakukan lama, maka Tuhanmr-r tidak
pemah bosan hingga kamu sendiri yang bosan.

Penghambaan adalah kata yang di benci oleh manusia,
penghambaan sesama manusia menimbulkan hina dina. Karena majikan
akan memperbudak hamba dan memeras segala jerih payah mereka.
Sedangkan penuharnbaan manusia kepada Allah adalah puncak
kemuliaan. karena manusialah yang rnendapatkan manfaat dari
limpahan rahmat-Nya. Contohnya, saat Isra' Muhammad dapat
limpahan rahmat A1lah dengan penghambaan ini. Mahasuci Alloh, ,-ang
reloh weruperjalankan hamba-lVt,ct (QS al-Isr6' [17]: 1)

Kara oi.lr i6;"., mokn berto.cbihlah kepadct Attnh itu sendiri

merupakan ibadah. Tasbih untuk Aliah maknanya mensucikan Aliah
dan segala sesuatu yang menyerupal-Nya. Untr"rk itu ahli makrifai
berkata: "Setiap apa yang terbeiik di hatimu tentang Aiiah, maka irri
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bukan Dia,,, karen a, ficlak ada sesu,
(QS asy-Slurii'+zl, tn 

tttu pun yang serupa clengan D -'

Karau kita merihat kata "sabaha" dalam Alquran kita temuk.:peftama kali dalam eS al_Isra, LlTl: 1,.L._uOlun [S ,l_frrOiA 1571.kemudian as al-l.umy'ut-, piz1,'t.' t"ukun-utun iuilrit.tuh udu r.,...azali sebelum diciptaku, *ut t trt 
"yang 

bertasurn untut<-Nya. TasLr:telah meneru, ,?9.u zat arah selad azati. Kemudian langit dan bur..berlasbih dan tasbih mereka iri ;id":k pernah terputus dan berhenti. Brr,demikian adanya, *uku -unusr" p* oi*irtu untut bJtu.u*, agar dr:sama dan seraras g:igrl langit ain turri. sucikanrah nama Tuhanni.,ya ng Mahati ng gi. (eS-at_A,ia'[8 zf l^i l'Sewajaraya manusia maru, bila tidak bertasbih karena segala sesuaf*di alam ini be.tasbih namun kil-rid.k mengetahui bagaimana merek.berlasbih. Langit yang tujuh, bumi J,
b e rra s b i h r"f 

"?" I l?L 
"r 

",; ; ; i; ;:, :;#:; t #i o^ff 
" 
li 

"1.1, 
^#:i,,:,mereka. (QS al-Isr6' flTl: 44) i** 

-"'--'

l\-,, 
(QSar-Rfim[30]:18)

,@ 'otiE 
Ae-,6 e;*'g ___ yAi a )*;i,ii;Bagi-Nvatah 

'-tegara puii di ta;git ,tan ,ti bumi dan di waktu kamuberada pada isya hiri a* ai rriru kamu sekariatt berada cri
waktu zuhur.

Kalimat dan b,
ayat ini r"uku,r-ukrf 

i:!|:lah segala.pul.i cli langir dan cli bumi pad,a

aanpagir"ii"-iiX,)'#ioJXi'_:;::?:r::;'?6-Jl;13-;r,;i-?;*
satu sisi, dan waktu isya dan zuhur ;:s.# J-- vt) ,an cri w*aktu kaillttberada di waknt zuhur' di sisi tuin. r.rup,;i i;*^ii"L,r auun irninagar kita memu-ii-Nva.kapan r".,r. s*i iir;; ffiffirf'*'ro,r_*ri*untuk ber-tasbih dan bertah*,J,- r"Ui sore, pagi, isya dan ztburmengisyaratkan bahwa tasbih a* rirJj* itu tidak p.*u-h berhenti danterpufus' S,buh vang mana .o.. yurg mana? Subuh kita di sini atausubuh di negara iu*:io.. t,r;;i,ili ei ,or. di negara lain?orang yang merenungi perpurrrun *ukr, ur.rn *?lrrrka, ai setiapdetik tidak lepas dari *ui, .;d,;; ai setiap o"i* i'ia#repas da,waktu sore' isya dan.zuhur. rri 

"n*v" bahwa Allah dipuji dan ditasbihkah di setiap detik dan ai ..,1"p i",i,r".
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Dari sini kita pahami sabda Muhammad'. "Bahv,a Allah membuka

tangan-lti,va di malam hari untuk ntenerima taubat hctntba di siang hori.
Dio rnetnbttka tangan-l'{ya di .siang hari untttk menerima taubat hambct

di malarn hari." (HR Muslim) Alam tidak pemah lepas satu detik pun
dari siang dan malam. Maknanya tangan Allah terbuka selamanya.
Tetapi kedua dna tangan Allah terbuira (QS al-Mdidah [5]: 6a)

Datangnya tahmirl setelah ayat tasbih '.t;)t i1 clan bagi-lV,valah

segala pujikarera tasbih itu sendiri harus dipuji, maka saat kita berkata:
"subhana Allah, Alharndulillah," afiinya segala puji karena saya dapat

bertasbih/mensuci kan Zat y ang layak disuci kan.
Pujian atas tasbih dilakukan karena tasbih yang berarti mensucikan

Allah dari menyerupai makhluk, manfaatnya kembali kepada kita
makhluknya yang ber-tasbih. Bila kita ingin rezeki maka tiada
bandingannya dalam hal ini kecuali Dia Yang Maha Pemberi nikrnat.
Dia Mahaagung yang melindungi kita hingga tidak seorang pun yang
mengagungkan/sornbon-e diri di hadapan kita. Hanya kepada-Nya kita
patuh dan sujud, tidak kepada yang lain. Sujud kita kepada-Nya sudah

cukup untuk tidak melakukan sujud kepada yang lain.
Dia Mahakuat tiada yang lebih kr,rat dari Dia, semua makhluk di

hadapan-Nya sama dan sejajar. Dia tidak memiliki anak dan kerabat.

Dia tidak beri.stri dart ridak (pula) beranak. (QS al-Jin 172): 3) Tidak
ada yang dapat mempengaruhi-Nya. Kita semua bersama-sama sama-
sama memiliki Allah.

Jadi, merupakan kemaslahatan kita yang harus disyukuri bahwa
Allah Maha Esa yang tidak ada satu pun makhluk menyerlrpai-Nya. ***

(QS ar-Rfim [30]:19)

& "er, :4i U" +";:\i'n ;ei 6
ii G-) .rtKSV; *; *,'tt

Dia mengeluarkun yang ltidup dari yang mati dan mengeluarkaru
vang mcrti dari yang hidup dan menghiclupkan bumi sestrdah

matinya. seperti itulah kontu sekalian akan dikeluarkan (dari
kubur).

Timbul pefianyaan, apa hubungan pembicaraan tentang kebangkitan
dengan tasbih dan tahmid? Jawabannya, tasbih dan tahmid dilakukan di
sore dan pagi hari, dan di dalam keduanya terdapat kehidupan dan
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kematian' Di sore hari gelap mulai datang, makhruk m,rai tenanq :-bersiap-siap untuk- tid; s;;^u'aliurr.*uttu yang senyap dan te*n".-;sementara ridur.adalah saru gambar. dari g;;;;;e;du.rn k.rr,,"._Unruk itu ridur disebur d"Gr;i;;lian kecir. Sebariknya subuh ad;.-waktu gerak dan kerja *.nIur, ,#[i. oi il;r* ild;ar kehidup.:
('lffi:trif titf ?i ru " 

;;; ; ;;; ; s i a n g,., n t u k ** i,i i p 
" 

n g h i ct u p.;, :

Diumpamakan mati dengan tidur, dan berbangkit di akhirat sepe-bangun tidur, 
9..ay*rr"-;;;;'q:san ini. ,,Kalian akan m:::

;::l:},ffia..kalian 
tidur. dan'ak'Jn aibangkirkan sebagaimana kari.:

Selama kita menyaksikan setiap hari tidur dan bangun, maka ma:_kita jadikan ini sebalai ilk;t;k# hari berbangkit se;h mati. B:.=
*'.ru1fi"#H:eritak"an 

plri',*"" i* kepada'k"" .;;yaknya kii=

&t 'v a' L? .*j, q dt L7 oia mengeruarkan yang hicrt,_:dari yang mati do'- 
- 

*"ngituorki, yorg mati crari yang hicrul-Permasalahan hid,p dan mJti rru*r-aiprrrami bahwa setiap sesuaru clalam ini memiliki trr'ia'pr" ,l* L.ui dengan zatnya. Tidak a,l:isti lah benda mari, sesuai i.rg* ri*r::ill- ::i,r, li,)'i,,"rro t u pLt.i :.binasa. kecttati Ailah. (Oi;i:Qrrnrrn 
1rr1, ,r,Kebalikan hidup adatrh bi;;;;;ri,r",r.rrl dengan iinnan_NraYaitu agar orang yang binas, itr-iirnranya crenganreturango, 

-r-i,,nT#ni;:;f :6;';1i:{iW;,!;dupnvaa"ii.,"i"i",*;;;;,;,,;
ma ri - kec ua I I n I r u r., r,rLr'r]"'u. i il il' l1;ift:J:ilrll, rff:i Hilsesuai dengan kehidupannv" 

"r"ri"g_"]urirg.Dulu kira pemah belajar ,.riuin .,magnerkepada,.;;"hb;,1;#;j,";Xaf :il::t#:f, Tl,,T.l.#:dalam satu arah sampai besi itu Lr=ia1 -ugrret. Besi itu kemudiandapat menarik benda' lr:r::..;;i r.",r,. Bukankah ini bentuk daribentuk-bentuk kehidupan: g,,Lu,, L,1.,";ulyang terlihat "mati" tidak ada k"hid-9^t*Sankehidupanpadabendadipengaruht oi oaramnya terdapa, *".,fll; ##:fm?Xt,.#;yang tetap dan memiliki aturan. rni- amtnya, setiap benda yang adamemiliki kehidupan yang khusus ,rrrrkryu, walaupun kita ticlakmengetahuinya. Kar.en_a t itu *frf. *._batasi p.*uhu*u, bah* akehidupan hanya terjadi p"J. *"ct*'hiarp saja, padahal ia ada di
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setiap sesuatu. Kalau pun kita tidak dapat mengetahuinya, ini
permasalahan lain.

Nabi Sulaimal pernah mendengar perkataan semut. Bagaimana
semut itu cerdas dan berkata kepada kaumnya untuk tidak berada dijalan yang akan dileu,ati Suraurran dan kaumnya: ,,Hai 

setnttt-semut,
nrasuklah ke dalam scu'at1g-sorcmgmu, agar kcimtt ticrak criiniak oreh
sulaiman don tentarary.o, secrtLngkin ntereka ticrcrk menyctcr,ri.,, (eS an-\anrl [27]: l8)

Dia mengeluarkan lrng hidup dari,"-a,g mctti. Menarut pemahaman
kita dalam memahami hidup dan maii, Jebagian orurg ierpendapat
hidup dan mati diartikan clen-ean "telur dan iyam.,' Ini tidak sesuai
dengan logika sehat. Apakah telur pasti menghasilkan ayarn,l ridak,
hanya telur yang sehat va,_e dapat mengeluarkan ayam. iadi, jangan
katakan "hidup dan mati" crengan "teluidan uyurrr,i tapi katakanrah:"Dia mengeluarkan kehidupa, clan kematiu, pudu setrap sesuatu yang
ada dan wnjud."

'&t q-,.:i*it i*: tltut tu€tt!€ltrarkan vartg ntati rlat-i 1,61719 hidup.
Dalam ayat yang lain dit,ris bukan yukhrij tapi mukhrij dengan isntfo'il: Dia mukh,.1,'mergcruarkan t,cmg hirltp dari ),,tng ntati crcut
ruengelttarkan yang :truti tlur.i .r.r,,rg hid,p (eS al_An,im [6]: 95)orientalis menuduh ini bukti ,,,rt,-,k n.,e.aguka, t.oguffi Alquran.
Padahal semua itu ter'1adr karena rlereka tidut ,oe,]riuii _r;;-;;;"
keterampilan bahasa Arab r ans baik.

Kita katakan, Alq,ran aclalah ka1a, Tuhan, Dia akan meietakkan di
setiap lataz ungkapan yan-c sesuai pada tempatnya yang tidak diclapat
pada lafaz lain. pada kata t rrkltt.iT di Ru,r 19" ini aiii.ufu, untuk
rnenunjukkan kemaslahatan ,arLrsia. Karena manusia cinti hidup da,
mengagungkan sefia memujan'a. ,raka A1lah mengingatkannya dengan
ker,atian. Sebagaimana Aku rrenghid,pkan, A[u lugu *.-atikan.
maka r.r'aspadailah ja1s3n sombong. iaha,rilarr bahrva i"iio.,fu, adalah
hibah/pemberian dari Tuira, ).ang ,run_skin dia,rbilnyo tufin saja dia
kehendaki.

Perihal ini sekali diucapkan da1a,.r bentuk .f ir ntutiltari, yang
berfungsi bahwa sitat itu masih berlangsun_q dan teius diperbaharri. danterkadang dengan ism at-fa'i/ rrtuitr,iil yang menunjukkan pada
kedetilan sifat dan keabadiannya pada Al1ah. la b,ka, sekedar sesuatu
r ang datang menempel.

Renungi ayat ini: "Mohastrci Ailoh yctng di tcutgan-i{tct segura
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I::iltr': f#,::X!:huktrusa atu,s segata sesuatu, yang menjacti.:.
r"r,,n tj,,l,i"i,',',7,,,1!l'x,,?:i.,:i.::,f,r,, ki,,u. siupo di ,n,oio"kct,ttr t
tebih baik o,r'ottr;i 'i,;;;r';,|: ;;ii[!{l;i,,iiXrr; ;;::;:};:;,, , 

,,,,
fl.yr:'f,,j :Jl"^:?) u.1,,,i 

-o;;;h"-,n 
kita bah.i,a iehidup:

,,',e,-,,,,l,iq ,1,,*:^ -, 
n, tapi AJlah ingin membunuh sif:rr e^_tr ^-^ :memuja our* 

-J"'-,' LaPr 
"\rran lng1n membunuh sifat sombong d:

I.hid,p;ffii-#:.ilffi,xffi ,I:il:ff ,n,i,,,,Hrft 
#-*,-tenlang mari. hirrcsa kira ridak ,rgtrfr'dan sombong.^ Tidakkah kit-a-n et;fr", Ur[*T'f."J,

S e s e oran-e d a p a t m a ti s.il,;;;, ;ii:#,: j:[, #?i"lJ,#i]T. ;: _satu atau dua hari. yang lain ,rrii ..i.rrh beberapa tahun atau serar..ltahun' Jadi, kemaria:1iat d;p;;;;Can. Kematian lebihkarena a,:j]|u*,*0":[:iil, 
^','::^ 

a,ru'J iur.I;i;; rni isyarat bahwa kema rr : .

,:m:*#,Jil?L*"?,0,1,ffi1:?:T,"';:fl XTIJ;,,;",iH::
wi te' 

"t'lt *, clan menghiclupkatt bumi sesucralt mafirt.,,:Daram ayat lain., tran kamu tirtat iumi ini.kering, kemucrian apabi...telah Kami Lurunka,n ,r, ii"rrrr',r*,'[iaupUt, 
Oumi_itu ,an suburlalt tl,;,

trtenumbuhkart berbagoi *o"o,n",i,*n,,1 ,i,*iyl.r,,,,,ii,i,,,rrrr. (eS . _Hajj [22J: 5t Awal,y. Urri 
'rr,,.",ur.* 

ridak ada satu rumbulr::hingga tiada iehidup"i, aii"".rir',*. ,iu.rn, saar hujan turun di daera:;[liili,#i bergeiak o*,rn,urr,iu.inyu tumbuhan. rni contoh r,.an_:
Dalam ayat lain,. cyakah lamtt tiada 

_melihat, bahwasanya Allti;menttrtmkan air dari 
l)ngit, tri, iiitrn bunri itu htjau? (eSal_Harl22l:63r Apakah urn, rrigrr r'rliir'r:ar hujan **,n:,riark ia hii.,..

;.1'Jii,T? TXff ' 
? 

o t s' ur'i' - ur'"ur'f,Ti1 g,.ata : "perhatikan apa ya n g
, aur uau p.;;'#,::Iii{i:: :il:'i ixtffTrr?:#:ru1;:n-angin dan meneran di ranah *tlrrlr,"rj., Saat air iru ada ;;r, rumbLrl-lf;l ill#:lil daerah hu;;';;,";e.,k,t di*n,, *u*!ia Banr.x

man-usia daram;;r:::Hrffn hutan vang tidak 
-;d;;;ur 

tansai:
Jadi' Allah 

'nemberikan nikmat kepada kita samb, mengingatkankepada kita tentans kuasa-Nya';i;;",ri.rberi 
dan ,.r.rur, agar krr.tidak sombong. tid"ak ,r;, Jirrr";ili;n hidup mari. tup.i,g, datarrtumbuhan. air dan 

^pi." 
uri,i il)ri,ir,rn iJiiirir,;:;l;r*ttr.t,
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\ cLns kam, l::i.::":?:,;,?u';#,1'!,i:r"r,,';:::f,,#i,'Tlr;riri.;':;:::,
tLtttg ntettciPtaKattnl

kotrlt, clon Ko""'o''o[it' i'i" "i'i--;,;i:: ,!;!i,!,"';rr"r!,i,;,, iil'il1!'

t

'".-
1

kaitt dan Kami seKatt-Kulr' ,'uu'' 
,f"'r-lin, ,nporti kanru @alam

;i:,::', 
;"i':,:,,1,:#',',1:;'rf,'*,i,'ff'r'io"'T'li'urni 

i') ctotatrt keadaan totrg

i cl ak k a mu ket ahui'' ii fi- r r'' "n 
rty a. k\mu t el a h m e n g e t ahui p e n c ip t a an

rang perta*o, *ot'o- *''ii'p"f'h kamu tidak mengambil pelaiaron

,rrnTui pnrriptaan -t'ang kedtLa)? , " Kamrtkah
Maka ,u'ongtu'ni'it' kepadaku tentans 1'ung kamu tottLtttt 

"

\'ons tnettttn't"'nnoniii''lo"'-iu"kal' 
xo*i ioi'i i'e"un'bultkatrnyo? Kulau

xaii kehendaki' 1'"n'''')'-'1'n""'r' Katni loiitinn dia kering dctn hottctrr:

ntaka iadilah ko'*" lteran '"'J')'ilo"r' 
(Santbil' berkata):

''sesurtggultuyo t'o-*i bertcu'-betta' *n'ai'ita" ket't'tgitut' bahkan kami

n c n i a tl i o''o 
" 
r .'n "'r'' 

i io t' i 
"' 

n 
" 

a apa t lt a s i I a pa -o p a'

Mako 
'n'onrri"i'iio"n"'iiil)itri'u ',nn'o"* 

ait' va,g kamu mtnutn

Kamukah yatlg il'i'ii'''{'t'mva 'clari 
it'n" atatrkcLh Kami yang

rnenururtkanz r;'t''i'"io'"'i'-t"nli''naoki ni"oya Kami jaclikan dia asitt'

,,i,1|r,i,ffi 
;;;;;,:i:r,u,;l:J:;,':'liy:;,p,y,:r::::,q,atakan(dari

KamikahYang mel

Saat menyeb;l#'l;brn. n'u',,.,''t'''gg'nutan taukid penekanan

KalauKamikeheiii't"'bertat-bertct''{'iii'aikandictkeringdan
h ancur ; maka i adilah kantu her art'"''iir*'i (QS' al-waqi'ah [5 6] : 65)

Tapisaatmenytbutku"airtanpa-ti"t'iitp'"iekanan'kalauKami
kehendaki 'i"'ii"i*'' i'a1'y1'-clia asirt' 

-ntaka 
mengapakah kamu

idak bersyuLcurz ies al-waqi,ah t56l 70; Iienapa? Karena air tidak ada

campur tangan 'i'ito'i' 
daiam pto'"'"i""g"ou"""va' Manusia tidak

d' p 

T il;l,:,* lllJ*"i li,'sr* d i ::-?:l' 1Y,*'/,,u, u' ^";, ::*0,^f - *
r:,',:;l;! 

*,,i,;:f , ;{ ?:i; :{;1'., * 
j' 7 2 t r uj u a nn'^u: i*u' 

t e r gam b a r

bahwa api itu *'ffitnyula dan.siap membakar setiap pendosa'

'ar'-); 
"!S 

s dan seperti itulah kcmru akan dikeluarkan (dari

k ub w) .Mengi syaratkan kep ada men ghidupkan dan menumbuhkan bumi

dari vang '#ti#;;;'' 
*"i' 'tegituiah 

manusia dibangkitkan'

Brrangsiapa vang tidak meneakyl;?;;;; ha'i ktbungkitan lihatlah

prosespenghiffinbumi'u"**""uJfiitittttrutthujantuntn'x**

;.

I

I
n

535

-



i-E:ii:ti'

:::iiii:::i:



Tapsin Sye,R_cwrJItn ro

BUKTI.BUKTI 
. KEBESARAN ALLAH SWT YAI{GTERDAPAT PADA ATAM;;ilESTA

,A* (eS ar-R0m [30]:20)
(c.\\..- ).!!ttz. )i-. /t: <:j;* ;, ;\ ril * vG ,i t iL j.1;r: ,*Di antara tancra-tanda kekuasaa-n-Nya iarah Dia menciptakartkamu s e ka r i an cr ari r * o i, IJ ira, *' ti o o 

" 

ii i ri* r'' (m e nj o cr i t

Ayatini*yo^{i,'i*1;";:,""':"::;f-1,*!;.r^*,^,,rnanusia
n<;tz ;tr *6 ;:s dan cri'r;;;;; tuncra-tartcra kekuasaan-Nva ic;..:;:Dia menciptoio, ko*, sekrtia, dnlam benJuk jamak, padahal rar-:dimaksudkan hanya Adam t"*rair. Hawa. oa.i keouu, ya inirah,ria:_anak cucunya. pendudrf. J*i"'r"", irr. rilrg O.r1r_f uf, *i ly ar ankerr k.dihitung mundur tr.u.rutu,ig;ffiJ'Tpari_kepaia 

oua o.ang ini, Adardan Hawa. rapi apakah r.*ilrr" ti, ir,r* o#;.;#; J*.., hidupiKalau dari ser mati, maka riJ"[-*gtin ada proses persalinan. Jacir.anak cucu keturunan Adam tuti.-aur', nenek -oyurrg mereka larumenyebar ke bumi dan beranak ,irrt. rirp ,...r.;,;;#f,r*, set hidupsejak zaman Adam,hingga a.ri['iri.',, tidak pemah binrsa. Se] inirar.yang bersaksi dan beriir"an t.o"i"'"iah. Namun siai rrrpu membua:
;::[;;"f;*' ;; 

melakukan'*r'.*' s;*,;' "','"iiir, 
ruhanrttt,

mengambit 7;"rrf!!..!!" 
anak-.anak Adam ao'i trtii *Jrnl,ka ao, ,lttor,

,?;:/itiw::H:iii!:;t;:,;:i";:i;?;i::{'"1,'Y,11;
1r;;,:;':;:"f:;;;*y1;"i*,t;t,;;:,:;ry::;!;:f ;:rf#U:l
runail ,;.(r{'i, ;:#;ri?:1fr, ro"r tengah ,*nii,p' "'ni 

(keesactn
Allah menjelaskan-klp uai ritabahwa. makhruk di alam ini kecuarimanttsia diciprakan,l:ifrl tr,, llil,"* ' i,tah... se.sungguh:,n* perinroh_Nya apubiro Ditr rtrettg.rt.ertcroti ,nr,,o'ri, noryoioi iiioriir"i"o,dany,t;"Jadirah't" maka rc4airtalt; rqt ur$n [36]: g2) sedangkan manusiadiciptakan-Nya langsung dari tangan *I,. jrro,,.#,.1j, 

sebagaikharirah-Nya' Dia t eritan'r.urg,., ,iat'-sirat-lvya kepada manusia. Dia?";!,^ir!:^:;:;:;i I m u k e b r1 a?;;;;;';,. kekavaa n' tt i a h- oe 6 r n a, t
rr, - 

", ui, i,"'; : : ; :,'{"'rr, {,i',r!,1 :;,f 
, o,{r, 

r;: # i, {f ; * y a n g rc t a t t
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Tujuannya agar manusia men-u-eunakan sifat ini sebagaimana Alrahmenggunakan-Nya. Allah den-ean-kuasa-Nya menciptakan kepada kitaapa-apa yang bemranfaat. maka *-ahai manusia u.*r"r, suatli vansbermanfaat kepada orang lain... dan sererlisnya.
Setelah Allah memuriakan manusia dengan penciptaan khusus inimaka manusia harus memuliakan dirinya. dengan iman dan amal saleh.sesttngguhnya Ka-yi terah nreuciptn'k* mcutu,sia crarant bentuk .,-angsebaik-baiknya. Kemucrian Kn,,,i kertbarikan dia ke tempat -v-angserendah-rendahnya (nerctku 1, kecttctl i

*"ug"riot ;r- ,*i1,yti1,__,,,,:,t,:, i.ii ,,,'"';Xf;:o:1rr,i;;ru:;il,ir,!::
putttsnya. (eS arThin f9,sl: .l_6 

r

Kata turdb/tanah pada a. at urarna adalah asal penciptaan Adam.Tanalr bila bercamprr dengariair. merryadi thin/tanah riat. Biladibiarkania akan menjadi harttcritt trLt.\rL)r. iutu a*..ingkan ia pun menjadishulshal ka at-fakhk.i,ir'. I,irarr pror., penciptaai munrsii. Senruanyamasih seputar tanah hingga clitiupkan ruh.
Bira ada orang 1',ang ticlak mengakui proses penciptaan ini makaorang ini dicap sebagar orang y:uns sesat. Karena Ailah yangmenciptakan dan Dia \ ang ,r-.,ryutaku, ..d""gk;;- _Lr.ku tidakmenciptakan, bagairnana .'ioput diakui ,"t;rn;. 

---'Aku 
tictakntenghadit'kan me,ekcr L,,trt,k ,ttern,ctksikan penciptaan ra,git cran bttmidan tidak 

-(pura) petrtipt,t,rt ,ti,li mre,eka .se,diri,. dan tictaktah Akumengambil oron g-oro n g .\ (t tt g nt e nyes atkan itu s ebag:r' f' p": r'ro tor g. (eSal-Kahfi [18]: 51)
Merupakan rahmat AJlah kepada manusia, agar mereka tidak pusingmemikirkan proses pencipraatt rnanusia p.r,Jn",r. oil'1.r,riri yanglangsung mengabarkan pr.o5c\ iru.
Sungguh menarik orientalis yang meneguhkan kebenaranpenciptaan manusia dari tanah. ketika dia meneliti unsur_unsur bumi dialnenemukan ada l(

dalam fubuh.urrri,u.rnsul-. 
1tt-l merupakan unsur yang sama terdapat

Jsq"-' 7 ;'i t') i ken,r,ctiart tiba-tiba kamtr sekaria, (meniacti)
manttsict yang berkembong biak. Kem,dian setelah bapak kitadiciptakan Allah dari tanah,"anak ket,runannya pun bertambah denganpesat. Karena kata izd/apabila ntenunlukkan tiba_tiba. ***

!

i

l
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t*
[.r"
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(QS ar-R0m [30]:21)j;ryai,

Diantararoncla_ra,dat"lr,,orr'our_;''rtr;;i:*m",,
untuk kalian istri_istt.i anri 1nni, mlirn ,"rrali,*rujrro konrus e k a I i o n c e n cl e r u n g a o,i 

" 
rl o, o' ; ;: ;,' ; :,: :r, ;, -,., :,: | "ctijoctikan_Nya,tianratr;i;;:!";::;ff !;#1r::;;,i;,S e,s urt g gu h n.y a p a cl a y a n g a 

" 
rr' i' l,i u, r, r, t,. r, ri.iZ: n i:, 

", 
n oO o,tando-tandct bctgi kartnt yang berpikir.

Ayat/tand'a artinya. sesuarll 1'ang membuat akar pikiran dan rida:berdecak kacum n,.rihut r,.lr,i"r.tirannya ..n, 
'rJr*hanrar 

kepae,keyakinan ak'an nikma' kr;r;};;r. oi untu.a sesuatulang istime*:itu adarah Dia menjadikan dari ,"ni, r.ita pasangan hiclup kita $j otr -

i"t,:)rfi "' 
oia ruenciptaka'tmtuk kctriart istri-isrri crari.jenis kctritt,

Allah tidak ingin terjadi peristiwa perkemba,gbiakan terjadi antarilmanusia dengan sapi -contorrry"-. o* i.rgr, p..irt-i*r']i., i.o"oi antaraJenls manusia' hanya berbeda puau g.ro.rnya saja. Ini laki-laki dan rnr

il J#T:I'.:::T T#T :;il ff ili f ..u. iu un ;",* ;:: emp urx a a n
wan i ta,r e m,,. r r.-'" 

"[ r 

""r,.-,i 
J* ;:;"ff 

.J#llt;:, 
ffi flii?:iixx[.ffi,Jtfi #X, 

senans dengan i.ruu,u, dan ke.lanranan laki_iakr.

[',:tg#ffi il'iilXl?"llXJ'::il,-'f :]:ll;i,t'1'.'*'T*3
Sungguh a,eh 

!i11 1da 
orang yang melihat raki-raki musuh rvanira.mereka mengembar' 

-sernborka, p..t-.arrf v"r*.,ffi 'ur, 
*rnunr-u.,|,lj:fti"f :.?H$,; ;:ifx3trr yt o*,;dl,an g sali n g

malam. S.r,runvo ai,Jr,r",,ffi; 
!:i,""rr1hffi".iffri"ff ;diskriminasi atau rneleb$;l #;Ii,;"ng.lain. ni,ni itatont apa bi tamenutttpi (cahaya s.i.(rtg). ,1,,,, ,i,nlg ipoiit, ,"*ri O:i,r,)i"rorg, ,1n,,penciptctan laki_laki, clatt 

_ 
per.empi,uri,, ,nrrrtgguhny_a usaha kantttselcatian memans b",.he,ja_beia id, ;ila" it [92]: t_a)Siang dan matam oeruecta. ke;i;;;;.ritiki tugas masing_masirre
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Malam sebagai waktu istirahat dan tenang, siang untuk bekerja dan
membanting tulang. Dengan saling rnelengkapi antara keduanya timbul
kesempurnaan yang prima.

Jadi, tidak perlu emansipasr dan permintaan hak-hak wanita untuk
sama dengan laki-laki. Kita terkejLrt dengan gerakan emansipasi wanita
yang tidak ada gunanya, sebab dalam Alquran teiah ditegaskan bahwa
semua memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-rnasing.
Sesttnggtthnl,a usaha kamrL sekalion ntenrang berbecla-beda (eS al-Laii
l92l: a) Sungguh aneh biia setelah itu ada laki-laki yang berkata wanita
harus mengambil tempat laki-laki. wanita harus berbuat sebagaimana
laki-laki. Kita katakan: "\\'anita tidak dapat melakukan tugas pokok
laki-laki, kecuali bila laki-laki juga melaksanakan tugas pokok wanita.
wanita membanting tulan-e sebagaimana laki-laki. Dia melahirkan
seba-eai mana wanita rne 1 ah r rkan dan menyusui. "

ili--rJ1 i dari ieuis kuliurt settcliri. Menurut sebagian ulama artinya
Hawa ii.ip,uku, dari nrlane rusuk Adam. wanita adalah dari diri laki-
laki ia bagian darin,va. Tapt. cutlirsihrm di sini ditujukan unruk laki-laki
dan wanita, karena pasansan itu bukan dua tapi satu. Untuk itu makna
yang pas dari anfu.sikear adalah dari dzukur an,aj/pihak taki-laki karena
ovum wanita tidak dapat menentukan jenis kelamin bayi, apakah dia
laki-laki atau wanita. \-ang menetapkannya itu adalah spemra pria.
Inilah yang ditetapkan ihnu sains modern.

qJ1 r,.K-i sLtpoytt kctrttLt sektrliun cenderung clan nlerasa tenteront

kepadarya.lni alasan utama dalarn pemikahan. Sepasang manusia akan
merasa tenang satu den-qan r ang lain. Ketenangan tidak teiadi kecuali
sebelumnya ada gerak. Beeitulah hidup, laki-laki bergerak dan beker;a
seharian di luar rumah. di sore harinya dia ingin ada istri yang
menenangkannya. Ketenangan ini menonnalkan seluruh partikel tubuh
hingga timbul semangat kerja lagr di esok hari.

Bayangkan kalau lelaki vang pulang sore dan tidak ada istri yang
rnenenangkannya. Tapi dia menemukan istri yang seharusnya
menenangkan malah membuat drrinva berlambah capek dan letih. Jadi,
wanita harus paham makna solion,,tertcurg pada ayat ini agar clia dapat
melaksanakan tugas pokoknya, guna kelanggengan rumah tangga.

Rumah tangga bukan sekedar untuk tenang, tapi juga i't; &|p+j
ct dart cli.iaclikan-l{ya tti artctrottlLt t'aso kasih tJart s(tyottg.

Maw'addah arlinya saling cinta dalam mengarungi kehidupan. Laki-laki

l"

lr'
'I I''

m*
h

1
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nl:f#i'i,fr'#'Tll-I'o^1}ni, r-ul tanssa, wanita retih dar.-:;:';,:;;,,;,:r,^1,,:i:rf:_.,1;::;$:ffi '??iJ;"*r,i'J,'Tllril;.
i:;?;f f ,"1,'i:,;:;ik"::,::[^"i:r:i,iiii,,;^;;;"i':;:r,1tl5,"=-Lail[92]: +li"i aulur"' 

'tv'tt'u ')cttuttQtl memang berbeda-be

Adapun rahrr.r,t 1.0_,^1$"1 
,rling cinta Ou, ,ufing t^i"fr-

fj"H 
" 
l,:*,:_ :,1 i1,l A;, 

" ffi ' 
I1,,1ff i :ilil*X.,

ffi ffi ,, *"+: :': 
^,'i 

*:l li 
"d; "'. 

Ji : ii' J"H;11'": #ii,l #; :l'lTb'h3i Yang dulunrc tr"i,.ri"r*"iiu oerubah dan mengalar:
iatuh miskir. ar'irrrw clia rr,,.i*. ^^-.; 

tT'h' dulunya kaya rerk'aou.
lxTi.illiff 'o'ir"v,'i;,*,;i,:":;1?i-':ffiX;,1j'ijlf tffi #:?T,x::

,.,rYlixl ij|, :t'l 
cinta kasih teiah, mutai pudar akibat perubahan-r;il;;;;il;,i:!iill,?:[:xi,:,il,x#rui:I,rr,:*.

melaksanakan tewa3,[.*v. ai.r"i tua ini, kasihanilah suamimu bii:dia jatuh sakit atau tertimpa rriri;;;u, sererusnya.Banyak laniut usia (r_r,,rirl" |ing .u.,-trL*u kepada AIlah S* :
rnengamalkan avar ini. Mereka' JLr;.f* fr"r_"r,.Jr.Jr,r,, bingka:rahrnar' Unt.k itu Nabi u.*uoJ, r'irorit, air,iri"ilr)na empar harkarena hartanya' 

, nasab kefuruna'nny,, cran kecantikannya, set.tLt
ff{#lt)Pilihlah asatna t'o*,, p-r',n akan tenang,, 1Hn Ahmad dan

Kenapa? Karer.",,*n,ii,;;;:hffix,::L"."Tf;tffi 
fr Iff T;jfl i[r"1r#;#f T,1fliT:l i:ffiin ;:Hl?,,fl 

,iX'"i; ru;, :H x,:H T1u, ,,. r,,,i
.. Nabi bersabda: ..Aih Aolton;;;;;

#,'t;::;;I:!,,,;on ji/::irx;;;::;,:r;;:f ,::{:;:,'?";r:;i,l::;,

-r*1,:-^v::{:;t'ffin:il.oi, ,uauh tidak canrik ragi dan
ketenangan aun ,.,, 

istri tidak cliciptakan 
-iil",, 

"r.".r"ri 
sebagai

::ii:,;::i,Ii;fi :i::,il;:tir::.r.?,#l:;^,:!;i:i::l'i::rii:t:
r< *. I n o, ;;;; ;' ; I ;,i;,,' : : f ? ;i: ; :;,: H : : H! {, n,l,i,, i i, o i s r r i n y a

Setiap rumah tar
rslami akan ditern_rgga 

yang dibangun aras dasar agama dan beryrilaku
r... un, i ri,,l 

" #'; :::1, l, 
o 

T.j;gj ;, 
! 11;it 

:fl r fl:;:;' 
" 
l;: : : ;(kecantikan dari dalam) ,..i"r#'J".i rumah itu. Istri terap terlihatberbudi luhur dan u..ur.iiur.-';i,, Seriap .ru_i"-"*.ngingat
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keikhlasannya dalam perayanan, keuretannya dararn rnenjaga kesucianrurnah tangga dan pengasuhr, ,;;k-;nak. akan berrambah rasa cinrasuami kepadanya.
Begitu juga harnya dengan istri. saat tubuhnya telah dimakan usiadan kecarrtikannya t.run ,.,rra.,. ,r,r, ada saja daya tarik tersendiridari.istrimu yang lnenggantikan hal_hal

rvanira r eu ih' c efai t,a oi uan a i,, _*il^ ;; I;;f l,# Hl?X1[],:l;#iiffharus mengedepankan faktor ,_n"rr, 
"S* anak gadisnya terjaga.Saat Hasan bin Ari ditani:a. ;i.lr'r;r."rang bahwa unat gaoi.nyaakan diiarnar dengan seoran-s pria r.ang mern,iki sifat dan postur

i,1,?11;; Hi:':,,0:*ili-.-,'i1-::"'it,r,i 1"",1ri ;;;; raki-laki
bla tidak ai" ii j"[ ;il1'#J::,1ilif,,;119:'-u 

dia akan meiruriakannya,

t1$;1t,Jj.rUy eui .u ,' ,)',-,',',',.,

!::::11",),';:,i;;:7',,i,",,',,'),,"'lu*!"!:::,';::r,;:;l::':,,ff {;tnasalah ini bagaimana Dia ,.,.u.ift-ukun pasangan kita yang lugamanusia, bukan haiwan. bagainrana'_n.,u', irG,r;,;'i?.un*rn uru,dasar tenang, cinta, t ur,t, tui:o,1o^irrr-ii saat tua timbul sikap rarrmatagar rumah tangga tetap langgeu l. * * x

(eS ar_Rfim [30]:22).A' .'- 1,,,. ;'Ui lj ,ft\i ;r;Si $; .*-,,:rr:
-+rts,t_,rt5.l: 

q i;'!,;ji, ;4r.=tl
D i ontara t cm cla_ t a, cl a ke kt r ct s cr cr t t _, i, i, t r,, ),,, 

",r 
r,i r*otn langitdan bumi don berrcti,-rnirtc,t b,hrr, c{ett t'erna kttrit karian.S e s mt g g u h ny a p 

1 
ct a r- a r t g cl e m i: k i rr,,, i r, b e, o r_ b e nt ao i n,a rrp o,tanda_tanda bagi ot.ctrt g_ot.(tng .t.ong mengetahui.

Daram penciptaan langit dan bu,i terdapat tanda-tanda yang rebihtelas bagi kita. Sebagaim"ana ,lrrs-il;ri. p"o"-1v",';r*, tain: Dicr'rli'r'f'ffrr'tt langir tanpa rian! tirrtg'knnr, nteriharn.ya. (eS Luqrnan

Langit yang kita rihat di ufi-rk berdiri dengan kokoh ta,pa tiang,clengannva manusia dapat deng;; ;.;;;; berjaran di daram bumi. Saarmanusia berusaha 
T:y.i ,Iurg f*;ungga langit dia pasti tidakrrrenemukannya. atau ia acla rapi tiiati ,.il,na

Logika akan mengarah pada satu d;;l dua arternatif, bahwa sesuaru

s41



Tarsrn Sya,RelvrJLm ro

illf"J tr!"X1,;il,11,J-#::i:ffi,..#ng dari bawah, maka ia a._-
terkait derigan lri] -rm kita temukr,':I1':r..rl,rtikan ayar-ar,.at ." -

il/:''r";:::!:',^!:';r,,: !,, 
o,i*i',,)i';,';:;:,,o,')',!,,r,';:,:;"r,f:i,'n_

" 

t, n a u o,, i ri rl ; r, r" i' i, 1," 

r t v a p t i d a A a cl a'' e n ia.n g' p,, r r: )) { r, r ri )
Aftinvr lqnni+ *,,!1.,,' roi !3;;i. ir{li'frr,r 

orn vuns dapot rnerttt, ..

. .Ar-rinya iangit riart irJiasurxarJrJ: 
4r)

rida.k akan .iaruh'au, *r;;.';;.;#T: t'o' ia dipegang dari aras ?ed- ;
aneh karena I
r i ct a k k a t t * n, 

"',",ui,i,..'l'' 

n',, ILTJI| ilflto.J l flX"; #lj Ll,i*,..'
iiilil;x{'ix,ii,:,i:;:l':,"';':;;r;2'i#;i,;:::i,:i:;::,;,,

Bila dikaraki
maka kira lr*ri'burung 

dapat terbang di Iangir berkar dua sayapnr..
bahl<an ruuik.d,o 

saar ia rnenghentik; k_;;u_;;"IrT,rrruo iru ;r,_
Uuki La'li;;#. sayapnya dirutup pun ia oiprG*d" ar rangtt. rnij::

;rJ'it;T';#t',i;[ij:.;;;;!x]!'Wir:::i:il;:i:,
r:;:::iil{!"#"ii,if ,,:{;:i;:;;:;,,:":i':'f:;;::i,?x'{,:,!,i:

f',r F ,i 3lst, cran berrain-rainan risanmu dan trctt.,,.kulirmu' Lisan maksudnya-,rrrririroas,a. 
Dengan risdn/Iidah _1r.;-.vang jetct.r.lOS asy_Syu,ir^ ii|,i', tqii_utrrary, a.rgun bahasa Ar"

.{i$ J tlx' ; Ilj :- i: [* tfiid j; ::r,: ;q ; ;t ;=J I n r u k b c u,.
dtl.qln lisan lidah. puarr,ui ;ffi, 

Narena berbahasa selalu dikairk.

nT.ll.ff ur;, * ;r ffi;,;# Jtr.11:kffii 
;x:i. lt ?1, : r*

Ikhillm olsin,tlt

[ffi{f ::!i,,i:;{:Fi.?,?#,_1ili,,,1ix,:i^t,n,:n:;:;:nli,?11].,
ini diruntun ,,. o;,uiij'dap,at 

nr.arrLrsia dari Iingk;;rn"r."ol,u*ra. 
5a.

yans,n ens,;,, o o,,T t*.,.T;ff 1,:,:l T,:,^0,, 
r."r,o, 

^ 

j,,l'oj ;nl.:
kemud.ian Adam nrengajari anak cucurl 

menga;ari nalna- nalna beirJ,.
sa r in g berk om un i ku. i bu r 1, ;;;;; ;#::f TT;;i i;i,li:,i:,;, X|,.,.o.Ir1X'r,oiffiHT timbul il;,ul bahasa? rcarau rita terj:,,r.,riJo,;;;"i;,i,;i;:,;:I_ff lr::h,jl-*;fll,lf ,l:;i::.
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bahasa Sudan, Suria, Magrib, lrak dan lain-lain. Tiap lingkungan ada

bahasa yang terkaA",g t''l"t dipahami oleh lingkungan yang lain'

Namun bila semua melnggunakan bahasa Arab Qurani niscaya semua

saling memahami.
Atau terjadi akibat terisolir datl menyendiri satu sama lain, sehingga

timbul bahasa baru. ieper-ti bahasa Inggris, prancis. Jerman dan lain-

lain sebenarryu b.rrrmter dari satu bahasa yaitu bahasa Latin' Namun

saat kehidupan menginginkan untuk satu jati diri baru dalam satn

lingkungan, maka --"t.iu pltn uembuat satu bahasa khusus dengan

lafaz dan kaidah tefientu'
KecltLa, p.rUeAuun iia"n t'oittt perbedaan yang timbul akibat lidah

dan anggota tubuh yang tti'kuit dengan bicara' Saat ini kita telah

menemukan dalam ilnttt strttt'ct -fottetnologi bahwa.. setiap individu

*""rri"punyasidikst-raralangberbedadenganindividulainnya'Ia
sepefii sidik jari, t"pi ,iJ* i.,u,lu t.t it mudah dikenaii dari pada sidik

jari.
Suatuyangunikbalrlradalarrrcluniasuaraditemukanbanyakistilah

suara. Pohon melambai' air sefilericik' kodok' kuda meringkik' ayam

berkokok. karnbing n-,errget-,tiek. arling menggon_ggong, dan lain-lain'

Kalau kita mendergu' "lt" 
kambing' dapatkah ltl.TtTltdakan ini

suara kambing si ril.n clan ini s,.,ara karnbing si Fulin? Tidak. karena

suara mereka sama.

Adapunmanusiatiapinitirrdir-daritrrerekamemilikisidiksuara
yang berbedu O..gun yang lain TrmbLrl pefianyaan: "Kenapa ini khusus

terjadi pada manusia?" Karena mantlsia memiliki beban dan tanggung

jawabyangtidakdimilikiolehherr'atrdanmakhluklain.Dengansidik
suarainipenjahatdapatditangkap.sazrtkitatidaktahusiapanama,sif.at
dan identitarnyu, *uiu berda-s"rian srdrk suara kita dapat menetapkan

penjahat itu Aun *e'gLukr'tmtrr a 
-Dengan 

sidik suara ini Badan

Pemberantasan Tindak Kriminal (BARESKRIM) menetapkan peta

pencarian penjahat dengan cepat dan tepat'

Hai n'tanusia, sest'igguh'na Kcttti menciptakan kamtL clari seorang

laki-laki rton ruo,on'g'pZ"n'p"cttt cictn rueniadikan kamu berbangsa-

bangsa datt berstrkuT"L' 'ui"' 
kattttt suling kenal me,ngeral' (QS al-

Hujurat [ag]: 13) p.rb.auuntuiruru dan pita suara adalah pasti dan perlu

agarhidupmenjadilurr-rs.Bukankalrsetiapolangtuamemberitiaplahir
anaknya nama yang berbeda agar dapat dibedakan satu dengan yang

lain. Bila semua- i.," hu"t Jinurrruku' dengan Muhammad' maka
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dibedakan juga den-ean Muhammad besar, Muhammad ke;,Muhammad menengah...dan rain-lain. Jadi, periu ada f.ru.auun ,.,,kita dapatmenetap,ran program dan perlanggung jarvaban.
3!6ii crU: e,i e Ll rnrurgg,huro patla ;,-ang dentiki,n itu be,,;,.-

benar'iraipot tan'cta--ta,tcrct bo;;orr;g-oratlg ,v-ctng ntengetahui. Dara::,penciptaan manusia yang unik ini terdapai nlt -ut 
" 

Tuhan untr_r.:direnungi. Al1ah Sr,vt bila menciptakan sesuatu sesuai dengan sunah-\r:.yang teratur- maka iru rnenurrjukkan kepada rrikrnah-Nrr. eii, ;i r..irldari sunah-Nya rnaka itu menunjukkan kepad" q;;il/drra-Nya.
''-vJi b agi o,a rt g- ot',tt g I cul g ntengetart ui,rnaknanya bagi rlakrruk

yang meneliti apa saja. Tidak saja terbatas pengetahuan itu pada ilmLrsecara n-vata dan tlmpak, tapi juga yang tersembunyi dan terpenda,.
agar mengetahui hakikat dan sampai kepadanya.

untuk itu Arlah mencela manusia yang hidup di aram ini tapi tidakterpikir hingga sampai kepada p.r.*uun. bartyak sekari tanda-tanclrr(kekuasaan Altah) cti tangit ctin di bnnti yang *";;i; nteraruirtt,ct.sedong rnereka berpating. clarittya. (eS in..ir f rzi, roil'";;#;penemuan mesin uap, listrik, penisilin dan seterusnyu. R.rrrgi ayat inidan melek karena semua ilmu eksperimental hasil dari melek ini.
. Dulu orang hanya menafsirkan yusuf 105 ini o.rgu, ,.halal 

danha1am" saja dan tapi sebenamya ia lebih luas dari pada iir-. karena ,ori*
terkait dengan arim irmu alam atau ilmu syarian. nuktiny a, Tidakkahkamtt meliltat bahw'asanva Ailah ntenu,tnkctn hujan dari rangit raruKami ha.cilkan clengan hujan itu bLtal.t_buaha,, ,,oig bnior"to macanljenisnya. di antara glu'tLttlg-gunung ittt acta garii-grii, pr,rih'don merahvang berarteka tnacant ttant(tm:a ctan acti (puia) yang hitant pekat.denikian (pulo di (nttL*Lt rrt,trtttsirt, binoru)tg-b,rn;;r;g nterata cranbinatang-binototlg tr,::nr ctdct .t'ctrtg berntacam-tnacam wanta,ya (da,jenisnva). (QS Fathir 135l: 27_2g)

se.sungguhr.r'ct ),'o,g rctkti kepctcra Attah di antaro homba-hcunba-
Nya, hon,-alah tiama. (eS FAthir 135l: 2g)

Pada ayat ini Aliah rnenyebuika, tentang irmu tumbuh-tumbuhan,
bebafuan, manusia, irmu hervan dan dinyatakan bahwa b,a manusiamenekuni irmu-ilmu itu dan takut kepada Arlah maka mereka itulahulama sejati.

Tapi kenapa alim ulama itu identik dengan ilmu agama di bidangsyariat? Karena ia merupakan ilmu peftama yang bJrmanfaat yangmereka kenal.
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Merupakan adab berilmu dalam Islam di mana ulama agarna tidak

memaksa dirinya untuk berkecimpung di bidang ilmu alam, begitu jlga
halnya cendekiawan ilmu alam tidak mengeluarkan fatwa di bidang

syariat.
Yang merusak agama ialah saat spesialisasi dilanggar. Contohnya,

saat ilmuwan fisika berkata bahr'r'a bumi berputar mengelilingi matahari,

maka agamawan berkata: "Bahu,a pemyataan itu bertentangan dengan

dogma." Pemyataan itu diucapkan tanpa terlebih dahulu dilakukan

penelitian yang mendalam. Subhanallah. mengapa kita memaksakan diri
terhadap sesuatu yang tidak krta ketahui'?! Apa bahayanya sebagai

agamawan bila bumi itu bulat betputar atau tidak berputar? Apa halal

yang berlambah atau apa haram .vang berkurang dengan pemyataan

"bumi itu berputar?" Begitr.t juga halnya saat manusia sampai ke bulan,

kita menemukan agamau'an utenolak dan melarangnya.

Sebaliknya, kita temukan ilmurvan yang tidak tahu tentang agama

menolak ajaran agama dengan alasan bahwa ajaran itu tidak dapat

diterima oleh akal sehat. Jadi, rusaknya ilmu, saat ilmur,van dan

agamawan mencemplungkan dirinya kepada sesuatu yang tidak mereka

ketahui. Bila mereka berdiri pada garis yang mereka ketahui niscaya

semua orang akan selamat. Stutggtth tiap-tiap suku telah mengetahui

tempat minuntn\:cr httctsing-mctsrrrg/. (QS al-Baqarah [2]:60 )***

(QS ar-Rtm [30]: 23)

"t <,j3.jA4EA)e5l
Di antara tanda-tondtt kekLtuscrcrtt-l'{ya ialah tidur kalian cli

wakht ntalam dan siang hari dart ttsaha kalian mencari sebagiatt

dari karunict-lrl-va. Sestutggtitrt.t ct pttcltt 1'ang demikian itu benar-

benar terdopat tanda-tcutclo bogi kaum yang mendengarkan'

Merupakan d1,*dt/tanda-tanda )'ang menunjukkan kepada kuasa

Allah tidur manusia di malam hari. Sarnpai saat ini ilmur.r,an yang

bergerak di bidang peran anggota tubuh dan bedah belum menemukan

rahasia tidur, walaupun mereka telah melakrikan eksperimen. Tidur
tetap merupakan fenomena alam ,vang ada pada makhluk, saat dia

datang tidak satu rnakhluk pun yang dapat melawannya. Walau satu

bulan ia berusaha untuk tidak tidur, tetap pada satu ketika dia tertidur,

- ,/ 4/s:. ,,. ,a, 1: ).z1,zz:^i n SJvii: ,_u,si3&\tJv.*.\:a;
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walaupun sesaat.
Filsafat tid,r, kita_ tidak tahu bagaimana kita tidur, tapi kita t:... _

mengapa kita tidur? Karena manusia terdiri dari tenaga dan perangk,:
yang setiap perangkat itu memiliki fungsi. Mata untuf merihat, tehn_:,
I'-tyk mendengar. 

.Saat seluruh anggoti tubuh sampai pada satu tir.,.tidak mampu lagi bekerja, maka tanpa dirasa ia memerlukan istirah",
dan tidur.

. 
Menariknya, tidur itu tidak datang karena diundang. Karen"

tglk_adans kita in-ein tidur tapi tidak bisa. fapi saat ia datang maka ka,..tidak dapat menoraknl,a. walaupun suara bising dan ribut tetap sar:kamu dapat tidur. pepatah Arab mengatakan: ,tidu. itu fantasi, bir"kamu memintanya maka ia akan menyusahkanmu, biia ia yans
meminta. maka ia akan merehatkanmu.',

Ahli Makrifat melihat sisi positif dari tidur dengan berkata: ,.Bahu,a
setiap sesuatu di aram ini ber-tasbih berdasarkun,"r"*r,r-yang acrct tr;dalamnya bertasbih kepada Attoh. tak ctcra irot, pu, merairtkuti
bertasbih dengan me.muji-rvya, tetapi kamtr sekariart tirlarc ntergerri
tasbih mereka. (QS al-Isra' llTl: 44) Hingga anggota tubuh kaum kaf-*pun berlasbih. namun kehendak orang k;iir ini;embuatnya terpaksakufur dan melakukan maksiat. Saat oring kafir itu trJr., -utu anggota
tubuh itu dapar istirahat dari kekufuran din kejahatan.

unt,k itu di Masjidilharam jemaah haji iapat sedikit tidur cli sana.
karena di dalam tidur pada saat haji terdapat keberkahan. Sehingga trcruryang sedikit sudah cukup untuk beribadah sepanjang hari dan maram.
Keberkahan tidur datang karena jemaah haji siblk 

"untuk 
taat kepadaAllah. Selu.-rh waktunya untuk teribadah, ,,,uku arggoiu",rurt pun

tenang dan tidak guncang akibat kemaksiatan.

. .Purl sini kita paham sabda Nabi Muhammad: "Mataku tidur tapi
hatiku tidak tid,r." Karena semua kehidupan Muhammad untuk taat danberibadah. hing-ea angeora tubuhnva tenang, akhimva tidur sekedar
penyegar sesaat saja.

Sebaiiknya. tidur panjang orarg zali,r itu ibadah, kenapa? Karenasaat dia tidur anggora tubuhnya tidak diperiniahkun'rru untukmelakukan kejahatan. hing-ea manusia dan alam seramat dari
kejahatannya.

o),2i a i:u' 6,r r- )-7: :Q\-s j,U! 6* !.6"1 ,t-: clan di cnfiara tancla_tancla
kekttasaan-N1,a ialah ticlttr kalicut di yyaktr:r ntalant clart .tiortg hati clcutttsaha kalian ntencari sebogian trari karunia-Nya. Allah menjadikan
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malam sebagai waktu tidur dan siang mencari rezeki. Dalam ayat lain,
siang dan malam digabungkan kernudian diterangkan secara rinci fungsi
masing-masing. Malam untuk ketenangan dan siang untuk mencari
rezeki. A';ai r: tfin.r y,rS:a rr.iitrr J.Xr e .W y\ qr dan karena
rahnrat-Alya, Diu .iac{ikun LrntttkntLr ntalam dan sicrng, sttpayct kct.ntLt
beri,stirohot pacla malam irtt t/ctrt stryala komu mertcari sebagictn clctri
lrcu't,tnia-|Vya (pada sicutg hori). (eS al-eashash 12gl: 73)

Di samping ayat ini memiliki kaidah da, pri,sip dasar kehidupan,
tapi kedua ayat ini ju-ea rlerlbolehkan clispensasi bagi para pekerja
seperli peryaga malam, polisi malam, tukang roti dan lain-lain. Di mana
mereka tidur di siang hari clan beker3a di malam hari. ,q"ifr; 6ilr, .kf.
tidurmu di v,aktu mctlurn clun .sicutg hari Arlinya Allah menjadikan siang
dan malam sebagai *.aktu tidur Nzn sa ty*Jl ttan supaya karutt

mencari sebahagian tlut'r kut.Lutict-lttya tanpa arl mengisyaratkan boleh
bekerja di malanr hari.

Kita akan mengatakan bekerja di malam hari adalah dispensasi dan
minoritas, tapi ba-saimana pula dengan negara yang rnalamnya
berlangsung tiga btilan dan siangnya tiga bulan. maka penafsiran ayat
berdasarkan boleh kerja di rnalam hari sangat r.rrui bagi mereta,
dengan menjadikan sebagian maiam dari tiga buran malam itu malam
dan siang, dan tiga bulan siang rtu siang dan malam karena rnanusia
tetap perlu untuk istirahat. Akhimya siang dan malam tidak lebih dari
sekedar kondisi untuk bekerla dan tidur.

Siang dan malam adalah niiarat dari Allah, bayangkan bila malam
terus menerus sampai kiarnat atau siang terus menerus sampai dengan
kiamat. Katakanlah; "Tercutgkdnlah kepattaku, jika Allah menjadikan
tr.ntukntu malam iht teru.s tneti€t'tt.\ sompai hari kiamat, sictpakah Tuhan
'selain Allah yang akcm menclotcutgkcm sinar terang kepatdamu? Maka
apakah kamu tidak mendengot''? " Kcttakanlah; "Terangkanlcth kepaclaku,
jikct Allah rnenjadikan mttukmtt -sicutc itu terus nlenertts sampai hari
kiamat, siapakah Tuhan selain -lllah t,cutg akan mendatartgkan malam
kepadamu yang kamu beristircthctt pctclanl,o2 Maka crpakalt kamu ticlak
memperhatikan? " (QS al-Qashash [28] : 71-72)

Ke,apa malam dikaitkan dengan pendengaran dan siang dengan
penglihatan'/ Karena malam tidak dapat dilihat apa-apa akibat geLp,
maka yang dapat di indera adalah suara melalui pendengaran. Di iiung
hari karena terang, maka mata dapat melihat.
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Pada awal penciptaan mana yang lebih dahulu ada, malam a:: -
siang? Karena burni itu bulat, maka bila di belahan bumi yang s.:._
rnalam, maka di belahan yang lain siang. Artinya, siang dan malam :;,
bersamaan. Bumi yang menghadap matahari siang dan bru:-.
membelakangi matahari malam. Ini sesuai dengan: Tidoktah mung, '

bagi matahari menclapatkan bulan dan malant pun tidak dtrr .

mendahului siang. masing-masing beredar pada garis edanl..I. (eS
Ydsin 136l: a0)

Artinya, karena malam tidak mungkin mendahului siang, ntak,
siang pun tidak mungkin mendahului malam, dalam kata lain keduanr,
ada secara bersamaan. x8*

(QS ar-Rfim [30]: 24)
,)a ,7, 7, / i / \-.:t, ,/z ,-. ,.r.- a:?: , r- ) 2., . ,

. #'cv c.1, -' \\') Jlj VJs r.!F ill'Aj4>-\o,.f--t
r]l -,- 1-.- ,/1 .'-1 z / c,: <r*-" "A +3 q,t e LLu?;,J, }j\i *,

Di ant ara t a.nda-tando keku as aan-ttry a, Dia mernp erli hatlcan
kepada kalian kilat untuk (menimbtrlkan) ketakutan dan harupan,

dan Dia ntenurunkan air hujon dari langit, lalu menghidupkan
bumi dengan air itu sestrclcth matinya. Sesungguhnya pada yang
clemikian itu benar-benar terdapat tanda-tancla bagi kaum yang

memp er gltn akan akalny a.

Bila kita lihat di akhir ayat maka ditemukan-;.:1fu {$ bagi kott,,,

.,-ang berpilrir. (QS ar-Rijm [30]: 21) lr*J6ij o6-i ba;i orang-orat,:
yang tnengetahui. (QS ar-Rirm l3}l: 22) i,Jr"-a ij bagi kaunt t.cti:.:

mertdengarkart. (QS ar-Rfirn l30l: 23) ur^- e:rn bagi kaunt t.at:,:

ntemperguncrkctn akcthn,a. (QS ar-Rfim l30l: 24) Ini menandaka::
berbedanya instrumen iran-u digunakan untuk merenungi setiap tand:
ayat yang Tuhan berikan.

Sebagian orang menduga bahwa akal pikiran instrumen r.ans
digunakan dalam setiap sesuatu pengambilan keputusan. Menuru:
mereka akallah yang menerima dan menolak, padahal hakikatnya bah*:
manusia hanya sekali menggunakan akal pada permasalahan agama.
setelah itu akal tidak digunakan lagi. Akal digunakan saat manu:11
memilih iman dan kufur. Saat akal terpuaskan dengan hidayah 'anr
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menetapkan bahwa di alam ini ada Tuhan yang Mahakuasa dan Maha
Pencipta, tiada Tuhan selain Dia, maka akal selanjutnya tidak akan
mencari-cari untuk beriman atau kufur. Selanjutnya. setiap cabang dan
ranting permasalahan agama akan berjalan sesuai dengan prinsip iman
yarrg telah dianut dan dipilih akal tadi, tanpa perlu dipikirkan ulang.

Untuk itu orang cerdas berkata: "Akal pikiran bagaikan penjaga
istana yang mengantarmu ke hadapan raja, tapi dia tidak ikut bersama
musuh ke dalamnya." Akal mengantar manusia kepada iman dan
selesailah tugasnya, saat mukmin mendengar bahwa ini adalah "fiman
Allah" maka otomatis dia yakin akan firman ini tanpa menggunakan
akal untuk dikaji ulang.

Saat Allah berfirman: "Agar mereka berakal, berpikir dan
mengetahui," maka ini semua ajakan tadabur dengan menggunakan akal
untuk melihat beberapa altematif dan menetapkan mukadimah agar
sampai kepada kesimpulan.

Saat kamu pergi ke pedagang kain, dia akan menunjukkan
kepadamu barang dagangannva dan berkata: "Ini kulit asli" dan "ini
katun asli" tidak saja sarnpai di sini dia juga menunjukkan kualitas dari
barang dagangannya. Dia ambil sampel kulit dan sampel katun, lalu
dibakamya, kulit asli tidak terbakar berbeda dengan kapas. Pedagang
yang jujur dan yakin akan kualitas produknya akan mengajak pembeli
untuk berpikir dan menggunakan akal saat membeli agar pembeli puas.
Sebaliknya, pedagang yang tidak ,vakin akan kualitas produknya akan
curang dan berusaha untuk mengelabui pernbelin.va.

Begitu juga Allah, saat Dia meminta untuk merenungi, berpikir
tentang tandalayat dengan berkata tafakur. tadabur, ta'aqqalfin.
sebenarnya Dia memerintahkan kita untuk menjadi ulama yang cerdas.
Di sisi lain, ini bukti bagi kita bahwa kalau diteliti ayatltanda fenomena
alam akan sampai pada keinginan Tuhan yaitu iman.

Petir satu fenomena dari fenomena-fenomena musim hujan, di mana
kita mendengar suara menggelegar, setelah sebelumnya kita melihat
cahaya kilat yang menyala di udara. Petir adalah proses alam yang
menimbulkan sumber daya listrik yang terjadi di udara, menurut sains
modem. Dahulu kala orang menilai petir sebagai sengatan yang
membakar atau peftanda turun hujan. Mereka takut terhadap sengatan
dan mengharap turun hujan.

,6 ,t.li.Jt 4 Jlr t*t,t'_, A'jt &j i.q'q', clan cli antara tctncta-

tanda kekttasaon-Nya, Dia memperlihatkan kepadctntu kilat wfiuk

1,

iri,

Si,

l--
l*
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hl:"r
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hli,,,rLr

l*l.
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{:i !: ii I :,;,,: ;: : I, ;: : :,i:; l?::fl,u,, + 
n 

1 " D i a m e n u r u, r)) ndalam rakut din narap. I uhan dalarn khurrl'dan rojt) arat,
Apakah setian

fr'fu ,:,,ili;!# l',,U-,1,ru:,.?ffi ,'-:ffi [ffi:, [:x;
il.#-* ;lil .:l{j1, *1il,fffiitll,,ffi iltT:ilj:
menumbuhkan tumbuh-,,,,,ii,i"- ':,.::-"li alr- melalui hujan i;;
1l!lr?,',",,:,"i:,',::::::;;,))ii))),i,"f l,I;rI'::i*,;,i-;:i
*r,5it1r,,'..'r'"i.!i,.':':f" "t'.r:ru.T .d..,." macttut/teksikol. LeksikaI
yang ada o,,,";,li,i iH ::,,*,"ffil:i.:f i,:l;';;;l""g,ru,.,,,ui,,
yang dinraksud
k a re n a h ri u n,,,,-,,1':^s:;;' 

;";' ;;;;:;;1il;';#' 
Xffi Jr' i- 

k ed ua i 

"lru 
r'

di aras o,,l 
", ,,11i;:;::;i-,,,utl m,rs ua i,)a:ia;i,ili:fl,X'::,fi;

,,, o SLli,TotlT;i,. :*;';;;;;;*,, d,u.: 
l l,si r, m aka akan di t ernuka ntt,rtt ,,ii,r,,','i,'t'^:::,*E::,::,:,:0, ,,,t,iili il_,ii,,"rir,n, hoh,,rhtrgitrtt) pt.Lt, t,"*i,iiiion"'",rii,'llr,i,"rrgttntpulkun antat.o. (bogiutt_

ketihurctrrttrh otettmuu.",;,;;,, 
,i1iilio,frrr_ herrinttih_tinctih, ntako

t:+1, +J, 
"" wt(ttt)7tt htiott keltrar dtt,i ,"tnni'")lii',a'oi.' tgs an_Nur

Ari an iru serrdiri reryadi dari ir,reruipakan i-,it-rl, trt,rr.-6iu";:,,:::ll, pro:"r. uap air. unruk iru

i:!x r l;:,'i 
s, 

.' ti:J 
ro s e s p e n s u; ;; ; xTffl,, ; rH i', ; :.i:?, *tlJl,.T:[rT,f",,_o,,,,r1'H?f.'r', ilffi rnetayani ,., ;;;*ui,. ir;r, aupr,

urru otrcIulrgi 
.proses f eryadiri,a hr 

.

mataira.i di pennular, ;r;;';;l ,:ur*' maka kita renrukan panas

l::1*,,,,**i'p,,#il,,|XT;, tXffil,,;.,ruapkan, i.-,,,i' padahar di
::.?" air dapar'mengkrisrat ;;r;il;rrs dan dingin. oleh sebab iru.

fi Ii!{ilxJ'fi 5',i,x,T;*ii:ii.1T;l,"=:It.'ldffi "':itr[:tidak.rnemanaskan rrdara.,r;-;;;;Itsatt m"u,,rri. Itu karena marahaii
Merupakan hikmar ;;,;.:.'ilLrrranasl(an pentlukaan burrri.

ai rru, yrlg;:;;-rl3' Ttrltatt' Dia rneniad.it", orrirl,. j#!"n.rg.rarp
t.rriru,, ui j;;, ;'.:'' 

akan tnengurp ,r.ryuai ,i, ,.gri Kirlnu o.ngu,,Iapar men8awerkan. din ridak ,?iorr,.br,, brrrk.
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Ia dapat mencegah timbulnya bakteri jahat. agar alr itu dapat tetap layak
digunakan, maka ia harus asin, karena laut merupakan sumber bagi air
segar. * * *

(QS ar-Rfim [30]: 25)

'{C,ttLi 
"A,}:St; 

\3i rs ri,*_ti 6
ty'\.- z .t).i ., i -/ li :' . - ;.,-,! ir.?;\ \i) t'jY\ ,yi*,

Di antara tanda-tanda kekuasaan-jiya ruloh berclirinya langit dan
bumi dengan iradat-Nya. Kernutlictrt apobila Dia memanggil

kctmu sekalian sekali pcutggil dcu'i btoni, seketika itu (juga) kamu
sekalian keluar' (tlut'i khur).

Samd'di sini berarti langit tujuh rang berdrri kokoh tanpa tiang.
Karena sesuatu yang ada di atas dapat bertahan karena ada tiang
penyangga atau ada tali yan_e mengikat di atasnva. seperti jambatan
gantung. Saat langit yang berfungsi sebagai atap tanpa ada tiang dan tali
gantung maka Dia pasti bertahan berkat kehendak A1lah. Dio menahan
(bencla-benda) langit jctttth ke burtti. nteloittkcut dengan izin-Nyoj, (QS
al-Haii 1221:65)

,rru, o"':'lf: ,V3t irX .ri crjl ';u; tlurt tli turtcu.ct trtnda-tanda

kekttasaan-lV),a ialah berdirint,ct kutgit dutt L.turtr tlengtut irodat-|Vya.
Langit akan tetap stabil, tanpa ada cacat dan kesalahan karena Dia
diciptakan dengan mekanisme yang sempnrna. Lihat pacla saat langit
tanpa awan ia akan memiliki satu warna yan_s sama u'alaupun ia sangat
luas. Apakah ahli cat dapat mengecat untuk kita satu \\ arna yang luas
tanpa sedikit pun belang?

Bila dipahami bahwa sctma'adalah sesuatu l.ang ada di atasmu dan
membayangimu, maka ia dapat dipaharni dengan matahari. bulan,
bintang. Bagaimana semuanya dapat bergerak berkat kehendak Allah
Pencipta tata surya dengan teliti tanpa cacat. Tidak pernah terdengar
satu planet bertabrakan dengan planet 1ain. Tidak ada planet yang keluar
dari garis rotasinya.'Ji;;- 

* g '-$ *oring-ntasing clari kechtanyct itu bereclar di
dalam goris edarnya (QS al-AnbiyA' [21]: 33) Setiap planet bergerak
dengan cepat, dan tiap planet n-remiliki garis rotasi dengan aturan yang
penuh perhitungan. Itu karena semua bergerak berkat kehendak Allah
dan kuasa-Nya.
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Makna iji! semua tetap berdiri dan bergerak dalam koridor nraslr,--

masing tanpa cela dan cacat. Disebutkan dalam .li'il mudhdri'/pt.es,,:
tense untuk menunjukkan bahwa ia akan tetus tetap demiki..
selamanya.

Sebelum ditemukan teleskop manusia hanya dapat melihat mataha:-
dan bulan, namun saat dia telah ditemukan kita pun dapat melih..
planet-planet lain yang berputar mengelilingi matahari. Menariknr.
bahwa setiap planet tidak berputar dengan bentuk lingkaran tapi dengar.
bentuk elips/ltnar atau lonjong yang lapang di satu bagian dai.
menyempit di bagian lain. Planet-planet ini berputar mengelilingr
matahari dan berputar pada porosnya masing-masing. Bumi contohnva.
di samping berputar/revolusi mengelilingi matahari, yang dengannr a

terjadi empat musim, ia juga berotasi pada dirinya hingga timbul malan.i
dan siang. Semua gerakan ini terjadi dengan akurat.

Planet-planet ini berbeda jarak dekat dan jauhnya dari matahan.
yang paling dekat adalah merkurius, venus, bumi, mars, yupiter.
saturnus, uranus, neptunus dan yang paling jauh adalah pluto.
Berputarnya planet-planet mengelilingi matahari te4adilah "tahun."
Berputar pada dirinya terjadilah "hari."

Satu tahun venus :225 hari bumi, dan bila dia berputar pada dirinya
maka 244 hari. Tahun venus lebih sedikit dari pada ia berotasi karena
revolusi venus mengelilingi matahari.

Kita tahu bersama bahwa di alam raya ini terdapat jutaan kumpulan
tata surya yang disebut dengan bimasakti. Bila kita renungi ini akan
teriihat jelas betapa besar alam ini dan sangat sedikit yang kita ketahui.
langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya
Kami b en ar'- benar m el uaskannyo (QS adz-Dz1riy1tt[5 I ] : a7)

Birnasakti yang berada di langit merupakan ilmu yang tak habis-
habisnya bila dikaji. tapi bagi Allah semuanya memiliki akhir.

"p;\t 
;3 i'q.i '{Oi t>\ i kentuclian apabila Dia mentctnggil kamu

sekalian sekali pcutggil dari bumi, maksudnya tiupan sangkakala kedua.
Tiupan sangkakala pertama: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan
satu teriakan sltoro saja: ntaka tibo-tiba ntereka semltanya mati. (QS
YAsin 136l: 29) Kedua, Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan
saja, maka tiba-tiba niereka semua dikumpulkan kepada Kani. (QS
YAsin [36]: 53) tiupan perlarna mengakibatkan semua makhluk bumi
mati. Sedangkan tiupan kedua semua makhluk bumi bangkit.
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Tiupan kedua ini dilakukan malaikat Israfrl berdasarkan perintah
Allah, karena Allah melakukan sesuatu terkadang langsung Dia sendiri
yang melaksanakannya, seperli rnenciptakan tangan-Nya, ata.u melalui
perantara makhluknya. S eperli m enye I e saikan masalah alam.

Selain malaikat Israfil yang bertu_eas meniup sangkakala kita juga
menemukan malaikat rzrall yang befiu_eas mencabut nyawa. pencabutan
nyawa itu dilakukan oleh utusan malaikat I zrail, berdasarkan: 1a
div'al'atkan oleh malaikat-malctikctt Korni. (eS al-An'dm 16]: 6l) atau
oleh Izrail sendiri: Katakanlcrlt; "_llolaikat tnattt 1,ang diserahi untuk
(mencabut nyawa) mu akan ntentatikan kamu. (es as-sajdah [32]: 11)
Berdasarkan perintah tertinggi dari Allah: Ailah memegang jiwa (orang)
ketika matinya dcm (memegongt jitt.tt (orang) yang beTtm mati. (eS ai_
zumar l39l: a\. Jadi, u,alaupun iru melalui perantara, tapi tetap saja
tidak lepas dari kehendak A1lah.

t;'.A pf r11 sekerikcr irrt (jugct) kamu keluar (dari kubur). Saat
makhluk yang mati mendensar tiupan ini mereka pun bangkit dengan
segera. Kata iza mengisvaratkan terkejut dan tiba-tiba. Inilah perbedaan
antara kelahiran di dunia dan di akhirat. Di dunia seseoiang lahir
berdasarkan proses kehauilan beberapa bulan dan tidak otomatis dalam
sekejap lahir. *x*

(QS ar-Rffm [30]:26)
t1}v.. z ) .'- tl'l:- = .'ti:. z zz,t . z elz' t] ..,_rl1; ,* j4 e2\\j.i_]J"31 Cj,lj

Kepttnyaan-l'11'alah si.ltct su.f rt t'ong ada cti tangit dan di btmi.
Semuortt.ct ltart.t ct keptda-Nya tunduk.

Kita ketahui bersama bah*.a man/barangsiapa ditujukan kepada
manusia karena memiliki akal pikrran. ma/apa saja ditujukan kepada
makhluk karena tidak memiliki akal pikiran. Kenapa pada ayat ini
dikhususkan hanya untuk zat \rans berakai, padahal r.*.ru yang ada di
aiam ini tunduk kepada kehendak Allah dan bertasbih kepada-Nya?
Karena pernbangkang dan kekufuran tidak terjadi kecuali bersurnber
dari manusia yang memiliki akal pikiran. Sedangkan benda mari yang
tidak memiliki akal pikiran akan menaati perintah Tuhan dan tidak
pernah mernbangkang. Begitu juga he*.an dan tumbuh-tumbuhan.

contohnva, keledai saat diletakkan kotoran hewan di punggungnya,
ia tetap mengangkat. Saat dinaiki manusia, juga ia ungkrr. Karena ia
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tunduk pada Allah yang telah menundukkannya untuk manusia. Keleda-
bukan tunduk pada akal pikiran dan kekuatan manusia. Apakah rner.ek,;
tidak melihat bahwo sesungguhrrya Kami telah rnenciptakan binattutE
ternak untttk mereka yaitu sebagian dari opa yang telah Kami ciptokar.
dengan kekuasaan Komi sendiri, lalu mereka menguasainva? Kctnr;
tundukkan binatang-binotang itu untuk mereka, malca sebagiann.t.;i
menjadi tLtnggangott mereka dan sebagiannya mereka ntakan. (QS
Y6sin 136): 7l-72)

Kembali kepada ayat di atas, siapa yang dimaksud dengan man dt
langit yang taat kepada Allah? Mereka adalah malaikat, yong tidok
mendtn'hakai Allah terhadap apa -tong diperintahkan-N.ya kepoda
mereka dan .selalu mertgerjakon opa yong diperintahkan (QS at-Tahrirr
[66]: 6) Mereka selcrlu bertasbih rnalam dan siang tiada henti-hentinl.a.
(QS al-Anbiy1t' l21l : 20)

Bagaimana pula dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk bumi taat
kepada Allah? Padahal di antara mereka ada yang atheis, kufur dan
tidak taat? Jawabannya, sebenarnya saat mereka kufur kepada Al1ah
bukan berdasarkan kekuatan mereka, tapi karena Allah menitipkan hak
ikhtiar/pilih bagi mereka. Kalau Allah ingin mereka hidup secara
terpaksa, maka tidak satu makhluk pun yang dapat mencegahnya. Tapr
Allah tidak ingin manusia taat kepada-Nya secara terpaksa. Dia ingin
mereka taat dengan suka cita, cinta kasih dan penuh rasa ikhlas. 1bli s

menjawab: "Demi kekuasaan Engkau saya akan menyesatkan merektt
semLtanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di atTtot-ct
ntereka. " (QS Shad [38]: 82-83)

Saat para pembangkang rnencintai pembangkangan yang dilakukan
mereka terhadap Allah, Dia pun menambahkan kepada mereka dan
menolong mereka menyaksikan apa ,vang mereka gemari dan cintai.
Karena Dia trdak mengambii manfaat dari ketaatan seorang hamba dan
tidak mendapat rnudarat dari kemaksiatan penjahat. Dia tutup hati
mereka hingga iman tidak dapat masuk. Dia Mahakaya dari
memerlukan hamba-Nya. Maka barangsiapa yang ingin (berimanl
hendaklah io beriman, dan borcutgsiapa yang ingin (kafi4 biarlah ict
kaJir. (QS al-Kahfi [18]: 29)

Seakan-akan Dia berkata: "Kalian bebas." Aku siap memberi
balasan sesuai kerjamu karena surga-Ku cukup menampung semua
manusia bila beriman, dan neraka-Ku cukup menampung seluruh
manusia bila kufur.
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Kita katakan,kepada...o1urg yang membangkang kepada Allah:Logrsiah dalam berpikirr" saut tu-u sakit dapattui t u*, menolak:re'\'akit itr-r datang kepadamuT Saat kematrur' r".ni.*fut dapatkah
'iamu menolak? B.ila tidak mampr-r. maka ,.b.nu.ny'u r.i*, maqhur/
i ! p a ks a Allahmtuk taat kepada_N1.a.

,Fu il f semuan,o /tc,^'ct kepadct-Nya tuncruk. eanit artinya
-'ltoclhi/pattth, baik karena pilihan sendiri atauplrn dipaksa atas perkara
r ang tidak ada ikhtiar/pilihan ,ranusia di auiu*nyu. oiu tuut karena:erpaksa Tunduk seseorans karena terpaksa bukti bahwa Alrah Maha
NLrasa ltu acla.

Jadi, mukmin tunduk dan patuh kepada Allah atas ikhtiar danprlihannya dalam hal iman ctan taklif. Dia juga tunduk au, putrr, kepada-{ilah tidak atas ikhtiam'a daram hal takdir-dun p".t ur* i.rku.u yurgtrdak ada campur tan-qan manusia di dalamnya. Dia menerima semua itudengan hati rela' Adapun kafir dia tunduk dan patuh kepada Allahdalam hal takdir da, perkara-perkara yang tidak ada campur tangan,ranusia di daramnya. dia tidak dapat merepaskan diri dari tatair Tuhan,*'alaupun dia tidak suka. Dia n-ienerima tai<dir-xya d.ngun p.nuh rasabenci dan sikap tidak re1a. Dia juga kafir kepada Allurr?u, membenci
Qada-NY2. *x*

,,a,, ,,,,/\,, | 
(QS ar-Rflm [30]:27)

J;V, &J\ ';;W J; ;;;,=;"'i.r(ji G+.sii;5
@;Sli i;i6',6*5r,gia

Dial ah vang nten ciptctkc,t (,r ct tt t t-s i a) do ri p"r*ur oonl, k"m udia,
mengembalikan (menghicrupkanl r,d kemiari, dan men[hidupkan
kemboli itu adalah leb.ilt nt.ttcluJr hugi_n-va. bagi_Ny:atatfsilat yang
Mahatinggi di rangit dan cri bu,ti; ctart Diataiyr;g Moi;perkasa

lagi Maltabijdksona.

. . Alquran banyak membicarakan tentan-q awal penciptaan dan harikebangkitan, kenapa? Ia membicarakann,va dan menegaskannya karenaia. mer-upakan pesan utama yang harus disampaiian dalam misidakwahnya' Karena bila -urrriu berrrlan bahwa mereka akandikembalikan,kepada Arah niscaya mereka takut dari siksa-iya.
o-i*+ f ;l;t i+" ,S.nt _*'J dan Dialah t:tulg menciptakan (manusia)
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dari pernttrlaan, 
le1ny.ctiary mengembalikan (menghictupkan) ilt.tikembali. pada ayat ini dimurai d"nfun Huwa/Dia, di ;;; lain dimular

dengan Allah, jir ",ii iil, ,lttah ntenciptakan (monttsia) clctt.;
pe.rm.ulaan. (eS a_r_R'm [30]: l1) Seakan_akan Huwa/Dia in:leksikalnya Ailah. Karena irr,') itu adalah drtamir ghaib/kctta gcrrt,ketiga dan Allah itu sendiri adalah zat yang gaib dari pengrihatanMerupakan suatu keagungan Tuhan bah*,a oL it" grJ[.-rutu, Tuhandapat dilihat dan diraia. maka Dia tidak ruyut urLr?lrraim TuhanBagaimana mungkin manusia berambisi untuk melihat Zat Turtanselr_e_ntara sebagian rnakhluk_N1,a saja tidak dapat aiinA.u m.r.tu:Nilai dan nonra yan-e diciptakan Alrah untuk mengatur gerakkehidupa,, seperti kata "bJnar". 

",udir.,, benar merupakan tugas rrakirruntuk ditegakkan. dan keadiran dite-eakkan ogu.'k.lriorpu, dapatberjalan seimbang. Benar, ad, dan nirai atau norma-norrna lainnvamerupakan makna-makna yang tidak dapat a,,rat. afaffi;##?;dapat rnelihat keadilan? apaka-h ku-u p.*uh mendeng", ;#;; ;;berkata'/ Apakah kamu pernah mencium aroma keadiran? Jadi. nilar da,norrna yang agung ini tidak dapat dilihar karena iu i"Uin tinggi dariindra, apakah demikian makhr,k dapui r"uil, tinggi .r*iiirr}it? HinggaTuhan harus dapat dilihat?l
Bila kita mendengar kata Huwa/Dia, makaketahLr,ah kata itu ticrakdapat rnengarah kecuali kepada A[ah yang Maha Esa yang mempakansifat keagungan-Nya oia tidak ouput a iidra. Dia tiari"a'rpot clic:apuro l e h p e n gt ih at an mctta, s e c{ang o i, arpa* i" 

" 
t i n;r ; ;; ;; o;i, gti t, otrrn i,,,

'li':ro'''o' Yang Maltahcrtuslagi aoin Mertgetaltu; fqS utlan,a,, lol,
Saat kita mernbaca: Katctkcrtrurt; "Dioroh Artah, yang Marta Esct.(QS. al-Ikhlas l1r2r: r ) kita menem,kan Iafaz jalatah,.A1rah,, datanssetelah kata Htnt'tt.Dir. seakan-aka, kata Huwu/Dia itu nirn"i.riiuntuk rrenunjukkan *ujr:d Tuhan dari pada titir*1o'iitnh ,,Ailah...

Seakan-akan tidak sah Lurtnk crisebutkan crhcntir ghuib ,,Hlfiya,, 
kecuariunt,k Aliah. Karena tidak ada sesuatu apa pun di aiam inikecuari Alrah.,r;J ',q gj, -*; tltrrt Dittlttlt ,,oirf *"rrriptakan (ntonu.tia) clor.i

permulctan. Yabdctu disebut dararn f ir mttcrhctri,/presertt tense karenaAilah telah rnulai *:l.ilril,"n.uranirsia perrama dan rerus menciptakanmanusia lahir di setiap detik, begitu jugu dengan penciptaannya pada

556



AR- ROM 30. Juz21

Kita ingin menorak ide reinkamasi atau tarta.sukh arwah. yaitu saatruh keluar dari tubuh rnaka ia akan menyatu dengan jasad yang lain,
:Iilr terul 

1.aja 
berotasi. Ini mengisl,arattan bah#a ulum yung banyakrnr tetap stabil tanpa ada perlamuatran. sementara kita melihat saat inipeftambahan jumlah penduduk 1,ane sr-enifik", hir;;; irniu *.ng.trtakibat populasi yang tinggi ini iukirplah ini ,""U'ugr-"urusan untukmenghancurkan teori reinkarnasi itu.

Ailah iuga memperingatkar.r kepada kita untuk tidak menerima kisahproses penciptaan manusia selain 1:ang bersr-imu.. auri oi.i-ffi;. il;;;ada manusia sesat yang akan n.,.nrt.ruikun kita d"r; rr;;;isahkan awarpenciptaan. Aku il1rak- ,tettgrti,rir A-cttt nterelcct tuttuk metqvaksikctnpenciptctan langit dan buni iltut ridctk (puta) p"rr",irr*r, cliri merekctsencliri, dan tidokrah A^klt ,tett.qc,rrbir orotlg-oratlg yarg nlenvescttrrattitu sebagcti penolong. (eS al_Kahti [1g]: 51) 
a /'-'.D ' .

Mereka akan berkata bahri a awal manusia berasar dari kera,kemudian berevolusi 
.hrng-ea,reryadi manusia. Mernbantah pemyataanrni mudah, bila kera benibah nreiriadi manusia, kenapa kera yang raintidak berubah? Kenapa p,-rra ,ranir,ra ticrak ir.r-.-iuur, .J;;k';;*", Adamsampai sekarang? scgttrtt \c\l1rlrl1 K,,tti .ip_rctkan berpasang-pas*tlgatl

;lilrolt, 
kamu ntengingar crkcttr l:ebe:c,.cttt ittnt . (aS ;;_;;6riy6t 151l:

Maha'vuci ruhan .t'(t,g teitirr trte,ciptakalt pas,tlgan-pct:iatlg(tnse'lLtan,va, baik dari dptt -\clr.l ,rrtL,trbrtrtiau oreh'bu,jni-rJo, crori criritnereka maupun dat.i ctptt .ttrt! rrtl,rk ,rereka ketahui. iqS"Vauio ;:01,36) Segala sesuatu jenis drciptakan -\lrah secara zat-Nya, tanpa meraruiproses revolusi. Jadi, l'aspaclai perkataan i,i dan jallgan nilkiipenryatran penciptaan rnanu5i.r pe11.r1))0 keeuali dari AIlahl
lE tr^i y1 ctan ntenglrritti:l;titt kerthcrli itu adalah lebilt ,rudolt

bogi-Nva, sesuai dengan pernahaira, ,ranusia tentang sesllatu. Karaubukan dalam bingkai penge,-tian 
'epertr'ini. upu rugi. r?re;l ba-ei Aliahtidak ada istiiah rnudah dan lebih ,r.-,,Loi, oia tidal ber.interaksi dengansesuatu sebagairnana manusia berrrter.aksr. cukup bugi^ Artun uirulierrdak menciptakan dengan berkata: :-Ktrt,iaclilalr,,.,rrrtu-,udilah 

ia.unt,k itr-r Alrah berkata kepada Nabi Zikaria saar aia terheran oapatmemiliki anak di usia yan-e sudah tlra dan istrinya mandul. F ;t ;.oo'ltal itu ntlalah rutrclah &agi_Kzr.,,(eS Maryarn ll9]: 9) Karenakemutlakan kuasa Tuhan tlout *.irgiLrti hukum sebab akibat
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sebagaimana yang terjadi pada dunia manrtsia'

eegitu juga yang dikatakannya kepada Maryam: "Hal ittt utlci";

mttdah bagi-ir,1; (eS Maryam ll9): 21) Bagi Maryam itu aneh, seora:'.:

lahir tanpa suami. Tapi hai itu br-rkan aneh menurut kudrat Allah. Br-.

biasanya manusia lahir berdasarkan hukum sebab akibat, dan A11'''

pencipiu hukurn sebab akibat itu, maka Dia dapat menciptakan apa s3' j
tanpa hukum sebab akibat itu.

,f :\b c,,r;r,o..Jr ,,J ,-#), J.J, ,J-l ttan bagi-N,ta siJot vang Mohotittgg'

cli la.ngit tlan cli bilrii. N{akna ctl-ntotscrl ol 'ala ialah bahwa Allah tidak

dapat"dibaldingkan. Bila Dia lnenyerupai makhluk dalam satu sifat darr

sifat-sifat yang ada. maka semua itu dalam bingkai ;d Y ;1 ticttLk

ctdct sestratlt plol .t'ong serltpct dengon Dia' (QS asy-SyfrrA l42l: 11 t

Manusia ada dan Ailah pun ada. tapi keberadaan manusia tidak sama

dengan keberadaan Allah. Manusia hidup, Allah pun hidup, tapi hidr'rp

manusia tidak sama dengan hidup Allah... dan seterusnya'

Sebagaimana Allah memiliki al-matsal al 'ala di bumi, di mana

tidak ada satu pun yang serupa dengan Dia, begitu juga halnya dengan

di langit, tidak ada satu makhluk langit pun yang serlrpa dengan Dia.

Walarfiun makhluk langit itu gaib yang terdiri dari para malaikat yang

memiliki sifat-sifat tersendiri, tapi tetap saja sifat mereka tidak sama

dengan sifat A1lah.

n{it lylt'91 tlan Dialah Yong Mahaperkaso lagi Mahabiia.ksana

bahwa Dia pada Zat-Nya bersifat Aziz/Mahaperkasa dan tak

terkalahkar-r, r,r,alaupun Dia Mahaperkasa tapi tetap saja Dia hnlcint/

Mcthabiiaksartct dantidak pernah menzalimi siapa pun' ***
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ISLAM ADALAH AGAIWA FITRAH
.Sua.tu 

tamsil yang terdapat pada keadaan manusia
tentang keesaan Allah

I

cnkotian d)-ri cliri kalicrno-,.5;,.: /-- -.1 t

: :,: !::: ::: r: !: ? 
n, ct i a n t a r. a r, n,,, i,,', o n"o tio" ; ;',;" ;; ; ; ; ; ; : ; :;tangan kanan kalian, sekuttr bctgi kalictn dal,'am (memiliki) rezekiy a n g t e l a h t< o * i t 

" 
ri i n','," k; ;' : r; : ; ;:#"'.:;: ; :;, #," f::.# 

) ;:;:
,",:::.:i::.!::u 

:ykoi,,,t r;tkLrr kep,ttt) ,;,,';;;;;";;;,r,;,:r;';i,.:f,*,
s e ka I i an t akt t t ke p o cl o d i r. i k tt I i) t t, 

" 
nai r- i r' b ";r;f;;I;;" ;:;;lelaskcm (n.ot_(t.j,ut bctgi kcttm ltattg berakal.

Perumpamaan bagian dari sar a bairasa Arquran unfuk menerangkandan menjelaskan sefia mendekatkan pemahaman. Daram ayat laindisebutkan: sesarygurtnla -1rurt tinrtu.r"go, ntembuat perumpamaanberupa nvamttk atau vang lebilt ,ertclcth ctZri irr,.;; fes"i+ aqarah l2l:26) Lihar juga eS at_UaI 1Z:1, ;:. feru,,p amaanbanyak ditemukan didalam Alquran.
Di antara contoh,.dari perumpamaan adalah perumpamaan unfukmenjelaskan tauhid. Allah_ nientbua, p),:..r,,npo,naan (yaily) seorang laki_loki (budae yarg dimiriki oteh irinilrpo orang yang berserikat yangdalam perselisihan dan seorcutg bltrclak' ,-cutg menjacli ntilik penuh dariseot'ung laki-laki (sajat; Actak,tit kedtrn t,,aZt i,r,,i)r,;;,;;;;r;:;r;:l;pttji bagi Allah, tetapi kebctn,vakc,t nter.eka ticrak mergetahui. (eS az_Zwnar [39]: 291

orang yang menyekutukan Arah seperli pelayan yang memiliki duamajikan, bila yang satu dilayanr,rut a .virrg lain marah. perayan ini akansusah untuk melavani keduanva Ap""yT, ;;E; o.#;" seoranspelayan yang melavani satu -ulitunii negitu jug; -.rv."*urr, AllahYang Esa tiada selutu bagi-Nia. o.rgu, perumpamaan ini jeraslah
l,!rs'-9- betapa tauhid itu nikmat dan gambaran ini merasuk di dalamJrwa' untuk itu Alrah tidak malu iun sungkan untuk memberi
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perurxpamaan agr hakikat menjadi nyata.

a5l-,l,i 
'y dat'i dirimtt sendiri. Perumpamaan terdapat juga di dalar:

diri manusia. Ia tidak jauh bahkan sangat dekat dengan manusia. Jad,
perumpamaan yang paling jelas saat kamu melalaikannya, sebenamr'.
terdapat pada dirimu. Tapi, perumpamaan apa yang dimaksud?

Yaitu perumpamaan tentang ketauhidan yang secara logika Tuhai:
tidak layak disekutukan dengan sesuatu apa pun. Contohnya, Allah
memberi rezeki kepada dirimu dan dari rezekimu itu kamu membar,'ar
pelayan dan hamba sahaya. Apakah kamu rela bila rezeki itu diberikan
kepada hamba sahaya dengan ucapan: "Kalian semua bersekutu atar-r

berhak dalam harla yang kumiliki, boleh membelanjakannya sesuka
hati." Apakah kamu berani melakukan ini? Atau apakah kamu dapat
menerima hal ini? Bila hal ini tidak dapat kamu tolerir, bagaimana kamLr

dapat menolerir hal ini terhadap hak Aliah, bagaimana kamu rida bila
Allah disekutukan dengan sesuatu?

Bila direnungi ayat ini bahwa Allah tidak berdialog dengan kaun.r
musyrik dengan nada berita tapi dalam bentuk kalimat tanya, dan gaya

ini adalah gaya yang paling jitu untuk menetapkan sesuatu. 6 ;i F ,,"
" r- '..i ,2'. .'- .,, i
;;J:-"!,i ;f*i+s *ys.i li 4 Fil HuEr, 6 e ,E-t "/ n5Jqi L,(i;

apakah aia'di antctra hamba ,ohoyo yattg dimiliki oteh tongan kanan
kalian, sekttttr bagi kalian dalam (memiliki) rezeki yang telah Kanti
berikan kepada kalian, ntaka kamu selcalian soma dengan mereka
clalam (hak mempergtrnakan) rezeki ittt, kantu sekalian taktrt kepada
mereka sebagaimona kamu sekalian taknt kepada diri kalicut sendiri?

Dialog dengan nada beftanya tidak diiakukan kecuali kamu yakin
bahrva ucapan 1,ang disampaikan teman dialogmu akan sepakat dan
menyetujuimu. Contohnya. saat seseorang mengingkari kebaikan yang
kamu lakukan untuknya. bila kamu berkata: "Saya telah berbuat ini...
dan itu.." Karena nada berita maka ia dapat diterima sebagai berita
benar atau salah dan terkadang dia menolaknya. Namun saat kamu
befianya: "Apakah sal,a beium pemah berbuat ini kepadamu? Maka dia
pun iidak dapat mengingkarinya.

"frill1 
6 rezeki .t'ctng telah Kami. berikctn kepadct kalicn. Telah

dijeiaskan bahwa Ailah Maha Pemberi rezeki atau Razzdq. Dialah
pemilik aiam dalam arti yang sebenarnya. Walaupun demikian Dia
menghotmati hasii keija hamba-Nya, hingga Dia melimpahkan hasil
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kerja iru sebagai b.1*\ kepemilikan kepada hamba_Nya ,r;;;:1rff?'ljlrl'Io"-rr; *;;;,,; hamba-Nya 
-yu,,-g^ 

r,i,, Dia*.,nu*,**ffi; ;e.ngT 
istitah ..pi4iamk3ni-r-ir raiirr 

r.,uruu t,,

';Ut::n$,;;,r:,#,f .iii*;nl:,ir:;;iiimelipat gandakan ,

?:,iii T;;;;";;;embavaran kenadayy..1,e,;;; t;;;; lonao yo,g
w,1r*1, aii'r;:;;i:*oirkan dan *'to11:s!on rn,"*, io, t"poao-

Rezeki in r;n^Jr(:j!s3r;eacarah [2]1245) 
-_,,.,t uu,

,"o,ti"1il',",tgt*m::*flr*l'!rfiiibugl,*?,adugaan
sebaiknya i, ili,,p"r,i#1lfi'flTtah apa vang dimaitaatkannya dano.urg-roiui;";:'lT'"*an juga t"pull il*,?;' J"Jrou*annya.
membantu o.u-r-f'"u 

terletak pada kekuatur"l,"ng?irliu,o* 
saat dia

'{*nxrrx{l;ir,**,,=al*tTnll;ffiutama dan pertan
keraparan'fi;1'?,1',i.Xlfl 

T:tr il,,* lig"u ild;'i'a,tu ur.un muti
kelaparan. Karlnz
sesuap nasi. r saat kelaf 

^;;;';i;^,T,1frT","*1J,ffit #1|ffi13.
Islam membolehkan orang kelapa

I:lrlrs, bila har i* ai..s"hrii#fi*' meminta makanan dari yang

i"li6,,ld,aporkanr,"ru*1,i,il,;ffi :IHTJ:,..iffix*:"Hi
Allah Swt telalo"rd ;;;rffi:T menjamin rezeki *lTril tapi.rezeki iru perru diraihpurr ."rariJ olrluo' 

Jansan dijadikan ia sebaiai 
"ur"]i'irjorp. Jangan

,u.r.uhu, 
*r;k;;.rrp'ara 

kery'alah YanB mendut"rgfun ."r"t1.'L, a adarah

-$fi 
,F,ttr-qffi l#h##:i::,,run'ffi '#[,#

tahu di muru ulu*ut rezekimu, tupi r"r"frn,It, Tu'?.'karena ku*, t-i-iJk
Yang menyenssarakan ;#; r#q #lilrffi,|Tlffr*;memikirkan ."r"kI. trru, ,u]u-il "lrnu 

bahwa Allah \len:ip?kannya dan il*"#"::,"t11] jalwa. Allah yang rerah
menyamin r#[,# mengundangnva ke a*i, -iri ali )pu.ti 

t.rur,
lzek] nada satu r,r,] '"n* hatinva tena]re.. n|" grgri?rj,, meraih
yang lain. -'--E u'Ior' yakinlah rezeki itu pisti arlris"*dgfin dari sisitry p gu'lr jzir .il-'s demikianrart Kami jeraskan avat-avat
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bagi kaum yang berakar.Atau begiturah Kami terangkan dan ielaskan c,SlJi*?f:,,yf:::*:: l "14il;;'tlnd.n,i,, ia akan sa,mnai n,,, .satu kesimpulan yang;.#H; ;;:" 
tenoensrus ia akan sampai pac.

y a, q i t i n b.,;. ui ;;i- i"^,, yi 
r,, f,iYJffl,, ffffi 

"uan 
akar p ik ira :.dengan,aqt/mengika,,'k;;;;r"r^i; 

pikiran mengikai pemitiknr,(manusia) untuk 
T:?,1] 

r.r; v"ru eantas. Arah rerah meneranska.dan menjelaskan tapi savang tarun'tioat ;;;k;i.'t,, ill.ngi.yu.uitu.bahwa orang yang meny.tulrtu, atrur, uaurur, oru,i-;.** yang ridakpunya akar pikiran" Kaiaurah ;il; berpikir iernii. ,ir.uyu merek:tidak mau menyem.bah u.rnrrr.'p"lr"n,.matahari 
dan buran. Karen"penvembahan ini tidak logis ;;; #;lr. Milri;;i il"nradari halitu dengan berkata: '.'xo*7 iiioi'-Jri"*urn *r"irf,r"iirkan supata;:;;k, r,ff{"!!-!XX,^,f{#: .,,i;;;0, Arah a"ngo, sedeka,-

Disebur sia-sia tu..nu'riia"r, i* ad,arahketaatan hamba terhadapperintah yang disembah. rapi uii"'irrr.,.yang disekutukan itu tidakpernah memerinrah dan.mera-ianr. i,"lrr" tidak dapar memberi manfaarkepada yans raar . dan ffi;;;;r;lp1du yire ,,ui.iut renrumenyembahnya ad,alah,*_rin Oun t^iLk ada faedahnya.

f:i,iJi,iilI'#ffi?,"'lill1 
jlr- ,;*;:. 

iy I ;.ffi a, a r am s em e s i a
t in gka t p a ri ng .. rd uh 

i.,. r.v"riir,iu,ii_'fff:rilff T:Llr":* H:i:, : ]tumbuh-rumbuhan *"ruvuni i;;;;1;r. manusia, hewan melayani

ldi; :"]ffi ff 
-#TU:, 

m:tll"#' i u -'nvJ, u 
",, 

u"1q s ep e rr i
rendah menjadi narinf l;;;;,i'"blj" menempatkan makhluk puhng
disem bah? airr urr", u nusi a 

-r 

eulh u"a"r, .il:H:::fi H{i _ 
ruhan' rr, *

r** ;';:X,;i'Zj,-, ,zl.v.

ro,n^i S ar_!n&6rll,f ja;Ja;*
t etapt orqng_orans yan.g zalim, mengikuti hawa nafsunyq tunpqi t m u p e n ge m h u a nl n a k"q rr,oi ili' )Zi i r : o r, * 

" 
nL ni uii ;rr. n gya n g rc I a h d i s e s a r ka n,q t 61, l, ir'iri rfr U i, ; ; ;;;; :; ;,:;; r

orang- oran g zatim 
^";i;"!;':":,::;^,mereka, karena mereka
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Illl:"fllih penyembahan berhat atan*a,anhai ,^- - 
..-.---.-.-.-.----.--

menyembah tuhan
memberi hukuman uluonu 

p;;;;"'.uPa,manhaj dan larangan' Mereka

kepadayu,g,uuii;;:pa;3id;;il;iJli?[*,? j,J,JT:*il:l-, jlXl]
Jangan duhutrk,:T-I'^f:na bisikan keinginan.

-,,*ifi il:lTiff,X,l"ffi X;:*#T,fl-,llT.arenasaatkamuIa berusaha m
akib atny a il:: ::" ',,.' ;iffi ia: Elrffi#:f m;r*#trc*3q1l,l;"#:ffi:Ii_l1lHHf*m,TToJf 

il;.arrei,,giffiSebagian orang menduga bahw:yang tercel a. padahal di sana uou 1l-"i-o*'1an itu secara mutlak suatu
vaitu keingir* -*Irr*#ff}? t^11 k"i:qinan yans,tour i".Ju]rurur,r*,nui, #;::r\,:rru!urun I'jr* ,niri, 

.sabda Nabikeinpyalwar"r;;ir;;;;'i:":?;*"ng di antara katiai- k*;;;* i"pr, (i;^';f^!#{ ::{"{:#:3 toi,':"i#,tnl,l,r,,,r
mengeluarkan I
menerangkan .iT' -d;ffi#'*,:-=ttf*'ffi T:fl
ffi[,;,'#X13:'i-ffi-Tff' J'n 

p"L*uo,?iu 
. 1,r'' ;;;E

il,;s;;;;'#".1u1'',u.i?;;ff li':ffi 
",f iHH***iX#

ori#-ffiuagi dirinya yang berlawuru, d"rg* t"i'igir"o Tuhan.
utama .d"; ;;-";,?lT#iltfl #Y* n y, ;;,, #' sy.arat_ syara t
l:::::g*:r mengetahui r.euil. .u],"ll:har .undans_*durg d;.apa yang ditetaokan l.'"* t--'r -L]:f i'.":mentara ilmu man,

*,ffi #Tiffi1,l*ly*fifu*ru,,*t*i,ft,t#lt}
)lf i'3#"|,#f -.Y:-T Mengetahui, seln ua. makhruk sama di hadapan_

ii_,ry{;',T,1ii,HI'*fl-rff :;,'Paiiss"5iu"'i,[uu,ungkin
f# Y#1','?.-#1:'"pt* .,i# -,:;.t:r 

tidak mengambl 
'"'?;;

ketaatan nu*uu 
-L-,yil-Nv., oi, *,ld;i" ;f m tmr;*11

n"#*#k#l##tu}1;l#r,ffi *#ft*f,ffff f ffi r
:::# :{l trj'u,,ff :! ;,n *:- i o r a n g - o r a n s v a n s z a t i m,

*T:rs_,k li keinginan ..ndi.i, ur[r, ';:ri ,*r"tahuan. orang yanscmsendiri.sesunggur"r,'*"*ii"iitilTXT#;ht":*,trT:r;#:
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bagi kaum yang berakal. Atau begitulah Kami terangkan dan jelaskan di
mana kalau kamu berpikir jernih tanpa tendensius ia akan sampai pada

satu kesimpulan yang sesuai dengan pemyataan Kami.
Ya'qiWn berasal dari kata 'aql/mengikal, dinamakan akal pikiran

dengan 'aql/mengikat, karena akal pikiran mengikat pemiliknl'a
(manusia) untuk berbuat sesuatu yang pantas. Allah telah menerangkan
dan menjelaskan tapi sayang kalian tidak berakal. Ini mengisyaratkan
bahwa orang yang menyekutukan Allah adalah orang-orang yang tidak
punya akal pikiran. Kalaulah mereka berpikir jernih, niscaya mereka
tidak mau menyembah berhala, pohon, matahari dan bulan. Karena
penyembahan ini tidak logis dan sia-sia. Mereka sendiri menyadari hal
itu dengan berkata: "Kami tidak menyembah mereka melainkan supayo
mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-
dekatnya." (QS az-Zumar [39]: 3)

Disebut sia-sia karena ibadah itu adalah ketaatan hamba terhadap
perintah yang disembah. Tapi bila Tuhan yang disekutukan itu tidak
pernah memerintah dan melarang, dia juga tidak dapat memberi manfaat
kepada yang taat dan mudarat kepada yang maksiat tentu
menyembahnya adalah sia-sia dan tidak ada faedahnya.

Para penyembah berhala tidak logis dalam melihat alam semesta.
Karena alam diciptakan Allah untuk melayani manusia. Benda berada di
tingkat paling rendah melayani tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia,
tumbuh-tumbuhan melayani hewan dan manusia, hewan melayani
manusia. Tapi bagaimana mungkin manusia menyembah benda seperti
patung dan berhala? Bagaimana bisa dia menempatkan makhluk paling
rendah menjadi paling agung!? Dia menjadikannya Tuhan yang
disembah? Adakah manusia lebih bodoh dari merekaf ? ***

.< b?
t-P*

(QS ar-Rffm [30]:29)

AirdW6-riEi;
//bq4 d fi\13xi 

'i1;t"J qf\(f1}

Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa
ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang

yang telah disesatkan Allah? tiadalah bagi mereka seorang
penolong pun.

Orang-orang zahm mengikuti keinginan mereka, karena mereka
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telah memilih penyembahan berhal a tanpamanhaj dan larungan Mereka
menyembah tuhan tanpa perintah dan larangan. Tuhan yang tidak
memberi hukuman kepada yang maksiat dantidak juga memberi pahala
kepada yangtaat. Semua ini karena bisikan keinginan.

Jangan dahulukan keinginan atas akal pikiran. Karena saat kamu
mendahulukan keinginan, maka akalmu akan menghalalkan segala cara.
Ia berusaha memberimu apa saja yang kamu inginkan tanpa melihat
akibatnya. Seharusnya akal pikiran yang membatasi gerak keinginan,
kemudian jadikan gerak hidupmu mengikuti batasan itu.

Sebagian orang menduga bahwa keinginan itu secara mutlak suatu
yang tercela. Padahal di sana ada satu keinginan yang tidak tercela,
yaitu keinginan untuk mengikuti ajarun Islam sesuai sabda Nabi
Muhammad: "Tidak beriman seseorang di antara karian kecuali
keinginannya mengikuti apa yang aku bawa." (HR Ibnu .Ashim)

Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa pabrikan di dunia ini setiap
mengeluarkan hasil produksinya dibarengi dengan katalog yang
menerangkan cara penggunaan dan perawatannya. Allah yang
menciptakanmu, Dialah yang menetapkan keinginanmu. Awal
kegagalan alam ini saat manusia makhluk ciptaan Tuhan menetapkan
undang-undang bagi dirinya yang berlawanan dengan keinginan Tuhan.

Dalam menetapkan undang-undang harus memiliki syarat-syarat
utama dan pertama adalah bahwa si pembuat undang-undang harus
benar-benar mengetahui segala aspek. Sementara ilmu manusia tirbatas,
apa yang ditetapkan hari ini sudah tidak sesuai dan sudah kadaluwarsa
di kemudian hari. Bahkan terkadang undang-undang itu sarah, hingga
harus direvisi.

Allahlah yang Maha Mengetahui, semua makhluk sama di hadapan-
Nya. Dia tidak punya anak dan istri, hingga Dia tidak mungkin
diintervensi oleh pihak mana pun. Dia juga tidak mengambil manfaat
dari syariat yang ditetapkan untuk kita. KarenaDia telah menciptakan
kita dengan kekuasaan-Nya. Dia Mahakaya dan tidak bermanfaat
ketaatan hamba bagi-Nya dan tidak memudaratkan-Nya kemaksiatan
mereka. jadi, Dialah yang Maha Sempurna untuk menetapkan undang-
undang dan mengatur keinginan manusia.

* k irtr,1 \# elt dt f. tetapi orans-orang yang zatim,
mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Orang yang
mengikuti keinginan sendiri, bukan keinginan Tuhan telah menzalimi
diri sendiri. sesungguhnya mempersekutukan (Altah) adalah benar-

ru
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benar kezaliman yang besar. (eS Luqm,n [31]: 13) Menzalimi c:::karena meraih syahwat yang insian dan sementara dengan merupak-akibat dan siksa di balik itu-. Dia sebenarnya mencintai dirinya seca::dungu. Inilah kebodohan.

* 4 tanpa ilmu pengetahuan.Ilmu adalah pengetahuan vai:i
aku'itou',".rui dengan kenyataan serta dapat dibuktikan. contohnr...anak kecil yang berkata: ,,Allah itu Esa.,,gita Oia Ouput _._il;;;;.maka dia berilmu, bila tidak dapat memberi alasan oru air.urt tak]rcatau ikut-ikutan.

memiliki keinginan dalam mengatur gerak
yang sesuai dengan kenyataan dan dapa:

mereka mengikuti keinginan_keinginan 1.anr
maka yang terjadi ad,alahkesesatan. ++- -;

Allah ingin manusia
hidup berdasarkan ilmu
dibuktikan. Tapi selama
terpisah bukan dari Allah,

rtt Sli gl maka

disesatkan Altah?

siapakah yang akan menunjuki orang yang telai:

Selama manusia- telah mengekang akal pikiran, merindukankekufuran maka Allah pun membintu mewujudkan apa yangmerekainginkan. Dia menutup hatinya hingga i,,u" tiJut i*^ilasuk dankekufuran tidak dapat memisairkan diJrya. Karena Arlah adalah Tuhanyang menolong setiap keinginan hamba-Nya. Ailah terah m,engunci marthati dan pendengaran meieka, dan pengrihatan mereka di'rruup. bog,merl(a siksa yang amat berat. (eS al_Baq arah l2l: 7)
, untuk-itu kita p.eringatkan uagi o.ang yung- ,..t.ra musibah danhanyut dalam kesedihan: "Jangan" biarkan pintu kesedihan terbuka.
lutupi3h ia dengan paku rela. Kalau tidak maka kesedihan demikesedihan akan datang beruntun." Karena Allah Tuhan yang selarumemudahkan jalanyang digemari hamba_Nya. J'

i-*6 i e G1 dan tiacrarah bagi mereka seorang penorong pun.
Tidak ada yang dapat menolong mereka bila Allah telah menutup hatimereka dengan kekufuran. {<ik*
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Manusia menurut fitrahnya beragama tauhid
(QS ar-Rtm [30J:30)

,i6f5$ 4i e,bt'\G e.)rti,4;ij
<i$ #i 3]i q"s' ;i,i,F- s.;i I w

@ 6r1q\ _rAi'au
Maka hadapkanlahwajahmu dengan lurus kepada agama
(Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan

manusia menurutfitrah itu. Tidak ada perubahan padafitrah
Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia

tidak mengetahui.

Redaksi ini ditujukan kepada Muhammad. Selama kaum kafir dan
musyrik mengikuti keinginan mereka sendiri dengan memilih kesesatan
dan berkeras hati untuk tetap sesat, maka tinggalkanlah mereka dan
jangan terpengaruh dengan penolakan mereka. Hal senada ditemukan
juga dalam: "Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan
dirimu, karena mereka tidak beriman." (QS asy-Syu'ar6, 126]:3)

Tugasmu wahai Muhammad tidak lebih menyampaikan pesan,
biarkan mereka menjadi urusan-Ku. Jangan terpengaruh atas penolakan
mereka dan jangan sedih atas tipu daya mereka, karena telah Ku
tetapkan mereka tidak akan menang melawanmu, tapi kamurah yang
menang melawan mereka. sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada
hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, (yaitu) sesungguhnya mereka
itulah yang pasti mendapat pertolongan. sesungguhnya tentara Kami
itulah yang pasti menang. (QS ash-ShAtfrtl37l: t7t-173) Lihat juga eS
al-Hajj l22l:30 dan QS Muhammad l47l:7.

Ini adalah ketetapan Alquran dan ini pula yang menjadi prinsip di
dalam jiwa kita dan di dalam ucapan kita. Bila terjadi perkara yang
bertentangan dengan prinsip di atas, maka itu merupakan proses menuju
kemenangan sebagaimana hal yang sama juga terjadi pada umat-umat
sebelummu. Demikianlah Allah menenangkan hati Muhammad. Maka
meskipun Kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang Kami
ancamkan kepada mereka ataupun Kami wafatkan kamu (sebelum ajal
menimpa mereka), namun kepada Kami sajalah mereka dikembalikan.
(QS al-Mu'minl40l:77)

Y *il. {*') Cii maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus

;
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kepada agama (Allah). Tinggalkan orang-orang yang sesat, khususk'-
misimu untuk mengajak manusia ke jalan Allah.

Makna menegakkan wajah kepada agalna ialah jadikan wajah: -
khusus untuk Tuhanmu semata, jangan melirik ke kiri dan ke kan":'
Disebutkan "wajah" secara khusus walaupun yang diinginkan ada---

seluruh jiwa dan raga, karena wajah adalah lambang identitas c-:
Untuk itu disebutkan: Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali ltrr'-'-
,Vyc. (QS al-Qashash [28]: 88) maksud wajah di sini adalah Zat-Ni'a.

Makna pi tegakkanlah adalah aqimfi/tegakkan kalian, kar:.-,

redaksi untuk Muhammad berlaku untuk umatnya. Buktinya -{r--
berfirman pada ayat selanjutnya dengan l\'G dengan ken,::.

bertaubat kepada-Nya kalau untuk Muhammad seorang. IT.;r;
seharusnya muniban. Lihat juga QS ath-Thahq [65]: 1.

Jadi redaksi untuk umat Muhammad terkadang diwakilkan -{--'-
kepada sosok Muhammad. Karena dia mubaligh/penyampai pe:'-
Tuhan. Mubaligh itu harus yakin dan melakukan apa ).- a

disampaikannya baru dia menyampaikannya. Untuk itu Allah mer*.
Muhammad. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah iru :'",-
teladan yang baik bagimu. (QS al-Ahzdb [33]: 21)

t* arti harfiahnya dua betis yang miring dan masuk ke da.=::

bagaikan huruf x. Maksud agama yang miring adalah miring dan r..-:
dari kemusyrikan dan kerusakan, untuk menuju kepada kebena:.:-
Karena para rasul tidak diutus kecuali kemaksiatan dan kebatilan te-'-
mewabah. Saat kerusakan telah mewabah sebagaimana yang ter:-
pada umat Yahudi. Mereka satu sama lain selalu tidak melar-;''.:
tindakan mungkar yang mereka perbual. (QS al-MAidah [5]: --
Hilanglah kekebalan tubuh pada masyarakat itu, maka langit pun ru:--:

tangan dengan mengutus rasul dengan mukjizat baru g*:,,
menyelamatkan mereka.

Allah telah memuliakan umat Muhammad dengan menjadikan:.'':
sebagai rasul terakhir. Ini merupakan kabar gembira karena kebati-
akan kekal di antara kita hingga hari kiamat. Umat Islam tidak a"':
pernah rusak selamanya, bila satu kelompok rusak, maka kelom:"-,
yang lain meluruskannya. Ini jelas dalam sabdanya: "Tetap sajo :-..
kelompok dalam umatku berpegang teguh pada kebenaran. -l|c'.'-
tidak dimudaratkan dengan siapa saja yang mengucilkannya, hirz::
datang hari kiamat mereka pun tetap berpegang teguh. " (HR Muslir:
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rg sesat, khususkan

h jadikan wajahmu
kiri dan ke kanan.
diinginkan adalah

rang identitas diri.
sa. kecuali wajah-
rdaiah Zat-Nya.
7n kalian, karena

r. Buktinya Allah
) dengan kembali
1 seorang, maka
t

diwakilkan Allah
penyampai pesan
;ukan apa yang
itu Allah memuji
'ctsulullah itu suri

masuk ke dalam

r miring dan jauh
epada kebenaran.
an kebatilan telah
rana yang terjadi

tidak melarang
Maidah [5]: :'9)
r langit pun furun
zat baru guna

r menjadikannya
karena kebaikan
[slam tidak akan
maka kelompok
'Tetap saia safit
ettoran. Mereka
lkann1,a, hingga
'(HR Muslim)

Muhammad bersabda: "Kebaikan tetap di dalam umatku hingga
hari kiamat. " (HR Suyuti dan Ajluni)

Saat kita melihat kata l*i berbans atas (objek) padahal tidak ada
yang menyebabkan ia berbaris atas, maka subjek dan predikatnya
tersembunyi. Maknanya komitlah kamu pada fitrai.

Fitrah itu adalah ciptaan sesuai dari pemahaman. Fdthir/pencipta
langit dan bumi. (eS ytsuf [12]:10r) Fdthir di sini maknanya Khdriq.
Maksud fitrah pada ayat ini adalah ibadah dan menyemb ah Allah: Akutidak menciptakan jin dan manusia merainkni supaya mereka
menyembah-Kr. (Ql adz-Dzdriydt[51]: 56) Jadi, komitlah pada fitrah
karena kaTu diciptakan untuk UeribaOatr menyembah allah.

Atau fitrah it.r artinya naluri keimanan yang telah diciptakan Allah
,_"j?k penciptaan Adam dan keturunannya. ,,Bukanlih Aku ini
Tuhanmu? " Mereka menjawab: "Betur (Eigkau Tuhan kami), kami
menjadi salcsi. " (QS al-A'r6t [7]: I72)

Semua partikel yang ada pada diri kita telah bersaksi dan
Pe1sambil sumpah bahwa Allah adalah tuhan kita. Buktinya, kaum
kafu pada masa Muhammad mengakui keberadaan Allah; sungguh jika
kamu bertanya kepada-mereka: "siapakah yang menciptat on tongiao,
bumi?", niscaya mereka menjawab: ,,Ail;h.,,les ui_Zu * t39]: 3g)
Dari mana mereka mengenal Ailah? Dari fitrah yang berbentuk naluri
keimanan.

Bukti lain naluri keimanan kita menemukan kaum ateis yang tidak
mengakui keberadaan Tuhan dan agama saat kondisi te{epit dan
menghimpit tanpa disadari mereka berucap: ..oh My God.,, Dia tidak
berkata: "oh patung," atav "ya pohon-pohon." Karena mereka sadar
patung dan pohon bukan tuhan sebenarnya.

selama Allah telah menciptakan kita dalam fitrah untuk beriman
dan beribadah, maka tidak ada yang dapat merubah kehendak-Nya. !
yt ,P,,hf.5 m* ada perubahan padafitrah Allah.Tidak seorang pun

yang sanggup berkata: "Aku penciptarangit dan bumi." Atau berkata:
"Aku yang menciptakan kalian dan diriku.,'

ni;Sr ;jlt U.s lttutah) agama yang lurus. eayim artinya baq/benar
t& E q6t 'Ft ';,1\ tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Tidak mengetahui secara hakikat yang sesuai dengan kenyataan dan
dapat dibuktikan dengan dalil **x
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Juz 2t 218
(eS ar-Rfim [30J:31)

UK*;U_ai W;j;;v*t|ry:#
qffiY ,." .- .iji ODengankembatiu"rXr"iTr"le_Nyadanbertah,vatahkepada_

Nya serta O*r!:!1, 
"ot"t 

aoiiongrnlah kamu sekalian termasukorang-orang yang mempersekutukan Arai.
Andba artinva kembari kepada Alrah dan memutuskan segalahubungan a"ngun t.u":rrrrrl ri#fllu nuurrgan dengan sekutu_sekutu

Prulm:nasalah 
atiour', rruuuiiu*vu hinva.d;;; k"pada Alah

i-#t' aon bertah'varah kepada-Nya karena tidak pantas kamukembari kepada Alrah dan menjadikan-Nya di daram hatimu tapi kamuberpaling ou, *.lTq-*11 ;Tfii;;. rndbah.dan iman kepada Auahtidaklah cukup, tapi harus oitanlu*an dengan'aprikasi manhaj darambingkai "takwa." 
-uotut 

i* Jiilr..i..n Arquran banyak mengaitkaniman dan amar saleh. 
^x"*:ai 

o)-or'i)rong yang beriman dan beramarsale!, (QS asy-Syu,afi, [26]:227\ '
Karena faedah iman- dan', buarmya berupa keselamatan dan

f::#:?,rTtdi 
dunia dan arJira, ,riri ** t",_"rr".katau tid,k

Atau iffaqfi/takuttah kepada murka-Nya. Buat tameng pengharangantara dirimu dal murka a,ar,. 
-rarn"r*"-ili"'t.'r"ir3ro 

lewatmetaksanakan manhaj. 
.r"rrn. ilr, i"irskan bah-wa ;k*; ;;pada Allahdan takwa kepada api neraka iirr--rr"rr, rcn.r"rg", i;ho* salingmenopang dan mendukung. Karena *utou ,rr"r"?"p"#Ailah iarahbuat tameng pengharang *r"* riilu'iu, murka Allah, dan itu samadengan takut keoadi aei neraka vrngii-"i jauhkan dirimu dari sebab_sebab yang ."-b*t*u masuk [" aifu*ryu.

a^l'!at g4l serta dirikanrah sarat maknanya, tegakkan dalam
ll:9.r*g sempwna. Laksanakan sesuai dengan perintah Ailah. saatpanggilan azan tiba,sambutlah O"r*ir" i* O,irgri r"g*" Ou, ,.rur*hati. Jangan pikir bahwu .urri--yffig iii"t tr,r";;;: _Jdatangkanmanfaat kepada Allah, tidak, sadt'ui* t"rrrUufi *urrArr* kepadapelakunya' Kamu akan mendapattan ftrtolongan oan tetuatan. sarat
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r:-\l:t seoala
r:. -. u-: jhUfu
-:- i- \ rr :r---:u: _-\ll,l.i-

1".-
: :*-

l3ift|flrfffirl?t vans diperlukan manusia unruk mensuatkan

Kita katakan bagaimanab,a has,pabrikan dikontror oreh pabrikansatu hari lima kali, apakah ia tidak o:"rr* t"rJ"r ii-uz untuk itu
Hfl:lf'd 

mengajarku" t"puau litu ,uut di" ;;;d;; masalah dia
Selama Tuhanmu gaib, maka Dia mengonkolmu dengan caru gaibjuga' di mana titu."tiaJt Juf*'rr"ngindranya. untuk itu Allahmemerinrahkan satat dan dijadik;;yi tiaig dan;irr.;;;;" yang tidakboteh dirobohkan..sementJra iiiri'a^haji dapat tid;k d,aksanakan

3}lXf5tfffitffLff*, p,.'"l,ga boieh,io"t aii"t,anakan bagi
Salat adarah 

!ilu1d?= rukun agamayang kekal dan abadi. Ia tidaksaja d,aksanakan sekali r""r";-;idrp 
"ff ;;;;h*'Jekari, tapi iadilaksanakan rima kali r"turi i*util t;d;rli*t"i"rr*,at jelaspengakuan Iovar hamba kepada Aia. or ,iri-i"L, i;, *.rr*iukkankepada kemuliaan dan d.6;; manusia di sisi Tuhan danPenciptanya.

Bila seseorany".lrlf bertemu pejabatatau orang hebat dia akanmenempuh berbagai-bagai prosedur protokoler, iu r,arui i"iuptu, waktudan tempat perteriuan, p.mbuhuru, yurg akan dibicar"r."n'ar, Tamanyapertemuan itu' Bahkan daram to"diri i*"rt, a"p", *j" pejabat itumempersingkat waktu pertemuannya. Artinya, tit" til* memilikiunsur-unsur tawar melawal 
{engannya. Adaprur be*"Lu a"rrgu, Allah,sangat berbeda dan bertolak u-.rut*g {.r*1' o"rru"r]'"[ah yangmemangg,mu dan menyambutmu, tidak saja sekali tapi rima kali daramsehari. Kamu dibolehkan ,"tuk;;;;;a apa saja dari yangkamu suka.Kamu sendiri ,urg i."n*akhiri pertemuan itu Aengan- ucaparunu:" A s s a t amu' a t ai k u m.i, B i h ;;;ih tdi;" il;i;;r;#;T;; perremuanitu kamu dapat tetap beritikaf ai *irurr-Nyu. rarena oi, ,iorr. pernah

,H',',?'l'*,rm*n:"TmJf#'tutu,;";a;;;;i"nghiouu,,
Karena agungnya.-nilai salat, m aka ia tidak disyariatkan meraruiwahyu yang disampaikan or.r, ,,,urlitur.Jibril, tapi rangsung berremuden gan A I I ah, saat D n *.,,;ilg]'iiil|i o u p..i rti wa Mi kraj .w.#r q Gk tt a*-j*irrl^, oo*u termasuklronr_oronr

yang mempersekutukan Attah. Bagaimana mungkin redaksi ini dapatdisebutkan setelah perintah trru*t,'i".t"r.. a daisarat? oi mana tetak
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ilt#Tfl:fl:in niat daram-b;*; ii",,* #1,.iliXl.#ft:?l IXL_
Untuk itu disebutkan_pekerjaan 

\u.:r1 *engharap pujian manus:idengan istilah ri1 
-Iri 

,n rrrr^t"g,", o* sifat syirik din menyekuruka:,Allah' orans vang salat dan' membangun masjid ,ntuk ffreflcc=kerenaran 
'tuu 'gu'-oipu-;r manusia'aiatatr ria dan prrti ,.*gi. Karer-:manusia mendapatka, t.rnt..r.,g]rr-'art amal yang disumbanska:sementara dia sendiri tidak menda"paikm Urlasao.unruk itu Nabi rtutammaJ;;id, u"rao,u-,rio A,ah sava memoho,.ampun dari setiap_amal perbuoron* y*g saya lakukan semata_ntor;

f : :,r::;I:, I i{{{fr:K;;,, 
i 
"' 
;;;, u r 

- 
d e n g a n,,, uo,u v a n g b u k d,

Amar yang bersumber dari iman 
. 
akan menjadi bermakna bil.diikhraskan kepada arrr.,. s#n u.*rr,".rn.seseorang ,.;urt itu pui.pahala yang didapar. orang i"r; ;;;rat baik dan ik as i<arena Arai:

;XilT Ti,""T'Bi :trl,J1iiTfff ak pos iti n u, i,t'"ai,i,ra. buk a,
membantu orang li '

b e rka h be rka t o"-";[i1ho. 
n, ffi ffiXiT;i,i'_ :# l, ffi J,;

. . Adapun yang berbuat baik mencari 
,letenaran atau pedagang yangJuJur agar meraih banyak prturggun, maka orang yang seperti ini akanmendapatkan apa yang dicita ;"k;; dan diniatk unnyu. Arlah tidakmenutup buah dari kesungguha, ;; rd";;;.;;.i;ri"n, tapi diakhirat dia mendapat ,ot U.rr.. B*ongsiapq yang menghendahkeuntungan di akhirat akan Kami to*f,on keuitungan'itu baginya dartbarangsiapa yang menghendati t"ritrrgon di dunia Kami berikattkepadanya sebagian,airi t 

"rrrrrgrr' 1i^r-i, irr'.,i,nk,,ido baginlasuatu bagian pun di akh.irar. (aS ;r;;; rd [a2l: 20)Lebih jauh lagi Allah_ irfi ;;.iil bekeda dan beramal semata_mata karena Dia. bukan tu.znu 
^iului'r..uka 

atau *"nJ#*p surga.Bedakan antara ku-u hidup u..ruiu"nit"r"i'a,"i'ffir, 
hidupbersama pemberi ,it-ut laif,rri iij"'iltedar mendapat niklat, maka

sit'#f:ffisia makan ulrr", i"#;;;;", atau karena kebutuhan tapi

kemusyrikan dari or3rg yang melakukan tiga perkara ini? Jawabann,.,.

hT Hfi 'ff[#l:.1']li:- 13 :;1'1;i",ll, o, ou n me nve ku ru ka n r u r .

Untuk itu Rabiah Adawiyah berkata: 
. 
,,ya 

Allah , bila Engkaumengetahui bahwa saya menyembahmu karena 
-urrUiri.,rrrga_Mu.
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dalamnya. Sebenarnva ;;:; i::?-'rvr4ni1r,u' 
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ff T,"i]?:Iada di dalam hatinya- s_ebagian O"rrr'arri *;;;;;;;;;;;fi;r, kepadaAllah' merainkan da!am'i;:;;;;;' iri"*p"o"t utuko, eiia"h (dengans emb ah an- s emb ahan I ain) ei ;iri'iti, rl, 1 06; * * *

haramkan saya Or_lir:; Bila. Engkau mengetahui bahwa sayaffiI'#l' ,H:f**':"y *fffiamu,.m.a\a masukkan saya ke
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merekamenjadibe;";op;;;io;;;;;;;;:;;;:#;;ff 
::;r,bangga dengan apa yang ida pada golongan mereka.

Memecah belah agam a paramusafir-yang berbeda arah dan tujuanserta niat' svi'ah/goiongai .drril-i"r;d"k--;;;; ;iiru torong_menolong dalam .ut, ,irru, ,"""rrr,'baik uruJan-?*"irit ataupunburuk. yang baik seperri:-ses u";gri;; 
lyhim benar_benar termasuksvi'alr/golonsannva' (Nyr. (€{-^tt{-snarnt p7l: 83) yang burukseperti : se s unggu hnva -riioui )aoi-i"liuat s ewen ang-wenang di bumi

ii{l l:"dikan 
pendudutorya .vr"r,[.rp.cah belah. (QS al-Qashash

'.t:^-.Ji/ *n *r 
if 

'T tnp-mp golongan merasa bangga denganapa yang ada pada golongan mereka. Karena mereka tidak maumenerima Islam vang aiti-u,itu, i".ir"-prt k.kil;;;;niawi yangtemporal' Mereka takut kekua;;;;'"rc.abut. Seperti umar yahudiMadinah yang enggan berirnan t"pJo" ajaran M;h;r-;. padahalmereka terah mensenarnya ..uuguiriuna mereka mengenal anak_anakmereka' Mereka i',.n.rup di fraoinar, untuk menunggu kerahiranMuhammad sebasaiman.- irvrr"i^?r;;, il;;, ;##;.rarsumendengan kaum pen-"yembah b..hrl;, : r.ilr, tiba kedatangan nabi akhirzaman dan kami akan meng,.ui-vu.-'r.;r;-;k* ffi,ilJ.rr, kariansebagaimana kaum ao aan ir-am;T;;;, sererah darung kepada merekaapa yang tulah mereka keruhui. *"iio' lalu ingkar kepadanya.(eS al_

--
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Tarsm. Sye,uwrJu,n ro

Baqarah l2l:89)
Kekuasaan duniawi yang sementara inilah yang membuar i:r:--.siii

enggan beriman kepada A[ah. Kekuasaan ini pula yang sekara:; rm
lihat ada pada kelompok-kelompok dan partir_paia, iarg ser:.-i:ra
mengaku dirinya benar yang lain sarai. Aniaikata k"brru,r, ..iri
menututi hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bunti :,:. ;.a,r
semua yang ada di dalamnya. (eS al_Mu,min [a0]: 71t >::riji&.
menyalahkan kelompok dan partai lain agar kelompok dan pa:__._:,t
tinggi dan berada di permukaan.

Setelah ini Allah menerangkan kepada kita orang_orang ),ani _.-__--,r
kepada Allah dan..membangkung ,,unhul-Nya akln teilp ae=--i'-.m
selama kekuasaan di tangan *.r.ku. Namun saat musibah mensg:"..,-{
kursi jabatan dan tiada tempat meminta kecuari kepada Ailah. =-:idipun menyembah dan memohon kepada-Nya, Dia berfirman. *xx

Sifat-sifat manusia yang tercela
(QS ar-Rfim [30]:33)

sy'a;,ii_J361rl* 41-ry iJG"'} ;t1i,i :._,

"44\$, / ,/ "t - t.- )t z

Apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka fit€tl\.€t-.t
Tuhannya dengan kemb ali b ertaubat kepada_ Nya, kemui i a,.,

apabila Tuhqn merasakan kepada mereki barani s'edikit rartn;;:
dari- Ny a, tib a- tib a s e b a gi an dari m er e ka merip e r s ekutuk a r t

Tuhannya.

. .- Dhu*/bahaya adalah sesuatu yang dihindari dan jiwa tidak ten:::.:
bila ia ada. Dalam ayat ini disebulhri bila manusiu iiti-pu Lahar: :-:
dia tidak dapat mengatasinya maka 4l'9-,J, *i t-*., *"r"ko t?t€,1..!*t
Tuhannya dengan kembari bertaubat kipa'ia-Nya. Artinya merek; ::
sujud menyembah Allah dan kembari kepada-Ny a. pada,"" iri ,,.=*
sadar bahwa mereka memiliki Tuhan tempat meminta.

Kita katakan bahwa manusia di saat ierhimpit oleh cobaan dia r-.,.*
dapat mendustakan dirinya sendiri. Dicontohkan, dukun ku.npung ''".,
merasa tersaingi dengan dokter yang masuk desa akan selaru men.--:-:
dan memfitnah dokter ini, namun saat anak dukun r.u.p""g tadi s-.-:
keras, dan tidak dapat diatasinya dia pun mau tidak mau *.rribu*.u u.--
itu ke dokter tadi, karena pada saat ini dia tidak dapat -;;il, din:..--
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manuslS
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bahwa dokter itu lebih baik dari dta darammengobati anaknya.
oi x w e it; ri1.G3 ,& 

nes^a{ 
,tt,i i;;;"" ,r"bita ruhan

me-rasakan kepada mereka barang sedikit rahmat dari-Nya, tiba-tibasebagian dari mg.reka memperikutukan r"ii"ri"." 
-/.o" 

merekakembali seperti sedia kala tetai menyekutukan Allah.
Berdoa saat terjepit yang dilakukan manusia dapat terjadi secaraindividu. apabila manusia tt, dttt*po kemudaratan, dia memohon(pertolongan) kep7da Tuhanwa dengan kembari t 

"poao-iyo. 
(eS az-zumar [39]: g) Lihat juga QS ytnus [r0]: 12. at.:u te4aai bersama-

sama secara jamai. QS ar-Rom [30]: 33. Lihat juga QS al-'ink abit[2g):65.
Jika manusia dapat dengan mudah kembali kufur, karena rintihandoa itu- hanya t".j*1 a*aridia dengan Tuhan, namun saat dilakukan

secara berjamaah di hadapan orang iamai, tentu ini membuatnya malubila dia dapat dengul *udut melipakan Tuhan setelah rintihan tidakakan mengulangi kesalahan.
untuk itu merupakan salah satu keistimewaan sarat di mana semuamanusia sama, ral<yat biasa duduk berdampingr" a"rg", pejabat,

semuanya taatpada imam di dalam salat. Dalam p"iru-uurr"ini tidak adaseorang pun yang merasa takabur dengan orang lain.
Kata '"ui 

artinya lams khafif/sentuhan rembut. Artinyabahayayang
menimpa itu hanya sedikit, namun tetap saja manusia tidak mampumenolaknya, hingga berteriak berdoa minia toiong.

Kata azdq atau zauq/merasakan adarahindra"lidah yang merupakan
baqran dari pancaindra dalam merasa makanan. Bila makanan itu telahmelewati lidah maka femuanya sudah tidak teras" rugi l"ai, enakmakanan itu hanya di lidah. ini_mengisyaratkan bahwa rianusia hanyamerasakan sedikit rahmat Ailah di 

-dunia, 
adapun .ut *ur-Nyu yurrghakiki terdapat di akhirat.

'.. ).-, . e-o"fA 4", &f bl 'i! tibatiba sebagian dari mereka
mempersekutukan Tuhannya'. Di iyat rain, maka apabila mereka naikkapal mereka mendoa kepada iuoh d*gon *i*uiito',n ketaatankepada-Nya; maka tytatg Ailah menyelamatkan mereka sampai kedarat, tiba-tiba mereka (kembari) mempersekutukan (Ailalr). (es ar-
'Ankab0t l29l:65)

Pada Rum 33 
.disebutkan 

,.sebagian 
mereka,, sedangkan pada

'Ankab0t l29l: 65 tidak ada dispensasilKenapa? Karena iyiT yungurtu
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Tarsm. Sye'nawrJnn ro

kaji ini Rum 33 bercerita tentang orang yang berdoa kepada Allai: :
daratan. Manusia dapat hidup di darat hingga kita menemukan di an::-:
mereka ada yang saleh dan ada yang thaleh, yang taat dan maL.-.:
Yang saleh dan taat saat diselamatkan Allah akan berk":.
"Alhamdulillah," sedangkan yang thaleh dan maksiat kembali kep";
kekufuran mereka.

Sedangkan 'Ankabtt l29l: 65 bercerita tentang musibah di 1:-'-"
biasanya mereka ini satu komunitas yang sama. Tidak menggunak.-
kapal untuk sarana transportasi tapi sebagai tempat foya-foya. -r;
isyarat, bahwa mereka ini terdiri dari para pendosa, hingga saat merer.,
selamat dari musibah mereka pun kembali kepada kekufuran.

Pada ayat ini terlihat jelas sifat manusia yang ambisi untuk mer3r:
keuntungan pribadi sebesar-besao,ya, walaupun keuntungan 1:-
akhirnya membuatnya menjadi thagut. Ketahuilah! sesungguh,|..:
manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirii-,:
serba cukup. (QS al-'Al aq 196l: 6-7)

Di sisi lain terlihat jelas bahwa kaum musyrik menyekutukan All":
saat hidup senang, adapun di waktu susah dan terhimpit mereka ti,J".
dapat mendustakan diri sendiri, dia tidak berkata: ,,yi Hubal,,, kare:.
dia tahu Hubal/berhala tidak mendengar dan memenuhi doanya. Tid:o:
ada yang dapat menolong kecuali Allah. Kondisi terjepit i::.
membuatnya terpaksa mengaku keberadaan Allah dan berdoa kepacL-
Nya. x*"r

(QS ar-R0m [30]:34)
,<,;53,3J3 W\&qG Tr,Vt).

sehingga mereka mengingkari rahmat yang telah Kami berikan
kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekarian kelak

kalian akan mengetahui (akibat perbuatan itu).

Huruf lam pada liyakfurafuengingkari seakan-akan lam sebab
seperti ucapan seseorang: "Saya belajar lianjahalagar lulus." Tap-
apakah Allah menurunkan rahmat-Nya agar manusia kufur kepada-N1'al
Tidak, jadi lam ini adalah lam akibat Artinya kekufuran itu akibar
diselamatkan Allah dan berkat rahmat-Nya.

contohnya, kita mendidik anak agar kelak dapat berbakti kepada
kita, tapi kenyataannya terbalik, dia malah durhaka. pada saat itu kita
berkata: "Ku didik anakku untuk durhaka.,'

LiyakfurA mengandung gaya bahasa yang mengisyaratkan
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AR_ROM 3},JUZ21

penghinaan. Karena tam akibat bukanlah alasan seseorang dari berbuatsesuatu, tapi alasan sebenarnya adalah kebarikan d; l-tu. Diberikansedikit-rahmat agar mereka beriman, tapi kenyat uu*ri,u me.eku marahbertambah kufur.
tjiiTi maka bersenang-senangrahkarena mereka terah kufur maka

biarkanlah mereka menilanati kekufuran itu di dunia. Karena imanmemiliki konsekuensi "susah" yang memberatkan jiwa. ramemerintahkan sesuatu yan-g berat uagili;va d*;"i;;rrg sesuatu yangkamu cintai. Sedangkan berhala tidakida syariat drr;;;1r.
Tapi, nikmat dunla. itu sekejap dan sementara. Karena dunia iniadalah selama kamu hidup oi oatamnya. Ia bukan masa dari zamanAdam hingga kiamat. Masa Adam samp.ai-g9lgan kiamat yang panjangini tidak ada gunanya bagimu, yung rn.rr.ludi hiiupmu;;ilh umurmu didunia.
Walaupun *yl 

Turusia itu panjang tetap saja ia pendek dankenilenatan yang diraihnya sedikit. rlmriaiun ;# y;;g pendek iniserba praduga tidak dapat diprediksi kapan mati. Kemaii an"dapatdatangdi setiap saat. Baraneliapa yang mati belarti kiamat b;G;.
Allah telah merahasiakan kematian.dan menyeuur?ffiu di segalaline-kehidupan. Ini mati seberum lahir, ini -uti ruui fr", t'", mati saatmuda, dan seterusnya. Dirahasiakannya 

. 
sebab, tanggal dan tempatkematian adalah bukti jelas bahwa kematian dapat datangkapan saja.Tujuannya agar manusia bersiap.

t-&J JtFl kelak kalian akan mengetahui (akibat perbuatan itu).
Menunjukkan tahapan yang meliputi setiap gerak manusia di masadepan. Baik masa depan, itule4angta pendek atau pun jangka panjang.Ini merupakan pesan universar ["pu'au o.urg yang mati setelah pesan inidiucapkan ataupun akan mati di kemudian hari. {<,F*

(QS ar-Rfim [30f :35)

@ '3*2 ttu&.frrsn qsj1
Ataupernahkah Kami menunmkan kepada *"rlk, keterangan,
lalu keterangan itu menunjukkan (kebLn*ool oi'yorrs'iln, o

s elalu mempers ekutukan dengan fulraiZ
Kata am/atau tidak datang di awal kalimat. Karena ia merupakanhuruf yang berfungsi untuk memilih dari dua pilihan seperti ucapanmu:

a:-- :. _

t_ - _-

l" -:-.
:1. -

)-- -
E,-
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Tarsm. Sya,newrJu,n ro

'Apakah yang datang Zaid atau Ijmar?,, Jadi redaksi pada ayat im
sebenarnya: "Apakah mereka mengikuti hawa nafsu, atarL mereka
memiliki kitab suci yang membolehkan menyekutukan Allah? Selama
tidak ada kitab suci yang membolehkan menyekutukan Allah, maka
mereka kufur karena mengikuti hawa nafsu.

Anzalnd/Kami turunkan mengisyaratkan tingginya zat yang
menurunkan dan rendahnya zat yang menerima. Turun dari kemuliaan
Tuhan kepada kerendahan penyembahan. saat Allah menurunkan
kepada kita kitab suci sebenarnya Dia ingin meningkatkan harkat dan
martabat. Baik tingkatan secara maknawi atau secara fisik dan materi
seperti: Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat
dan berbagai manfaat bagi manusia. (eS al-Hadid l57l:25)

sulthdn menunjukkan kepada kekuatan. Baik kekuatan alasan, siapa
yang dapat memuaskan logikamu dengan alasan-alasannya maka dia
telah menguatkanmu. Atau kekuatan fisik dalam uentut paksaan
walaupun kamu tidak rela melakukannya. Sedangkan kekuatan alasan
kamu melakukannya dengan suka cita.

Dalam Alquran disebutkan: sekali-kari tidak ada kekuasaan bagiku
terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu
mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan
tetapi cercalah dirimu sendiri. (es Ibr6him lal: 22) Artinya setan
tidak memiliki kekuatan argumentasi yang dapat memuaskan logikamu
dia juga tidak memiliki kekuatan fisik yang dapat memaksamu. yang
dia lakukan hanyamerayu lalu kamu taatpadanyi.

tiX y. \ig 6r'e '1fi totu keterangan itu menunjukkan
(kebenaran) apa yang mereka selalu memperselattukan dengan Tuhan?
Yang berisikan pesan untuk kufur. Jadi, kekufuran terjadi berkat hawa
nafsu bukan pesan dari Tullan. ***

(QS ar-R0m [30]:36)

";+ # $ a,V:'*, *ui Ci ; flS

@;,L;.i$t;ff, -iq
Apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya

mereka gembira dengan rahmat itu. apabila mereka ditimpa
sesuatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah
dikerjakan oleh tangan mereka sencliri, tiba-tiba *"iko it,

berputus asa.
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pada a1,at ini
atau mereka

tllahl Selama
.{llah. maka

Suatu yang baik bila manusia saat gembira mendapatkan rahmat,tapi mengapa mereka berputus asa saat mendapat musibah? zat yangmenurunkan rahmat sama dengan zatyangmelakukan musibah. Merekagembira pada yang pertama karena it, "**arr*ei;toaikan 
bagimer€ka, tapi mereka putus asa padayangkedua kare;a tidak bermanfaatbagi mereka. seharusnya mereka tahu bahwa vurg i"i oan yang itubersumber dari Allah. Allah memiliki nikmat saat menurunkan rahmatdan memiliki hilcnat saat menurunkan musibah.

Manusia merihat kepada sesuatu dan lupa tentang sesuatu. Merekamelihat apa yang 
-terdapat 

pada rahm at dan apa yang terdapat padamusibah, tapi tidak melihat siapa yang menurunkan ra]rmat dan siapayang menurunkan musibah. Bila mereka mengaitkan antarakeberadaanrahmat atau musibah 
-d:rgll Zat pelalcunya, niscaya mereka menyadaribahwa Dia Hakim/A4atraui.latsana aiun i"i ou, ito. 

-i"r"uru 
yurgmenimpa manusia saat dia memisahkan antara takdir dengan Allah.Jadi, jangan terpaku pada peristiwa yang terjadi, tapi rihatlah siapa Zatyang melakukannya.

Di sini kita tidak membahas tentang rahmatkarena manusia gembiradan mendatangkan matfaat ny-7ya bagl semua, tapi mari kita tanyakantentang musibah yang menyedihkan f,ati manusii rrirgg"'aia berputusasa' Kita katakan kepadanya, bila dia *"i-it ii" ,irpu yangmen-urunkannya niscaya hatinya akan tenang.
Musibah itu sendiri arrinya sesuatu yang mengenaimu, baik iasesuatu yang positif dan baik atau sesuatu yang negat* atau brmk. Apasaja nihnat vang kamu ashdba/peroreh ad;kh-dar| iii;;,-;on apa sajabenlana yang ashdba/meni*)o*u, maka dari (kesarahan) dirimusendiri. (QS an-Nis d' [4]: 79j Musibah it' sendiri ,;i.ru*yu tiauttercela' Tapi hasil musibah itulah yang dinilai. Bila sabar dan berhasilmengatasinya terpuji, tapi bila tidak taka dinilai ia telah gagar dantercela.
Kenapa manusia berputus asa saat tertimpa musibah? Kenapa diatidak melihat hikmat di balik musibahz Boleh jadi di balik itu adasesuatu yang baik yang tidak kita ketahui saat ini. Atau kesemp itanyangdihadapi saat ini a\aqgendatangsankemudahan dalam waktu dekat.Baca QS al-Baqarah r2l: 216. r]aat ada muslim yang berputus asa,kecuali bila dia merasa tidak memiliki runu, sebagai tempat mengeluh.Musibah itu sendiri terbagi dua. Akibat ulah mar.rsiu sendiri ataubukan karena ulah manusia. gira karena urah senoirl;A; ]aurid tidaklulus karena tidak berajx, maka reralah dan perbaiki il;;il* dengan
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belajar sungguh_sungguh.
B,a musibah ittJb',ukan urah manusia,seperti murid telah berajar tapr#i Jff i"f ?I ill*,:: d;.;k; od,an 

tainny a. hin g ga ti dak I u r u smaka dal am har ini, j an gan ;* *; #;ilt.trIlx,.1r*x J:fLl-t: :(AIIahr. renunsirah_ .ry ;il'urrn J*;;";;r1.,,iebaikan 
vunnmenyenainya dan jangan u..prti, J.u r"nr .urihik nut ii uurtryr.- -

Seperti kata ibu saat anainy" gugur, .Ar;a*k";;;';eraru 
rangking

f:i:ffffiTlX'j; l''**; ;;,r,?',i,;s yans iri dan dengki kepadamu
r,,", ; ;il;i;ff ' lffi ffi il::.ril I 

:tot#';; ; ;;' ; ;;' ;.,.ka, h i n g ea
Ayahnya berkaia:. "s"ur.i.""'ii.i-r, 

.boreh 
jadi b,a kamu ,urus

i1l}1,,',=; Tff, ?:;:,*:;*T**, 4, ;il'.J.."',' o..san yang
tinggi',Dengan^demffi j';*#ltTJ,T,Ji:1"#.Til"ffi 

hTlmenginginkan kecuaJi yang terbaik untukmu.. Saar melihat redaksi ir"ilriti,
d e n ga n, "re;, k u n i ui t o ) o; ;;l: dT:ru, :;:,.:?f. ::n;:; ;;y;,,,,kenapa? Karlia uiru run.Iir "r.'ruurdingkan" 

un,u*' nikmat danmusibah vang dihadapi ;;;;#iloitemuflan n,frr,,r, banyak danmusibah im sedikit. mmr"iaii"n'tiLr.r* 
kepada kita setia saar dantidak terhitung banyaknyr, ;;;;r; musibah ;6;ft;;rung dengan

Di sisi lain, kita menemukan tidak disebutkan Arah sebab_sebabturun rahmar' taoi disebutkan-*r" r.[rr.tTn musibah yaitu ..karenckesalahan *"rrio ,1rdi!!.,, ,r,r,t ,.lunlrkkan keadilan iuhan dalammenurunkan musibah. Hingga lrd"k';;turunkepadamanusia""ffi ;;ffi T"::Iiil.ii,tfl 1,fl::,f fir#karena kesarahan mereka r.,i,ai.i. rrlrega,arah m;ffi;hya sebaeaiwuj ud keadi I an -Nvr'^s.-.r,"rr ruffi ar,u*rk;; ;iftT.taga i wuj u ofadilat-Nva' Antaia aa,ri J"r-k;,,* terdapar p.;;r; yang jauhKeadilan hanya memberikan'^rrui.'''r.mentara 
fadirat/pengorbananmelepaskan hak untuk aiU".if.un t.pra, orang lain.Seakan-akan AIIah u.rr.ri"':'j.i'*r, or*, musrim dapar selamat dansiksa neraka dan masur.;'* o".ui,"'jrrr perbuatan. mereka seramatberkar fadirat vang. diberri*- air"r, kgnad,a mereka. 

-Katakantah.
"Dengan karunia ,q7Ut, arr'*i*;,*rr.-hendaklah 

dengan iru merekctbergembira' Karunia euon ari'rii*'ri*r1 itu adarahT"bih tait, aoriapa yang mereka kumpulkan.,, fqi V,0rrs. 
f 
f.OJ: ,ri O",rr",,ruturpmsemua ketaatan dikumpurka, ,i;;y; ru'trout cukup untuk membavar
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nikmat Tuhan. Muslim masuk surga lebih karena unsur rahmat dan

fadilah-Nya.
Allah ingin dari kita untuk mengetahui bahwa rahmat Allah itu

meliputi segala sesuatu. Walaupun Dia telah memberi nikmat tiadataru,
Dia tetap tidak rnenghukummu kecuali kamu telah melalrukan kesalahan

dan layak mendapat siksa. Itu karena Dia Tuhan yang Maha Pengasih

dan Bijaksana.
Selama perkara itu demikian, maka lihatlah pada rahmat Tuhan di

alam ini dan renungi nikmat-Nya. Lihat kedetilan Alquran: jika kamu

menghitung nihnat Allah, tidaHah dapat kamu menghinggakannya. (QS

Ibrdhim $al: 3$ Menghitung itu dilakukan terhadap sesuatu yang

banyak, sementara pada ayat ini disebut ni'mah/satu nilcrnatbagaimana

ia dapat dihitung? Jawabannya dalam satu nikmat itu terdapat nikmat-
nikmat yang banyak yang mirip tapi tak sama, yang mana bila ia

dihitung tidak pernah habis dan berakhir. ***

Allah mengatur pemberian rezeki dan penggunaannya
(QS ar-Rffm [30]:37)

eLfi *i 1t4 ;J- a:1\ K'-:ii'"; W- "$

@'b;rir,n,*Sal
Apakah mereka tidak memp erhatikan b ahw a s esungguhnya Allah

melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia
(pula) yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)
bagi kaumyang beriman.

Yabsuthu artinya yuwas si' /meluaskan dan yaqdir attinya yudhayyiq/
menyempitkan. MalJrLa ayat ini tidakkah mereka melihat masalah ini,
satu orang dilapangkan Allah rezekinya dan yang lain disempitkannya.

Terkadang "Orang Kaya Baru" dapattimbul bukan karena usahanya tapi
karena hasil pembagian warisan orang tua. Sementara otarLg mjskin
telah membanting tulang siang dan malam walaupun demikian,
kehidupannyatetap susah. Hal ini terkadang membuat orang bertambah

kufi.r, tapi bagi yang beriman akan melihat bahwa alam tidak berjalan
secara otomatis, dibalik sebab akibat ada Pencipta sebab.

Lihatlah kepada yang lapang tezekinya, siapa yarLg

melapangkatTnya, dan yang sempit siapa yang menyempitkannya?
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J angan pisahkan sebab/predikat dari subj ek/pelakunya. Renungi bah*.aAllah itu satu dan seluruh hamba-Nya it, .u,,u, *utu,, demikian Dia
lapat.melapangkan r7ry\i 

_kepada yang satu dan menyempitkannl,a
kepada yang lain. pasti di baliklni ,.*uu terdapathikmah.

Di antara hikmahnya, betapa banyak o.u.,g k;y; ;;;g tidak dapatmendidik anaknya karena kemewahan terah m"endJroif^ri.r.ta unfuknlgl$ukan penyimpangan, hingga mereka gagal dalani terriaupan. oisisi baliknya kita menemukan oring miskin i"ig rriJrp pur-pu.u, urrut -anaknya berprestasi dan mendapat-gaji yang tinggi. Jadi, melapangkan
{g _menrempitkan penuh dengan ir"ut"" [il.rr"ui yarrt o*etuhui orehAllah.

Di Jerman terdapat dua ariran filsafat atheis. yang satu Ghibil danyang lain Bakhter. Kedua-crnanya mengingkarr atam-iavr"ili memiliki
Jyhan dengan alasan yang berttrak beiakin g. pertama, r.uru, di alamini ada Tuhan, maka tidak ada manus ia yang buta, 

'tuii 
dan cacat.Hikmah dari adanya Tuhan semua mendapat 

"nat- 
yun[ sama, makakecacatan bukti tidak ada Tuhan.

Kedua berkata, tidak ada Tuhan karena alam ini telah beg'alansecara automatik, karau di dalamnya ada Tuhan, maka Dia dapatmenciptakan dalam.bentuk yang beibeda. Dia d"p" 
";;;ubah gerakalamyang otomatis itu, maka kes-tabilan alam bukti tidak ada Tuhan.Bila dilihat sebenarnya mereka ini memiliki target;!.*u. puduateisme" maka cata dan jaran apa pun akan 

'ditemlurr 
untukmencapainya.

- [itl jawab pada ariran pertama, yang meng atakancacat bukti tidakada Tuhan bahwa cacat ying disebutkan adalah cacat secara individu,
.aea1 

h-idup ini saling menopang, yang satu buta dan yurrg ruru tuli. Iniberhadapan dengan miliaran man"usia yang dapat merihat danmendengar' Jadi, keberadaan orang cacat yang presentasinya sangatkecil tidak merusak kaidah umum da"lam penciptaan.

- {dpun yang kedua, bahwa kestabilan tatinan jagat rayabukti tidakada Tuhan, menurut kita malah sebaliknya. Karau iutut iri, buran danbintang terdapat cacat dalam beredar, niscaya rusaklah alam ini. Itukarena Allah telah menciptakannya darambentuk stabil dan tidak cacat.Jadi, dalam tatanan umum ditemukan perbedaan bahwa ada yangc1t2at agar hidup saling melengkapi. Kestabila, ."r"iuft un hikmahTuhan Yang Mahakuasa, sementara cacat menetapkan kekuasaan TuhanYang Mahakuasa.
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Bagi orang yang menginginkan kestabilan sebagai bukti iman,

kestabilan itu ada, dan bagi yang menginginkan cacat itu sebagai bukti

iman maka cacat itu ada.

Adapun masalah rezeki, umat Islam memiliki pandangan hidup

tersendiii. Allah menenangkan bahwa Dia Razzdq/Maha Pemberi

rezeki. Terkadang rezeki itu datang berkat sebab dan hasil usaha

manusia, dan terkadang datang tanpa sebab. Sebagai manusia beriman,

jangan pernah tertipu dengan sebab, karena bolehjadi sebab dan usaha

dilakukan tapi rezeki tidak juga datang. Seperti petani yang menanam,

namun saat panen, hama menyerang hingga gagal panen. Lihatlah pada

Pencipta sebab.

Kitu kutukun manusia harus berusaha untuk mencari rezeki sekuat

terraga, tapi jangan sibukkan hati setelah itu dengannya. Karena Allah

telah menjamin rezeki setiap manusia saat Dia mengundang mereka

lahir ke bumi.

ty"i" iF :6 ry r1";tl t"tungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang

beriman. Disebutkan iman, karena masalah rczeki terkait dengan iman

akan hikmah Rdziq/Tuhan Pemberi rezeki dalam memberi dan

menyempitkannya.
Bila dilihat dengan teliti dalam redaksi ayat yang kita kaji akan

ditemukan saat disebutkan melapangkan rezeki dengan "siapa yang

dikehendaki," tapi saat menyempitkan rczeki disebutkan dengan

"membatasi" bukan "siapa yang dikehendaki," karena melapangkan

rczekr menurut pandangan manusia sesuatu yang disukai, kita gembira

bila meraihnya. Untuk itu disebut "siapa yang dikehendaki" agar kita

tenteram karena -Insya Allah- mendapatkannya. Sementara sempit

rczeki disebut dengan "membatasl" agar tetap mubham/tidak ielas agat

tiap kita terhindar darinya. ***

I :',"-- --
f,'"" - ,.
h,i: r'- -*

f,*: .

9,+

IJI

(QS ar-Rflm [30]:38)

t, - W\ ;b ;*<-; ;iJ f3, €jii t': eG

tlr.fii { qlsT ;" i,,\}. Ojf)
Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya,

demikian (pula) kepadafakir miskin dan orang-orang yang dalam

perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang
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mencari keridaan Altah; dan mereka itulah orang_orang
beruntung.

Bila direnungi p.esan_ Arquran d,alambersedekah pada ayatini. ieterlebih dahulu menjelaska" ;;;; f)at sebelumnya (37). bahwa Alta]-yang melapunglln dan 
.menyempitkan rezeki. seakan-akan ia ingir:mengalihkan pandangan kita 6ahvia- hak untuk menerima rezeki Ailahitu tidak saja berhenti puau 

";;;rg oitapangt an-r.r.ti kepadanr.a.tapi juga harus dialirkun t.puJu-rJiuu o.ung, terutama kepada oransyang memerlukan dan susah. 
' -^*'6' lvruL@rrr.

,. , y,',::o itu avat ini ditutup dengan e'e*J'r(3 !,+-:J:*j o,u l-* u,
.,J'*'cdt rtulah yang lebih baik bagi orang-orang ronr *"n"ari keridaa,i

{;y!^i:;#;:#,,;y'fr ,^i':ir,irangberuntungSemuanvain-einsempit. yang tezekinya lapang ataupun

B andingkan 
^r,:t ̂ r,::..!r"San 

ay 1t zakat: S e s un g gu hny a z akat_ z a k ct ritu, hanyalah untuk orang_orang iotuir, orang_orang miskin, pengurus_pengurus zakat, qara mualaf yang 
_ dibujuk hafinya, untuk(mem e r d e kakan ) b u i a k. 

" 
r, ;; ;; ;1, rr, on r b e r hut an g, untu k j al an A I I a I tdan orang-orans 

.yang .secting aiio* perjaranan, sebagai sesuatttkeretupan vans2r-*-aiitto, tt1oi ir, )tun ;;;; uiig",onri tttsiMahabijaksana. (QS ut-ru*uut tg1,-60) pada at-Ta*buh-"oo ini tidakdisebutkan "kerabai dekat," r"r*-;;r;ut pada R'm 3g, seakan-akanRtm 38 ini mengisyaratkan t.pia"-tir" bahwa kerabar dekat aib b,amenerima zakat ma7' tni u.encana ;;;g terjadi oi untur. orang Islamyangkaya raya, hingga muslim yunjrui.r, sekali pun.Banyak dari merek ? yang t;;;il;, ..Saya punya keponakan atausaudara. apakah sava_bolel .;rb.;i;;[ut rut kepadanya?,.Saya katakan: ,.Demi aiirfr, 
^t"[, 

saja keponakanmu tahu diadibantu dari uans zakat mar r."t-oi" tidak mau menerima darimu.Karena kerabat iekat memrl,.l^'ir"t 
'"tas 

hartamr, uuit 
-iumu 

kayahingga harus membayar z1katuru, fur lduk kuyu.,,Iadi' jangan kaitkan tiga gotoffi rni' t..uuut dekat, miskin, ibnusabit dengan uans ,ut ut J"iit;; il]fu memiliki trat tertraaap kitawalaupun kita dalam t .uouu, ati. ai u.rit berhak menerima zakat mal.mereka tetap harus kita bantu ;;";-;;;';:Tr":l:1,^:1-Banvak ri,i i.#ru, r.,uuut ;;"il#*n'#nojij#iTdri::Tcontohnya' keruarga yang tidak ,,..niti* anak laki-rakl, menuris
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seluruh hartanya untuk anak perempuannya agar paman dan
keponakannya tidak dapat warisan darinya. Padahal seorang anak
perempuan hanya mendapat Yzwarisan, kalau jumlahnya lebih dari satu
maka mereka mendapat 213. ll3 dibagi kepada paman dan kemenakan.
Itu karena anak perempuan tidak memiliki saudara laki-laki yang
berstatus asabah, hingga mengalir kepada kemenakan dan paman.

Syariat Islam berpijak menengah, ia mengambil darimu untuk
kembali memberi kepadamu. Kenapa saat orang tua wafat dan
meninggalkan anak-anak perempuan tanpa warisan meminta kepada
paman dan keponakai agar menanggungbiaya nafkah mereka, namun
di saat ada warisan, paman dan keponakan itu tidak mendapat bagian.
Tentu ini tidak adil. Kenapa kita tidak memberi paman dan keponakan
padahal mereka yang akan melindungi anak-anak perempuan kita saat
mereka susah dan mendapat masalah.

Jangan masukkan kerabat dekat bagian dari orang yang memperoleh
zakat, karena dia memiliki hak yang wajib bagi kita untuk
membantunya saat kita susah sekali pun, apalagi di saat kita senang.

Cukuplah Allah mengkhususkan perhatian kita kepada kerabat
dengan sebutan "dzu al-qurba dar' tidak untuk miskin dan ibnu sabil.
Karena kata dzu berarti persahabatan yang kekal dan abadi. Tidak
disebutkan Fulan dzu al-'ilmi kecwli karena ilmunya sangat luas dan
sangat menguasai di bidangnya.

Bila diteliti pada ayat ini ditemukan urutan prioritas bantuan.
Dimulai dengan kerabat dekat karena kedekatannya yang abadi,
kemudian orang miskin yang tinggal sekampung denganmu, terakhir
ibnu sabil yaitu pendatang yang hari ini kamu melihatnya, mungkin
esok hari ia telah pergi.

Orang miskin dapat berubah kondisinya. Boleh jadi esok lusa ia
menjadi orang kaya dan mampu. Ibnu sabil setelah pulang kampung
statusnya pun berubah. Yang kekal dan menetap hanya kerabat dekat.
Untuk itu ia disifatkan dengan zhu yangmenunjukkan pefinanen.

Saat te{adi dialog di antara ulama tentang definisi miskin dan fakir
siapa yang paling butuh, maka Abu Hanifah berkata: "Orang miskin
adalah orang yang masih memiliki harta tapi tidak memenuhi biaya
hidupnya." Dalilnya, adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-
orang miskin yang bekerja di laut. (QS al-Kahfi [18]: 79) Sementara
fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Untuk itu fakir lebih
butuh dari pada orang miskin. Bila orang miskin dalam ayatyang dikaji

:

"
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ini perlu dibantu maka orang fakir lebih perlu lagi dibantu'

Kata khair/baik dapat berarti baik lawan dari buruk. Barangsiapa

yang mengerjakan khair/kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan
'meihat 

ftaiasan) nya. barangsiapa yang mengeriakan keiahatan

seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat ftalasan) nya pula. (QS

az-zalzalah tqgl: z-a) Atau dapat berarti lebih baik. istilah Alquran

sering mengartikan khair dalamartilebih baik.

rtr A: o:L-/- 
"y 

F'4is ituloh yang lebih baik bagi orang-orang

yang mencari keridaan Allah. orang yang paling baik adalah orang

yun! n.rolong dan memenuhi kebutuhan kerabat, miskin dan ibnu sabil

hu"v" menghaiapkan keridaan Allah. Dia melakukan itu bukan unhrk

pamer atau-mencari ketenaran. Karena orang yang berbuat baik akan

mendapat upah dari siapa dan apayang dia kerjakan. Barangsiapayang

ikhlas tur.ru Allah, Dia akan membalasnya. Barangsiapa yarLg bekerja

karena pamer di hadapan manusia, maka dia mendapatkannya dat'.,

mereka.
orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah lal<sana

fatamorgina di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-arang
'yang 

dihaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya
'sesiatu o[oprn. iidapatinya (ketetapan) Atlah di sisinya, lalu Allah

memberiiai kepodoiya perhitungan amal-amal dengan cukup dan

Atlah adalah sangat cepat perhitungan-Nya. (QS an-N0r Val:39)
Ikhlas dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara nyata.

Karena ikhlai sangat terkait dengan niat. Boleh jadi, kamu berbuat baik

di hadapan orang banyak dan niat agar yang lain mencontohnya, atau

ugr. -rlrt *e."ka dapat ditutup. Dalam hal ini kamu telah membuat

triOiri baik hingga rnendapat dua pahala; pahala amal baik, pahala

seperti orang yang beramil kureru melihatrnu beramal hingga hari

kiamat.
Allah menggambarkan orang yang bersedekah karena ria dengan,

hai orang-rroig beriman, janganlah kamu sekalian mengftilangkan

(pahala)" sede{ahmu dengan menyebut-nyebutnya ^ 
d-an menyakiti

'(p"roroon si penerima), seperti orang yang menaJkahkan hartanya

ior"no ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan

hari kemudior. (Qs al-Baqarah l2l: 26$ dan yang bersedekah ikhlas

karena Allah dengan, dan perumpamaan orang-orang yang

membelanjakan hartinya karena mencari keridaan Allah dan untuk

keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran
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tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan
buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka
hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu
p erbuat. (QS al-Baqarah l2l: 265)

Allah menitipkan nurani dalam diri manusia sebagai neraca dan
pelajaran bagi kita. Orang yang berbuat baik kepada orang lain untuk
membelinya atas agar orang itu tunduk kepadanya, maka nilai akhirnya
adalah orang yang diberi itu mengingkari perbuatan baik itu, bahkan dia
benci dan dengki kepadanya. Ini merupakan balasan setimpal kepada
orang yang berbuat bukan karena Allah.

Inilah makna: "Waspadailah terhadap kejahatan orang yang kamu
perlakukan dengan baik," Kenapa? Karena saat kamu mengungkit amal
baikmu padanya membuatnya merasa terhina, hingga dia membencimu.

Pesan Allah, jangan lakukan kebaikan untuk mencari ketenaran atau
tujuan dunia. Karena kebaikanmu akan ditolak orang dan kebaikanmu
akan dibalas dengan keburukan. Carilah rida Allah, bila mereka
mengingkari perbuatan baikmu, maka pahalamu tidak akan berkurang di
sisi Allah.

Telah kita sebutkan saat saya ketemu supir dt al-Jazair yafig
mengantar kami ke tempat tujuan yang kami inginkan, saat kami tanya:
"Berapa harus saya bayar?" Dia berkata: "Lillahi Ta'ala." Maka teman
saya berkata: "Kalau begitu mahal sekali."

Untuk itu Arif Billah berkata: "Orang yang berbuat karena mencari
rida Allah maka dia telah meninggikan nilai dari perbuatannya itu."

Allah yang Mahabijaksana saat memerintahkanmu untuk memberi,
maka itu semua agar Dia memberimu di saat perlu. Seakan Dia berkata:
"Tenanglah Aku telah menjamin kehidupanmu. Bila kamu jatuh miskin,
maka apa yang pernah kamu lakukan akan terbayar untukmu."

Perkara ini semakin jelas dalam menyantuni anak yatim. Kalau
masyarakat miskin melaksanakan sabda Muhammad: "Saya dan
penyantun anak yatim di surga seperti ini." Niscaya setiap orang yang
mati dan meninggalkan anak yang masih kecil akan tenang. Karena saat
satu ayah wafat akan timbul ayah-ayah baru yang menyantuni. Inilah
asuransi Islam yang sebenarnya bukan PT Asuransi Syariah. Hendaklah
takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di
belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan

585



Tarsn Sve'nqwrJu-n ro

yang benar. (QS an-Nisd' [4]: 9)
Di sisi lain, bila orang tua bertakwa dan berkata baik, maka

ditemukan manusia yang akan menyantuninya. Buktinya kisah tembok
yang dibangun Nabi Khidir karena di bawah tembok itu ada harta milik
anak yatim yang orang t.;tranya saleh. Inilah asuransi. ***

b (QS ar-R0m [30]:39)

4 A; ti' $'fi.- 65- f, n;tli gA -o-VAY; A fiv 6
@ t';*li # "+ia 

$ ^; <,'+j jS
Sesuatu riba (tambahan) yang kamu sekalian berikan agar dia

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidakmenambah
pada sisi Allah. apa yang kamu sekalian berikan berupa zakat
yang kalian maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka

(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat
gandakan (pahalanya).

Allah mengetahui bahwa makhluk-Nya berbuat baik dan mengharap
upah darinya. Di dunia ini sering kita menemukan terkadang upah kerja
itu tidak dlbayal atau dibayar di bawah upah standar. Dalam hidup ini,
kita juga sering menemukan orang miskin memberi hadiah kepada
orang kaya sesuai dengan kemampuan orang miskin itu. terkadang
orang berniat agar orang kaya itu membalas sesuai dengan
kekayaannya. Jadi, miskin saat memberi mengharap nilai tambah,
walaupun tidak disyaratkan. Bisa saja si kaya membalas hadiah itu
dengan yang lebih baik atau bisa jadi dia tidak memberikan apa-apa.
Tapi bila seseorang bersedekah atau membayar zakat maka Allah akan
membayarnya dengan berlipat ganda, tergantung keikhlasannya.

6:t i € $ dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan

makna riba di sini adalah ziyddah/tambahan dari setiap bentuk
pemberian. Tambahan ini bukan merupakan syarat akad dalam
pemberian itu, tambahan ini dapat berupaharta dan sarana, maka hal itu
boleh seperti hadiah dan hibah. Tapi bila disyaratkan tambahan dalam
akad, maka itu riba yang dilarang. Allah memusnahkan riba dan
menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap
dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS al-Baqarah l2l:276)

Definisi riba itu ialah: "Setiap pinjaman yang mendatangkan nilai
tambah adalah iba." Demikianlah Abu Hanifah yang biasa duduk di
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:#H?,f,? ilil:jl,;.i{ #-,,.'ff .l":iil:Bffi ##llrepadanya. t dalam bentuk ;;isitu'bia "#il#'T.,1?,X?
.?,, - 

_---- vvurrJr sarana dari uang yang kupinjamkan

,*lir*;:: 
* arit ltli ,r ,i asar dia bertambatt pada harta

mendapat nilulo.-"?o.itu tidai r
ru*#"?,r# :',:;f:,"liXi#n:j:#i,f"i fr{t ^;" : 

n 

": ! Kam u

, w"r,rp* sebagian uramau"..5*u nirai turriiai;;:.* hibah vang

iif 'lJffi ilf ,,:ry,ru,,e[u*tl#ffX1*:,iy:',::^1":.trentans-rffi;I:rtr!#Tfig1"f,::$:r,v;'r:t?:ti:;,
b,e.1ik3n berupa zakat van, i^j,-:i-ji) 'v frt 61 dan apa yang kamu

,#pr{,-ltx*g*{iq,,;#rM:y,i;;' i;;; ^l::i'';:t:' 
i i : ; r,r * * 

" 
* t,i i *i) i tup o a o A il a hptnJamon itu unta

W
, KenaPa pahala rnernini^*r--

ffi:*#J,,*#f *:Hy,"ff*'_"Ti{qt,ffi rx,..HiH#;
yang dipinj;"*rd prtrJalDan pemilik r

fru*tri*:x'F,tilffi t;*,{;r*ffi#trffi
ffi;;e# T:'f "HTI"i:fff 

[X"T"fff T##i#,::iffi;
Agar pinjam an berlalanharmonis 

maka AIIah meminta transaksi itu

587

I
E
E

lr","
f-b=-



Tersm. Sve'Rewt Jrlro t o

terjadi secara tertulis. Hai orang-orang yang beriman' apabila kamu

beimuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan'

hendaklah kamu menuliskannya. (QS al-Baqaruh l}f 282).Tapi blla

,lf"f, Vrf.i" dan hati tenteram terhadap penerima pinjaman boleh juga

tidak dituli s. Akan tetapi iika sebagiin kamu mempercayai sebagian

ir"i tr*, maka hendailoh yong-dipercayai itu 
-menunaikan 

amanatnya

?i"kii"irl dan heiiaktai nTeitatcwi kepada Allah Tuhannya; dan

)l r" irfi in kamu (p ar a s aks i) m eny embunyikan p er s aks 
-i 

a-n.. b o r a n g s i ap a

"yoig i*yembuiyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orqng yang
'b"rZoro iatinya;'dan Afiah Maha Mengetahui apa yang kamu keriakan'

(QS al-Baq arah l2): 283)
'--Yurrg penting p*iu*a" harus dibayar' Saat orang miskin menunda

p"*uuyr'ru, tcep-ada o.urg kaya, maka timbul benih-benih kesusahan.

pada saat itu jangan salafr<an-orang kaya bila tidak mau lagi memberi

pinj aman. Kaiena mereka telah melanggar kewaj ibannya' * * *

(QS ar-Rtm [30]:40)

t,# al7i{=;;9 "4:* $;, r "#L's;l\ ;i'

@'rfAu; $-J )"5 ii; n fiit't 35' ;
Allah-lah yang menciptakan kamu sekalian' kemudian memberi

kalian rezeki, kimudian mematikan kalian' kemudian

menghidupkan kalian (kembali)' Adakah di antarayang kamu

sekutikan d"ngon Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang

demikian itu? Mahasucilah Dia dan Mahatinggi dari apa yang

mereka Persekutukan'

PenciptaanalamsemestahanyadilakukanAllah,walaupunbanyak
jurrrlahta,mkafirtapitetapsajatidakseorangpunmengakudiadapat
mencipta dirinya ,.rdi.i. U"t"L itu saat Namrud mengaku bahwa dia

-r-po -"rgftiArrpkan dan mematikan, Ibrahim menyadari bahwa

ucapannya itu otio"g kosong karena membunuh orang bukanlah

mematikan, dan membiarkanmu tetap hidup bukan menghidupkan'

Kalau Namrud dapat menghidupkan bagaimana cara menghidupkan

orang yang telah hiduP sebelum dia?

Bedakan juga intaru mematikan dan membunuh' Membunuh

merusakstrukturtubuhhingganyawakeluardarinyasedangkan
mematikan dapat terjadi tanpa merusak tubuh' Contohnya' bohlam yang

588



en- ROra so, Juz zr

putus tidak dapat memberikan cahaya, tapi bila bohlam diganti bukan
berarti listrik padam. Listrik ada, tapi ia perlu kepada bJhlam yang
bagus.

Begitu juga halnya dengan masalah rezeki tidak ada seorang pun
yang mengaku sebagai sumber rczeki.

e:t i i;ae .sit rtt ,eiloh-loh yang menciptakan kamu sekalian,
kemudian memberi kalian rezeki. Buktinya, Allah menjadikan sebagian
daerah dalam keadaan paceklik, di situ semua orang taya dan miskin
sama-sama lapar dan kekurangan pangan. Kalau ada pemberi rezeki
selain Allah maka dia. dapat menyuburkan daerah pacekht ini.

:e ; €.t q e ,; Ee; ,t',y 'J; J"l '&'? kemudian
mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian (kembali). Adakah di
antara yang kamu sekalian sekutukan dengan Attah itu yang dapat
berbuat sesuatu dari yang demikian itu. Ta:nyakan pertaniaan ini dan
biarkan mereka menjawab: Apakah patung dan berhara mampu
menciptakan, memberi rezeki, menghidupkantan mematikan? Setahukita manusialah yang menciptakan dan memahat patung, bila satupatung patah tangarnya manusialah yang mengumpulkan dan
memperbaikinya. Di mana akal pikiran merekai

Berhala-berhala yang mereka seru selain Attah, tidak dapat
membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) diiuat
orang. (QS an-Na!tlt6):20) Lihat juga eS al_Hajj l22l:73.

Kata min pada :d i menunjukkan tab,ith/sebagian maksudnya
mereka tidak dapat menciptakan walaupun satu partikel yang sederhana
dari makhluk, atau memberi rezeki, menghidupkan dan irematikan.
untuk itu komentar dari perkara ini adalah satu ucapan: ca ;w, ut;';
o;.H Mahasucilah Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka
persekutukan. Kita mensucikan Allah dari memiliki sekutu. Bila
Muhammad telah menyatakan bahwa Allah berkata: ,,Tiada Tuhan
selain Aku," dan tidak ada yang membantah pernyataan ini, maka
pernyataan itu benar. Katakanlah: "Jikalau ada tuhan-tuhan di
s.amping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan
itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy.,,(eS al-
Isr6' [17]: 42) ***
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AKIBAT YANG BURUK DAN YANG BAIKDARI PERBUATAN MANUSIA
(QS ar-Rfim [30]:41)

,at\i,s$

@.6H.#W"Jrg r"r.A-Telah nampak kerusakan di darat dan di toui ax"ortt on karenaperbuatan to:go1*?ry":i!, supaya Allah merasakam kepadamereka sebagian dari (akibat) peibuata" *";;;;g;r mereka
kembali (ke jalan yang benar).

Kata dzahara afirnya bdna dan wadhafua/terah jeras tapi terkadangtidak terlihat. Serama anun *""gurut", ayat diatas, maka kerusakanitu ada dan telah teqadi,.tapipara penrryk menutup_nutupinya sehinggaia bagaikan api daram_s.t* vuog iiuu-truu ouput ri"*r#masyarakat.
Kerusakan itu terkadang-tidik terlihat ,"ii .r.* ,.gr,rfrrya sangatdirasakan. Contohnya,. Se.mna bumi yang menguak ke-curangan yangdilakukan oleh para i^roy* uuo**u, pada saat gedung seresaidibangun, kerusakan yang dlakibatkin tidak r..rui-J.rgir*iestek tidakterlihat, baik karena keteGdoran utuu rrpu, tapi padasaat gempa terjaditerkuaklah kebobrokan *rotrr insinyur yang ingin mengamb, untung

fl]|il*l':r dengan mengabaikan t"'eta,iata,i p;;dil; penssuna

Saat kecurangan mewabah dan menyebar, Allah pastimemperlihatkan efeknva kepada manusia..p 
^d; 

;;;;;, riiut seoraogpun yang dapat merawan efek dari kerusakan y*g ai#riJr.uo. Allahsengaja campur tangan untuk membuka k;ok- n"rr';rak danmenimbulkan efek dari apa yang mereka kerjakan. 
r---- r-

Terkadang dzahara.bermakna gharabaikem"norgon,seperti flrmanAllah: Maka kqmi berikan keluani i"i"a, orang-orang yang berimanterhadap musuh-musuh mereka, rafu izeka yynjadi orang-orang yangmendns. (QS ash-Shaff [61]: t4) Lihat juga eS ut_rrh.i_i ie1, +. t uobermakna'uluwhinqgi. seperti,' maka'mereka tidak-bisa' mendakinyadan mereka tidak bii (p"til *itrirlsirvr. (QS al-Kahfi [18]: 98) Jadi,makna it:'it'71,- kerusakan akan menang, dan meninggi saat manusia
mengikuti hawa nafsu. Andaikata kebenaran.itu menuruti hawa nafsumereka, pasti binasarah rangit dan bumi ini; dan semua yang ada di
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dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka

^-,:n;u::,X,15\i!i';'',;;;;:,";;;,;;tingdaii"o,ffiZ,,na(eSKarena Allah telal menciptakan arayt ruyaini dalam keadaan baikdan layak pakai. -9"m"uyu*rrilrr*. menyambut manusia. Buktiperkara ini benar riharrah ii-ri#;i ouri pru,lt ffiil; yang tidakada campur tansan manusia, ,ia"t tii,lemukan t.*rrt* ai daramnya.ridaktah mung-hin 
.bys! ;;;;;;'iioaopo,t on bri;; ;;, matam pun

!l:kf::&;TT{:f{ d: ;;f; 
; *., n i - *., tu ;' ;; ; ;; p a d a g a r i s

Tapi' apakah Alrah *.o.iptukuo t1t1 aal memfasilitasi kita dengan,H,llm#'#"t. oi'i"'i i#iiiir, oi ;;;ilffi;;usia sedang
darang ruut *#lgkuti 

manhuiy?neu"it rr*lia"t. rt*.utun utu,

ilt*##I;,};ililh#:ff iHHi.Hff ,_##__fi1x,;1i,ffi

Allah memperingitkan manusia d.ensa.1 kejadian-kej adian yangterjadi di sekitar mereka seakuo-ur.L 
,r..1u.a-r-u, it, u".tuL: .,Lihatrahakibat urah manus ia yangmerawan *uorru: a,"rr. {#ffi;bah datangyang timbul akibat utut-manuri",-a:*irt* mereka bertambah rindukepada Allah dan,-bertam;;h ;h'i.taatan kepada_Ny a, tapi saatmusibah itu dapat diatasi -.r.h'J"rgan mudah o*..pu'trrelupakan_Nya dan tidak meniadiki;;; ffi;#{iruiurun.

Kata dzaha'o'd"ngun d.-itiui miiunjukkan sesuaru yang terjadi,;ffil;fil, Jt-T:H:i#fl;i# mengurangi r"*iuruo, uru,,

*J,#:,Jya J<erusakan a"rur_b"rur.. let{ tery.adi pada zaman

H*ll*-*:r#rffi,*'lr,{l;i,:;ffill*ft lffi
Akibat permusuhan yang merusak ini, Nabi Muhammad pun berdoa:

":; 
"l! r:o :#w mus r b-ah r'"r'io^- *:-11ka d a t am t 

",,i,r, p ac ekt ik

i:#:.ti;L{;#::z?;;iif {:;,lt;IIiiH^:l!x#:rr*{i
ir""t,,_",ffi ffiHi}ffiT,ffi ?o:::::,;l}:[""Je;,xrdl,itantara makna fltt jt i rr-ii * zin nampak kerusaka,n di darat
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dan di laut.

Allah menerangkan sebab timbul kerusakan ini u"r3r g4f '*? t
disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Bila diteliti saat Allah
mengucurkan rahmat, Dia tidak menyebutkan alasannya; tapi saat
kerusakan datang, ia menyebutkan sebab arasannya. Karena rahmat dari
Allah pertama dan utama, terjadi berkat fadilat-Nya. Sedangkan siksa
terjadi berkat keadilan-Nya, Dia mengatakan: "Bila kamu melakukan
ini, maka akibafirya ini."

Satu hal yang perlu saya terangkan, bahwa Alrah memiliki standar
satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat. Barangsiapa membawa
amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kati ripat imalnya. (es
al-An'0m [6]: 160) Dapat diartikan satu kebaikai dapat -.rrrtrpi
sepuluh kesalahan. contohnya, bila di kantor ada sebelas-pegawai satu
di antaranya baik, maka dia dapat menutup kesalahan rcplrtrrt lainnya.
Inilah yang sering kita lihat di kantor pemerintah. Kita lihat para
pegawai sibuk tidak tentu arah. Yang satu membaca koran, yang satu
minum teh be{am-jam, yang satu tidak datang sama sekali. Di balik
tumpukan file ditemukan satu pegawai yang tekun beke{a membantu
masyarakat. Bila kita kehilangan dia maka terjadilah kerusakan, dalam
arti pelayanan publik terhambat. Artinya, bila timbul kerusakan, itu
karena keteledoran dan kesalahan telah melewati ambang batas.

Selama Allah berkata: /6t q.lt 'qk w. disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, maka kerusakan pasti datang dari sisi
manusia. Kita tidak menemukan polusi udara yang ditimbulkan oleh
Tuhan, tapi kita menemukan polusi akibat campur tangan manusia.
Buktinya, saat kita pergi ke padang rumput yang belum dihuni manusia
kita temukan udara di sana sangat segar.

Allah Surt telah menjamin persediaan sandang pangan untuk
manusia. Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yong kokoh di
atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar
makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa. (penjelasan itu
s_ebqgai iawaban) bagi orang-orang yang bertanya- (es Fushshilat

!1ttr 10) Tapi bagaimana mungkin kita mengalami krisis pangan?
Karena pangan timbul dari usaha dan kerja keras, sedangkan kita d;duk
bermalas-malasan. Lebih jauh lagi kita pun merusak lingkungan hidup
akibat sikap ego.

Kita baca bahwa Amerika Serikat membuang susu ke laut dan
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-,,i '--. > ..
*r:, t+-l tef

ti saat Allah
a: tapi saat
r rahmat dari
tngkan siksa
L melakukan

iiiki standar
a rnembawa
nalnva. (eS
t menutupi
egau,ai satu
luh lainn,va.

lihat para
. )'ang saru
ti. Di balik
membantu

kan. dalam
:sakan. iru
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ti man'._<.:

'cn

t-^'
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F r1.r:-
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lait :.: -:

,-- - :--
lu*. 

-:

menghancurkan 
.makalan layak konsumsi daram partai besar hanyauntuk menstab,kan harga,-sementara di berahan uumi yang tainditemukan manusia yxi{eraparai ladi, inilat sikap ego yang merusak.Adapun sikap pemalas pernah i"4uoi di M;;i.'p;;'zaman duru,sehingga daerah pertanian;enjadi guln pasir.

Kata ''>;'? dabm bahasa xua uaa kasaba dan iktasaba. Kasaba
untuk berbuat baik dan iktasaba untuk berbuat buruk. Karena kebaikandapat dilakukan mukmin ,".* 

-ro**1, 
tanpa ada beban danketerpaksaan' Sedangkan kejahiin bertentangan dengan nurani yangsehat, hingga saat dilakukuniauu"uu, aan tete"rpats#. 

'
contohnya, saat duduk ai rumatr, t rta dapatmerihat istri dan anakperempuan kita kapan. saja. Tapi saat kita -.r*rri ,*r. gadis orang,maka kita pun curi-curipandanj, r;;? gerak-gerik kita penuh denganbeban' Kenapa? Karena kita melakukan rrar vang-naram JuI 

"*u.rg.Tapi kenapu p?d? ayat ini kejahatan disebut dengan kasababukaniktasaba? Karena kejahatan t"rur, *"":udi perbuatan biuru dan mudahdilakukan hingga -:"qrril dd*s-;; uagaitan *"iui.*i, perbuatanbaik' Adalah puncak 
- 
tgjatratai, 

--r# 
,.orurrg bangga karena telah

ffi;,_ ffil;,y* kejahatan 
' i;; memarne,kanila di hadapan

.t* 
glt W &g supaya Allah merasakan kepada mereka

sebagian dari (akilyt) perbuatan mereka. Idzdqah/merasakandi sinimaksudnva uqdbah/sikiaan. ra -"rur1tan riilr;;;;;an, sepertikaml menyiksa anakmu ugu. Aiu;.*iu}r.
Telah kita jeraskan, 

1ingu, pisattan 
.peristiwa dengan pelakunya.Pada saat Ailah menyiisa mun sia 

-at 
i-uat ulah ffi;k; berrujuanmembuat mereka **.1 9*i 59ufpuu" dan mengembalikan merekakepada fitrah iman. Fitrah i"i u"iturruo serama i..ruJu.uo imannyatimbul' Ada yang bertahan ruto- uutun kemudian kJmuari bgimelanggar, adayangbertahan setahun atau bahkan ,",r*u, ii-oup.Allah telah menyiksa. kaum unr quraisy akibat kekufuran merekadalam wujud keraparun, hingga tiaat iaa yang dapat dimakan kecuaridaruh unta yang bercampur dengan kotorannya. Kata ,*U-A [*mereka kembali lke i,alan yang benar). Karena pesan i"i ;;; di dunia,bukan di akhirat. aitun -!nvii;;#; di dunia agar mereka berimandan bertaubat. Karena mereka hamba dan makhruk A,ah dan DiaMahakasih lebih dari ibu kepada unumfu. ---
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dan di laut.

Allah menerangkan sebab timbul kerusakan ini u,tir 64f 
,*i; 

r;,disebabkan karela 
ryrb1lnn langan manusia. eil, dir.fii;";r;mengucurkan rahmat, Dia tidak menyebutkun uluru*yu; tapi saatkerusakan datang, ia menyebutkan ,.uro alasannya. Karena rahmat da,Allah pertama dan-.ytama, terjadi berkat fad,at-Nya. Sedangkan siksaterjadi berkat keadilan-Nyu, iiii i"ngatakan: ..Bila kamu merakukanini, maka akibatnya ini.,,

safu hal yang perlu saya terangkal, bahwa Alrah mem,iki standarsatu kebaikan dibatas dengan,"prii,r,-- tuli r,pri ;;;;;;;;;r a memb aw aamal yang baik maka bag-inya firi"irl seyulyh.tqlt t$ot amatnya. (eSal-An'6m [6]: 160) Da[ai a{^i*^ satu kebaiuai dwat menutupisepuluh kesarahan. contohnva, uiir? ;;;;", #;;'";:'r"*"*"i sarudi antaranya baik, maka d_1?"d;p";;"utup kesarahaa sepuruh lainnya.hilah yang sering_ kita lihat ii- tur,o, pemerintah. 
-rliu 

fihat parapegawai sibuk tirtak^:r* arah yang satu membaca koran, yang satuminum teh bery'am-jam, yang satu tiiak datangsama sekali. Di baliktumpukan fire ditemukul.-ril p.!u*ur vu,g tJtor-il;;; membantumasvarakat. B,a kita keh,angan ;i";"t;;ilil, ffitakan, dalamarti pelayanan pubrik t"rrram"uui. Linyu, biia timbui kerusakan, itukarena keteredoran dan kesarahan'teiltr metewati ambang batas.Selama Allah berkata: u,rjr 64i .*, a. iririo"* karenaperbuatan tansan 
.manusia, maka Lysatan ;rrr;;;;rr dari sisimanusia' Kita tidak menemukan n"*l udara yang ditimbulkan olehTuhan, tapi kita menemukan p"liri ,r.iu;,-;*fi;;d; manusia.Buktinya, saat kita pergr ke ororl"*-"*out yang belum dihuni manusiakita temukan udara di *ru ,ur*uJ;.;;r.'

Allah Swt tet1h. 
T*j11n]" 

-fE 
r"oi"", sandang pangan unrukmanusia. Dia menciptakan- di O"i-ii,

atasnya.Dtamemberkahinyair"""",f "ilX:;"tr;::r;:;rr";:r;:rl;
makanan-mahanan (penghuir) 

"io a"io* empat masa. (penjerasan itus e bagai i awab an ) 
?:,r: :*i*;;?;{ ;?"s 

.b;;;;;. 
f qI' ru.n rmut[al]: 10) Tapi baeajmala murgkin i.itu n,"rgrtami i]isis pangan?Karena pangan timbur au.i urrrru ?* u;, keras, sedangkan kita duduk

nHffi#i;san Lebih i* ,"il;;* merusak riigkungan hidup
Kita baca bahwa Amerika serikat membuang susu ke laut dan
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-;s 6.

rt Allah
rpi saat
mat dari
ln siksa
lakukan

standar
entbawa
r.r c (QS
renutupi
rr'ai satu

lainnya.
:rat para
ang satu
Di balik
embanru
:. dalam
Lkan. iru

karerta

dari sist

,lan oleh
manusle.
manusil

n unr-i\
hOh(tl. -r .

;-- - -.-

/o-.,1r; . - :,

ush.h -.:
pans3:-
ta du; *r-
an ht;..:

lr,,' :--

menghancurkan makanan layak konsumsi dalam partai besar hanya

untuf menstabilkan hatga, sementara di belahan bumi yang lain

ditemukan manusia mati kelaparan. Jadi, inilah sikap ego yang merusak.

AdapunsikappemalaspernahterjadidiMesirpadazamandulu,
sehingga daerah pertanian menjadi gurun pasir'

Kata 'o;? dalam bahasa Arab ada kasaba dan iktasaba. Kasaba

untuk berbuat baik dan iktasaba untuk berbuat buruk. Karena kebaikan

dapat dilakukan mukmin secara normal, tanpa ada beban dan

keierpaksaan. Sedangkan kejahatan bertentangan dengan nurani yang

sehai hingga saat dilakukan ada beban dan keterpaksaan'

Contohnya, saat duduk di rumah, kita dapat melihat istri dan anak

perempuan kitu kupun saja. Tapi saat kita melihat anak gadis orang,

maka i.itu p,r., curi-curi pandang, semua gerak-gerik kita penuh dengan

beban. Kenapa? Karena kita melakukan hal yang haram dan curang.

Tapi kenapapada ayat ini kejahatan disebut dengan kasaba bukan

iktasaba? Karena kejahatan telah menjadi perbuatan biasa dan mudah

dilalrukan hingga mindarah daging ia bagaikan melakukan perbualan

baik. Adalah-puncak kejahatan, saat seorang bangga karena telah

berhasil melakukan kejahatan dan memamerkannya di hadapan

khalayak ramai.
tj,; qiit '# i*"9, supaya Allah merasakan kepada mereka

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka. Idzdqah/merasakan di sini

makJudnya ,qitot ttit iran. Ia merupakan siksaan perubahan, seperti

kamu menyiksa anakmu agar diaberubah'
Telah 

-kita 
.1elaskan, jangan pisahkan peristiwa dengal pelakunya.

pada saat AGh *"nyitru manusia akibat ulah mereka bertujuan

membuat mereka sadar dari kealpaan dan mengembalikan mereka

kepada fitrah iman. Fitrah ini bertahan selama kesadaran imannya

timbul. Ada yang bertahan satu bulan kemudian kembali lagi

melanggar, ada-yangbertahan setahun atau bahkan seumur hidup.

Allah telah meriyiksa kaum kafir Quraisy akibat kekufulan mereka

dalam wujud kelaparan, hingga tidak ada yang dapat dimakan kecuali

darah unta yang bercampur dengan kotorannya' Kata tt'i' ,$3 agar

mereka kembali (ce jalan yang benar). Karena pesan ini masih di dunia,

bukan di akhirat. Allah -lnyikru mereka di dunia agar mereka beriman

dan bertaubat. Karena meieka hamba dan makhluk Allah dan Dia

Mahakasih lebih dari ibu kepada anaknya' ***
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itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari kepunahan. Allah
menyebutkan tentang peradaban Firaun: kaum Firaun yang mempunyai
pasak-pasak (tentara yang banyafr). (QS al-Fajr [89]: 10) dan Iram;
yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri
lain. (QS al-Fajr [89]: 8) Ini bukti adanya Zat yang Maha Kuat yang
dapat melenyapkan satu peradaban tanpa sisa.

qF Cgt ;tr? kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang

yang mempersekutukan (Allah). Sangat sedikit dari mereka yang tidak
menjadi musyrik. Dikatakan yang sedikit ini adalah anak-anak kecil dan
orang gila serta orang yang tidak memiliki kebebasan penuh. Bila
dibandingkan jumlah yang sedikit ini dengan jumlah kekufuran yang
besar, maka yang sedikit ini diinginkan Allah adalah kebaikan. Karena
mereka akan masuk surga tanpa hisab.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Mahakuat melindungi
Muhammad dan mukminin. Selama perkaranya demikian, maka
Muhammad jangan terpengaruh dengan makar atau tipu daya atau
hasutan mereka yang mengajak untuk berpaling dari menyembah-Nya,
seperti ucapan: "Kamu menyembah Tuhan kami satu tahun, kami akan
menyembah Tuhanmu satu tahun berikutnya." LJntuk itu Allah berkata:
***

(QS ar-Rtm [30]:43)
";;r 

?; *" ; E e 4i stai;j ;S
;fr$- t/n1, ,,,€/nu, ,1
V c:ft-,a-t-ELft,y,4

OIeh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus
(Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat

ditolak (cedatangannya): pada hari itu mereka terpisah-pisah.

#t **,W3 CA obh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada

agama yang lurus (Islam). Maknanya tenangkan hatimu wahai
Muhammad, penuhi harimu dengan beribadah kepada Allah, karena Dia
telah berjanji akan memenangkanmu dan memenuhi doamu yang

berbunyi: 'JIi # I * WU F ,P wTj'st:ar Lil'r' Grn
Ahmad)

Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar;
maka meskipun Kami perlihatkan kepadamu sebagian silcsa yang Kami
ancamkan kepada mereka ataupun Kami wafatkan kamu (sebelum ajal
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menimpa mereka)' no:ulkepada Kami saja.rah mereka crikembarikqrt.lii 
i o,Y : #i l il fl , ; 1 1-"; 

i;"; 
^:", 

; k#,1, i i, r *.;; ; ;; ;,^li k,, a, n i u

offi,fl X'tr#:::,: :K#,' 
Disebutkan wajah karena wajah

AIIa_h kita melerakk 
^i^:^n;i;;H,'' 

saat sujud dan meratap kepada

,,, j:l1f iffi ,#*3,X1fr lX,lXl,i1m"l"ffi 'm:iffirt;,il
Yf",rr:, r,uouprun tanganmu u.rrfu-l-13h, 

k:o..u9u p".irLh airrt"

ff J,jll,Y* 
ni'i a',-,i,ri;:#1,::.:1H:',*n#ffl- 

.::Xffi* 
i; ;x o" ii,'l .";;:i;f ;:;:;y:,* ;:;T;#rH#kiamat' rtt 'n li i; r yang ,oi nrro, ditorak (kedatangannya).Maknanya bahwasaat keinginan Allah dakngmaka tidakyang dapat meneharansir;.-;;;.1*t 

.t.tJtup;;_ A[rr, ]"#i:X;ketetapan itu pastiterjra? rii"t i* jirrnk 
kembali.Kata iijt- suatu han, mal<nur* nun kiamat yang tidak dapatditolak. Kata oit^U" pada hari itu

mereka yang duru bersatu padu untur, 

mereka turpisah-pisah adalah
sekarang di akhirat .utur,u".rr,ffir.gtr.HL::; iffi:i*#;permusuhan mereka ini tanyak otil;J* Alquran.Atau o-*,*:" artinya O"*r.r, ,rl'

yarrg hidup bahasia;{i,,surga dan ** iriT]J, IL,T.T:r::,;#::r:e#?f 
;':;:::;:,:,tr;:;?:ii;ij;ir*,dararnkemu;;il".(yaitu)

mengikutinia. fqs";r-n, qarah l2l: ,oo, 
o" diri dari orang-orang yang

Kemudian AIIah bertuma;'il#;iondisi 
cerai berai di akhirat itu,dan sebab akibatnva airiruuilur'ffiri*r 
daram kehidupan dunia.Karena Dia tidak plrnarr _;;il;ilJJ.Lun*. _._
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(QS ar-Rtm [30]:44)

@ |rt3+1 ;*titLy. Jt ;; ":;&i:t rS ;
Barangsiapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung
(akibat) kekafirannya itu; dan barangsiapa yang beramal saleh
maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat

yang menyenangkan).

Selama kiamat tidak dapat ditolak, maka waspadai dan introspeksi
dirilah. Karena barangsiapa kafir, maka dia sendirilah yang
menanggung akibat kekufurannya itu. Disebutkan dengan 'ald/ahibat
bukan la/bagi, maka perkara sebaliknya, barangsiapa yang beriman
maka baginya pahala keimanannya.

Setelah Allah menjelaskan bukti-bukti nyata atas keesaan-Nya di
alam ini, Dia berkata: "Aku akan menciptakan kalian manusia dalam
keadaan mukhtar dan memiliki ikhtiar, hingga Aku tidak memaksa
seseorang untuk beriman."

Diciptakannya ikhtiar dalam taklif -setelah paksaan dalam bukan
taklif karena Dia ingin manusia taat secara suka cita, bukan secara
terpaksa dan suka duka. Kalau bukan karena itu, Dia sangat mampu
menciptakan semuanya dalam hidayah, dalam keadaan tidak seorang
pun dapat kufur, sebagaimanayang telah Allah ciptakan kepada langit
dan bumi dengan firman-Nya, q-b *f Kami datang dengan suka hati.

(QS Fushshilat [41]: 11)
Saat manusia diciptakan memiliki ikhtiar, Allah menetapkan kaidah

t:S * .S * barangsiapa yang kafir maka dia sendirilah yang
menanggung (akibat) kekafirannya itu, dan kebalikannya tidak
menyebutkan iman tapi amal tt:t$;" 'fr+at6 A.G ,ry 6j dan

barangsiapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah
mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan). Kenapa? Karena
kaidah iman yang berisikan keyakinan kepada Allah Tuhan yang
Mahakuasa dan Maha Esa ialah menaati perintah-Nya dan
ditegakkannya taklif. Ringkasnya manusia melaksanakan taklif dan
beramal saleh karena dia beriman kepada Allah.

Untuk itu jangan lihat pada alasan dan hikmah satu taklif, seperti
hikmah puasa agar orangkaya dapat merasakan pedihnya lapar hingga
dia dapat menyayangi orang miskin. Apakah dengan demikian orang
miskin tidak wajib puasa? Jadi, diwajibkan puasa bukan untuk hikmah
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seperti itu tapi v_ans pelal kita puasa karena kita beriman kepada Anahdan Dia yang m"merintatrkannyl,-uo'uprn hikrnah puasa terserah Dia.Dengan ini dapat kita paha'mi u"r,! ,*rl;;iffrir,r,, konsekuensi
|H}""-ffi T3,Ii:"'kw;;:il;;1,u?;ru*;;;;",dari-Nya,
adarahruhan;:J":H:,111#'riH,r#,f I-J*r#:i::
barangsiapa yang beramal ,ot"l, *nt) 

""iiO ;rr;;;; ,;;r;;;mere ka menyi ap kan (t e mp a t, iii *Lrrenangkan). Karena tidak din,aiamal saleh kecuali bersumbeiO"i *rr.
Saat menvebutkan orang trrr o'"i.* 

fentuk 
t ngg_ur maka akibatnyajuga kembati dalam ber* *;;; rapi saat rn.rlEur** amat yangdilakukan dalam bentuk *"g-i"T't:enapa dampaknya dalambentukmajemuk bukan runggar? rrrlir-tr", g yang aeiamisaieh paharanya

[ffIrtr;,"f ai'iiiu *;il'r,pi iue" r"plo" ;;;k';, seterahnya.

Makna 3:e1,- berasal da._ mahd/buaian yaitu tempat tidur bayi.Bal tidak pernah menyiapkan tempar tidurnya, tapi iadisiapkan orehibunya dengan o",Th [rrth];;g:1.*un_ukan orang yang beramalsaleh di dunia sldang -.ryiupilu;-i"irput peristirahat uiivudi akhirat.Diriwavatkan bahwa amrr i"i"r, p".sii#btffi#iJ?y*r*u 
untukmenyiapkan tempat peristirahat; *" pelakunya seperti perayanmempersiapkan tempai peraduan Uugi i"roger.untuk itu orang-yang sabar oarlnidjrilva sebenamya sabar dalammenghadapi dunia fana-untuk ;Jil t.r,iJrp",';^G;kekar 

danabadi' Saat Muhammuo_ -.rv.*u"iir, 

"t"*ilr"{;;r";;,ffagi_bagikan

kepadatetangga,dra.berkai/;;;;;;.y"aiffi ^:;;;ylngtersisaz
Aisyah berkata: .Semua r"iin rrrUi, kJ#ffi; 

^[":;::Muhammad berkata: "riout,'-r""rupr semua terah kekar kecuali
Dalam hadis Ailafi berfirman: "wahyi_anak Adam, karian berkata:"Hartaku, hartaku.',poaonoi ru'ir"ri i** ru"rr";;;;-il"uoti yoog

f:#: ff#'ffi;,lf 
,; ;;;,;;;; d;'io,o,on, yo,g a x e ie t ahkan i a di

Saat Imam Ali ditanya: ..Apakah 
saya ahli dunia atau ah,hirat?,,Imam Ali berkata r -',,1u*i,i*ryu-i.rg*torg padamu. Bila kamu

ffffit-",'::11*t*11,;?"ffi 
f, ,Ijfi;1,y'ffi:,:ilil"L,L,senans
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epada Allah
:rah Dia.
Lonsekuensi
tn dari-Nya,
rarena Dia

* 'i) dan

;:tttdiriloh
-;,^ dinilai

: irllatnVa
.:-:- I ang

:::-- l3nfuk
: :.:-r'anf'a
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ilr-:I - -3i
-: ------*-
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i :: ''::

Alasan kenapa
adalah. *{.{<

mereka mempersiapkan peraduannya di akhirat

(QS ar-Rflm [30]:45)

lrt,: -:
C-:".

t-, .:
]5 '.

@66Ji Ui ,li;',4$ u.l#rii|iJlfu(i"$i i;n_
Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman
dan beramal saleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak

menyukai orang-orang yang ingkar.

Dikaitkan iman dan amal saleh pada ayat ini agar manusia tidak
menduga bahwa amal saleh dapat dilakukan tanpa iman. Inilah yang
sering diributkan manusia, bagaimana dalam Islam: "Orang kafir yang
beramal saleh tidak mendapatkan pahala surga?"

Kita katakan: "Bagi yang beramal karena pamer, maka upah
diberikan Allah atas setiap amal itu hanya sebatas di dunia tapi tidak di
akhirat, karena dia tidak berbuat karena Allah. Dia beramal karena ingin
mendapat ketenaran atau nama yang dikenang. Dia telah mendapatkan
itu di dunia, bahkan sampai adayang dibuat patung monumen untuknya.
Adapun pahala di akhirat didapat bagi yang berbuat ikhlas untuk-Nya.

Dalam hal ini Alquran berkata: "Kami hadapi segala amal yang
mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang
beterbangarr. " (QS al-Furqdn 125): 23) Dalam hadis disebutkan: "KamLt
berbuat untuk dikatakan dan telah dikatakan untuhnu." (HR Muslim)
Benar kamu telah membangun masjid dan ditulis di batu prasasti:
"Dibangun oleh Fulan, atau telah diresmikan oleh si Fulan..." maka apa
yang kamu harapkan lagi!

Sebaliknya, manusia yang berbuat baik dan ikhlas karena-Nya,
seperti laki-laki yang bersedekah dan disembunyikan hingga tangan kiri
tidak mengetahui apa yarrg disedekahkan oleh tangan kanan." (HR
Muslim) rr*\ 4it €H. agar Allah memberi pahala kepada orang-

orang yang beriman menunjukkan bahwa amal saleh akan mendapatkan
penghargaan atau upah di dunia, dan di akhirat, karena dia beriman
kepada Allah dan akhirat. Iman sangat terkait dengan amal saleh hingga
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

P q sebagai karunia dari Allah, hingga tidak seorang pun

menduga bahwa dia selamat dari neraka dan masuk surga berkat amal
ibadahnya. Tapi bagaimana kita memahami ayat, masuklah kamu ke
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dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. (eS an-Nahl
116l: 32) Apakah surga diraih sebagai karunia atau hak atas amal yang
dilakukan?

Jawabannya, amal yang dipinta Allah dari mukmin manfaatnya
kembali kepada mukmin bukan untuk mengagungkan Allah, karena Dia
memiliki sifat sempurna sebelum menciptakan makhluk. Dalam hadis
Kudsi disebutkan: "wahai hambaku, kalau zat pertama hingga terakhir
dari manusia dan jin semua sangat takwa tidak akan menambah
kekuasaan-Ku walau sebesar sayap nyamuk.,, (HR Ahmad)

Jadi, amal saleh itu untuk manusia, walaupun secara lahir sepintar
mengekang kebebasannya, seperti tidak boleh mencuri tapi sebenarnya
di sisi lain ini positif, karena semua manusia dilarang mincuri barang
dan milik kita.

Bila manfaat amal untuk manusia, maka bila A[ah memberi pahala
di akhirat itu pasti merupakan karunia dari-Nya. sama seperti orang tua
yang menyuruh anaknya belajar sungguh-sungguh dan berkata: .iBila
berprestasi saya akan beri kamu ini dan ifu." padahal kalau anak itu
berprestasi yang untung dirinya sendiri, maka hadi ah yang kamu
berikan lebih bersifat karunia untuknya.

ultfu'ra I '^31 sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang
yang ingkar. Pada ayat ini disebutkan tentang balasan mulcnin, tapi apa
kaitawrya dengan kafir di sini? Karena Allah ingin agar orang mnr itu
beriman agar mendapatkan pahala surga.

Contohnya, ayah memiliki dua orang anak, dia berjanji akan
memberi hadiah bila lulus sekolah. Akhir tahun ajarantiba dan dua lulus
dan satu gagal. Dua orang yang lulus mendapat hadiah, dan yang ketiga
sedih dan berharap kalau dia dapat seperti dua saudaranya.

Begitu juga Al1ah, Dia tidak suka orang-orang yang ingkar dan
kafir, karena Dia ingin semua makhluk beriman ugu. *"rdupit pahala
iman. Karena semua makhluk hamba-Nya, dan Dia lebih sayang kepada
manusia lebih dari ibu terhadap anaknya. Karena manusia makhluk
ciptaan-Nya, apakah kita pernah melihat seorang merusak hasil ciptaan-
Nya. Jadi, Allah sangat sayang kepada manusia hingga kepada oratg
kafir sekali pun.

Allah berkata dalam hadis Kudsi "Kalau karian menciptakan anak
Adam niscaya kalian akan menyayangi mereka. Bila mereka bertaubat
Aku menjadi kekasihnya. Bila mereka belum bertaubat biarlah Aku
menjadi dokternya. " (HR Imam Gazali di Ihya) Untuk itu Allah senang
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dengan taubat hambanya. (HR Bukhari Muslim) Jadi, Allah tidak
menyukai orang-orang yang ingkar karena mereka tidak akan
mendapatkan karunia-Nya, padahal Dia ingin semua mendapatkan
surga-Nya. ***

MEMPERHATII{AN ALAM MENAMBAH KEYAKINAN
TERHADAP ALLAH

(QS ar-Rflm [30]:46)

Airt Grd, 4fr C fu.t; eE;'gi,U,J =*:; ;u
@;;3i ls;.4,2L'tj;ij4

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia
mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk
merasakan kepada kalian sebagian dari rahmat-Nya dan supaya

kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya
kamu sekalian dapat mencari karunia-Nya, mudai-mudahan

kamu s ekalian bersyukur.

Ayat ini berisikan lima rahmat Allah kepada hamba-Nya. Mengirim
angin itu sendiri adalah nikmat. Hujan itu nikrnat, kapal yang berlayar
adalah nikmat, mencari karunia Allah adalah nikmat, kemudian ryoko,
atas semua nikmat adalahnikmat yang lain.

Ayil jxnak da/. dyat/satu tanda. yaitu sesuatu yang mengagungkan
yang menarik perhatian. Kalau tidak, seakan terlupakan begitu iaja.
Ayat/tanda dapat dibagi tiga. Ayatltanda kekuasaan Allah di alam ini.
sebagian dari dydt/tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang,
matahari dan bulan. (QS Fushshilat [4r]: 37) Kedua, mukjizat. Ketiga,
ayat suci Alquran. Pada ayat ini dibahas tentang tanda kuasa Tuhan di
alam ini.

c.'(H 
"6"'l:l-';.lf 

arq'i g4 dan di antara tanda-tanda kekuasaan-o ' l-'J v.'

Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita
gembira. Kata riydfujamak da1, rih/angin Angin itu iendiri beraneka
ragam, ada angin yang menetap: Jika Dia menghendaki Dia akan
menenangkan angin. (QS asy-Sy0r e (2] 33)

Angin menetap ini membuat manusia panas hingga memerlukan
kipas angin atau AC atau kipas tangan agar terjadi sirt utasi oksigen.
Angin terkadang panas, atau sejuk sepoi-sepoi, dan angin juga dapat
menjadi topan yang menghancurkan.
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Manusia dalam hidup ini memerlukan angin daram bentuk udarauntuk bernafas. rJdara itu sendiri merupakan [.urtorruo primer utamadalam kehidupan manusia, di mana m1n1ga tidak dapat bertahan hidrrywalau sesaat. Sementara air dapattiaat aitonsumsi serama r0 hari danmakanan selama sebulan.
untuk itu merupakan h,anat Tuhan, Dia tidak memberikan seorangpun menguasai udara. Kalau udara dikuasai 

"r"r, 
,.r.*rri (A) dan diamarah kepada orulg rain (B), maka orang lain itu (c) r#;ati seberumdia (A) rela. Adipun aii'aou sebagiat orang yang memilikinyqsedangkan makanan, maka banyak *3rrr-, yang dapai menguasainyadan memilikinya, karena -*o.rriu bisabertah#hl?il;;; makan.Jadi, mengirim angin dan udara merupakan nikmat. Bila terasadingin dan lembab **? i?mengiffirr.* it"" ,r*"lrrjan. Untuk ituorang Arab mengetahui akan trirun hujan r.o.irr"l"l.ii"oi. Dengandemikian, hujan merupakan nikmat-

Kedua nikmat ini, angin dan hufan tidak ada campur tangan manusia

] 
alhmnva' *') i e* dan)ntuk merasakan kepadamu sebagiandari rahmat-Nya.. Adapun- kapar, manusia memiliki intervensi didalamnya. Manusia yuog *.r.iitut* tupur aun t*.;ulankannya

dengan perintah Allah. :/u, d3, UrtJ non ,uO*-o--topot dapatbSrlawr dengan p"rtntolr-llja untuk menangkap ikan, menc ai rezekiatau untuk sarana transportasi dan tur. radi, taidatou* rrrrun yurrg
I9:k td' campur rangan manusia dinisbahkan kepada Alrah semata.Bila ada campur tangan manusia, maka Dia -.rlirrrr.r* ya kepadamanusia' Maka temngkanrah kipadaku **rri -""ili"yong 

ko*upancarkan. Kamukah .yTg meiciptakannya, iro,u. Ko*ikah yangmenciptakannya? Kami terai menentukan kematian di antara kamu danKami sekali-kari, tidak dapat aikarahkon, untuk menggantikan kamudengan orang-orang yang ieperti tr*r'ra"um dunia) din menciptakankamu kelak (di akhtirat) datim t 
"oiion yang tidak kamu ketahzz. (eSal-Wiqi'ah [56]: 58-61)

Nikmat kelima \fu,ni1a3 mudah_mudahan kamu bersyukur iniadalah mutiara nikmat. Bila kamu mensyukuri nikmat A,ah, DiamenambahkarTnya' (ngatrah,juga), taikara Tuhanmu memaklumkan:"sesungguhnya jika io*y.i"fryiri, pasti Kami akan menambah(nilcrnat) kepadamu, dan jika kii*' *"ngingt ori (nihnat_Ku), makasesungguhnya azab_Ku sangat pedih. ,, 1qs-rU6n,rmitii ii 
-
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Setelah ini Allah menghibur Muhammad dengan firman_Nya: ***

- (eS ar-Rfim Bg: a7)

i"ti'cffi:6 q\;,iqp;; tyd6 & nuLj,6;
@a"gifrq;kG(3,VA

Sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa
orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan

memb awa ketelalgan_keterangan (y ang irmpj, i oi" tco*t
_ _m 

e I akukan p emb al as an t e rh a d ip o r an g_ o r an g y an g b er d o s a.Kami selalu berkewajiban menoling orang_orang yang beriman.
Maknanya, wahai Muhammad bila kamu letih dalam berdakwah danmenghadapi caci maki pembesar euraisy, maka Kami akanmenolongmu dan membuatmu jaya. amuilarr p etaliri dari para nabisebelummu. Mereka juga mengaiami hal yurg'ru;u a"n!unrr.r. rrpi,apakal Kami menyerahk un pu* rasul kepad u-puru *urrrt i- riaak, jadi,

tenanglah mereka tidak akan dapat menggapaimu.

?4u, i:::W mereka datang kepadanya dengan membawa
keterangan-keterangan (yang cukup), artinya dengan ayat dantanda-tanda yangjelas akan menetapkan i.b"ru.* mereka sebagai mubarigh/penyampai dari Allah. pembuktian ini penting, terrebih s"aat kaumnyamengingkari dan tidak mau beriman.

tj';1 i4t ',t e'6 hfu Kami melakukan pembalasan terhadap
orang-orang yang berdosa. Di sini terdapat ijdz/ringkasan yangdipahami dari redaksi kalimat. Alquran tidat menyeb",?;, .,mereka
mengingkaril' tapi tangsung didatangkan at<rbat d# p;;;;;gkaran itu
At';6 totu Kami melakukan pembalasan.

Keingkaran yang dilakukan umat terdahulu terhadap para nabimengisyaratkan bahwa mereka adalah p"*rut, 
-y*f"mengambil

ketrntungan dari tersebamya kerusakan. sangat *Liur'bila merekamelawan para rasul yang diutus untuk memusnahkan kemaksi atan dan
kerusakan. Para nabi disiksa, hingga Allah pun turun tangan: .*. rAbi
rti';f ilt lalu Kami merakukan pembarasan terhadap orang-orang
yang berdosa.
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Allah menegaskan q. ilt H tJtb b b,k, Kami selalu
berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. selama Dia telah
mengutus rasul lalu apakah Dia rela untuk menyerahkan mereka kepada
musuh, dan membiarkan merekatanpapertolongan. untuk itupada ayat
lain disebutkan: "sesungguhnya telah ietap janji Kami kepada hamba-
hamba Kami yang menjadi rasul, (yaitu)-sisuigguhnya mereka itulah
yang pasti mendapat pertolongan. sesungguhnya tentara Kami itulah
yang pasti menang;' (QS ash-Shafffit L37l: l7l_I72)

Telah kita katakan kita tidak perlu melihat apakah tentara ini
memiliki niat yangjujur atau tidak daram membela tilam. cukup lihat
hasilnya bila mereka menang, maka ketahuilah bahwa kekuatan iman
berada pada posisi ikhlas. Bila kalah maka introspeksi dirilah, boleh jadi
niat belum bulat dan utuh. Karena kalau benar dia tentara Allah pasti
mereka menang.***

(QS ar-Riim [30]:48)

iai 4 i.E:4$;i, # e;i,Ej.cii {ii
r:974-ta bUl r;ji ;i c:t:l:4Jiti
/AN - , '/,/ >, ./. ./,Q9, ui# )ntt),::Q bl.6 j.*,*6

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan
awan dan Allah membentangkannya di langit *rru*t yong

dikehendaki -Nya, dan menj adikanny a b ergump al _gu*p il ; l olu
kamu lihat hujan ke luar dari cerah-cerahnyi, mika)pabtra

hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-
Nya tiba-tiba mereka menjadi gembira.

Kata riydh/angin-angin menunjukkan sesuatu yang baik. Bila rifu/
angin dalam satu arah menunjukkan suatu yang buruk. Riydh berarti
angin datang dari segala penjuru, dari sini dan daii sana. oksigen ada di
mana-mana, ia datang membawa udara segar. Jadi, ia datang dengan
faedah.

Kita katakan bahwa gedung dapat berdiri kokoh karena adanya
ydala di sekelilingnya. Bila satu sisi terjadi kehampaan, niscaya gedung
itu jatuh dan hancur. Begitu juga bila angin datang dari satu arah, maka
ia akan menghancurkan segala -galanya. iuga pida (kisah) Ad ketika
Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. (eS adz_
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Dzdiydtflll: 41) Lihatjuga QS al-Hiqqah [69]: 6.

TSjSt ,)-."i gir i.ifr Ailah, Dialah yang mengirim angin. Mengirim

angin adalah nikmat, dengannya terjadi perkawinan. Kami telah
meniupkan angin untuk mengawinkan. (QS al-Hijr ll5l:22) antara putik
betina dan jantan hingga terjadi pembuahan. Angin juga membuat kapal
dapat berlayar di lautan. Jika Dia menghendaki Dia akan menenangkan
angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. (QS
asy-Sy0rd $21:33)

Rth selain bermakna angin ia dapat juga diartikan dengan kekuatan.
janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi
gentar dan hilang rih/kekuatanmu. (QS al-Anfhl [8]: 46) Di samping itu
rtfu dapat juga diartikan dengan bekas manusia. Seperti dalam kisah
Nabi Yusuf. "Sesungguhnya aku mencium fulbau Yusuf. (QS Ytsuf
lr2l:94)

6.O 'e hlu angin itu menggerakkan awan. Di attaru nikmat

angin juga adalah ia menggerakkan awan. Awan itu sendiri adalah
nikmat. Awan adalah kumpulan air yang menguap dari permukaan
bumi. Penguapan itu berkumpul di lapisan udara. Adapun titisan hujan
adalah air yang terjadi akibat penyulingan berkat kuasa Tuhan.
Sebagaimana kita melakukan riset di laboratorium tentang proses
penyulingan, hingga menemukan air yang jernih. Bila untuk
menghasilkan satu gelas air suling yang jernih memerlukan proses
panjang dan lama danbiaya, bagaimana pula dengan air hujan?

,A- Gi *r7ilt *p W Uru angin itu menggerakkan awan dan

Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya.
Lihat pada kemutlakan kehendak Tuhan. Hujan dapat diturunkan Allah
di mana saja. Suatu yang mengagumkan bahwa saat Dia ingin memberi
rezeki kepada manusia terkadang tidak langsung turun hujan di daerah
itu, tapi ia turun di hulu, seperti sungai Nil yang hujan turun di Etiopia
hingga ke Sudan dan akhimya sampai ke Mesir.

tiS ii;A:t dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Kisafan artinya

qith'ah/potongan. oil 6V lalu kamu lihat hujan artinyamahar/hujan

ly ,tt*t " 
luar dari celah-celahnya di attaraawan.

o1p- e t\l::\ ',y ,6- ,y ". 
qbi $$ maka apabila hujan itu

turun mengenai h,amba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya tibaiiba
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mereka menjadi gembira. Karena saat angin berhembus, ia memberikankabar gembira uatrwa h"ju ;k;; lirun. saat hujan rurun akan tumbuhsawah dan radang. kamu rihat bumi ini kering, i;;";; apab,a terahKami turunkan a\ di atasnya, hiduprah oi*i iir-'im suburlah dan

fr:^frW!:fn 
berbagai macam tuiiut _n*;i;i;;y;;; indah. (es al_

Gembira menyambut. hujan sangat tergantung dengan kondisi saatitu. Jika tedadi pacektik dro k;;;.* 
_panjaig, *ui* ,** hujanmerupakan suatu yang membahagiakan. Namun bira hujan turun daram

f;;o':lP'"a, 
muka iujan turun?i.].uu, o"re", e",n'ui* yang biasa

(QS ar-Rffm [30J:49)@<*:-**4ij:JJin 6("bsesungguhnya seberum hujan diturunkan kepada mereka, merekabenar-benar telah berputus as;. 
- "-

Makna mubrisln- adarah 
.dyisin/putus.asa dari mengharap hujanturun' Bila hujan turun seterah r.d;; purus asa, -utu iii merupakankegembiraan yang begitu ourrrvui-* 

**'
Pada ayat ini kenapa kata F q diulang dua kali. Jawabannyakarena seberum p":yu terkait.olngan sebe.rum datang awan.Artinyamereka sempat putus asa seberum"awan 

-d7tang,.uu? -"rnu, hngit
l,f"lf;:f *["*' " 

o 
" 
u * 1#urt* seterah a,iire ;* ;;, bo I eh j adi

BUKTI-BUKTI TENTANG KEKUASAAN ALLAHMENGHIDUPI(AII ORANG.-OiANG MATI DANKEADAAN IUANUSTA EEOE-iERI KIAMAT

4 t yq; *ff;:;"Z' i\, ;t; u g6
@ i; ,*, fiJ;J;J 6;:s aMaka p er hati kan l a h b ekas - b e rias roi*o, i t oh,7 o gor *on a A t r a hmenghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhanyang berhuas a s ep erti)- demiki an be nar_ be nar (berla.tas a)menghidupka"**r-*::{,,"r,i!:!,:i,."iiZ'if"Tlf 

l),oo,o,
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, GQt

:mbus, ia memberikan
an turun akan fumbuh
tntudian apabila telah
'tu dan suburlah dan
rt 1ang indqh. (eS al_

r dengan kondisi saat

:; Tufu turun hujan
La huJan rurun dalam
L gembira yang biasa

t rttereka, mereka

r mengharap huian
naka ini -.*pukun

a kali. Jawabannya

tang awan. Artinya
saat melihat langit
s awan, boleh jadi

LLAH,
DAN
T

st.:4-E;G

gatmana Allah
hrn'a (Tuhan
'berkuasa)
rcthakuasa atas

tJ

Seakan-akan Alah turun memberi di dunia dalil berdasarkansesuatu yang nyata dan terlihat untuk membuktikan suatu yang gaib diaktrilt. !4 :e k & -'4 drrt d qi i;;;,;;hnya (ruhan
y ang berkuas a s eperti) demiki an b enir- b enar (berkuas a) m enghidup kanorang-orqng yang telah mati. Dia Maha Kuasa atas'segala sesuatu.Untuk bumi, Allah menggunakan kata yufui/sedang menghidupkandalam bentuk fi,il mudhdri. yang _ menunjukkan kepadaberkesinambungan dan berterusan. Adapun 

laram menghidupkan yangtelah mati di akhirat digunakan kata Uufo,,i/Maha Menghidupkan yangmenunjukkan vadl ism/nama yang tetap-ian stabil, *frgri penegasanbuhyu.T"lghidupkan yang matiadalah pasti.
Telah kita nyatakan bahwa tidak

tentangkematianKarenap..irri*uirrLr1ffi ,',r,rf r#r"ffiff T#berbangkit selaru diragukan orang, tu.*u ia gaib. Tapi kenapa Ailahmenggunakan huruf taurdd/peneianan dua krii ,;,#rbi.u.u tentangmati dalam firman-Nya: Kimudian, sesudah itu, ;"r;;;;hnya kamusekalian benar-benar akan 
_mati. (eS al-Mu'min,n r23l: 15) Iawabnya,karena walaupun ia nyata dan tidak diragukan, tapi iasering dilupakan.Seakan-akan lupa itu sampai 

!:ruJutpengingkaran, tur.*iulau yakintentu kematianyangpasti itu tidak"akan terlupakan. 
' -- )

saat menyebut|g 
-kebangkitan kenapa hanya menggunakan satuhuruf tuukid padahal 

, 
banlak ,^* meragukannya . Kemudian,sesungguhnya kamu sekarian akan iitoigatkoilaori iuirrmu) di harikiamat' (QS al-Mu'min0n l23l: 16) i*"ru ayat itrt,berisikan tentangkebangkitan yang sedang t;dadi, paii-suat itu bukti telah nyata makamanusia tidak lagi meragukannya. Urrtot itu tidaf ;.tr?rrrgg*utu,huruf taukid sampai dua fah .rp..ti ayat-t<ematian.

Makna "PG meUnar di sini bukan ,"Uugri hiburan, tapi untuk
mengambil pelajaran dan dijadikan bahan renungan. Karena kita ingin

il"flTlj*" 
peristiwa yang gaib di akhirat, dengL ,*, yu, g nyata

Dalam ayat ini terdapat bukti baru akan kuasa Tuhan dan keesaan-Nya' yaitu tanda kuasa-Ny1 yang terJapat di alam iri y"r,g oapat kitalihar Ailah menciptakan L1{, i."g*lempurna agar manusia dapatmelihat keagungan Tuhan hingga di"a beriman kepada-Nya . pada ayatini terdapat bukti yang nyata diiterlihat bagaimanakuasa Tuhan dalammenumbuhkan sawah ladang dan hutan. Ini sebagai uur,ti uurr*a Dia

a,.,
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sangat kuasa untuk membangkitkan manusia di akhirat.
Ayat ini ditutup dengan, j: :A y * 91 dan Dia Mahakuasa

atas segala sesuatu. . Di samping Dia Mahahidup dan MahaMenghidupkan, Dia juga memiliki segala sifat ,L*pr*u. Dia
Mahakuasa atas segala sesuatu. pesan penutup ini adalah berita tentang
secercah harapan, bahwa mukmin rrr"-iriki runan yurg trtuhukuasa.

Beda antara mukmin dan kafir bahwa mukmin m"empunyai ruhan
l:mpat dia mengadu bila segala usaha telah dilakukan. idapun kafirhidupnya sangat susah. Bila segala usaha telah terh-rtup dia tidakmenemukan Tuhan tempat dia mengadu, maka biasanya kitamenemukan dia mengakhiri hidup dengan bunuh diri.

Untuk itu Muhammad bila menemukan probrem daram hidup diapun salat. Dalam salat kita dapat berduaan dengan Tuhan pencipta. Kita
dapat melaporkan segara probiem dan keperluai mengharap pertolongan
dan kekuatan.

Begitu juga halnya dengan Nabi Musa as yang mengajarkan kepadakita, walaupun di hadap uriyu Laut Merah oan ol b";i;;;ry a tentaraFiraun, tidak membuatnya gentar dan takut, karena dia memiliki Tuhan.
Musa menjawab: ,V"+ it ,f o! sesungguhnya Tuhanku besertaku,
kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. (eS asy_Si.u,ar't, 126l: 62)Inilah jaminan hidup setiap *rLrr.ir. ***

ty',\.. st,z 13i':;11.-,[3oJ: 
sl)

rQ) a:j* .e,\- i't j'.:u) fr-Z|jG4d1j dj
Sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh_

tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbui-tumtit o, it:u) *erioai
kuning (kering), benar-benar tetaprah mereka sesucrah itu

menjadi orang ),ang ingkar.

Bedakan antara ayat ini t4 tL.)i ,/_: rtan sungguh, jika Kami
mengirimkan angin. (eS ar_R,m l30l: 51) dengan Ce, ,p-r-.sir ii,,
Allah, Dialah yang m:ngirim angin_angin. (eS ar_ntm t:01: +S;menggunakan f ir mudhdri' y.ang mengisyaraitan uerkesinambungan
pengiriman angin. Pada, ayat itu luga menggunakan kata riyah yang
menunjukkan angin baik karena aaii segala penjuru. Adapun di sinidisebut rifu/angin yang berkonotasi jahat, maka ia disebutkan dengan
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Dia Mahakuasa

up dan Maha
sempurna. Dia
ih berita tentang
\Iahakuasa.
:mpunyai Tuhan
r. Adapun kafir
turup dia tidak

biasanya kita

talam hidup dia
n Pencipta. Kita
rap pertolongan

talarkan kepada
ian_snya tentara
nemiliki Tuhan.

tnku besertaku,

,u'arA' 126): 62)

t1..,
.,314J)

Vmbuh-
il) menjadi
'dah itu

uh, jika Kami

t, e;siir iitr

0m [30]: a8)
esinambungan
fra riydfu yang
tdapun di sini
rutkan dengan

en-ROu x.Juzzt

f il mddhi ditambah dengan kata in yang berisikan tentang keraguan.
Karena angin jahat_.sangat jarang terjadi, seperti angin samum yang
datang setahun sekali, angin 'aqtmjuga pemah datangdahulu kala.

walaupun riaangin yang berkonotasi merusak jarung terjadi, tapi
bila_ia terjadi tetap saja membuat manusia putus a-sa. tii silup yurrg
salah. Bukankah sebelumnya ketika mereka putus asa apakah hu;ai
dapat turun, Allah pun menurunkan hujan? Kinapa putus asa, selama
ada Tuhan!?

Makna 6\i:j merekatetap berputus asa dan pesimis atas kuasa Tuhan
yang dapat menolong mereka, padahal sebelumnya Tuhan telah
menolong mereka dengan menurunkan hujan. Itu karena manusia selalu
tidak sabar dalam menghadapi cobaan. Bila tertimpa musibah mereka
dengan cepat mengeluh. seandainya diaberkata: "Saya memiliki Tuhan
tempat mengadu, dan peristiwa ini pasti ada hikmahnya, niscaya hatinya
damai, dan cobaan itu menjadi ringan. ***

@'ry$'5;,tt.c.riff y' iil sa, *\ .ie
Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup mefiadikan orang_

orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang_
orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu

berpaling membelakang.

Allah ingin menghibur Muhammad hingga dia tidak sedih atas
perilaku kaumnya terhadapnya dengan berkaia: ,,wahai Muhammad
jangan letakkan dirimu dalam kesusahan saat melihat umatmu tidak
akan beriman, karena fugasmu hanya menyampaikan pesan. Jangan
putus asa atas pembangkangan mereka, dan jangan pula berhenti dari
dakwah, karena saat Aku mengutusmu untuk satu misl, maka Aku tidak
akan membiarkanmu. Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh
dirimu karena bersedih hati sesudah mireka berpaling, sekiranya
mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Atquiar, ( s al-Kahfi
[18]:6)

Kalau Allah berkehendak niscaya Dia dapat menjadikan semua
manusia beriman. Tapi, Dia ingin manusia beriman dengan taat atas
dasar cinta kasih bukan atas dasar keterpaksaan. Jika xalni kehendaki
niscaya Kami menurunkan kepada *"riko mukjizat dari langit, maka

lr

tLlli
l:
ll:
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Y#!:::l;r1,klf"k-kua'p mereka tunduk o,*roildi
y::^':,;:;t 

ini Allah berfirman: at"!'* \;!t,; maka sesungguhnya

ryti"pi-L sanssup *"y:o:!i" olnir-.,io* ** mati.#1kilntffi 
I;H1fr I11,,:,r+;:r"^:i"f 

i{i'n"n,uiL..Jru
ditiupkan. Dalr

Saat AIIah
maka kehiduru"T':1ytlY'tT aYat it'
,ir,iry,elii#'I1n*oi,"t.#l;;'iir';HlllllTffi-1ffi *"i,3;fu'n* i t' ?ffi 'Tt'?'" 

skan kehidur

:::::;;f;;*"*ii;';;;;;i:f;:'[U:ff:;,il;;f :33;#-ffi [asesungguhnya alm"ng"tahui(ar:,r:i:?K:W,x::;:;"x;:x"tr;#,X:;,;i,:il;
Untuk itu ma,,,5^i,a;'-,i;;T,#:,f;,;ri:A,Tl,,.l,iadapatrnenghidupkan

{#:ff ;,:?;a'*"*'t'v''riiiiittr:r:};i';,?,;f ;I::iK!#

r*!
$#;h['#,?;3TT 

i'i rl'i'-i"i,n'9" bahagia oi utt'i'u'

titu,.n.i,ffi ,#:9,1*";iffilt1d?:4rill,f, 
:tfffuIffi l:t

*1pffi**#:l'#f5:[1+#;#l,,ffi L,1#
. Pada ayat ini a
karena :,*;,,",.#1l,i'Hi. ff # #f ffi1,;*:f,H".Tili
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spiritual. Selama nilai spiritual tidak dapat masuk, maka tidak adaharapan akan adanya perubahan dan perbaikan. sanibutan iman hanyadilakukan oleh orang yang membuka telingu, *"rrbJu hati untukmenyambut indahnya iman.,,
contohnya, saat. orang yang terdarnpar di gurun pasir sendirian,setelah sadar dari pingsan dia Lenemukaa *.:I v"rdp"".rt denganhidangan dan minuman. sangat logis sebelum dl; ;;;y#ap makananbertanya dalam hati: ..Siapa yang m-enjamu ini semua??,
Begitu juga manusia yang latrir oi alam ini J.rgu, kondisi alamyang sempurna menyambut kedatangarrnya, penuh dengan kenikmatanhidup' Apakah dia tidak pernah oelrpitir ;;p" yrrg ile^nyiapkan inisemua unfuknya?
saat tidak ada satu makhruk yang berani mengatakan dia pencipta

alam.dan 
latangrasul yang *"ogututl ada Tuhan"yang bernama AilahPencipta ini semua_unfuk -ur.rr1r, namun sayang kaum kafir menolakberita ini dan menolak nilai spiritual yang dibawaiya. ar iotora merekn

1d7 orans yang mendengarkan perkatainmu sehiigga apatbila merekakeluar dari sisimu mereka berkata kepada orrng yiig tifoi aio"ri it*upengetahuan (sahabat-r:.L?b?t Wabi): .Apak"ai yZng dit otakannyatadi?" (QS Mu[ammad[47): L6)

- - 
Allah menjawab: jikarau Kami jadikan Arquran itu suatu bacaandalam selain bahasa Arab tenturai mereka mengatakan, *M"ngopo

tidyk dijelyskan avalalqtryla?." Apakan 6ot"t,etfi*nf ioram bahasa
^'!9, sedang (rasul adarah oraig) Arab? Katakanrai: 'Arquran ituadalah petunjuk dan penawar bag"i orang-orang yang beriman. orang-orang yang tidak beriman pada teringa mereki ida sumbatan, sedangAlquran itu suatu ke-gelapin bagi mieka. Mereka itu adiiah (seperti)
orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh." (QS Fushshilatpll: ag \Y"

^ Alquran itu, satu tetapi recaiver Arquran itu banyak dan berbeda.satu mendengar Alquran dan meyakininya, yang lain mendengar danberpaling dainya. yang berpaling karena 
^aiinyi 

au, *o*toy, rusak.sesungguhnya kami telah _*inooi pemimpin-pimimpin dan pembesar-
pemb es ar kami, I aru 

-mereka 
meny ei atkan- kair arri i "t"i ii ing benar).(QS al-Afueb p3l:67)

l1,* t'j3 t\ 
"oltlr 'nLlr * ,1, kamu tidak akan sanggup

menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, danmenjadikan orang-orqng yangTuri dapat *"ni"igrr-trlnlo'n, apabila

6tt
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mereka itu berpaling membelakang. Dalam ayatlain, orang-orang yang
tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. (QS Fushshilat [41]:
44)Llhat juga QS al-Baqarah [2]: 18.

Dalam ilmu organ tubuh bahwa bisu terjadi akibat tuli. Karena lisan
mengikuti apa yang didengar. Selama telinga tidak dapat mendengar
otomatis dia bisu.

Selama Allah telah menetapkan bahwa kaum kafir itu mati, maka
segala indra yang dimilikinya tidak berfungsi. Telinga tidak dapat
mendengar Alquran, mata tidak dapat merenungi tanda kuasa Allah.
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta,
ialah hati yang di dalam dada. (QS al-Hajj l2\: a6)

U"J.i fh 4 apabila mereka itu berpaling membelakang. Mudbirin

artinya membalikkan badan dan memberikan punggungnya padamu.
Artinya, di samping mati jiwa dan indera, mereka juga tidak hendak
untuk beriman yang diekspresikan dengan pergi meninggalkanmu.
Orang seperti ini tidak diharapkan iman dan hidayahnya. *+*

(QS ar-Rffm [30]: 53)

e;5\ *,:;65
,.44t , t, -1 )t ,/-,,7 s a1r:g;j UJJ*. g *"U,Ua

Kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada
orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. kamu

tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan
kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami,

mereka itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami)

Menunjukkan jalan dan rambu tidak dapat diberikan kepada orang
buta yang tidak mau dikasih tahu, dan tidak mau minta tolong dengan
orang yang melihat. Kalau mau minta tolong niscaya dia dapat melihat
melalui penglihatan orang lain.

tA* C 8.q ,"i , lr g ) dan kamu tidak dapat

memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang
yang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang yang
berserah diri (kepada Kami). Mereka inilah yang berhati suci, mereka
melihat tanda-tanda kuasa Tuhan di alam ini sebagai bukti bagi
keberadaan Allah. Kenapa tidak, bila kita saja dapat mengenal manusia
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rshshilat [41]:
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:" ..tttq buta,

r:a 
"fudbirin
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-it- _:-.. LiIlOSk
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penemu sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kita dan kita buat biografitentangnya, seperti Edison penemu lampr lirt ik, maka Arah sebagaiPencipta matahari lebih layat untuk kita kenal. {,**

Jaz 21 1318

,,, ,, /,, (QS ar-Rfim [30]: 5a)

,j; f';3;4):,i j1;3,.)*.; rGtL 4r\{ii#
@,.iii Afi i\; fir.Z#JE *, * 

"Allah, Dialahyang menciptakan kamu dari keadaan lemah,
kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan remah itumenjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) tiriaon kuat itu

lemah (kembali) dan berubai. oto menciptakan ;i; y""g
dikehendaki-Nya dan Diarah yang Maha'u"ng"ti,iui togi

Mahakuasa.

Setelah Allah memaparkan kepada kita sebagian tanda-tandakekuasaan-Nya di aramraya sekitar titu, ai sini Dia 6erkata: ..Kenapa
kita harus-pergi jauh, dan tidak merih'at arai t "rilr.re ada padadirimu, wahai manusia. (iuga) pada dirimu nau. iiu )iu*rn kamutiada memperhatikan? (qS aAz_Oz6,riydtl5ll:21) --- -r

Pada ayat utama ini Allah berkata: ..Renungi dirimq j:;la o;;, 51,

* ,i Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Bila
dijawab: "saya tidak merihat periode lemah di mana saya diciptakan.,,

Kita katakan: 'oBenar kamu tidak menyaksikannya puau airi-rr. Tapikamu dapat melihat da.- pengalaman orang lain. Bagaimana orang itudiciptakan dari air yang hina, berubah -.rjudi janirioaram rahim ibu,dan dilahirkan dalam,t-onoiri'y"ng;;;gat kecil dan lemah, punya kakitapi jilak 
-d*pu, 

berjalan, gi{{ r""v" iigi untuk menggigit. Wataupundemikian bayi itu tetap dididiri ur*i 
.ba.ntuan e[uf;-rrirrgeu sampaipada periode kr,ut dan seperti kamu saat ini. o""g* d"-i-kiL, periodelemah dapat dilihat dan disaksikan oleh seriap;"";;i;. iidak padadirinya, tapi padaorang lain.

. -i:j * y ,4 ,h j kemudran Dia menjadikan (kamu) sesudah
keadaan lemah itu meniadi kuat. Lemah akibat usia tua. pada saat inisekujur tubuh berasa lemah, hingga otak pun mulai pikun. supaya dia

.,ffi
,l:lF'
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tllqk mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya.
(QS al-Haji 122): 5) orang lanjut usia akan terus berrambah lemah
hingga akhirnya seperti bay yang harus dibopong dan dilayani. Ini
semua terjadi bukan atas keinginanmu tapi atas keinginan Allah.

setelah dahulu lemah, lalu diberi kekuatan hingga kuat, kemudian
Allah mampu mengembalikanmu ke dalam kondisi lemah kembali di
mana seluruh rempah dan vitamin tidak dapat membuatmu kuat.

t'-sl!;a sas dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.
Semua penciptaan ini timbul atas pengetahuan Allah. Apakah Allah
Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu fahirkan dan
rahasiakan); dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahur? (eS al_Mulk
[67]: u) Ilmu itu sendiri tidak cukup, terkadang seseorang birilmu tapi
tidak mampu melaksanakan ilmu itu. Sementara euun harrya
mengatakan: "Kun/jadilah," maka jadilah ia. t*{<

(QS ar-R0m [30]:55)
'\H c,'b;;5 #;i;tli ifr ;;-s

@iK:i'tj,(dfK 2;a,
Pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang

berdosa; "Mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkin sesaat
(saja)." Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari

kebenaran).

setelah Allah memaparkan dalil agar mendapat petunjuk orang yang
disukai-Nya, danbarungsiapa y.ang belum mendapit petunjuk oia pun
mengancam dengan: fs'r? til c o3l;;it i-,"aitatlsr lit U_dan pada
hari terjadinya biamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa;
"Mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan s"saat aiia Makna
asli dari kalimat re,€st ir;s kiamat berdiri menunjukkan bahwa ia ada,
tapi lagi tidur dan menunggu waktu bangun, berdiri dan bangkit.

Sungguh aneh kaum kafir bersumpah pada hari kiamat tOr; p rT C

mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja). Bila
faum kafir dapat berdusta di dunia maka apakah mereka dapat berdusta
juga di akhirat? Jawabannya, mereka berkata itu dalam uentut dugaan.
K{au bukan itu apa lagi? Karena di akhirat bukan waktu ikhtiar,
sehingga tidak ada lagi yang berdusta.
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Untnk itu di akhirat ayat Allah berkata: 
,o-,EJ,f 

Gk Uk
demikianlah mereka y!ar1.t liraringkan (dari kebenaran)'di a*iu.Mereka telah membolak-balik traki?at di dunia. il;;" di akhirat
3e1eka-tidat dapat memborak-barik hakikat. Di akhirat mereka akanberkata berdasarkan apa yangmereka lihat. {.{.*

b tz?z ., . 
(QS ar-Rtm [30]:56)

-+.3i :i t; 4;\ # & fr,;'a irtb,r - Gi i,i:r ie;
@ ;r:i:; "t *{ 14{r:; e:!r ii r*eBerkata orang_-orang yatng diberi ilmu pengetahuan dankeimanan (kepada *ing- irog y ang kafi r), i, 5", inggrnoy okamu terah berdiam @alam mzi4 *"nl*t ketetffi Arhh,sampai hari berbangkit; maka iniiah hori b";ir;;[;'itu okon

tetapi kamu selalu tidak meyakini (nyoi.,,
Ada perbedaan afltara,mu dan iman..Irmu. adarahkeyakinan yangdiraih dan hasil usaha manusia. SeJangkan i-uo ,ouiJr, keyakinankepada Allah walaupun tidak terlihat. Irmu sesuatu yang kamu rihat danketahui' iman sesuatu yang didengar da._ ,uti ou, diyakini

]<ebe.nlannya hingga kamup,i yutin. bi ,rru uou t.yuLi]ian itmu aankeyakinan iman. Iman itu terkaiti"rgu, p".t aru gaibsaat iman menebarmaka yang gaib seakan_akan terlihat."
Maksud yang diberi ,mu pada ayat ini 1larahpara malaik at yanghidup.li sepallang zaman, kaiena mereka tiaat miti. atu, puru ,uuiyang diutus Allah, atau mukminin karena mereka beriman kepada rasuryang membawa pesan.

. f,t # jt !, yy d e 
.ii 

sesunssuhnya kamu tetah berdiam
(dalam kubur) menurut keteitapin Artah, sampai hari berbangkil. semua

fi#l 
dengan rinci dan akurat di Lauh Mahtuz.u*pui i"ngan hari

.$'Jr it- t;l,i maka inilah hari berbangkit itu yangkalian dustakan
dahulu' Adapun sekarang karian mau tidak mau harus mempercayainya,

5ru*;: 
tetah nyata di Jepan mata. r;p, k"y"d;;l;;;il tidak lagi

iJr y c '#t maka in,ah hari berbangkit itu akan tetapi

6Ls
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kamu selalu fidak mevnk;ni /_,,-t n 
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'i'i oini'Buffi ffi#'ilf,f i# nT;Yo:: 
o'i' ej'"r'l'eaupu, ai

]_t*|.llrn bukti dan dalii i#,ffi][- berilmu. Karena arah telah
lu', 91Buo *"hp;k;;;;'il;::"':T:1 lif at 

.mengambirnya sedikityang ti oakllh;:";:u*"ku* v a hingga mereka I ry"k ;;"r; "r"#gui 
orans

I
7

@. <;iie***
,,{;*f,;,;":#;:#xi:::;T:;?t:a"s;;;s,;ns_orons

pada hari ki^* - 
i;;**;;;,;f;,1ff,,,,Xff puta mereka arie,t

i.ff 
-,,r:t{*'ii#*ifr ru r* #i#r. f:'x,T"x,:y::!o"urvu p*;il;ffiffiff J]'"u 

akan menduruneru, r.:oerkahan dan
Muhammad tori ffi";;r?"ltuoda: "wahai manusia.sesungguhnya 

Allah itu baik

:;yx;ii;:#_$ff ?:il,r:n".r,,*;*f{,,x:r"xi:i ji
lorg _sareh. ,"rl*' 

makanan vang baik-bri,"'aLi,-i"?),rrrrah 
amar

f uzm,"-(qi":,:f f:,?{:rl\r{,!i,,T:i;;;{;:*Iilyonsto*u
beriman, makonla,

r?,#ru,:r:-ii;::if!*;!;iiffi;!#:{.;it,,*
seorang tut -t7,"!"*bah' 

(Qsal-Baqarah [2]: 172) 
-enar hanva
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ANJURAN MEMPERHATII(AN TAMSIL IBARAT YANG
TERDAPAT DALAM ALQURAN

(QS ar-Rfim [30]:58)

*1.6,& d- ;'* T r r\a"Ai f* e,qQ A,
1f\\ / r' -, 4 .)'", .rt/ / / 7tz.z \/-\9 ;::t+; Yl;l bL-12,,-4 q\\,tA

Macam perumpqmaan untuk manusia. sesungguhnya jika kamu
membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang_irang yang
kafir itu akan berkata; "Kamu tidak lain hanyalahZrong_orong

yang membuat kepalsuan belaka.,,

Ayat ini seakan menegaskan kembali bahwa Allah tidak akan
menerima uzur orang yang kufur kepada para utusan-Nya, karena Dia
telah memberikan berbagai-bagai misal/peru*pa-aun urmt dijadikan
dasar keimanan.

contohnya, saat Allah ingin menegaskan bahwa Dia Maha Esa dan
tiada sekutu bagi-Nya, Dia berkata: "Allah membuat perumpamaan
(yaitu) seorang laki-laki- (budak) yang dimiliki oleh biberopo orang
yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang bu'dak yanlg
yteniadi milik penuh dari seorang taki-taki (saja)." (es az-Z,mar'p9l:
29) Apakah sama seorang hamba dengan satu majikan dengan seorang
hamba dengan banyak majikan yang saling tarik rnenarik, biL yang satu
rela yang lain marah?

Masih contoh tentang keesaan Tuhan yang kali ini dapat dilihat dari
kehidupan sehari-hari. Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari
dirimu sendiri. Apakah ada di antara hambi sahaya yang dimiliki oleh
tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) ,"rikt yang terah
Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalim (hak
mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana
kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskin ayat-
ayat !7,*i kaum yang berakal. (eS ar-R0m [30]: 2g)

Bila kalian tidak rela bila rezeki yang diberikan Allah kepada kalian
dibagi sama rata dengan hamba sahaya yang ada di rumah kalian,
bagaimana kalian dapat menerima persekutuan dalam hak Tuhan!?

Allah ingin membatalkan sekutu pada zat-Nya Dia berkata:
'oHai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengirkanlah olehmu
perumpamaan itu. sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah
sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor laiat pun, walaupun mereka

i
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bersatu untuk menciptakannya. jika lalat itu merampas sesuatu clar.i
mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amor
lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yong
disembah. " (QS al-Hajj l22l:73)

Makna ;F y q ll'it tb € /il.q* .A: dan sesungguhnya tetah

Kami buat dalam Alquran ini segala macam perumpamaan untuk
manusia, adalah Kami tidak menurunkan perumpamaan-perumpamaan
yang akhirnya mau tidak mau manusia harus menyetujui isi dan
pesannya. Tapi sayang tetap saja kaum kafir tidak mengambil manfaat
dari isi dan pesan itu. Kalau berhenti pada titik ini tidak mengapa, tapi
mereka malah berkata: t# ,l nti';t1 t<amu tidak lain hanyalah orang-

orang yang membuat kepalsuan belaka. Mereka menuduh para rasul
yang menyampaikan pesan Tuhan dengan para pendusta.

*ie ,il dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka

suatu ayat dalam bentuk tunggal, kemudian pindah kepada bentuk
jamak t# ,i'ii 'ul 

kamu tidak lain hanyalah orang-orang yong
membuat kepalsuan belaka kenapa tidak disebutkan juga dalam benruk
tunggal? Karena ketika Rasul didustakan kaumnya, boleh jadi ada dr
antara pengikutnya yang membelanya dan menjadi saksi atas kebenaran
risalahnya. Maka disebutlah dalam bentuk jamak agar mencakup
semuanya. Seakan-akan mereka berkata: "Kamu dusta begitu ju-ea
orang-orang yang mendukungmu." Atau kamu sekalian wahai para rasul
adalah pendusta. Kamu sekalian membuat-buat ajaran yang bersumber
dari diri kamu sendiri, lalu berkata: "Ini dari Allah."

Ucapan ini aneh. Bagaimana mereka beriman kepada Allah tapi
mendustai para rasulnya. Sebagaimana kaum kafir Mekah yang
menghina Nabi Muhammad saat wahyu berhenti sementara. Mereka
berkata: "Tuhan Muhammad telah meninggalkannya.,'

Mereka tidak mengetahui bahwa wahyu yang diterima pertama kali
memberatkan diri Rasul, hingga ia berkata kepada istrinya Khadrjah:
"Selimuti aku." Dahi Rasulullah berkeringat.

Jadi masalah berhentinya sementara wahyu kepada Rasulurlah
merupakan kehendak Allah agar Nabi dapat beristirahat dari beban
wahyu dan agar rasa letih dan lelah hilang darinya. pada saat kondisi
telah kembali normal, Nabi pun merindukan wahyu kembali. Kerinduan
manusia membuatnya mampu menanggung beban berat. Untuk
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mencapai kekasih segala cara ditempuhnya walaupun harus melewati
jalan penuh duri.

Untuk itu Allah berfirman: * U,,'4, *:t, 6 Tuhanmu tiada
meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu. (es adh-Dhu!6
[93]: 3) Maka sungguh aneh orang yang mengatakan bahwa Tuhan
Muhammad telah melupakannya. Mereka mengakui Tuhan Muhammad
untuk menghina Muhammad, tapi di sisi rain mereka menghina-Nya.
Saat Nabi Muhammad menerima wahyu dan mengajak mereka untuk
beriman, walaupun mengkufuri dan mendustakannya. i**

(QS ar-Rfim [30]:59)

@ alt:".l <r.lii * S {ii A; atK
Demikianlah Allah mengunci mati hati oran{-orrngyang tidak

(mau) memahami.

Kadzdlika sebagaimana mereka mendustai setiap ayat/tanda yang
datang. t$\t uiit e* ,P &t 6y:-,lUot, mengunci mati hati orang-
orang yang tidak (mau) memahami. Bila dikatakan: ..Bukankah

sebaiknya hati mereka tetap terbuka agar mereka dapat menerima
hidayah atau sinar Islam." Kita katakan: '?enutupan hati mereka tidak
terjadi kecuali setelah seluruh sarana dakwah digunakan dan mereka
tidak mau mendengar. Maka tidak ada harapan selanjufirya dalam
memberi mereka hidayah."

Allah Tuhan yang membantu hamba-Nya atas apa_apa yang
disukainya. Dia akan memenuhi segala harupannya, hingga *arirpr"
dia seorang kafir. Mereka telah mencintai kekufuran, maka Allah pun
menolong mereka atas apayang mereka sukai. Dia menutup hati merika
agar iman tidak masuk.

untuk itu ada petuah yang menasihatkan agarkitatidak larut dalam
sedih. Takut kalau sedih itu mendarah daging dalam diri, hingga kita
menjadi manusia pemurung. Jangan pernah berusaha untuk membuka
pintu sedih, tapi tutuplah dengan pintu rida.

Bila Allah telah menyifati mereka b'-&", ili-,, -.rrapa harus
ditutup hati mereka? kenapa mereka disiksa? Kita jawab: ..Mereka tidak
berilmu karena mereka tidak mau berajar." Allah sendiri telah
menetapkan dalil atas keberadaan zat-Nya, namun mereka tidak mau
tahu.

!,i "

f-l:---:-
r-

L -- __

p*-
I --

619

I :-:---
Fj

E :':* --

E..:

B*



Tersm.Sva'newtJnn to

Bila mereka mendustakan ayat dan menutup telinga, apakah

perjalanan dakwah terhenti. Allah telah menciptakan alam semesta

i"uugui bukti wujud-Nya yang Esa, menjadikan mukjizat-para rasul

s"UuEai bukti mereka utusan-Nya. Semua itu tidak berguna bagi Allah'

Karena kekuasaan-Nya tidak bertambah dengan ketaatan dan tidak

berkurang dengan *ukrirt. Semua kembali kepada individu masing-

masing. J"adi, bi-arkanl ahparapendusta itu dan tetaplah berdakwah' ***

(QS ar-Rfim [30]:60)

5*;\ r5( -;ie.{J "3 i'i'aT iu
Bersabarlah kamu, sesungguhnyaianii Allah adalah benar dan

sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini

(kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu'

h
h
h

u

t
a

t
I

Bersabarlah atas kebencian mereka,

mereka- Bersabarlah atas ejekan mereka'

karena dampak positifnya akan kembali kepada

bersabarlah atas bantahan

Bersabarlah atas ini semua

kamu. Karena ilst S1L1

|y ,rrungguhnya janji Allah adatah benar' Allah telah menjanjikan

kemenanganbagipararasul,makayakinlahkemenanganifupastiakan
datang.

Silama kemenangan pasti datang, kenapa terjadi peperangan antata

mukmin dan kafir? i.rrrpu ditemukan onak dan duri dalam dakwah?

Kita jawab: ..Karena Aliah ingin menyeleksi siapa yang baik dalam

dakwahnya. Ingin melatih mereka untuk memegang tanggung jawab

dakwah du, ..trroh sinar setelah rasul tiada." Hal ini bukan semata

untuk penduduk j azirahArab, tapi berlaku juga bagi sem-yl'

Diperlukan o.urg yang berjiwa besar dan berpendirian tetap agar

tidak loyah dalam *."gtuaupi cobaan dakwah. Dai sejati mungkin

atur, ri"ogalami siksaun da, cobaan. Mereka tetap diminta untuk tetap

sabar menyampaikan dakwah. Inilah sifat penting dalam mengemban

amanah dakwah. Untuk itu kita katakan: "Bila ada pendai atau manhaj

yang menggiurkan pendukungnya, maka ketahuilah bahwa fondasi itu

batil."
Fondasi yang benar dan kokoh adalah fondasi yang menyebabkan

para pendukung *u, berkorban untuk membelanya dengan seluruh jiwa

Z^iugu.Merela memberi sebelum menerima. Kenapa? Karena fondasi

Vu"g U'utif tidak akan dibela atas kebatilawtya, kecuali karena faktor
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rpakah
3mesta

r rasul
A11ah.

tidak
asing-

uang dan manusia yangdapatdibeli.

. Manhaj yang benar akan diketahui oreh pendukungn ya, bahwaharga pe{uangan 
.itu.alan dibayar di akhirat kdat- ii merupakanharapan besar lebih dari sekedai dunia. Maka ia melihat jiwa danhartanya murah dibandingkan dengan surga, hingga rera dikorbankanuntuk membela manhaj yang benar i-ni.

Dalam perjalanan.d3kwah, hanya ditemukan kaum murtad yangu.erjatyhan dari posisi dakwah, terutima saat Rasuruilah wafat. Seakan_akan kondisi susah.memisahkan yang k""t d; ;;;; iJ_un. Tidakbertahan dalam karimat tauhid t."uu1i orurg-offi ,* kuat danmampu membawa bendera Islam ke seluruh alam.
Allah berkata kepada_nabi-Nya: "Bersabarlah atas pendus taan yangmereka lakukan, karena Kami mendukungmu, tidak menerantarkanmu

::rdirii'' Dukungln Kami vang bulat dan"utuir,".rili"r", ,"u, kamuhijrah dan sukses. Jadi, tenangiln. r.uit dari itu, K;;';k;n menyiksa
mereka di dunia, dan hal itu dapat kamu saksikan di akhirat.,, q; ri
:*'; v)ti 4*:f ')t iy elt W. maka meskipun kami pertihatkan
kepadamu sebagian sik:;/4g kami ancamkan kepada mereka ataupunkami wafatkan kamu 

ls-ebekm ajar menimpa mereka), namun kepadakami sajalah mereka dikembalikan (eS al_Mu,minyiq, J|,Contoh siksaannya di dunia, iofifrut .ietas paJa' p"lurg Badar.Ditemukan pada perang itu dari pihak kaum dni-d;"isy banyak
pasukan yang terbunuh, ditawan atau disiksa. Ini membuktrt*iurr*" ii
'* yt tbj sesungguhnya janji Artah adarah benar.Janji adalah i"o*
gembira. yang datangnya bukan sekarang. Bedakan antaraianji manusiadai jTji Tuhan. Janji manusia terkadanidapat berub i:i;;;"^manusia
makhluk vang selalu berubah. Dia tid"ak ;;rikt;iuf,L.* ,ur*dapat menepati j1"si. . Boleh jadi waktunya ,rjui 

- 
tiuu tapikemampuannya tidak ada atau berubah. S_eperti, dari yang dulunyade.rmawan sekarang menjadi kikir, atau tadiiya'dia rai,j,-'membantu

sekarang tidak dan seterusnya.
untuk itu Arah mengajarkan kepada r<rta, jangan sekari-kari kamu

yensatlkan t erlada4 
.s gluatu:,, Sesingguhnya" s aia okon *"rg"rj akanitu-besokpagi, kecuali (dengan *"nyriit1, ,:nryi )tio;. ; (aS al_Kahfi[18]: 23-24). Ikatrah r.iiup 3u"3i dingan kehendak a]un yangmemudahkan jaranmu untuk meneiatinya- Jangan pernah memastikan

a r --
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sesuatu, karena hal itu tidak memiliki apa-apa'

contohnya, kamu berkata: "Kita akan bertemu di tempat ini, saya

akan memberi ini." Kamu mengucapkan janji ini, padahal kamu tidak

dapat menjamin apakah .tok ku1nt' dan temanmu masih hidup'

tcalaupnn keduanya hidup, boleh jadi pikiranmu telah berubah, ataaada

,uju murgan membuatmu tidak dapat bertemu. Jadi, janji yang benar

hanya data;g dariZatyang memiliki setiap sebab untuk memenuhi janji

darrtidak ada yang dapat menghambatnya' Itulah Allah'
'4:*" l) dan sekali-kali ianganlah menggelisahkan kamu'

Istakffi berarti sesuatu yang tidak memiliki berat, maksudnya wahai

Muhammad jangankamu keluar dari pendirian dan ketetapanmu hingga

kamu berbenturan dengan kaummu. Tapi bertahanlah pada pendirian

dalam dakwah dan jangan ragu, karena Allah telah menjanjikan

kemenangan, dan janji Allah itubenar.
KetG Allah minunda eksekusi terhadap kaum kafir, sebenarrLya

Dia ingin mengeluarkan setiap apa yang ada pada mereka hingga

mereka- tidak iagi dapat mencari-cari alasan. Setelah itu Allah

menurunkan sebaglan siksanya di dunia dan selebihnya akan diterima di

akhirat. ,"runggihnya telai tetap janji Kami kepada hamba-hamba

Kami yang m""i"di rasul, (yaitu) sesungguhnya mel7ka itulah yang

pasti mendapat pertolongan- sesungguhnya tentara Kami itulah yang

pasti menal,g. (QS ash-Shaffrt 137): 17 l-17 3)

iqi.l Otit orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-

ayat Altah). Yakin adalah iman yang teguh dan tidak goy-#_ Akidahnya

tilah tertancap di hati dan sudah final, hingga tidak perlu lagi naik ke

akal untuk didiskusikan kembali.** *
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ALQURAN MENJAMIN SUKSESIIYA
ORANG-ORANG YANG BERIMAN

(QS Luqmfln [31]: 1)

@;'
Alif Ldm Mim

Kita telah membahas sebelumnya tentang huruf muqaththa'ah, dan'

kita telah memaparkan beberapa pendapat dan semua pendapat itu
diakhiri dengan Allah Maha Mengetahui apa yang diinginkannya.

Karena walaupun kita memiliki ilmu yang banyak, tetap saja kita tidak

mengetahui hakikat httruf muq aththa' ah.

Apabila dikatakan apa faedah huruf muqaththa'ah kalar trdak

diketahui maknanya? Kita jawab kita akan mendiskusikannya secara

logika. Alquran diturunkan dalam bahasa Arab, kepada kaum Quraisy
yurg *"nguasai bahasa Arab. Di antara mereka ada yang mendustakan

i.frbi Muhammad Saw dan dakwahnya, tapi apakah kita pernah

mendengar di antara mereka berkata: "Apa arti alif ldm mim atau hd

mim?"
Demi Allah kalau mereka menemukan celah untuk menusuk,

niscaya mereka tidak akan meninggalkannya. Jadi, ini bukti bahwa

-".elu memahami makna huruf-huruf itu, paling tidak mereka

memahami bahwa huruf-huruf itu sebagai httruf tambih/peringatan yang

sering digunakan bangsa Arab dalam ucapan mereka'

Telah kita terangkan bahwa Alquran dibangun atas dasar washl/

sambung dalam ayat dan suratnya bahkan di akhir bersambung dengan

ayat atausurat yang ada diawal. Contofuyu, ,F!j' 1' ga /6' : 9t e
*ld' "t 

y.fi;& t'!) seakan-akan Allah ingin agar kita tidak

memutuskan satu ayat dengan ayat selanjutnya. Jadi, washl/sambung

merupakan ciri umum Alquran, kecuali huruf muqaththa'ah di awal

surat. Ia dibaca dalam bentuk terputus. Kita tidak membacanya altfun,

ldmun, mimum,tetapi kita membacartya dengan alif ldm mtm.

Kenapa ia berbeda dari ciri umum Alquran? untuk menunjukkan

bahwa aty tam mim memlliki makna tersendiri. Ia bukan sekedar huruf
dari huruf-huruf Alquran. Hal ini ditafsirkan Nabi dengan: "Barangsiapa

yang membaca huruf dari kitab Allah maka dia mendapat kebaikan.

Satu kebaikan dibalas dengan sepuluh. Saya tidak mengatakan alif lam

mim harf.Tapi alif satuhuruf, ldm satuhuruf dan mtm saithuruf." 'F'<x

625



Tarsrn Sye'newr Jrm ro

(QS LuqmAn [31]: 2)

@ ,55,,!tii,!.i.( jB
Inilah ayat-ayat Alquran yang mengandtng hikmot.

''il'. ism isyarat lil mttannatslkata tunjuk utttuk perempuar. seperti
eui untuk laki-laki. Ia merupakan ungkapan ., sebagai kata tunjuk
untuk jauh, baik jauh dalam jarak horizontal atau verlikal (kemuliaan).

Muannatslperempuan yang kembali kepada dyatrtanda-tanda. Dan
:J sebagai mukhctttabllawan bicara kembali kepada Nabi Muhammad
dan umatnya yang mengikutinya.

Alquran terkadang disebut dengan ayat dan terkadang disebut
dengan kitab. ,\lkitab disebut juga dengan al-Furqan atau Alquran. Dan
tiap-tiap definisi ini memiliki makla tersendiri. Kitab maknanya bahwa
dia kutiba/tertulis di atas kertas. Alquran maknanya bahwa ia quri,a/
dibaca dan tersimpan di dalam trair. adapu, ui-Frrqan bahwa int
merupakan fungsi dari Alquran yang faraqi/ntembedakan antara yang
benar dan yang salah.

,4lhakim maknanya bahwa Alquran bersifat bijaksana. Di awal surat
al-Baqarah Alquran disifati dengan tidak ada keraguan di dalamnya.
Tujuan penyebutan sifat Alquran itu untuk -.yikirkun kita akan
kebenaran Rasulullah daram menyampaikan pesan dari Alrah, dan
kejujuran malaikat Jibril yang membawa Alquran dari Lauh Mahfuz
kepada Rasulullah. Artinya Alquran yang diturunkan dari Allah Swt
tidak mengalami perubahan dalam satu huruf pun. Ia masih terjaga
berkat penjagaan Allah kepadanya hingga hari kiamat. Kita masih tetap
membaca y ;t X dun orang-orang setelah kita juga masih membaca
dengan kata dan huruf yang sama hingga hari kiamat.

Alquran tidak diturunkan Alrah untuk dipaparkan setiap rahasia dan
mukjizatnya sekaligus daram satu masa, atau untuk satu taum hingga
kemudian waktu, dan kaum sesudahnya menyambutnya tanpa ada nilai
tambah. Tapi, Allah menginginkan Alquran tetap bam yang memberi
kontribusi bagi setiap umat dan zarnan. Mereka akan rnenemukan
rahasia-rahasia, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda kekuasaan Allah
yang baru di alam ini.

Dengan demikian Alkitab tidak disifatkan dengan hikmat dan
bijaksana kecuali bagi orang yang mengetahui. Ar-flakim dapat
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: 5 3perti

disifatkan untuk Alquran atau dapat juga disifatkan untuk Allah yang
menurunkan Alquran. Makna lakim iaLh menempatkan sesuatu pada
tempatnya, dan tidak 

1{a.Va1S menempatkur, ,..ruL pada ternpat yang
paling tepat kecuali Ailah. Karena Dia mengetahui kelayakan sesuatu
pada tempatnya. Adapun manusia terkadang ienempatkan sesuatu pada
tempatnya, kemudian terlihat peletakan itu tidak sesuai dan salah,
hingga. kita mengubah dan menggantinya. Sebagaimanu p.r..ru,
manusia dalam ilnru sains dan teknologi yang di awa"l terlihat membantu
dalam meringankan pekerjaan *ururiu, terakhir ditemukan bahwa ia
membahayakan kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Setiap ayat suci Alquran akan ditemukan kesempurnaan Alquran di
satu sisi, dan di sisi rain akan ditemukan keagurrgurrryu. pada ayat suciAlquran memiliki c,plikan yang berbeda atas ,ui., nui a*gu, beragam
kesempumaan. Hal ini ditemukan pada ayat berikut. **,,<

(QS Luqmfln [31]: 3)

5"u#i-'".*rr";
Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang_orang yang

berbuat kebaikan.

Di sini l**ilij a&;1 s6di awal surat al-Baqarah jl.iAii.sG beda
dari dua makna ini ialah bahwa takwa memerlukan iman, dan iman
harus disempumakan de,gan melaksanak an apa yu.rg Jii"rintahkanAllah. Sedangkan ihsan adarah merakukan 

'teuitr 
iari' apa yang

diperintahkan Allah, baik secara kuantitas ataupu, kualitas. Ihsan daramkualitas adalah menyertai keikhlasan dalam setiap amal, sedangkan
ihsan dalam kuantitas melakukan amalan sunat setelah merakukan
amalan wajib. Seperti. seterah salat fardhu kamu menambahnya dengan
salat sunat rawatib.

Takwa merupakan satu keunikan takwil Alquran. Sebagaimana
telah kita sebutkan bahwa di dalam Alquran disebutkan ar ryor dan r;$l

rLilmaknanya jadikan di antaramu dan api neraka pelindung yang dapat
mencegahmu masuk ke dalamnya. Begitu juga ar ryar jadikanlah di
antaramu dan sifat Jardr Arah, -seperli ar-Mttntaqim/Maha pembaras
Dendam, al-Jabbar/Maha pemaisa, al-eahhir/Maha pemaksa-.
Pelindung, karena kamu tidak mampu menghidapi sifat-sifat ini. Tidak
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diragukan bahwa mereka salah satu tentara dari tentara-tentara Allah.
Dan ia merupakan bahwa neraka baqian dari sifat Jarat-Nya, jadi
maknanya satu.

Ketika seseorang beftakwa dengan menjauhkan dirinya dari sifat
kufur, maka pada waktu yang bersamaan iamukmin dan muhsin. Di sini
ditemukan, Alquran terkadang datang dalam bentuk ldzim d,anterkadang
datang dalam bentuk malzuttr. Agar keduanya mendatangkan makla
yang baru.

Ketika ditimbang antara eS al-Baqarah [2]: 3 dengan eS Luqm6n
[31]: 3 maka ditemukan bahwa Alq,ran tidak berisikan pengulurgur.
Tapi ia merupakan cuplikan mukjizat yang tiap ayat memberi peran dan
makna, hingga yang satu menyempurnakan yang lain.

Pada ayat yang lalu disebutkan bahwa Alquran itu llakim/bijctksana
maka di sini disebut dengan hudan/petunjuk da.n rahmat/kasilr. petunjuk
adalah rambu yang mengantarkan sesuatu kepada tujuan dengan jalan
yang paling dekat dan tepat. Alquran merupakan pet,njuk bagi kur,,
yang telah sesat. Saat mereka telah menuju jalan yung b.nu., maka
Alquran pada waktu yang sama terah mengeruaikan mereka dari
kesesatan. Merupakan rahmat/kasih Ailah kepada mereka selanjutnya
membuat imun kekebalan agff mereka tidak kembali ke dalam
kesesatan untuk kedua kalinya.

Hal ini senada dengan, dan Kami h*unkan dari Alqttran sLtcttu yang
menjadi pena\ror dan rahmat bagi orang-orrng yang berimar. (eS al-
IsrA [17): 82) svifd'/penawcu'bagi yang sakit. Rahmat/kasih agar kamu
tidak sakit lagi untuk kedua kalinya. ***

(QS Luqmnn [31]: 4)
'rb;i';i;it"+-'",gti|;ijii\Aii,i4r.i.$r

(Yaitu) orang-orong !-ang mendirikan salat, menunaikan zctkcft
dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.

Ayat ini datang untuk menjabarkan sifat muhsinin. Apakah ini
mencakup seluruh sifat muhsinin? Tidak. Salat, zakat, yakin kepada
akhirat merupakan fondasi dasar dari sifat muhsinin. Allah ingin agar
hamba-Nya memiliki kesamaan dalam hal ibadah. persamaan tidak akan
tercapai bila tidak disepakati bersama. Dalam salat persamaan inr
terlihat jelas. Dalam salat terlihat keagungan Tuhan dan kehinaan
penyembah. Di dalam salat ditemukan kepatuhan yang maksirnal. Salat
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a .\llah.
r a. jadi

Iari sifat
r Di sini
:rkadang
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itu sendiri dilakukan 5x sehari semalam'

Adapun rukun yang lain. tidak tergambar dalam bentuk int. zakat

contohnya, diwajibkan huryu sekali dalam setahun dan diwajibkan bagi

yang m;mpu saj;. Begitu juga dengan puasa dan haji. Seakan-akan salat

merupakan tiang agama seluruhnya, karena kemuliaannya, maka Allah

merr,uOilurrnya;a,lb bagi setiap hamba dan tidak pemah gug,, dalam

keadaan apapun. Untuk itu, salat tetap diwajibkan bagi orang yang sakit,

musaflr dan kha uf/P e r an g.

Salat merupufu, jalan hamba kepada Tuhan. Ia dimulai dengan

melepaskan segala kemampuan krta sebagaimana kita melepaskan

sandal kita di depan pintu masjid. Dilakukan di dalam saf yang lums,

antara penguasa dan rakyat, besar dan kecil, mulia dan hina, semuanya

sama. pada saat itu, hiianglah perbedaan, hilanglah rasa tinggi hati.

Tidak seorang pun merasa tinggi di antara muslimin yang lain'

Kemuliaan salat terlihat saat ia merupakan satu-satunya rukun yang

disyaratkan Allah secara langsung. Sedangkan taklif yang lain

disyaratkan melalui wahYu.

Sebagaimana salat merupakan jalan penyembahan, maka zakat

merupaka=r, jalan ekonomi agar semuanya hidup mudah dan mulia.

Tidak seorang pun dengan zakat dapat hidup kenyang hingga tidak

dapat bergerak, iement aru yang lain mati kelaparan. Jadi, salat dan zakat

*.*put * jaminan/asuransi yang menjamin kebahagiaan seluruh

elemen masyarakat.
zakat dikeluarkan bagi orang yang fakir. Karena ketika Allah

menciptakan hamba-Nya, maka Dia telah menjamin rezeki mereka'

Kenapa tidak? Kamu saja sebagai manusia bila mengundang seseolang

ke rumahmu pasti akan menjamunya' Paling tidak kamu akan

memenuhi keperluan dasar hidupnya.

Allah yang menciptakan hamba ke dunia ini, baik mukmin ataupun

kafir. Allah berkewajiban menyediakan makanan bagi mereka, bahkan

segala keperluan hidup mereka. Begitu juga jaminan hidup bagi mereka

yaig tiOat mampu mencarinya. Untuk itu ditetapkanlah zakat sebagai

irak bagi orang muslim. Zakat ini merupakan shilat/hubungan antara

hamba,tan ,ulut *"*p akan shalat /httbungan Khaliq dengan makhluk.

ipi e ,.'r\u.fs clan mereka v-akin akan adanya negeri akhirat'

Ditemukan dua kali hum/tnereka untuk menunjukkan bahwa iman

kepada hari kiamat adalah pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya.

orang yang beriman kepada hari ini, beriman bahwa amal mereka
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Tarsrn Sya,zuA.wrhto ro

akan dihitung pada hari itu. Ini mengisyaratkan bahwa Allah tidak
il:,T,HJ"IIL ::::::.,:'"i':r111'r"" oi'",'. akhirar itu jauh daripandangan mara manuriu, _._ur;;;";H'1lr:H[Jl.l":lr,*]
hH1lf;"IflTr|,:"'* mereka rm" ,"j", terkadang terrupakan, bahwa

Untuk itu Hasan Basri berkata: "Saya tidak melihat keyakinan tapihampir menyerup ai t.rugrun 
-;ui'["rut*", 

,,,;n;r;;,tJrnuoup mati.,,Adapun orang kafir, maka ;;;k" i.r*i,ur.*i#, ini, dan tidakmengimaninya. untuk itu Allah *.rlgu.r.un dengan dua httnt/mereka.yakin adarah iman yang r.*r",-oi runutr.iouffi; rergoyahkansedikit pun oreh kerag;,";;; tidak_ puia naik t. akal untukdidiskusikan' Sebagaimir"-l.rrr, oi seouttan LJrilrrr,' yakin dibagitiga; ilmul yakin,.ainuf yunn Jurluqqut v"tir. C"ri"ilrya, bila sayakatakan :,,Mas jidilharr*' ;^ M#;'i.;i oil;r*;. ;;;;"_anya 
ilmuyakin' Saat kamu merihat ai ,.r"r* n,rk;-il;i.#rr'o.n*an 
ainulyakin. Saat kamu pergi ke ,unu untuk haji atau umrah danmerasakannyu, .1\u iri Ol."Uri a.rgil haqqul yakin.Tapi apakah Alquran ai*_"r..i r:b"s" ;+;;k bagi orans yansberlakwa dan muh,sinr' 

1.f"1 riur*J, perunjuk itu ada iua. pertama.hidayah diratah d1y irvcii x"arr.iiaivah raufik dun *o,,,roh. Daramhidavah ditdtah a,rn m.mo-.^r-i pJrrj.lo-ru* kepada -rt rrn dan kafir.Dengan alasan firman_Nya, ,,OL, ,iortrl kaum Tsamud mak, merekarelalt Kanti beri petttnjut',",rp,:lnri"*l ,"u,, *r:rr;;;,;,;ria (kesesurantoqt't petuniulr iru.'. {eS Fushshilat !4t 1: fi IDi anrara mereka ,ou yung _;;;h" hidayah dan beriman ada jugayang ridak mau menerima aai k;i;.'irrg menyambut hiJayah makaAltah tambahkan rriOuyur, ruir-,';;;; rr r, rti rnU "*i "ririunruk retapberinran. Dia mencinr"t aiiril ';;;;;; merindukan _Nla. Da,, orans_orang 1',ang mendapat petunjuk Arah menambah p"runiut, kepadatr:;:lffi fr;tr 
t 

7: *i zu p' o i o. *' 
" 
* t " r b a t a s a n I t i i, tnl o o nz.ya (e S

,@ -,^frff :^;;u' J' ]* e,a{jMereka itulah o
ruhannyar,;tr:;:;:f f,i:;,::::ff ,f ;::tr#{;:;r,i::;,,

Allah telah menyifati Alquran dengan hid,ayawpet,njuk, dan di sini
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disebut .sri' oC'*!si mereko itulah orang-orang yang tetap mendapat

petttnjuk. Yang berkata adalah Allah, maka kita perlu memahami
maknanya. Allah ingin berkata kepada kita bahwa sebaik-baik kitab suci
adalah Alquran, karena ia kitab suci yang berisikan petunjuk. Tapi
jangan menduga bahwa saat kita mengikuti petunjuk, Allah mendapat
manfaat darinya. Sebenamrya yang mengambil manfaat dan hidayah itu
adalah kita. Saat kita mengikuti petunjuk, maka Allah akan mengangkat
derajatmu dan menghantamu kepada kebaikan.

Petunjuk itu dari siapa? 'e:, t 6G dari Tuhannya, Tuhan yang

tidak mengambil manfaat sedikit pun darimu. Bila Dia menunjuki, Dia
akan menunjuki jalan yang benar. Berbeda dengan manusia, saat mereka
menetapkan undang-undang yang mengandung kebaikan, kemudian
terlihat efek negatif dan bahaya, akhirnya diralat, revisi dan bahkan
dihapus.

Jadi, petunjuk yang benar tidak terjadi kecuali dari Allah. Undang-
undang yang baik dan dapat dijadikan peraturan bagi hidup berbangsa
dan bemegara tidak mungkin berdampak positif, kecuali ia bersumber
dari Allah. Kenapa? Karena terkadang manusia menetapkan undang-
undang agar dia dapat menikmati fasilitas dari undang-undang itu. Atau
yang bennain dari penetapan undang-undang itu ialah hawa nafsu bukan
hati sanubari, mengorbankan rakyat untuk kepentingan pribadi dan
golongan. Adapun Allah tidak mendapatkan manfaat dari apa yang
disyariatkan. Dia tidak pro seseorang untuk menindas orang lain.
Seluruh hamba adalah sama di hadapan-Nya.

Untuk itu Allah menenangkan kita atas syariat dan keadilan-Nya.
Dia tidak beristri dan tidak (pula) beranak. (QS al-Jin 172): 3)
Maknanya, tenanglah kamu sekalian, Tuhanmu tidak memiliki teman
yang membisikkan dan mempengaruhi-Nya. Dia tidak memiliki anak
yang terkadang harus dicintai waiaupun dia menyakiti orang lain.
Semua kita sekalian adalah sama di hadapan-Nya.

Di sana ada perbedaan altara petunjuk dari Allah dan petunjuk dari
Rabb/Tuhan. Rabb adalah Tuhan yang mendidik kita. Dia menciptakan
kita dari tiada, dia memberi sebelum kita tahu cara meminta. Maka
sewajamya hamba beradab terhadap tuhannya. Dengan demikian
jelaslah Rabb terkait dengan pemberian. Sementara Allah terkait dengan
penyembahan.

Ayat ini ditutup dengan i-e;.rLir e U"tb dan mereko itttlah orang-

i,".

t

ul..
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orang yang beruntung. Fardh,heruntung ad,arah akibat dan has, yangdiraih dari petunjyk vurg t"l"h ii'L" tL ,,s"rrng[;i,:y) 
beruntungtattorang-orong yang beriman.,, (eS al_Mukmir0, f;:i, 

-i;-
Faldhrberuntung berasar iu.i tutu lrttirb"i,r)' yung mengorahsawah' Kaitannva, kedua c ukup ;"rur e"i#-i^ir" ;";nam brji_bijianakan menuai hasir sebanyak iod-^ iipur. Begitu juga amar sareh akandilipat gandakan pahalaiya or.n eriurr. satu"kebai[u,r-iiuuru, denganseputuh, tujuh ratus bahkan lebih- ittrt y.tipr, [)-;;r;r, @anjaran)bagi siapa vang Dia k"h"uioi.- ori 

1t1r1-uoio,turr, (karunia-Nya)tast 
!7h1Mengetahui. (a! 

1,t 
n^quiunel:26t)

Bila bumi sebagai ,,utt trt i;uo dapat memberikan has, yangberlipat ganda, mfa Uugui,,uru ffi A"rrgu" rrfr"rl"rg _.n.iptut u,bumi? rentu mereka 
i1""" _"rari;1.;; il;ffi,ffi:Mereka akanmemetik buah kebaikan lebih banyak 

_ 
aar tenaga yang mereka

[jili'[::;, H1'JiffJl.ffiff.l ll* mendapatkan r, uI i r rie r i mpah dari

(QSLuqmin [31]:6)

4i E ; jA A+Ai A "ja u.ltti -5
O'*d'3i 4 ;ri-i"6i r1:$; * *Dan cli antara.manusia (ada) orang yang mempergunakanperkataan yang ticrak berguma intuk menyesatkan (manusia) dariialan Allah tanpa pengetahuan dan meniaclikan jalan Altah ituolok_olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang

menghinakan.
Setelah Allah menyebutkan Alkitab dan ayat_ayatnya yangberi sikan h idayah/netun; uk dan *rrrrJr,.ri,-, ur*, rJ,i;p"rikutinya.dan keberuntunnun Uugi yurg ,.r*i;rri peruryuk iru: pada ayar iniditerangkan tiniain oa'1i Trfr:*lu-nr'*.rr. mengambir manraat dariterwujudnya kesesatan. Kalau ,iar[ 

"a? 
kesesatan maka pasamya tidak

;:#f:r.'J,t*.':' 
o" menvebar tu*tu' t.r.ruiun- iJrgun segala

Kita menemukan kesesatan memiliki kelompok yan_smensponsorinva agar tumbuh dan u.*.rtrr;:',";ril meraihkeuntungan iarinya. Dengan r..r.ruiu, ini, merefa ffit men;adrpemimpin feodal yurg *.rghisap darahr"kt;; 
'-'!rv^q uapd
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Wajar bila kemudian ditemukan undang-undang yang sedang di cek

ulang demi kesejahteraan rakyat ada pihak yang keberatan dan

menyerangnya habi s-habisan.
Bahkan orang yang memelopori kesejahteraan rakyat ini

diintimidasi dan dipersulit ruang hidupnya. Sebagaimana mereka

mengucilkan Nabi Muhammad dan memaksa hijrah para sahabat

Habasyah dari Madinah. Kenapa? Karena kehidupan masyarakat

setempat berada dalam kegelapan yang harus mereka lestarikan dan

budayakan.
Allah Swt menerangkan bahwa orang-orang yang memerangr

kebenaran dan menghambat dakwah Islam mengetahui dengan yakin

kalau saja manusia dilepaskan untuk mendengar manhaj Allah niscaya

mereka akan berpihak kepadanya. Untuk itu mereka berusaha

mengalihkan telinga manusia dari mendengar ajakan kebaikan. Mereka

akan berkata kepada manusia. "Janganlah kamu mendengar dengan

suttgguh-sungguh akan Alquran ini dan bttatlah hiruk-pikuk

teriadapnya, sLryq)a kamu clapat rnengalahkan (mereka)'" (QS

Fushshilat fal]26)
Itu diucapkan karena mereka yakin dengan keindahan Alquran akan

menimbulkan kesejukan di sanubari. Bila ini didengar, maka akan

berpengaruh dan berakhir kepada iman. Bila masyarakat jauh dari

kebenaian, maka mereka pun mengajak masyarakat agar mengikuti

kebatilan dan kesesatan.

-*61 ;ls dan di arttara rnanusia, maksud n'tin/dari di sini adalah

sebagian manusia, yaitu mereka yang mendapat manfaat dari

tersebarnya kesesatan. Atau mereka yang merasa susah hati bila

manusia berada pada posisi baik. Untuk itu mereka berusaha sekuat

tenaga agar manusia tetaP sesat.

'S-& membeli, kebalikannya al-ba'i/meniual. Membeli ialah

memberi uang dan mengambil barang sebagai harga darinya. ini setelah

dikenal mata uang. Sebelum adanya mata uang manusia bermuamalah

dengan cara barter, menukar barang dengan barang. Dalam keadaan

seperti ini, status barang sebagai alat jual dan alat beli dalam satu waktu.

Pelakunya sebagai penjual dan pembeli.

Untuk itu terkadang ditemukat $tard dalam arti bd'a/menjuctl

seperti, dan mereka syar6'/menjual Yusuf dengan harga )'ang murcth,

yiitu bnb"rapa dirham saia, dcm mereka tnerasa tidak tertarik hatinya

:::t::::t::i
:::r::jlii:;Er+

::,::l:li]:ii:i:iil
: :: ::l:li:i:iiii:lr:l

:: :i:l]i:]:i:l]]l

:: :::i:::l:l::l:i:l
:i'i'i"ii:tiil:iil
:::i'::t:ii:iil
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kepada Yusuf. (eS yusuf l12l:20)
Ketika kita merenungi _."f, A +.*";r ,nrjJr g1 dan di antara

ntanusicr (oda) ora,ng yrrg ,rn*p"rgu'nrko, onrfiror* yang tictakbergtma, kita temukan bahwa p.o.., ini memtumhkan barang yangdibeli, dan harga yang harus dibayar. s"t u-rryu;".iiJ';*g dibeli itu
sesuatu yang bermanfaat bukan .:,-r;ir -4 

burang rongsokkan. Jadi,
orang yang ingin menghambat jalin Tuhan telah memilih jalan sukar.dan harga mahal 

, 
untuk satu barang murahan. Karena *'.;; "Hr.h

memilih membeli barang rongsokkanl
ini kebarikan da. upu yung ada di tangan Allah dan di tanganRasulullah berupa agama yang diraih tanp-a susah aun t"rukaran,sebagai kemuliaan bagi manu 

"lia. 
Katakantah. ,,Aku tidak memintakepadamtt sesuatLt ,,poi prrn atas serutanku kecuari kasih sayang daramke keluargaan.,, (eS ury_Syr.a $21: 2:3,)

Kata lahw/sencla gr,.o,,, selalu disandingkan dengan ta,ib/permainan, dalam ayatsuci Arquran. Terkadang ti'oo aiiutrulukan darilahwu, seperli pada QS al-Andm: 32, al-Hadil 20. Terkai ang laltwttdidahuiukan dari la,ib sepeftL pada al_.Ankab0t 64.
Didahulukan ra'ab pada dua ayat di atas karena ra'abrpermainanadalah menciptaka, g"ruk yang tidak mem,iki nilai manfaat teftentu.Seperti anak-anak gemar bermain. Ben,ainnyu urut-urut terjadisebelum dia beranjak usia.taklif vang telah m#iiiki;;;;rg jawab.Bila sudah menjadi mukallaf, *utu ?iu akan melakrurrffi tanggungjawab dan tidak disibukkan ragi dengan permainan. B,a pada masataklif masih gemar-bermain, riaka p'uaa tondisi ini ai..uu, denganlahwa/senda guraLt. Lihat eS lumu,atr fO 2l: ll.

Dengan demikian tatylt adarah pele4aan yang tidak mendapatkanmanfaat. dan telah menyibukkanmu dari p"tutruruuln orggrrg;.*rUBila pada al-'Ankabiit didahulukaniahwu d,ari rolri-unrryu bahwakesibukan di iuar rituar agama terah sampai puda puncaL;;.'k.*sakan
telah menyebar, barang yang tak perlu t"tun a1uOiil; ;;;; pembeliandengan melupakan 

-uuiung pokok. Inilah "*umi -k;;;p, 
hhwttdidahulukan dari r a' ab. KarJna^ r a' ab tidakmelupakan,rgul riurru.

.- .fpu lahwu yang_ dibeli agar manusia menjauh dari dakwah Islam?Ketika mereka mendengar di daram Arquran kisah tentang kaum ,Ad,
Tsamud, Madyan, dan Firaun. mereka Ulrrrut u menyibukkan manusiadengan dongeng-dongeng.
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.;,: cli ontarct

.. .t,rg ticlak
l:-iI.t1.'I \'211e

-.. -llDelt ltu

Salah seorang dari mereka Nadhar bin Harist pergi ke parsia dan
I^",:9:I 

dengan membawa Oorg"rg yung menghibur dari Rustom danraJa serta penguasa Himyar. Dia terah m"-u.tirr-yu guru olp..oengarkankisah itu di majelis tempat ,""nurlu berkumpul. Tujuannya, agarmanusia tidak mend.ngu.."*un Muhammad Saw.
Pendapat lain mengatakan bahwa rahwu ar-rtacrist adalah nyanyianyang menimbulkan syahwat. Ulama berkata: "rahn*u ol-11,arrt" adalahsegala sesuatu vang melupakan manus* ou" ;;i;;;; I;"r, waraupundalam hakikatnya sesuatu it, buku* lahwu. contohnya, bekerja danberkebun dinilai rahwtt bila akibatnfa-rnanusia tidak melaksanakan saratdan kewajiban lainnya.
Dari perbuatan yang din,ai rahwu, walaupun tidak menyibukkanmudari sesuatu adarah nyanyian. ulama ielah membahas h;k;- nyanyianini secara panjang lebar. Teruturru ,",.luh ia diiringi dengan musik, alatgendang dan tarial 

. 
yang menggiurkan. uraria 

- 
tiir* mem,ikiketeguhan pendapat dalim iar ini. i7.r, urama kontemporer ada yangmembolehkannya.

Benar' ulama telah memborehkan ragu dalam perayaan dan hariraya berdasarkan sabda Nabi Muhammad kepada'auu-gutur yangmelihat dua wanita bernyanyi ai rumah Rasuluilah. Saat itu Abu Bakarmelarang mereka d::g._, 
lJlSata: 

.,Afakah 
seruling setan layak beradadi rumah Rasulurah?; Nubi berkata:'iBiarkan mereka berdua. karenakita pada suasana hariraya.,, 

.rvlvNc u('Ir

Begitu juga dengan nasyid diharalkan untuk membakar semangattentara yang berjuang saat perang, atau memberi sugesti saat merakukangotong-royong, atau.untuk ibu yang hendak menini uouou.u, bayinya.Di antara yang dihalarkan juga b.ir.oundrrg agar unta bergerak cepatdalam perjalanan.
Jadi' ridak dirarang menyanyi sebagaimana yang tenera pada teksyang di aras' bila dilakukan i.ngu, tujyal lulia Adapun bila dengantujuan untuk membangkitkan berihi, -ut u har ini haram. Karena Tuhanmengetahui tabiat berahi manusia. Tabiat berahi ini memiliki kekuatanyang harus digerakkan. Bila bergerak dan terpengaruh, maka akibatnyatidak akan rerpuji.
Telah kita jelaskan bahrva tingkat rasa itu ada tiga: pertanta,

d-iketahui meralui pan:a inara. xeTr-a-., rasa yang dihasilkan indra.
*('ro,.keqa yang ditedernahkan dari upu yurgdirasa. Merupakan kasihTuhan kepada kita, Diamerarang r.itu d"a" ai. yung r..lgJki,u uor.r,

sukar,
lebih

_ .-:l{8tl
- -- --, Lr1 l.

a . .;, !i[

_ -.'ii1

:: ::.:::.:::]j:j

::i:li:i:i::i:iil
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melihat bunga yang indah di taman orang, dan boleh juga merasakan

keindahannya, tapi kita dilarang memetik bunga tersebut.

Jadi, Tuhan yang Maha bijaksana tidak melarang untuk mengindra
dan merasakan. Karena indra menimbulkan rasa. Kecuali melihat wanita
bukan muhrim. Karena laki-laki tidak akan berhenti pada melihat, dia
akan terpengaruh dengan kecantikan itu, kemudian dia pun akan

bertindak untuk melampiaskan rasa yang ada di hati. Merupakan kasih
Tuhan, Dia mencegah manusia sejak dari pintu awal yaitu dilarang
melihat.

Jadi, ayat ini bukan terkait dengan masalah lagu. Berdasarkan ayat

di atas, lagu yang mengajak kepada kemuliaan akhlak, maka dia halal.
Bila menggoyangkan berahi, maka ia haram. Apa saja yang mengarah
kepada porno adalah haram. Ia tidak hanya terbatas kepada lagu.

Lagu yang mengarah kepada porno berlambah dosa bila ditambah
dengan alat musik dinyanyikan secara mendesah dan goyang yang
membangkitkan berahi. Segala sesuatu yang mengeluarkan manusia dari
ketenangannya menuju segala bentuk pofilo adalah haram.

Tidak pantas bagi mukmin yang memiliki moral untuk berkata:
"Kami terpaksa menerima lagu." Mukmin memiliki mata hati yang
menjadi petunjuk hidup. Dengannya ia dapat membedakan antara yang
benar dan salah. Wahai mukmin, jadilah hakim yang dapat menilai
mana yang baik dilihat dan didengar dan mana yang tidak. Bahkan
menilai mana yang layak dilihat dan didengar oleh istri dan anak-anak.
Di tangan kitalah keputusan. Bila ingin mendengar silakan buka saluran,
kalau tidak matikan saja. Tidak ada alasan saya terpaksa mendengat apa
yang tidak saya sukai.

Di bulan Ramadhan contohnya, bulan ibadah di malamnya dan
puasa di siang harinya, selayaknya bulan ini dimuliakan. Kita
menjadikan bulan ini sebagai bulan teduh dan spiritual. Narnun kita
menemukan orang yang mengeluarkan berbagai bentuk lahwlsenda
gurau yang membatalkan puasa itu sendiri.

Bila ditanya mereka akan berkata: "Manusia memiliki
kecenderungan yang berbeda, maka kita perlu menyediakan
kecenderungan itu." Tapi sebagai mukmin kitalah yang memiliki
keputusan. Jadi, tidak perlu menyalahkan orang selama keputusan ada di
tanganmu. Kita harus mengambil keputusan yang diberikan Allah
kepada kita. Jadi, di tangan kitalah 95% keputusan, dan 5o/o dari
selainmu.
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Kemudian apa-apa yang dihararkan daram ragu itu memiliki syarat-
syarat. Dan itu bukannya untuk dikonsumsi ."t up hari apalagi ietik.
Untuk itu Nabi berkata: "Istirahat hati sejam seterah sejam.,, (HR
Ajlani)

Biduan dan biduanita yang memasukkan goyang, joget dan tarianyang menimbulkan berahi. terkadang dapai 
-merye*Luska, 

para
pemuda yang tidak mampu menikah ke jurang nista, atau menimbulkan
keretakan rumah tangga akibat terbakar api cemburu. Jadi,
permasalahannya sudah cukup jelas tanpa perlu fiisafat hukum seputar
lagu atau musik. Setiap yang mengarah tlmbulnya berahi dan keluar dari
kelayakan adalah haram.

Tapi, mengapa mereka menyibukkan diri dengan membeli rahwu
al-lladist? Alasannya: a.il ;- C .H unhtk menyesatkan (manusia)
dari jolan Allah. Beda memberi rahw sebagai sarana hiburan, dan
kesesatannya terbatas pada diri sendiri, dengin orang yang bertujuan
untuk menyesatkan dirinya dan orang lain. Artinya, dia"telah melakukan
dua kesesatan, dirinya dan orang lain.

Lahwu al-hadist tidak hanya terbatas pada lirik ragu, tapi juga
perbuatan, bahkan perbuatan lebih mendominasi dari perkalan.

f 4 tanpa pengetahuan mengisyaratkan atas ketidak tahuan
mereka hingga tentang tata cara dagang. pedagang yang pintar akan
membeli barang agar dapat meraih untung teuih besar. fi.ieta marah
membeli kesesatan, untuk itu Alrah menyebutk an: "ff;d *j,-;1vi maka
tidaklah beruntung perniagaan mereka. (eS al_Baq arah l2l: 16i)

sabil adalah jalan yang menghantar kepada teuait<an'oengan jarak
ternpuh yang singkat. Yaitu jalan lurus. 'rr*.,jt btylt rj,tat 1ynj11/;i /;sm;
ialan yang /zras. (QS al-FAtihah Il]:6) Lurus menurut iimu utur adalahjarak yang paling dekat di antar dua-titik.

t'6 t,ir,:;J clan rnenjadikan jalan Allah ittt olok-olokan. Ha clhantir
kembali kepada sabil/jaran. sabit dapat berbentuk muzakkat. juga
muannats. Contoh ntuzakkar, y i:it;" o''Jl ,_}j, i:j ll: tetapi jika
mereka melihat jalan kesesatan, mereka rc)us *en"*puh:rrya. (eS al_
'Ar6f f7l: 146) Muannats pada {rd. .b ni,, C i"ri # oj.-i J,
katakanlah; "Inilah jalan (aga*o1-t r, akrr dart o,.orl_nrorf ,oigmengiktttiku mengajak (kamu) kepada Ailah crengan huilih vang nyara.
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(QS Yusuf [12]: 108)

. Mereka yang membeli kesesatan untuk menyesatkan manusia tidakhanya cukup sampai di situ tapi mereka.luga -"mp.rorot-orot orangyang baik dan menganggup r"rr"h perbuatan dan ide cemerlang mereka.
Allah memaparkan akibat dari perbuatan mereka ;*;,r,i ,"1 .rrimereko itu akan memperolelt azab vang menghinakan. Orseautl<an aiatdengan muhin/menglinalan, sebagai bukti bahwa di sana ada siksa tapitidak menghinakan, b*\"n terkaJang azab itu memuliakanmu. Sepertiorang tua yang memukul anaknya untuk mengajar dan mendidik. Diamemukul bukan untuk menghinakan atau menyakiti. Tapi agar tidakkembali kepada kesalahan ying ,r-u sekari ragi. ladi, i antara azab

u.d.u {u"t berfungsi sebagai peringatan, rnembersihkan drri, menggapairida dan memuliakan di masa depan.
Azab sebagai sarana untuk mencapai kemuliaan terjadi kepadaorang yang kamu cintai dan_menginginkan perubahan ke ara"h yang baik.Sedangkan azab muhsin,adarah hiupun yang tidak mungkin diharap.M,hsin mengisyaratkan akan keabadian dan kekekalur. **i'

. _ (QS Luqmin [31]: 7)

);w4a6j$;**\1r
,C, Ar,+U'G;*'je ialA

Dan apobila dibacakan_kepadanlta ayat_ayat Kami clia berpaling
dengan ntenyombongkan diri seorah-orah cria berunt

mendengarnya, seakan_akan ada sumbat cli kedua i"iirgorryr,
mako beri kabar gembiralah dia clettgan orob yorg pZdih.

_ Fiman-Nya: *Dan apabila dibacakan kepaclanya ayat-ayat Kamidia berpaling dengan menyontbongkan diri,,, setelah aon"ii'oii*,
manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak
b e r gun a ttn t uk m e nv e s at ka.r-1m an t i i olT a ri j a t a n A t t a h, mengisyaratkankepada kita atas ambisi Nabi Muhammad dalam meniyampaikan
dakwah, hingga walaupun itu kepada o.u,rg t"dl;;;;;;r, dirinyasesat atau menyesatkan yang lain.

Makna jj afinya 'aradhalmenolak. Mustakbar artinya, angkuh
atas apa yang diajak. B,a orang yang angkuh dapat berpikir jernihniscaya dia ridak akan condo"! t"p"uaa 

"t<euatitai. 
B"di-", a dia
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angkuh terhadap kebenaran, padahal
tak lepas dari sifat memerlukan
berbentuk kebatilan.

dia masih berstatus manusia yang
kepada yang lain, waiaupun iti

p'n

!-

a*,

\r-

Lt*

[.

Et"l

[,l:
E-

Bagaimana seseorang d,apat angkuh padahal tidak ada sedikit punpenopang keangkuhan.pada dirinya. sebigaimana aitetatrui seseorangdapat angkuh karena. dia memili[i upu yang dimiliki orang lain. Tapibagaimana itu terjadi, sedangkan -;r;i; ?;o';ilI#t,yurrg ,u,rudenqal.ana yang dimiliki All;, atau bahkan sedikit d;;;;;;.
Jadi, ini keangkuhan yang bukan pada_tempatryu. t"o.ung yangangkuh biasanya lupa diri pada Tuhan. Boreh jadi,'dia melihat padadirinya yang lebih_.dibandingkan rnanusia rain, tapi dia rupa Tuhan.Kalau dia menghadirkan kebesaran Tuhan niscaya manusia akan maruuntuk takabur' Takabur yang merupakan sifat keagungan d* t 

"b.rurunyang tidak iayak disandang kecuaii kepada Allah. Ketakaburan Allahmerupakan kemuliaan bagi-Nya, dan peiindurg uugi [ii" ,rlt menjadihamba, kecuali kepada-Nya.
Mukmin akan berlindung di barik baju kibriyd, Allah. Karenakibriya'/kebesaran AL"l beJaku kepada ;;_;; ;;r;;,' Semua dihadapan-Nya sama. Tidak ada ,eorung pun yang dapat mengangkatkepala dan membusungkan dada di hadalan_Nya.
Pada ayat ini orang yang sombong'enggan untuk mendengar ayat

suci Alqura" l.i .tt;|# ry1 ^;lii j uv-r"otrn-akan aao rumbrt ,tr
kedua telingaiya"'maka beri kaiar gimbirarah ,ia crertgan azab yangpedih.

Bisydrah/kabar gembira tid,ak berlaku kecuali kepada yang baik.Kabar ini akan datang untuk menemui p.*,it fu.'eauou, kabargembira dengan azab merupakan penghinaan, ,Luugu-iillnu kamuberkata kepada murid yurg *ulu, uera.;ar. "Saya berikan-kabar gembirabahwa.kamu gagar tahun-ini." Digunutun kabar gembira untuk azabmerupakan kepedihan dalam jiwa sebelum azab itu ,.noi.i datang.Murid menduga dia lulus, -puryu gagal.***

r^L .,,,:a:^:^::,r,r^r.,lr, ",, . 4, -

^ 
(, 

€,)\ * ? #p\ i J;) Vti aAi "0,

S e s un gg u h n y a o r an g-_ o r an g y an g b e r i m an cl an m e nt ge rj a ka namal-amal saleh, bagi mereki surga_surga yang perruh
kenikmatan.

ffi
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Ayat ini berisikan tentang kaum yang beriman dan beramal saleh
yang berposisi berseberangan dengan orang yang membeli lahwu al-
hadits untuk menyesatkan manusia. Inilah gaya Alquran yang selalu
menyebutkan sesuafu dengan sesuatu kebalikannya, agar tergambar
jelas di sanubari makna yang memotivasi kita untuk melakukan
kebaikan.

Seperti: "Sesungguhnya orang-orang yang banl,ak berbakti benar-
benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, don sesungguhrya
orang-orong !-ang durhaka benar-benar berada dalam neraka." (eS al-
infithir [82]: 13-14) Terkumpulnya dua hal kontradiksi menyenangkan
mukmin dengan nikmat, dan bahagia karena orang yang menyakiti,
menyiksa mereka disiksa di neraka.

Ketika Allah berbicara tentang iman selalu dibarengi dengan amal
saleh, karena iman ialah untuk meyakini hal gaib dan kamu tancapkan
di dalam jiwa, tapi apa guna iman ini bila tidak dilanjutkan dengan
melaksanakan konsekuensinya? Iman menjadi berguna berkat amal
saleh. Kalau tidak untuk apa beriman dengan banyak hal, tapi tidak
melaksanakan konsekuensi iman itu atau tidak dilaksanakan secara
nyata dalam kehidupan. Bila seseorang menclrkupkan iman semata,
maka hal itu seperti kata-kata kosong tanpa aksi.

Makna saleh ialah segala bentuk kelayakan, karena alam diciptakan
Allah layak/saleh untuk ditempati, maka sesuatu yang layak/saleh harus
ditambah lagi agar menjadi lebih layak. Bila tidak mampu, minimal
kamu tinggalkan yang baik dalam kondisi baik dan tidak rusak.

Selanjutnya, Allah menyebutkan balasan iman dan amal saleh -d
oit .>b bagi mereka surga-surga ))ang penuh kenikruatan Mereka
mendapat banyak surga bukan satu surga. Na'int adalah nikmat kekal
yang tidak akan meninggalkanmrr dan kamu tidak meninggalkannya.
**rr

Kekal ntereka di dalamnya; sebagai janji Allah yang benar. Dan
Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ketika kita merenungi ayat ini, kita menemukan kasih Allah kepada
hamba-Nya hingga kepada kaum kafir yang sudah sesat dan
menyesatkan. Allah Mahakasih hingga dalam menyebutkan azab untuk
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mereka. Tidakkah kita melihat bahwa Allah mensifati azab-Nya dengan
mahin/menghinakan dan alim/pedih, tapi Dia tidak menyebutkan kita
khulud/kekal, sebagaimana halnya dengan nikmat ,u.gu. Di sisi lain,
azab datang dalam bentuk tunggal, sementara 7 annat/sui ga-sur ga dalam
bentuk jamak.

- {, .s.e 1 sebagai janji Altah yang benar. Wa,acl/janji merupakan
pesan yang diharapkan dapat dilaksanakan pada masanya. Manusia
sering be{arli dan terkadang tidak menepati janjinya. Karena,
terkadang ia tidak memiliki penopang yang dapat melaksanakan janji
itu. Sedangkan janji Tuhan pasti benar, karena Tuhan rnemiliki ,.guiu
sarana untuk memenuhi janji itu.

Tuhan tidak memiliki sekutu, sebagai bukti bahwa Allah tidak
memiliki sekutu bahwa Dia telah menciptakanmu, kalau Dia rnemiliki
sekutu, niscaya sekutu itu berkata: "Tidak usah menciptakan orang ini.,,

untuk itu Allah mengajar kita untuk selalu menyertai janji Jengan
perkataan: "Insya Allah," hingga kita menjadi jujui dengan diri kita.
Bila terjadi halangan setelah usaha maksimal kita dapat bJrkata: ,.Saya

berkeinginan, tetapi Allah tidak berkehendak.,,
Dengan masyiah ini Allah telah mengasihi manusia dari cibiran

manusia. Bila kamu telah mengikatku dengan janji, dan saya tidak dapat
melaksanakannya, maka ketahuilah bahwa manusia memiiiki kekuasian
yang terbatas, dan janji itu tetap hutang. Bila tidak dibayar di dunia,
maka akan dibayar di akhirat. Maka, jangan marah dan jangan
membebani manusia di luar kemampuannya. Karena ada hal yung luu,
biasa di luar kuasa manusia.

untuk itu saat kamu telah selesai melaksanakan janji terhadap
saudaramu, maka mukmin yang baik yaitu mukmin yurg -.rrgetahuikuasa Allah hingga dia beradab dengan Allah dengan birkata: ,.Janji
sudah dilaksanakan menyertaiku, bukan karenaku." Sebagaimana dokter
berkata: "Kesembuhan datang menyeftai usahakul tapi bukan
karenaku."

Kalau manusia memahami kuasa Allah niscaya mereka akan
beristirahat. Ketika kamu melihat pekerja yung ,.,ngguh-sungguh dan
profesional diskors dan dipecat, dan ketika kamu rnelihat pekeija yang
malas dan cari muka dinaikkan pangkat, jangan marah. kaiau kamu
tidak menghormatinya karena Zat-Nya, maka hormatilah kuasa Allah
padanya.

Semua urusan tidak jalan secara otomatis, tapi berkat kuasa Allah
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yang mengangkat seseorang atau menurunkan apa saja yang dia kuasai.
Allah memiliki hikmat dalam hal ini. Kalau tidat, tita"aka-n sama saja
dengan para filosof yang berkata: "Tuhan menciptakan sistem di alam
ini, lalu meninggalkan manusia berjaran sesuai dengan sistemnya.,,

Allah tidak melepaskan bumi berjalan tanpa tukdi.-Nyu, buktinya:
Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dii memberikin anak-anak
perempuan kepada siapa yang Dia kehentlaki clan memberikan anak-
anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, ata, Dia
menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa
vang dikehendaki-l'lya), dan Dia menjadikai man'dul siapa yang Dia
kehendaki. (QS asy-Syurd l42l: 49 -50)

Setelah ayat ini, maka jangan katakan kepada seseorang: .,suaminya
mandul, istrinya mandul." Karena di sini terdapat kehendalk Allah yang
mulia. Kalau orang mandul menghormati kuasa Allah atas kemandulan
yang menimpa dirinya, niscaya Allah menjadikan setiap anak-anak yang
dia lihat menjadi anak-anaknya.

Selama Allah berkata yahibu/menghadiahkan maka semuanya
merupakan hadiah dari Allah, tidak ada intervensi dalam melahirkan
anak laki-laki, perempuan atau mengalami kemandulan. Jadi,
bagaimana kamu dapat menerima melahirkan bayi laki-laki sedangkan
tidak menerima pemberian Allah berupa kemanduian.

Sekarang telah tedadi perang gender yang ingin mengangkat derajat
wanita dan yang lain mengangkat derajat pria. tsram tepls iari perang
ini. Karena pria dan wanita dalam Islam saiing melengkapi bukansalin!
bertentangan. Suatu hal yang aneh, kita melihat waniL anti pria tapi dia
menjadi gila bila tidak melahirkan anak laki-laki. Ini bukti iari mereka
sendiri akan kemuliaan laki-laki.

Seakan Allah mengajarkan kita barangsiapa yang menghormati
kuasa-Nya dalam melahirkan anak perempuan, Allah akan berkata
kepadanya: "Kamu telah rela atas kuasa-Ku, niscaya Aku akan
memberikan kepadamu sesuai dengan kuasa-Ku." Allah akan
memberikan setelah itu anak laki-laki, atau Allah menjadikan bagi anak
perempuan itu suami yang lebih berbakti kepadanya daripada anak-anak
kandungannya sendiri.

Tidakkah kamu melihat bahwa Allah telah memulai pemberian dari
bandt/perempuan. Kenapa? Karena Tuhan tahu cinta manusia kepada
anak laki-laki. Dun apabila seseorang dari mereka diberi kabar cleigan
(kelahiran) anak perempuan, hitamrah (merah padamrah) mukanya, dan
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dia sangat marah' Ia menyembunyikan dirinya dari ora,g banvak,

ii;? Z'{,r, 
b u r u k n y a b e r i ru 1, o n s ;i ; ;- ; p a i k a n' k e p a rt a,r,. iq"s #_,( ;hi

, . ^&t 
tlt ,^,, dan Dialah yang Mahaperkasa tagi Mahabijaksana.

'Aziz yang tidak terkalahkan, dan tidak perlu bermusyawarah atas apa

i"rli*tftoakan' 
Hakim vaitu bijaksana iaat bedanji i*;; menepati

(QS Luqmin [3lf : t0)
; a;,p;ti e,gV Vj; y Ao.SAi 6L
vfrilic, jAi ,tajc * $nE,{, &+

l4\ ,- ,) ,

D-i a r t t e n c i p, o r, ni o* rffi , ffi ,? r* t n t e t i h a r n t. a ct a nDio meletakkan rrtr,,,,rr-o,)n,,-n ,7 i....^".: 
r^\4't"t ttt,' "":'.' .

menssoyanr;:,ri:#,r;"r;::;:f l:lf"'#::l: j;;L';i:,;l;*
yadaryta segara macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air"htrian dari langir, talu iami tumbuhkin pra""i,,"iri mecam

tum btth - t umbuh an yang bai k.
P ertanta, Allah.menyebutkan ayatr tand,akuasa Alrah pada kauniy a h/alam ini yang tidak i"o*.,g pil ;rg mengaku dirinya sebagaipencipta, baik itu orang mnr ltaupun atheis. Tanda kuasa ini ada dandapat dilihat.
Setelah Allah berkarr,_:+\" pencipta langit dan bumi,,, dan tidakada yang membantahnya. Tidak 

"d" i}9 berkata: ,,Tidak, tapi akulahpencipta langit dan bumi." Allah menetapkan hal ini dengan:Katakanlah.- "Jikalau ada tuhan_tuhran di samping_N1ta, sebagaimanayang mereka katakan, niscaya tuhaniuhan- ii *'"rrlii i)ton t 
"poao,uhy.,ro,:g mempunyai'Arry,, fqs 

"f_i* 
d, ltTl: 42)

Bi la dikatakan kami memiliki-turrurr-irrr'uq',#'oi atasnya terdapatTuhan yang lebih besar, ,,utu atrur..';fi;;:.'"',:Ak, tictakmenghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan rangit dan bumidan tidak..(puta) penciptaon aii *"r"*, sendiri,. da, ti(taktah Akumengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.,,(eSal-Kahfi [18]: 5l)
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V"li e 
7tt_ tanpa fiang yang kamu melihatnya, ketika kamu

,?i!--'#'?f,1J:i1:ft;Xtl'#qi. selatan, dari timur ke barar, kamu
tiaar menem_il;;#ili3:jlTkian luasnya rangit i,, 6il;;;

Ka,a,$;^:,:jJJ,#r^il:r3: y::,h^" 
r::::."":^hwa ridak ada,, rrfl 

,TrO",OOh1 
K e rt tt a, ia rn emi I i ki ti an g. tapi ti dak dap at melihatnya.

b e rk a,a : :iffi ,XI ;flii il?:s1# 
-; 

::l l*1ru 
j; 

*"1 m { f ; fmengabarkan kita dari t .rrt rrrn-ilencari,,rf* O.rgrr,trrrr_'y a. Dan?; 'i,::,: i6:;:?:;{;ij;iii,'i)""r'i i,,ut, ke oun,7- *'"),inka,, dengan

?:yl11iJ:X'mx +h l;uil#'i.?'*, ra bah wa rangi t i ru di pega ng
Allah *.u"r*" oi langit. Tictokkah'u-::.:^l^''n 

brrurglyr.rg dipegang
b t t r u t t g .v a n g"ct i m u,.a 

i 
ni *i, 

" 1 
i r) r r" o Tl [h { .iry:?, ;: !:;, i : :j i;menahannya selalt clat.i Ailah.tq3 

";_x"L t 116l:79)Di sisi rain; s,lngguhnvo'ittoi",yirot;r)orgit 
cran bumi supaya'::f{:r.:i::ri:; flli];;jjil;,? fi1 yans .:;.;;*,ya dengan

Langir ,r.-rr*, bahasa adalah- *l^orl 
,.rg.rrlryr.

melindungimu. Awrr;; ;;:'i'j ^sernua 
yang ada di atasmu dan

l:xr;ii:'i':";i'ff-ffi;fi #1'#J::r:::l::iii:j
langit yang tinggi .r' 

huictn dari langit' atr turun dari awan, bukan dari

g.r$;"1l#.''L,?"qica.ra tentang langir., Dia seraru menyebutkannya
berfinnan: ",ttrn-)-)id.:1. "n"?utka1 buyj rujuh lapis. rapi Dia

'tl:w,itii:{;:;xti:!:[ir:;ii,!,;::t.ii{^,-;:t;x
' "' l',X',: 

*oi 

t ll*,; :; {# ;9 
1i iil'Ji, ;il, f; : l' o ff ; il} "u 

n*

t,;, r, i u n g ;, 
" ;# i,:? I tffr "#J-'_l,llXT, rll*,;*fl* l; j 

; : ffi iffiff':}],#" #;'ll! r."gii'g.'.#lli"q,,, 
oun ."i"*.nya serarnaurriri,,"i.'rruf',Jrig ada di arasrnu. 

, 
dan. bumi";;;;, ada dir.au,,I*;,ffi ;iffi|Xflll1:,T;H:l;; o,;; r."a,u1"a,n r,ngii
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ketika kamu

:c barat, kamu
: itu tapi kita

i,,i I tidak ada

nr'iihatnya.
:r.rgtan orang
:: \llah teiah
::llt-\r-a. Dazl
,.:..1t 11g11g5111

rrr dipegang
::J dipegan,s
:.-,). irLtt.ttttg-
.;-. .t:i;t .tctttg

. .,. ,. . .\ L/l)Lt_\.0

r. , -. .r rlSIl gSIl

I

i , -: ):l ,l dall
a. *:'l:.lt illl

-i ---;,1en
-.'..:l-. J.lt'i

i l --.:.-:l,llr, -i
,. "-:. Dr,t

.,.|

..,.-]

:--

r: )- ,:--'-;
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Selanjutnya, 
ltr, qr")\r e ;jri1 dan Dia meletakkatt gttnung_

gunung di bumi maknanya gunung-gunung yang tertancap kokoh dantidak goyah. Alasan penciptaan gunung yang kokoh *", ;ir;;;supaya bttmi itu ti.dak menggoyangkan kantu.Ini bukti bahwa bumr itutidak diciptakan dalam t"Iiuun fi"r.tup. Kalau bumi tetap, maka iatidak membutuhk
bumi ini b..g"ruk'.u' 

gunung yang berguna untuk menetapkan;ya. Jadi,

Ini membuktikan bahwa bumi ini berputar. Dan kamu rihat gunuttg_gunLtng itu' kamu 'sangka cria tetap di.tl1tyanlo, poio-trot ia berjaransebagai jarannva o\uatl. (eS an-Namt e_i1:86i il;i.';nung terikatdengan gerakan bumi. B,a dikatakan: ..Kenapa 
tidak teriihat?,,Karenakesatuan tempat membuat kita tioak -.ru.ukun gerakan ini. Sebagaicontoh, bila kereta api,yang kita tumpangi jalan brg"ik;; kuda pusing,tentu kita tidak merasakannya, karena kita berada di tempat yang samadengan gerakan itu. Tapi bukaiah pintu kereta aun r,rrui r..itlr, tentu kitamerasakan bahwa tempat yang kita tempati ini beaalan dan beryutar.Jadi, penghuni bumi tidak rnerisakan gerakan bumi.cunung bukan bergerak zaty,sendlri di atas urri. Tapi ia bergerakmengikuti gerak bumi. Arlah menggambarkan gerak* lr*r dengangerakan awan. Awan gerakannya ti{ak zatyrdari diri sendiri, ia bergeraktergantung dengan hembusan angin.

Alasan lain dari penciptaan gunung. i,3 JS ;n e) *ix clan
rn emp er kemb ang bi akkan p acr any a s e ga r a m Q c o m i n,, i, n i, n trng 

- 

t 
",r^rh

kita jelaskan sebelumnya-bahwa gur'r;g merupakan gudang makananbagi kelangsungan hidup -ururii oun binatang. M#;; itu berupatumbuhan yang tumbuh di permukru;;ru.
Di samping iru juga. permukaan grnurg iru mengandung ranah yangsubur' tanah yang subur ini dibawa ui.uf.lUut frr;ur. ti*n Ji-u,u, gununghingga ditemukan kesuburan di rembah atau kaki gunung. Dari gunungditernukan air sungai yang mengrLi,. r..'hirir. air ini akan ke ruar sesuaikebutuhan manusia.
Dari hikmah Tuhan bahwa Dia menciptakan gunung itu kokoh dansolid' Kalau runak, niscaya iu ut uo .uir terkena sinar hujan dan ratadengan bumi dalam.beberapa tahun, selanjutnya f..rrUrr.* tanah punhilang. untuk itu Ailah u.in,-un, ',,ion 

Kruni tidak menurunkattnvamelainkan dengan ukttran yang tertenr.;,.feS al_Hijr ylsl: zt\,SZi,{;bertambah penduduk bertambai p"ru r.".,rurran tanah yang dikeluarkan
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oleh perut bumi tahun demi tahun.
Bacalah firman Allah: Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kantu

ka.fir kepada Yang menciptakan bttnti dalam dua masa dan kamu
adakan sekntu-sekutu bagi-Nva? (Yang bersifatl demikian itulah Tuhan
senxesta alam." Dan Dia menciptakan di bttmi ittt gttnttng-gunung,v-ong
kokoh di atasry;a. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanra
kadar makanan-ntakonan (penghuni) nya. (QS Fushshilat [41]: 9-10)

Gunung diciptakan agar bumi tidak goyang saat berputar. ia
diciptakan solid agar dapat menyimpan kesuburan yang membantu
tumbuhan sebagai penopang kehidupan.

Merupakan rahmat Tuhan, Dia menciptakan kelangsungan hidup
manusia secara zaty dari dalam diri sendiri. Bila manusia tidak makan.
maka tubuh akan mengolah lemak, daging dan akhirnya tulang untuk
menjadi energi. Ini merupakan gudang makanan/nutrisi yang
dicadangkan saat perut kosong. Makan yang berlebih akan disimpan di
dalam tubuh. Bila terputus dan perut kosong, maka makanan ini
dipergunakan sebagai ganti.

Merupakan kasih Tuhan juga, Dia membuat manusia dapat menahan
lapar selama sebulan dan dapat bersabar haus selama tiga sampai
dengan sepuluh hari, karena cadangan makanan dan minuman dapat
bertahan di dalam tubuh selama itu. Tapi, manusia tidak dapat menahan
oksigen lebih dari beberapa menit. Untuk itu Allah menciptakan alam
ini dengan kondisi "udara bagi semua." Tidak seorang pun yang boleh
memiliki udara.

ltt'F q U '5x dan memperkembang biakkan padanl:a segala

macam jenis binatang. Artrnya, nasyara/ntenyebarkan. Ddbah adalah
setiap yang yadubbu/merangkalr di bumi. Dabib adalah suara jejak kaki
yang yadubbu/merangkak. Setiap yang merangkak memiliki suara jejak
kaki. Suara jejak kaki binatang yang besar selalu terdengar. Tapi, kita
tidak pernah mendengar suara jejak kaki semut. Walau tak terdengar
suara jejak kaki semut tetap ada.

itt'lt ;a segala nlacam jenis binatang maknanya setiap binatang

bumi, dari semut atau bakteri yang kecil hingga hewan yang terbesar.
Karena m in/dari menunjukk an syumitl/meliputi s emuan) a.

Dari binatang ini ada yang halal dikonsumsi, ada juga yang
diharamkan. Sebagian orang berkata: "Selama Allah mengharamkan
hewan, mengapa Dia menciptakan?" Dijawab: "Apakah setiap yang
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diciptakan harus dimakan?" Binatang memiliki fungsi lain selain
dimakan. ular yang terlihat sebagai binatang buas, ternyata bisanya
bermanfaat bagi manusia, kulitnya untuk sepatu dan lain-lain.

Tidak semua yang diciptakan Allah layak dimakan. yang diizinkan
Allah untuk dimakan apa yang baik bagi tubuh. Apakah manusia
memlnum minyak premium? Hingga mobil, kereta api dan pesawat saja
memiliki bahan bakar khusus untuk masing-masing? Mobil yang
menggunakan bensin, tidak dapat berjalan bila diisi dengan solar. Tuhan
menyediakan makanan yang rayak bagi manusia, sebagaimana Dia
memberi kepada makhluk lain makanan yang sesuai.

untuk itu hutan yang belum dijamah manusia ditemukan seiuruh
hewan, burung, binatang melata dan serangga hidup damai harmonis,
kenapa? Karena binatang satu sama iain dapat menciptakan
keseimbangan lingkungan. yang sakit dan lernah menjadi makanan bagi
yang kuat' Yang keluar dari kumpulan menjadi *ungru bagi hewan
buas. Binatang hidup berdasarkan insting, bukin akal dair ikhtiar.

Sebaliknya, saat kita pergi ke kebun rekreasi di musim bunga, maka
kita akan menemukan apa yang ditinggalkan manusia dari pengrusakan.
Kenapa? Karena manusia melaksanakan kegiatan tanpa mengikuti
peraturan Tuhan. Kalau ikut, selamatlah alam ini.

Telah kita terangkan bahwa manusia tidak dapat menguasai
makhluk Allah kecuali setelah Airah tundukkan kepadanya. Buklinya,
anak kecil dapat menunggang gajah dan unta, sementara leiaki dewasa
tidak dapat menundukkan ular yang kecil.

,6 ,!oj-Jt q 6ji3 dan Kami tumnkan air hujan dari langit Dari
langit artinya dari bagian atas, karena hujan tidak turun dari langit tapi
dari awan.

U gb laltt Kanti tttmbuhkcrn padanya. Kata fiha/di dalamnya,
maksudnya, fi al-ordh/di bumi. Maksud jauz/pasattgan adalah setiap
jenis tumbuhan. Pasangan/zauj itu mufrad/tunggat tapi bersama dengan
pasangannya, ia bukan dua. Disebutkan pasangan ini dengan karim/
mulia. karena ia memberi lebih dari yang diamLil. Satu bulir gandum
diambil oleh tanah, dibalasnya dengan 700 gandum. Ini adalah
pemberian makhluk Tuhan (tanah), bagaimana puia dengan pemberian
Pencipta? **t
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(QS Luqmin [31]: fl)
'-y.i, ,t;j\ 5t1-6(, JitS iri pt,6

"ry^t t /,, /. 1t"!'#*e;yiUlt;
Inilah ciptaan Attah. nruka'perrihatkanrah oieh*u kepadaku apa

yang telah diciptakan oreh sembahan-sembahan (mu) serain Artah
sebenarnlta orang-orang 7-ang zalim ittr beracla'cli datam

kesesatan yang n),ata.

Pembicaraan di sini 
.diarahkan kepada orang yang sombong danangkuh terhadap benda kuasa Tuhan. Haza/ini-urtinyz upu-upu yurrgtelah diterangkan seberumnya dari penciptaan tanirt iunpu tiang,penciptaan gunung yang kokoh, binatang, turun hujan dan tumb,hnya

tumbuh-tumbuhan.
Semua ini adalah kharqttrciptaan Ailah. Tidak seorang pun yang

mengaku dia menciptakan itu, dan Allah pun tidak -"-itih sekutu
dalam hal itu. *si q l,ft -,* sa uts':b maka perlihatkanlah olehmtt
kepadaku opo yiirg teiah'diciptat a, ii",t sembahan-sembartan (ntu) apayang mereka ciptakan.

Soal ini tidak memiliki jawaban. Tidak ad,a rearita vang dapatdijadikan jawaban., Tidak t"idengu.' "Bahwa irh* ;;i pencipta
gunung, atau matahari atau bulan.,, Mereka tidak dapat membantah,
walaupun kufur kepada Allah.

Dalam membantah mereka, A,ah tidak saja membuktikan
ketidakmampuan mereka cralam menciptakan alam, iapi jugu merekatidak mampu menciptakan diri sendiri. )ktt ticrak,rirgh'o,rirkon nterekauntuk men.voksikan penciptaan rangit cran bumi 

"cran 
ticrak (puta)

penciptaan diri mereka sendiri. (eS al_Kahfi [1gl: 51)
Dan tidaklah Ak.u mengambir orang-orattg yang menyesatkan itu

s.elagai penolong. Firman eS al-Kahfilrsl, ir-buk"ti aka'n kebenaran
Alquran dan mukjizatnya. Ailah 

^.r"rurgkan bahwa akan ada orangyang menyesatkan manusia dalam mengisahkan proses penciptaan,
padahal mereka hanya berasumsi dan berteori.

Mereka berkata: "Bahwa bumi adalah bagian dari matahari raluterpisah." Manusia asalnya dari kera. Kalau tidak ada orang yang
berkata demikian niscaya ayat ar-Kahfi [rg]: 5r ini sarah, iu, muruhIslam akan berkata: "Di mana orang-orang sesat yang disebutkan
Alquran.
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Seakan-akan semua yang bertentangan dengan "ini adalah ciptaan
Allah" adalah ucapan yang sesat. Dan orang yang sesat ini mendukung

QS al-Kahf,r [18]: 51.

l.tt q ,lt ',* riu ;.lt[r maka perlihatkanlah olehmu kepaclaku

apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan (mu), maka
tunjukkanlah adalah permintaan untuk menciptakan sesuatu. Bila tidak
mampu menciptakan yang besar seperli langit dan bumi, maka
ciptakanlah yang kecil dan mudah seperli lalat. Sesungguhnya segala
yang kamtt seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor
lalat pun, walaupttn mereka bersatu untuk menciptakannya. (QS al-Hajj
122): 73) bahkan lebih sederhana lagi, dan jika lalat itu merampas
sesttattt dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari
lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah)
yang disembah. (QS al-Hajj 122): 73)

Allah menutup w )fu g t iJ:LSt [, sebenamya orang-orang yang

zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Dhalalan/ kesesatan
meliputi mereka dari segala arah. Kesesatan itu nyata/mubin, hingga
tidak ada sinar petunjuk sedikit pun.

Untuk itu kamu Muhammad diharap untuk bersabar dalam dakwah,
hingga Allah mengganti makhluk yang lebih baik dari mereka, hingga
kamu memiliki pengikut setia yang beriman kepadamu dan mendukung
dakwahmu dan terbukti. ***

NASIHAT LUQMAN KEPADA ANAKNYA
(QS Luqmffn [31]:12)

K;"cy "b5.;-,',;,\ Ki61Ky #r+c i,
,^,^{, t4 . 6 , -,,i i ., //,/ // E
L \r I + Oc aulclrt-b ,i;c_2.4*d_

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman,
yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang

bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk
dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka

sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."

t:5"",jJ') datang di sini maksudnya adalah Kami telah mewahyukan

dalam makna wahlu secara umum. Yaitu 'ildm bi khffi/in/brmasi
secara rahasia. Sedangkan makna wahyu secara khusus adalah
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informasi rahasia kepada rasul yang berisikan manhaj Allah.Di antara makna wahyu ,..u.u umum, wahyu Allah kepadamalaikat QS al-Anffir t_gl, 12, kepada manusia eS ar-eashash r2gr: 7,kepada hewan eS an-Nalr rr6r: 
^67,kepada 

antai sesaira seran eS ar-
11'u* 16): 121, juga kepada pengikut Rasul eS al_MAidah[5]: 111.Adapun makna wahyu yurg kirur,is sesuai dengan firman-Nya: Dantidak ada bagi seorang manusia pun bartwa Artai berkata,-kata crengandia kecuali dengan perantaraan wahyu atau cri berakang tabir atatt
(engan mengutLts seorang tttttsari (maraikat) raru diwahvuka,
f:f!d!!y, dengan seizin-t{ya apa yang Dia kehenclafl a;';;jS#;$21: st)

Jadi i;tir ai ,rl 'sA'1 clan sesungguhnya telah Kami berikan
tl|kmat.kepacli Luqman, adalah Kami terah mengilhamkan. Ilham dapatdiperoleh saat alat penerima daram kondisi baik dan terpasang denganbenar kepada Alrah. Dan itu tidak rerjadi kecuari ,"*tur, penerimamengikuti instruksi Arlah. Bila ilham terputus yakinlah bahwa alatpenerimamu lagi rusa\, Sedangkan gerombang p.-un.u. ada dan tidakpemah terputus dari Allah. Ini persis seperti ,i--uiun yung aiturrgtap olehradio dan televisi.

Allah setiap saat mengirim siaran ilharn kepada manusia, dn siaranilham itu tidak dapal- oitangkap kecuali oreh arat terima yang baik.contohnya saat ibu Nabi Musa mendapat ilham: ,,susuilart dia, danapabila kamu lchawa.tir.. terltadapryo *ik, jattthkanlah ctila ke sungai(!il) lan jangantah kamu kh)uiarir danTr;;r;i;'; fo"i"l bersedihhar,i' (QS al-Qashash l2}l:7) dia meraksunutir"yu t^:"i^ dipikirkanterlebih dahulu' Bagaimana ia puas menghadapi iematian yang pasti
{y yensesampingkan kepastian yang be-lum pasti? tr, 

-t 
ur.nu ilham

9i1::iTi."]"h alat vang baik hingga tiiak perlu didiskusikan dan dicaridalil. Inilah a t d' /ke clat an g a n, atai\lham.
Begitu juga halnya dengan hamba saleh yang bukan nabi, tapi dapatmenga.iari Nabi Musa. Itu karena dia berstatuslamba bagi Ailah danmengikhlaskan niat bagi-Nya. Hai orang-orarg yang beriman, jika

kamu 
^bertakwa 

kepa.(1!,ai, niscaya Dia akan ii*Ui,.it* kepadamttFtu"qdn' (QS ar-Anffil {8r: 29) Lihai juga eS Mulam mua l+11, 17. Iadi,bila ingin menerima ilham bersilrtun;Iwu 
"d;;;;;',r*ir.ri*, sinyaldari pemilik jiwa dan menjalanka,, ,.gulu perintah_Nya.

Begitulah Luqman yang beriih 
^ 

dan ikhla; hingga Allahmemberikannya hikmah. Dan iestmgguhnva terah Kami berikan hikmat
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kepada Lttqman.
Ulama berbeda pendapat, apakah Luqman itu nabi atau bukan?

Mayoritas melihat Luqman bukan nabi. Karena orang yang

mengatakannya nabi tidak memiliki sandaran yang kuat. Jumhur/

mayoritas sepakat bahwa Luqman adalah hamba saleh yang beriiwa
bersih. memiliki indra yang tajam.

Indra sebagaimana yang sering kita sebutkan adalah awal dari

pengetahuan. Kebiasaan Luqman, dia tidak pernah melewati sesuatu

kecuali dengan indra yang tajam ini, hingga dia banyak tahu dan meragi

di dalam jiwa. Akhimya, dia memiliki akhlak mulia dan notma yang

agung. Akhlak dan norma ini mempengaruhi dirinya bahkan masyarakat

sekitar.
Ulama banyak meneliti soal Luqman, dan asal usulnya. Di antara

mereka ada yang berpendapat bahwa Luqman berkulit hitam, berbibir
tebal sebagaimana penduduk Afrika, tapi ia memiliki hati yang putih,

wajah yang bersinar. Keluar dari bibirnya yang tebal kata-kata yang

mudah dicema. Benarlah Nabi bersabda: "sesangguhnya Allah tidak
melihat kepada tubuh dan bentuk kamu sekalian, tapi Allah melihat
kepada hati kamu sekalian." (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah)

Untuk itu ketika kamu melihat orang yang berada lebih kecil dari

mu dari sisi har1a. kesehatan atau pangkat, janganlah sombong. Lihatlah
kelebihan dan keunggulannya. Karena Allah telah menanamkan kepada

setiap manusia keunggulan hingga satu sama lain saling memerlukan.

Dalam Islam yang paling mulia adalah takwa. "Tidak ada kelebihan

Arab atas non Arab kecuali tah.+'a dan amal saleh." (HR Ahmad)
Yang membagi kerja kepada pekerjaan mulia dan pekerjaan rendah,

atau white color dan block color, kita katakan: "Dalam Islam tidak ada

pekerjaan hina selama itu halal dan masyarakat memerlukan."
Bagaimana kita dapat menghina satu pekerjaan dan orang-orang

yang terlibat di dalamnya? Demi A1lah, kalau menteri istirahat

seminggu di nrmah mungkin tidak terjadi apa-apa. Tapi, coba kalau

pekerja kebersihan kota atau petugas kesehatan cuti massal sehari saja,

niscaya terjadi problem bagi semua. Bagaimana kita dapat menghina

satu pekerjaan dan orang yang terlibat di dalamnya, padahal mereka rela

dengan upah yang rendah dan ke4a keras yang tak mampu dilakukan
orang lain.

Bagaimana kita menghina mereka padahal Allah berkata'. "Hai
orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaunt
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yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik clari
mereka (yang mengolok-olok). " (QS al-HujurAt [49]: I 1)

Bila dikatakan kalau dia bukan nabi bagairnana dia memperoleh
sesuatu dari Allah? caranya dengan ilham, sebagaimana firman-Nya
pada QS a1-AnfAl 29 yang telah kita kutip di depan. yang dapat
dipahami, barangsiapa berlakwa dan menjaga kebersihan jiwa akan
menerima langsung dari Allah.

Sebagai contoh bila anak kita meminta sejumlah uang kepada kita
untuk berdagang, tentu kita memberi modal yang kecil, sebagai uji coba.
Bila berhasil dan untung niscaya modal bertambah. Begitulah manusia
bila berteman baik dengan Allah, niscaya Dia akan mengekalkan
pemberian-Nya dan limpahan cahaya-Nya. untuk itu umar bin Abdul
Aziz berkata: "Keterbatasan ilmu kita terjadi karena kita tidak
mengamalkan apa yang kita ketahui." Kalaulah kita orang yang layak
diberi, niscaya Allah menambah ilmu yang tidak terbatas.,,

Sebagaimana ulama berbicara tentang sosok Luqman dan asal
usulnya. Mereka juga berbicara tentang hikmah-hikmah dan kata-kata
bijak yang diucapkannya. Di antara hikmah-hikmahnya:

Pertama, seorang yang akrab dengannya berkata: ,.Bukankah kamu
ini pembantu rumah di Fulan? " Dia berkata: .,ya. benar.,'

Temannya berkata: "Dari mana kamu mendapat hikmah?,'
Dia rnenjawab: "Dari penghargaanku atas apa yang diberikan Allah

kepadaku. Dari pelaksanaan amanat yang diembankan kepadaku, dari
kepasrahanku dan tidak pemah membantah atas apa yang tidak berguna
bagiku."

Sifat ini sudah cukup bila dryadikan mukmin sebagai pedoman
hidup. Karena orang yang mengucapkannya memiliki hikmah.

Luqman telah sampai kepada martabat bijaksana, padahal dia
hamba yang berkulit hitam, bukan nabi dan rasui, disebutkan satu surat
dengan namanya. Ini bukti bila manusia adil terhadap Allah dan ikhlas,
maka Allah memberikannya limpahan yang luas.

Kechra, hikmah Luqman yang lain, diriwayatkan bahwa majikannya
memerintahkannya untuk menyembelih domba dan mengambil dua
organ tubuh yang paiing baik. Dia pun menyembelih dan membawa hati
dan lidah. Esoknya, majikannya memerintahkan lagi menyembelih
domba dan memintanya untuk membawa dua organ tubuh yang paling
buruk, dia pun membawa hati dan lidah.

Majikannya berlanya: "Kemarin kamu bawa kedua organ ini
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ebih baik dari
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sebagai yang terbark?"-Dia menjawab: ,,Benar, tidak acla yang terbaikdari pada keduanva.bira ketttianya itu baik. Dan ticrak acra yangterhuruk daripada keduanya bita kiduanya ittt buruk.,,(HR Ibnu SyibahImam Syayuti, Dar al_Manstur)

- - Setelah Luqman' Nabi Muhammad mengajarkan kita: "Karaurah didalam tubuh terdapot gtmparan, bira io baik, baikrah semua, bira iabttruk, burtrkrah .vemua.-Ituiah hati. " (HR Muttafaqqun ,Araihi)
Pada hadis yang lain: ,,Bar.angrirp, 

yang menjagcr di antara ,uajenggot dan dua pctha, masttk ,rrgi.,,1Un"nuilrari)
Ketiga, Luqman telah berfatwa menjawab p.rtanyarn masyarakat,mereka pun puas akanjawaban Luqman. Ini semua seberum Nabi Dauddiutus' Setelah Daud 

- 
tiba, tuqman tidak p.*"r, r"gi berfatwa.Masyarakat bertanya: "Kenapa kamu berhenti berfatwa?,,Dia menjawab dengan penuh hikr-nah: "Apakah tidak sebaiknyasaya_berhenti, jika telah ada yang lebih baik dariku?,,

Luqman menyadari bahwa dia tidak lebih ,.orung hamba saleh,sedangkan Daud adalah nabi utusan Alrah. Merupakan satukebijaksanaan bila dia 
_merapangkan 

jalan baginya, dan dia berhentiberfatwa' Dia meninggarkannya o".rgun p"rruh rela dan senang hati.Keempat, di antara mereka berkata: "Bahwa Arah memintanyauntuk memilih menjadi nabi atau menjadi na*m U4aksana.,, Diaberkata: 'tsila Engkau telah memberiku pitihan, ntaka saya memilihyang mttdah dan meninggarkan yarg susart. irii 
"ii;n 

Engkattmemintaku t,ttuk berbttot. ,naka sa1,i akan mencrergoi ,ton menaatinya.Karena saya yakin Engkau tidak aian menelantarkanktt.,, (HR Tirmizi)Allah terah membuat Luqman dapat berbicara dengan penuhbijaksana, mendahurui para nuti. ini ;;dil;;;-#;. manusiadapat meraih gelar rabbani. Hadis Kudsi berkata: *wah,ni 
ltamba_Kt.t,taatlah kepada-Ku. kyl1u alan menjacri rabbani. Kamtt akan berkatakepada sesuattt; ,,Jadi," 

ntaka.iaclilaA iUn Bukhari)
Hal itu disebabkan jadilah/anugerah Arlah ,iduk p"*uh terbatas,dan Allah tidak pernah'keberatan -o.rgun 

hal itu. pintu Arlah tetapterbuka. Tinggal, apakah kita layak *ur.j. t.puOrpln,u^;".
Kembali kepada ayat utama: i;tir oi *i '-til1 dun sesuttggrhm,a

telah Kami berikan hikmat kepacra tiqman yang mendatangkan ad,arahAllah' Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada temp atnya. Dianlaranya hakim yaitu orang yang mernuluskan kebenaran sesuaidengan haknya. Dari materi iru aaa lpiomoh/besi di murfi kuda yang
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berguna untuk mengatur perjalanan kuda saat dikendarai. Hikmah/bijaksana adarah kumpuran iu.i utrrr* rnulia yang bersumber darimenempatkan sesuatu urusan pada tempatnya dengan standar ..mudah,,
bukan mempersulit dan m.t.tat t un.--^-^'

Seperti para syeikh di universitas ar-Azhar yang terah mengajar dial-Azhar selama 20 atau batrtan :o lahun akan berfatwa dalam haragama dengan mudah dan.pendap at yang mudah pula. Karena har itusudah digelutinva lama dan teiah rnenladi profesinya. Merupakanhikmah ketika Altah menciptakan- *ruutr, kamu dapat mengambilkesimpulan dari sesuatu itu.
saat mendengar ui; ketahuilah bahwa waw di sini adarah wawqasam/sumpah. Sumpah itu dikuatkan ragi dengan ram taukict/

ii;Zf:;::' 
ditambah lagi dengan qad/retah vie u.'g-*u,rirr tahqiq/

Tepsn Sya,nawiJnn ro

Qfi Kami datangkan, maksudnya, Allah mendatangkan apa yangsyq J arlb

lt.hTffj, 
apa yang ada dari kebaikan yang terlihat ataupun yangtersembunyi.

dr:.
h;,
da.,
ff .-,

ter:. -
>

ke.: -

dib.-
hin,:_.

i.
tah: ,
tll€i. t:

.l€-iir-. -

hctr:

J,
yans
IIILl_: _

bet'l:l'
S

"Sg..:,

(niAr..
berla.,

S

clan ;.
bersr '.,
tidak ,
berak:.
Allah ..

per8nt: -

O:,
fl1ehQS=

kepad::
Jadi. ai-

c-.i-

Allaht

Sebelum Arlah 
.menciptakan manusia, Al1ah telah menciptakanterlebih dahulu fasiiitas uumi ,ntrLyu. Laru terciptalah manusiapertama, Adam as. Semuanya berhikmat_. ,"rrt"Vri'*inilah iryd,/kedatangan peftama. Kedatangan ili,, dn;dk;i-a.rgu, segatakeperluan materi dan rohani. riu..nu^inu tahu seberum dibuat bendaterlebih dahuru dikaji tujua, p.-uruiun t"rou itr. Ali;h^;;nerangkan:"(Tuhan) Yang Maha. e3.muya_n, fr,r,g i"tot, mengajarkan Alquran. Diamenciptakan manusia." (es Rahian[55]: 1-3) Sebelum manusiadidatangkan Allah^ telah 

'rien",rpr."r^ 
manhaj yang berguna untukmerawatny a, y aitu Alquran.

ladi, i;v'd'/kedatangan dari Allah tidak d,atang sia_sia. Kedatanganpertama terjadi pada Adam as. Dia khalifah alar?i uu"ri or" ini tidakberarti dia makhluk perlama di bumi. Dia adalah _urrrr* penama.Setelah itu Arlah menakdirkan manusia untuk rupa, hingga A,ahmengutus para rasul 
le1San manhaj_Nya.,Ini adalah iq,a;ii"aotrngrnyang lain' Dan Kami 

^taynalberikln'Zabur 
kepacra b;r;. (eS an-Nis6' [4]: 163) dan Kami itaynalb.;ik; kepadanya Injit. (eSat_Hadidl57l: 27) Ityd'/kecratangan ini terjadi ...uru sembunyi-sembunyi, makanamanya wahyu' Ini- merupakan hat yang gaib. Dari sini terikatlahkeimanan dengan hal-hal yarg grib.'-' ''
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Kemudian Allah mencontohkan hikmah-hikmah itu yang telah

diberikannya kepada Luqman: iU. '33t 
)i aon barangsiapa yang

bersyukur (kepada Allah). Syukur merupakan hikmah yang pertama

dalam hidup. Kita mensyukuri Allah atas apa yang diberikannya
walaupun kita tidur. Seakan-akan Dia berkata kepada hamba-hamba-

Nya: "Tidurlah, karena Tuhanmu sekalian tidak pernah ngantuk dan

tertidur."
Slukur menghancurkan kesombongan diri' Yang merusak

kekhalifahan manusia di bumi adalah kesombongan atas apa yang

diberikan Allah kepadanya. Dia lupa bahwa dia itu khalifah/wakil,
hingga menduga dirinya adalah sumber kehidupan.

Kita bersyukur atas apa yang telah lalu. Karena saat lahir kita tidak

tahu apa-apa, berkat panca indra, akal dan hati kita pun tahu. Dan Allah
mengeluarkan kamu dari perut ibttmu dalam keadaan tidak mengetahui

sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan

hati, agar kamu bersyukur. (QS an-Nahl [16]: 78)

Bersyukur, karena Allah telah memberi indra. Menslukuri nikmat
yang lalu pada hakikatnya adalah nikmat. Untuk itu, Allah
menggunakan f il mudhari pada tasykurin/agar kamu terus dan

berkesinambungan dalam syukur. Lihat QS ar-R0m l30l: 46.

Syukur dalam makna inilah yang dapat dipahami dalam:

"sesunggtthnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah

(nikmat) kepadamu."(QS Ibrahim [14]: 7) Syukur atas apa yang telah

berlalu untuk terus mensyukuri apa yang akan datang.

Sl.nkur pada ayatyang kita kaji ditujukan kepada Allah. !."-S*" 1f

dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah). Bagaimana kalau kita
bersyukur kepada manusia yang telah membantu kita? Jawabannya,

tidak apa-apa. Karena syukur kepada manusia kalau diruntun akan

berakhir kepada Allah. Untuk itu ada yang berkata: "Jangan slT rkuri
Allah kecuali ketika kamu mensyukuri orang yang telah menjadi

perantara terselesaikannya bebanmu."
Orang yang membantumu itu tidak lain karena Allah telah

menggerakkan hatinya, dan telah menyadari betapa benar janji Allah
kepadanya, "bahwa bila kamu membantu, Allah akan membantumu."

Jadi, akhir dari rentetan s1'ukur kembali kepada Allah.

^;1 '5}j" (;y"#" $1 dan barangsiapa yang bersltukur (kepada

Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirirya sendiri, Kenapa

iq-
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buah kesyukuran itu kembali kepada diri sendiri?
Jangan pernah menduga bahwa keagungan Tuhan akan tercapai saat

kamu mensyukuri-Nya. Bersyukur atau tidak, tidak akan menambah
apa-apa bagi Allah. Bukankah Dia telah melapangkan rezeki orang yang
kafir kepada-Nya.

Untuk itu Allah menutup ayat ini dengan ",^*, U olt LV -5 ,ts
dan barangsiapa yang tidak bersyukttr, maka sesungguhnya Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji. Karena Allah tahu bahwa dia Rabb/Tuhan
hingga bagi orang kafir.

Dalam ayat ini ada yang menarik. Saat syukur disebut 'f-J;i-;r,1dan

barangsiapa yang bersyukur, dalam f il mudhdri'/saat ini dan akan
datang. Sedangkan kufur disebut dalam f il mddhi/masa lalu. Karena
slukur harus terus diperbaharui. Sedangkan kufur tidak diinginkan
untuk terus dilestarikan. Allah tetap membuka pintu taubat, untuk itu
disebut, "dahulu kufur, ke depan semoga tidak."

flamid dalam bentuk superlatif terkadang bermakna fd'il/subjek,
terkadang maf i.rl/objek. Artinya, Allah mafumftd/diptji dan hamid/
memuji. Allah memuji dan dipuji. Karena kalaulah orang kafir
mengetahui bahwa nikmat Allah tidak akan pernah terputus walaupun
dia kufur niscaya dia akan memuji-Nya, dan Allah pun balas memuji.
***

b., , 
(QS Luqmin [31]: 13)

-4\ 
U ^{'"Gi-,;t; * .gl fr i6 if)

@1b-Jr$iaL
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu
ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu

m e mp er s e ku tukan (A I I ah) s e s un g guhny a m e mp e r s e ku tukan
(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Hikmah kedua dari Luqma" 14 -*:,;'l idti6":!1dan (ingattah)

ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran
kepadarya. Iz/ketika maknanya uzkur fuina/ingatlah ketlka. Perkataan
Luqman pada anaknya menunjukkan akan kebenaran orang yang
berpendapat bahwa Luqman selalu memberi fatwa dan nasihat kepada
manusia sebelum Nabi Daud, kemudian dia menasihati anaknya secara
khusus.
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Beda antara manusia berkata kepada masyarakat dengan kepada
anaknya sendiri. Anak merupakan satu-satunya di bumi ini yang
diharapkan orang tua untuk lebih baik dari dirinya. Agar anak dapat
menggantikan kedudukan atauapayang belum dik;rjaka; orang tua dan
sisi kebaikan.

y 
"t 

ia memberi perajaran kepadanya. wu'adh artinya tadzktr/
mengingatkan denga-n informasi yang sudah diketahui takut terlupa.
wu'adh bukan memberikan sesuatu yang baru. Ada perbedaan antara
ilmu dan wu'adh/nasihat. Nasihat kepada anak, karenl dia sudah tahu
tentang hal ini, tapi ayahmenasihati dan mengingatkan agar tidak lupa.

Ya bunayya buky ya_ibni. Bunayya adalan tashf,hir/perg"irton
untuk mencapai talaththuf/kelembutan dan tarqiq/panggilan manja. rni
mengisyaratkan, bahwa anak masih tetap perlu *l"a""ga. nasihaiorang
tua. Jangan pernah menduga karena sudah besar dan 6erumah tangg{,
manusia tidak perlu lagi nasihat orang tua.

Nasihat pertama, !u, lf I janganlah kamu memperselafiukan
(AllaD lni puncak akidah. Hal ini diutamakan, karena dia ingin
membenarkan pemahaman anaknya terhadap kehidupan. Dia ingin
lnaknya berpandangan luas bahwa segala sesuatu yurg dip.roleh aliah
dan orang tua yatg bersumber oari Attah terus saja Ier* aa, abadi,
walaupun generasi sebelumnya telah tiada.

Sejak Allah menciptakan alam berapa generasi yang memanfaatkan
matahari. Matahari masih ada sedangkan generasi itu telah tiada. Begitu
juga dengan udara dan gunung. Bagaimana mungkin penguasa bumi/
manusia umurnya lebih pendek dari alam yang uert<triamat k-epadanya.

- - 
Jadi manusia yang dimuliakan Allah d"ngun akar pikiran akan

berkata: "saya harus memiliki umur yang lebihlanjang dari matahari,
hingga hari akhirat dengan cara beriman kepada A-llah dan tidak
menyekutukannya." 

li1lah yang Esa yang terah menciptakan ini semua,
sebelum kamu ada. Inilah ciptaan Ailah, maka perliiatkanlah olehmu
keqadaku apa yang telah diciptakan oreh sembahan-sembahan (mu)
selain Allah. (QS Luqmin [31]: 11)

_ _ 
Bagaimana dapx dikatakan bahwa Allah memiliki sekutu?

sedangkan para sekutu itu sendiri tidak pernah menyatakan dirinya
sebagai Tuhan, atau mengaku bahwa dia penciptu ,"rrrutu di alam ini.

Bagaimana mungkin kita dapat menjadikan batu di gurun pasir
menjadi tuhan. Padahal bila ditiup angin ru;u diu tidak dapatlefindungi
dirinya.
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Kemudian, apa panduan yang diberikan oleh tuhan-tuhan ini. Apa
yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Apa janjinya bila kita
taat, dan apa ancamannya bila kita durhaka? Jadi, ini tuhan tanpa aturan

main. Padahal ibadah dan menyembah tuhan pada hakikatnya kepatuhan

hamba atas perintah-Nya. Jadi, tuhan-tuhan ini adalah tuhan-tuhan
palsu.

Untuk itu Luqman berkata: W "rW ':S:)Sr'tt1 sesungguhnya

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

Benar, syirik itu kezaliman. Karena kezaliman artinya memindahkan

hak orang lain kepada selainnya. Funcak kezaliman ialah kamu ambil
hak Allah dan kamu berikan kepada selain-Nya.

Para sahabat geger saat mendengar: "Orang-ordng yang beriman
dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syiriQ,

mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu
adalah orang-orang yang mendapat petuniuk" (QS a1-An'6m [6]: 82.

Mereka berkata: "Siapa yalg imannya tak bercampur dengan

kezaliman?"
Rasulullah menenteramkan: "Maksud kezaliman adalah kufur,

sebagaimana Luqman 13." {"r*

(QS Luqmffn [31]: la)

e:lr;b3 96 eqfiil; n-ry,'ot'iiW;
@ i-;s ut_K.t$ J ?ir 6 ia6

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baiS kepada

dua orang ibu bapahtya; ibunya telah mengandungnya dalam

keadaan lemah yang bertambah'tambah, dan menyapihnya dalam

dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu
bapahnu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Apakah ini wasiat Luqman kepada anaknya atau firman Allah
setelah wafat Luqman. Mereka berkata: "Ini ucapan Tuhan, sesuai

dengan, Dan jika keduanya memalcsamu untuk mempersekutukan

dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka
janganlah kamu mengihtti keduanya. (QS Luqmdn [31]: 15) Sattl
kemuliaan bagi Luqman bahwa Allah menyebutkan wasiat-Nya setelah

wasiat Luqman kepada anaknya. Kedatangan ini, seakan-akan lanjutan
dari ceritanya.
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rjdcll'malnanya 'alramna dan wa'adhnd/Kami ajarkan dan Kami
nasihati. Dimulai dari ajar dan diingatkan agff tidak lupa dalam bentuk
nasihat. wasiat biasanya berisikan seluruh p..ur-p.run baik, dalam
kalimat yang tepat dan padat.

Untuk itu saat. Nabi khotbah haji wada dia hanya menyebutkan
pokok-pokok akhlak mllia. Kenapa? Karena ini wasiat ierakhir darinya.

Pesan berbuat baik_ kepada orang tua ditemukan dalam Alquran
:gPTyrk 5x menggunakan kata ihsdn. yaitu al-Baqarah [2]: g3, an_
Nis6' [4]: 36, al-Andm [6]: 151, al-Isr6, 23 dan al_Anffil 1S1: f S. Satu
ayat dengan husnd, yaitu al-'Ankab0t [29]: g. Dan satu ayai tanpa ifosdn
dan fousnd yaitu ayat yang kita kaji ini.

Apa beda ifusdn dan husnd? Bedanya, ifusan, afusanamashdar afosan.
Dikatakan: Fulan melakukan ihsdn/satu iebaikai. Adapun pusi aaf-
fuasan. Merupakan masdarutama dari materi hasana.

ladi husna lebih baik 
-untuk 

menyifati daripada ihsan. Kenapa kata
husna-hu-rry terdapat pada eS al-'Ankab0t 

'LzgI, g Karena ayat ini
puncak akidah. orang tua meminta anak *t t menyekutukan Allah.
untuk itu Allah berpesan untuk tetap hasan, tidak sekedar ihsan. Agar
jangan_diduga ajakan keduanya 

""tot syirik sebagai alasan yang
dibenarkan untuk menghina, atau menelaniarkan kedianya. untuk itu
disebut '6iV q!.tsr €4at 6irLi fi maka janganlah kamu mengikuti

leduayla, don p"igouirlol, keiuanyo di dunia dengan baik. (eS
Luqmdn [31]: 15)

walaupun wasiat pada ayat ini ditujukan untuk berbuat baik kepada
kedua orang tua,tapi isi pembicaraan dikhususkan untuk itu. r:tj 'il til,c
#b e t*: ft u$ bunyo telah mengandungnya dalam keadaan
lemah yang bertambah+ambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.

lid$ disebutkannya peran ayah karena peran ayah sudah cukup nyata
bagi anak-anak. Anak-anak tahu bahwa ayahrah yang bekeiiu-duo
mencari harta untuk memenuhi kebutuhan Liarp -"r.fu. Sedangkan
peran ibu dalam mengandung dan melahirkan serta menyusui tidak
diketahui anak, sebab dia masih dalam bentuk janin, dai bay yang
masih kecil.

Bila dikatakan: "Bukankah anak
ibu?"

Kita jawab: ooBenar, tapi beban

hasil dari pertemuan ayah dan

ibu lebih berat saat hamil dan
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il111":H#"tr#111",*l-*r::itlllkenikrytanseksuardengan
ffi ;#::,I:.*i1*. jri:lirlTlxff ''ffi :"ffi 

-.,Hlf 
"ffi;*"Bix*:liif 

'g:ii'j"-'",:',#o'"#:^Z:|:"#I^*I!:Dikisahkan ,aoru* 
---- -.rqu ouD.rr ueKerJa agar anakmakan.

gasuh,,"Lr".'""iu ::\:7,:lT_",1!T .suaminya il;ffiffi:, anaknya. e";kut" h;u,;;":tffiXi:"n',iTil11, Iilfl i:fllkamu
Dia berkata: "ya, tapi ia r,efi.lhrrxzqn.,o .r^---membuatnva il:t lr syahwat d!'ilffi};"#-t ri,ir^i,fi)keadaan lemah.,,U"tr,'.rrf. ir, O^rf, oleh sang wanita.
i' '* t'a1 datam keadaan ,"*ro yorg b"r*tombah-'tambah artinya

*:S;::"i:i#^;;:;T:;1il,?1X3*"I*,:'1vu,,..?h,mengandungitu
Merupakan hikmah ;ffi ffi,#", ffiTiff,iffijXrHl,i ;,;dapar merebar dan meruas ,g* j;;j; dapat berkembang sesuai daram#:i,X'#;1,{Ti,oil:;11-:u#,ilj1,, rui merebar pada

K e m u rt i a n x o *i i,o a i r r-' ), r' * rXi: : ; y::; EiI: ;:, ;^t;, ^ ff# ;Mahasucitar, .qilih, p"rr,"iii iirri"ir,;g ili"ili'ffi,.ar n [23]:

0."#'i1[ Iffi**flo't, 9:lg1n pecah ketuban, sebagaimana balon

H*r.*,tr;xtri#?#a;tjr::ffi 
,nffi 

,x*r###jil,trH
Merupakan keagungan ciptaan Allah, bahwa rezekijanin terpisahdari rezeki ibu. MasIng;;r6;;,?.orurru 

-.-,iti i,"]eki sendiri_sendiri dan tidak mengamb, ir.i y"rg lain. Sudah r.itu t"iurrri bahwasaat wanira hamil darah rrria"vu-iJilll ,lrn.;;ir*, ;rlan datangnffi*?,,lX1f "'r'i' 
^ 

ol'7r, ;:iil vang dicipturu,'alun sebagai
Bila tidak hamil, maka darah ini terbuang dari tubuh wanita karena

ili*,*x.l;X"l#';xffi f r.'y"ti*?::"*o,,r,,,"-oeringatkan
merampas rezeki orang lain. mg-masing yang tidak Jampai

Merupakan t it ,,ut ryu juga dalam posisi, janin waktu lahir, bahwayang turun adalah kepali ,.rrIUin-arrrrisecaranormar.rarenur"p*rr"rp.il.;,J:,i;,i:rrffi:riirJ_r,HiTlii

#,,',11':,1,lffi*.:*xiilii5; ffii o",1 0",.i ;;1;;ft"oik dan
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_ --]*9?r1

' ]tau

, --:in
:.:lllU

l:n

fb e ii2ll aon menyapihnya dalam dua tahun. Fishdl artinya
infishdl/terpisah dai ibu dalam masalah menyusui. Anak unta yang

ryd{ tidak menyusui lagi dalam bahasa Arab disebut dengan fishtt.
sapih susu ini merupakan pekerjaan yang ekstra susah bagi para ibu.

Masalah sapih ini diterangkan lebih lanjut pada eS al -Baqarahl2l:
T3.puau ayatyanq lain digabung antarahamil duo *.rryosui paoa 1'q-sal-AlqAf 15) 30 bulan - 24 bulan: 6 bulan. Ini masa hamil yurrg puiirrg
singkat. Inilah alasan Ali ra untuk membela wanita hamil tranya o-uutan
dan dituduh berzina, hingga wanita itu terselamatkan dari hukuman.
umar berkata: '.Alangkah tercelanya tempat ini, kalau sekiranya Abu
Hasan/Ali ra, tidak ada di sini.,,

Penggalan terakhir ;..,j.jl';l,e],-tJ.tli d. ts}' it f6 g. iu;tl aan
menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada
dua orang ibu bapal*nu, hanya kepada-Kulah-kembalimu. Allahlah
tempat syukur pertama. Karena Dia menciptakan segala sesuafu dari nol
dan tanpa bahan baku. Lalu kedua orang tua seuagi sarana terjadinya
anakjuga perlu disyukuri. Tidak sempurna syukur kepada Allah sebagai
Penciptamu hingga kita harus pandai-pandai bersyukur kepada oruig
tua, karena dari perantara keduanyalah kita ada.

Dalam QS al-Isr0' llTl: 24 disebut alasan lain bersyukur kepada
kedua orang hJZ, yaitu karena mereka mendidik, merawat dan
mengasuh. Jadi, di samping keduanya sarana kita lahir, juga karena
keduanya telah mendidik kita.

Banyak anak dididik bukan oleh orang htanya, maka ibu dan bapak
asuh seperti ini juga layak diucapkan terima kasih oleh anak. Karena
mereka telah mendidiknya, sebagaimana pesan, dan rendahkanlah
diriryt terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan
ucapkanlah: "wahai ruhanku, kasthtlih mereka ieduanya,
sebagaimana mereka berdua terah mendidik aku waktu kecil." eS-al-Isr6'[17]: 24 di atas.

Bahkan syukur 
_kepada orang tua asuh harus lebih dari syukur

kepada orang tua kandung yang tidak mengasuh. Karena asuhan
merupakan kasih yang terjalin berkat pemahaman agama. Sedangkan
kandung terjadi karena pelampiasan syahwat.

Apakah syukur kepada Allah menjadi jalan untuk bersyukur kepada
orang t,a, atau syukur orang tua menjadi jalan untuk syukur kepada
Allah? Kita jawab: "Dua-duanya benar. syukur kepada Allah harus
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dibuktikan dengan syukur kepada orang tua, dan syukur kepada orangtua harus berakhir kepada Ail;h.,,

, .4t Uy lrony, kepada-Kulah kembalimu arhnya maga,/tempat
kembali' Maknanya A,ah telah mewasiatkan satu pesan penting, danjanganlah dilanggar pesan itu. Karena Dia mampu menghukum biladilanggal. **'r'

w {, ?, :';?;:;?;'j * asai 515

aL*A;A * r*i 6iv"sr;6i:i oWA
@'rgs -Kqr4\W

Dan jika keduanya memarrsamu untuk *"*p")r"kitokon dengan
.Alru 

sesuatu yang tidak ada pengetan"r"ii i"rrrgii, *ot oj anganl ah kamu mengikuti t iquinv o, dan pergatuiiiii" ii"auoryo
. di dyn! dengan baik, dan ikut,ihiala;*r*i*i'i)mbati
kepada-Ku, kemudian 

lanya t 
"poii-rouh kembarimu, maka K -beritakan kepadamu opi yong telah kamu ;";;;;;:"

Makna '!t$t+ memaksatnu adarahekstra kerja keras dari satu sisisebagai subjek dan sisi yang lain sebagai objek. Kata jdhada samaseperti qdtara yang m"nurjukkan musydrakah/kerja sama dalam

tT:lf$:i 
berbedidensan ionoii vang'hanvau"*rrnu a*i dirinva

Maka jdhada bukan sekedar kata-kata orang tua yangdiucapkankepada anak untuk menyekutuku, irrruo, tapi juga segala bentukintimidasi dan ancamT. dld r.eauanya aan keruarga besai agar anakmenvekutukan Allah. Bila hal ini te4aai, eilrh-ffi", Ji"fiuta|nu*ojangan taat kepada\1luanva, r"pi, :Jigil pula kekafi* l.or*yu aunajakan kekufuran itu menjadi' uiu.uii bagimu untuk memutuskanhubungan silaturahmi dan mJmusrrri-t.J*rvu. walaupun mereka kafir,mereka masih berhak unhrk diperlakukan secara baik dan wajar.

, .. 
O! 6l g t*v, ,r, olrr"i),rh keduanya di dunia denganbaik' Dia kufur kepada Arah dan Allah yang mewasiatkan untukberlaku baik dan wajar. Maka, lakukanlah.
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f:::: Olang

::.ntpAt
ll"a ,v ,h."' gr3 dan ikutilahiaran orang yang kembari kepada-

Ku' Dalam hal ini kita tidak sendirian. Har yang sama juga terahdilakukan oleh orang-orang sebelum Du, mereka bertaubat dan-"-:1:n.l*idf** kepada Allah, maka jaAilah seperti mereka.

_ e*Tr' dl. g kemudian hanya kepada-Kurah kembarimu. Kepada-
Ku tempat kembali kamu sekalian. Dikatakan bahwa ayatiniditurunkan
kepada saad bin Abu waqash. Saat saad masuk tst# iounya marah.Dia.sangat sayang kepada saad. Dia hampir suju g,a Jui i..j*:i untuktidak makan, minum dan tidak mandi, hingga 

-suua 
t.-u'uli kepadaagama nenek moyang. Ketika Saad rilndenga., 

-ii; 
berkata:"Tinggalkan saja dia. Karena kalau dia lapar pasti makan, karau hauspasti minum, kalau gatar pasti mandi. Sedangkan saya tidak akan pernahmelepaskan agama ini.,,

orang mukmin walaupun anaknya

-mereka tetap beriman dan tetap
dengan baik, niscaya mereka akan
L itu Maha Pengasih dan tidak layak

Dalam hadis Kudsi disebutkan bahwa bumi berkata: ..Tuhan izi*antuyl Tlrk menenggelamkan anak Adam. Mereka terah mengkonsumsirezeki-Mu, tapi tidak bersyukur kepada_Mu.,,
Langit berkata: "Tuhan izirkan saya untuk menurunkan azabkepada anak Adam,-lgreka telah mengkonsumsi ..r"tirvtu, tapi tidakbersyukur kepada-Mu.',
Laut berkata: ,,ya Tuhan, izi*an saya untuk menenggelamkan

anak Adam, mereka terah mengonsumsi rezeki-Mu, tapi tidak bersyukurkepada-Mu." Dan seterusnya.
Allah berkata: "Karau kamu sekarian menciptakan mereka, niscayakamu sekalian akan menyayangi mereka.,, ffnyui_n".udiliMereka adarah hamba Allah dan hasll ,iptuur-Nvu.--Lpakah adaorang yang menciptakan mau merusak hasil ciptaannya begitu saja?Dalam hadis Nabi disebutkan: *A,ai teoin ;;;;;s dengantaubatnya seorang loylo daripada seseorang yang terdampar dipadang pasir dan kehilangan unta dan O"Eot"yo7 i"*uaion diamenemukannya kembali." (HR Mutafaqqun Alaihij Ini adalah Tuhanyang paling baik.

Betapa banyak penganut agama rain masuk Isram hingga membuat

dan

bila

Kalau orang kafir memaksa
untuk menjadi kafir, kemudian
memperlakukan orang kafir ini
tergugah, bagaimana Tuhan Islam
dikufuri seperti ini.

il
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marah keluarga besar, lalu kita berkata kepada mereka: .,Bertahanlah
pada agamamu yang baru dan tetap berbakti kepada siapa saja yang
masih menganut agamamu yang lana, agar mereka tahu sisi-sisi baik
dari agamamu ini, sernoga hal itu melembutkan mereka dan memahami
agamamu yang baru.

Renungkan keagungan Alquran 6:-r Sfur d gV, dan
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. A[ah tidak berkata
'athihim ma'rfifa/beri mereka yang wajar. Allah meminta ma,rilf
menjadi shahabat/sahabat yang terus menemani. Dengan pertemanan
ini anak terus memenuhi keperluan kedua orang tuayangkadr, memberi
sebelum mereka meminta. Ini adalah bentuk kebaikan yang lain.

untuk itu, untuk kedua orang tua Allah tidak saja berkata ifusdn tapi
hasan yang berbuat baik secara maksimal, dalam 

-dan 
Kami wajibknn

manusia (berbuat) husnd/kebaikan kepada dua orang ibu bapatmya.
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku- denlan
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka iangailah
kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Kulah kembatimu, lalu Aku
kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (es al-.Ankab0t
[29]: 8)

Dikisahkan ada seseorang mengetuk pintu rumahnya meminta
sedekah, setelah dia berikan dan tamu pergi, dia pun -urrl kamar dan
menangis. Istrinya berkata: "Kenapa kamu menangis, bukankah kamu
sudah memberinya."

Dia berkata: "Saya menangis karena saya tidak memperhatikannya
hingga dia datang kepadaku dengan mengemis.,, '

Terakhir setelah wasiat berbuat baik kepada orang tua, Allah
berfirman: 'rjltl 'ik 6, &C '&V J1 non o iepada-Kutah
kembalimu, maka Ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan. Berbuat baik kepada orang tua dan menemaninya secara wajar
tidak pernah terlupakan oleh Tuhan. Allah akan mencatat amal baik itu
dalam mizan kebaikanmu. Karena kita telah menaati taklif-Nya secara
iman yang benar dan berwawasan.***

. /* ,, ,. . 
(Qs Luqmfln [31]: 16)

o rt j:;i e K ),;-:i # \ti, Ji oy-#t'"*.

@ ji JS -;i LWi V$,i ","j-ii O 
j +ffii
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(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di

langit atau di dalam_bumi, niscaya Ailah akan mendatangkannya
(memb al a s iny a) . s e s un g guhny a A r l ah Mah ah aru s r agi-M ah a

Mengetahui.

Ya bunayya adalah panggilan kepada anak dengan nada lembut
penuh kasih dan sayang.

)t7 ,; t:, ivL e 1 $1 sesungguhnya jika ada (sesuatu
perbuatan) seberat 

- 
biji sawi. Luqman ingin menunjukkan kepada

lnaknya tentang sifat-sifat Allah yang mulia. yaitu sifat Allah yang
Maha Mengetahui yang tidak ada yang tersembunyi darinya. rangan
pernah menduga, apa yang tidak terlihat oleh manusia, tidak akan
terlihat oleh Allah. Apakah Ailah yang menciptakaln itu tidak
mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakanj; dan Dia Maha
Halus lagi Maha Mengetahur? (eS al-Mulk 167l: U)
_ Tidak adayangtersembunyi bagi AIah -uiurpr, itu satu biji atom
di dalam batu yang pekat, atau di langit atau di dalam perut bumi. Tidak
ada yang tersembunyi bagi Alrah walaupun itu kebaikan atau pun
keburukan yang kecil, walaupun pelakunya ingin menutupinya.

Bila Allah mengetahui yang tersembunyi, apakah Aliah mengetahui
yang terlihat? Jawab.arrrya: sesungguhnya Dii mengetahui p"ikotoo,
(yang kamu ucapkan) dengan teraig+eringan dan oia mengitahui apa
yang kamu rahasiakan (es al-Anbiy6' [2r]:r10) Sebagiimana Dia
mengetahui rahasia umum yang dilakukan oleh kelomfok tertentu,
maka Dia juga mengetahui yang nyata dalamsatu waktu.

seperti dalam suasana demonstran. pada waktu itu ditemukan
ribuan demonstrasi dengan yel-yel dan slogan yang berbeda-beda.
Apaklh kita dapat membedakan dengan baik- ..Iiup suara dan
mengidentifikasi pelakunya dengan pasti? Manusia sukar inelakukan itu
sedangkan Allah mengetahui apa yang diucapkan tiap individu dalam
komunitas yang banyak pada satu tempat.

Kata khardal/atom, adalah benda yang paling kecil. Tapi terkadang
khardal/atom itu terbagi lagi menjadi dua. 

- 
Apakah 

'khardal 
itu

merupakan lambang kecil bagi benda di alam ini adalah benar? Alquran
telah mengumpamakan atom sebagai benda kecil sesuai dengan
pengetahuan manusia pada saat ayat turun. Adapun kemudian
ditetapkan bahwa ada yang rebih kecii dari atom, *utu etq*an juga
telah menyebutkan. Tidak ada yang ashghar/lebih kecil dan tidak O"trl
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yang lebih besar dari itu, merainkan (semua tercatat) daram hitab yang
K:Ir_ru: ofahfuzh) 

(es vyu, [10]: ai1 rata ashghar
dicatat di dalam ft}#" 

hal vang lebih kecii au.i'uto- yang tetah

batu atau di rangii oto, di daram bumi, niscaya Arah akanmendat angkannva (m em bar as iiy a)-' iil ].10" yang paring tersembunfdan tempat yang paring t"*iirio^arri" outvurg paring luas tak terbatas.Semuanya tidak ada V"rg,.i**-i*Vi bagi Allah.&t q. ok ,qlUn akan mendatangkannya (membalasinya). Allahmampu datang danmengetahuinya karena Alrah Lathtf danKhabir.Manusia danat saja khrb;r/l;;ia pengata;;; ;;" profesionaldatam hat terteniu,,:?! di, ti;;k';;; at..meraitnya. Boleh jadi karenatempatnya sempit, hingga tidak dapai dijangkau'oi.rr-"r*rr, oreh arat

XlHffi llffi -tT,tiuu"miitroiii^,ili-ti)il1i,'",,*anuntuk
Allah adarah rathif/Mahaharus, walaupun terhadap benda paringkecil sekaripun, maka bi"-".pr?*ril,"*. oia adalih 

-kl,obir/l,toho
Pengalaman dan mengetahui *il;p* ,"*ro"pv*g il; Dia rathtfhinggatidakadayang-dapat-.rgh;;?ta!?umenghatanginya.

Telah kita sebutkan, ,"_iJr-i".it benda ,.rr-uto, semakinberbahaya' contohnya, 
-r;;.il" 

a.-u1, berdarah 
-iuor 

dapatmematikan, harus.dicegah u"gito .triru keras dibandingkan denganbinatang besar dan buu.juir"t;:^rE 
v\or

't 1 '^ist "ot 
sesungguhnya Arah Mahaharus ragi MahaMengetahui tidak 

*j.*up.qul1 yang dapat menghambat_Nya untukmeraih apa pun. yang menjua] torr"it u.iryr, o6;*;;; sang anakberiman kepada AXd, Ur* *"frf, i* ou,, perintah_Nya. Sebelummelaksanakan perintah rrh"r, r;k;;;i bahwa ftilffi"i;si denganruhan vang eayynl .ti!1t< ffi;;; apatagi rio*, 
-iia-ri 

ada yansluput dari-Nya. Masukrah-k. ouiufi--uliaj dengan keyakinan ini.Jangan pernah berpikir: "All;h i-iJail merihat kok.,,Bila kamu tidakmelihat Alrah, vakinrah uurrwa arrlrr 
"i.'iilrr, kita. yakinlah bahwa amal

[lU]]*T;? .lT##J*' 
;"il;; j,'mt., 

oi ffi;;ia atau di
Allah berfirman darlm hadis Kudsi kepada orang yang melakukanmaksiat: "wahai hamba-Ku on"tr)*u yakin bahwa Aku tidak
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LuerrrAN 3t,Juz2r

melihatmu, maka kerancuan ada pada imanmu. Bila kamu yakin bahwa
Aku melihatmu, maka kamu telah menjadikan Aku Zat yang paling hina
hingga kamu tidak ada segannya pada-Ku." (Hilyatul Awliya') **x

(QS LuqmAn [31]: 17)

#*'i;+gsti;;iai jt*_
G)ri{f #b1L;6ffi(,ii"Ts

Hai anaklu, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia)
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan
yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa

kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang
diwaj ibkan (oleh Allah).

Ada empat taklif yang disampaikan Luqman kepada anaknya.
Dimulai dengan salat. Salat adalah rukun pertama setelah syahadat. Kita
ketahui bersama bahwa salat karena pentingnya, ia diwajibkan langsung
oleh Allah. Karena salat begitu penting, maka ia tidak pernah gugur
walau bagaimana pun. Sedangkan rukun yang lain dapat gugur karena
sebab alasan tertentu. Seperti puasa, zakat, dan haji. Bila rukun ini
gugur yang tinggal hanyalah syahadat dan salat. Untuk itu salat
dijadikan tiap agama.

Luqman memulai dengan: ll':ar ;1 si. V lroi anakku, dirikanlah

salat. Karcna ia merupakan keabadian pernyataan patuh kepada Allah,
lima kali sehari semalam. Ketika berkumandang azan "Allah Akbar"
tidak selayaknya kamu disibukkan dengan ma}filuk dan melupakan
Khalik. Kalau tidak bagaimana posisi ayah saat memanggil anaknya,
dan anaknya tidak peduli padanya? Hati-hati bila Tuhanmu memanggil
dan kamu tidak menjawab.

Bila kita renungi panggilan azan "Allahu Akbar" maka salat lebih
besar dan agung dari kesibukan yang kita jalankan. Jangan jadikan kerja
di perkebunan atau pabrik dan perniagaanjadi alasan untuk tidak salat.

Saya pernah berdialog dengan seorang dokter bedah dalam hal ini.
Dia berkata: 'oBagaimana saya dapat meninggalkan proses bedah demi
salat?"

Saya katakan: "Bila kamu terpaksa harus buang air besar,
bagaimana? Apakah kamu pergi atau tidak?

Dia tertawa dan berkata: "Saya pergi."

667



Tersn Sya,nawrJnm ro

saya katakan:. "sarat le-bih layak untuk dilaksanaka n,,, janganpernaf menduga bahwa Alrah mewajibkan sesuatu temuoian oiamenghabiskan waktu yang banyak, yang kita miliki. Buktinya, A[ahsangat menghargai waktu hamba-Nya, kemasr ahatan dankemampuannya. Daram perjalanan, contohhya A[ah membolehkanjamak dan qasar.

- Kita mungkin melaksanakan salat daram keadaan rapang. Boleh
dengan jamak taqdtm atau jamak ta'khir. eerapa uu"f#*ur.to yurrg
tersisa setelah ifi., aparagiaiiJa zt,l,,tn dan Asar ai iu ui tiqdim,Magrlb
dan Isya di jamak ta'khir. Atar Zuhw dan Asai di j;;l' tu,khir dankamu salat di akhir waktu, raru salat Magrib dan tsya di j*ur. mqdtm?Jadi, masih banyak waktu tersisa, dan tidak ada alasan untuk
meninggalkan salat.

- 
Adgnun yang beralasan, Ailah tidak membebani seseorang

melainkan sesuai denSln kesanggupannya. (eS al_Baqarah l2l: 2g6)
da.n.s1va tidak punya kelapangan-,iaknr." Kita katakan: .Tangan jadikantig+-lTang yang kamu miliki menjadi hukum- il;; -.r.;rOt standar
adalah bahwa takrif iru pasti dalam bingkai t"6pungL.,, SelamaTuhan telah mewajibkan, maka kamu pasti bisa iu, mampu

ffliy"rka,nya. Dengan bukti bila tidak mampu, tu*u mendapatkan
Kermganan.

ixust nll dirikantah sarat, karcna salat kesempurnaan pertama
terhadap manhaj Allrh, dengannya iman muslim sempurna. Telah kita
sebutkan, di sana ada beda antara rukun Islam dan rukun muslim. Rukun
Islam ada lima, sedangkan rukun musrim tidak pernarr-g.rguit uryu o.ru,
syahadat dan salat.

, Keludian Luqman berkata kepada anaknya: ..Bahwa iman tidak
lanya salat, tapi iman yang sempurna ialah kita mencintai saudara kita
dengan apa-apayang kita cintai tlrhadap diri sendiri.,,

Dia berkara: i1i3 f l;Jt-t )r,.'iiu, j\ aan suruhtah (manusia)
menge-rjakan yang baik'dan ce[ahrah'(mereka) dari perbuatan yang
mungknr- Merupakan kesempurnaan seterah p"tutruruur, 

-sarat 
adarahamar makruf nahi mungkar guna meraiir kesempurnaan sosial

masyarakat. Dengan sempurnanya ini, maka..*pu*uUfi i_*.
Jangan pemah menduga amar makruf naili -*gku. ih, hanya

lembaltu orang lain saja. Sebenarnya pekerjaan itu b"erman faat bagidiri pelaku sendiri. Dengan amar -ut*f irri kita menoapatkan
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ketenangan jiwa. Karena kita telah melaksanakan taklif di saat orang
lain tidak mampu melaksanakannya.

Tidak diragukan bahwa kepatuhan orang lain terhadap manhaj
Allah merupakan kedamaian bagi kita juga. Kalau tidak, niscaya seluruh
masyarakat akan susah dan terganggu akibat sekelompok kecil yang
keluar dari manhaj Allah ini.

Merupakan bukti nyata bahwa manusia tidak mendapatkan hasil
maksimal kecuali setelah dia beramar makruf kepada orang lain. Bila
disembunyikan amar makruf, maka orang lain akan mendapatkan
manfaat dari kebaikan yang kamu lakukan, dan kamu mendapatkan
kesusahan dari kejahatan mereka.

Bila diperhatikan ayat ini, tidak dikaitkan pengeluaran zakat setelah
pendirian salat. Sementara pada ayat-ayat lain, setiap salat pasti
disanding dengan zakat. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. (QS
al-Baqarah l2l: a\ Kenapa? Karena ini kisah wasiat Luqman kepada
anak'rtya.

Pertama, Allah tidak mewajibkan hamba-Nya sa1at, kecuali setelah
usia balig. Salat harus diajarkan sejak usia dini, agar kelak dewasa dia
terbiasa.

Kedua, bila dikatakan "tunaikan zakat'maka ini menandakan anak
memiliki sesuatu. Sudah kita ketahui bersama bahwa anak tidak
memiliki apa-apa selama orang tua masih hidup. Buktinya, sabda
Rasulullah Saw: "Kamu dan apa yang kamu miliki adalah milik
ayahmu. " (HR Ibnu Majah dan Ahmad)

Untuk itu Luqman pernah berkata saat mengetahui ayahnya wafat:
"Jadi sekarang ayah telah mengafur diri sendiri." Artinya, selama orang
tua hidup dia tidak memiliki apa-apq untuk itu dia tidak memerintahkan
anaksrya untuk membayar zakat. Karena zakat menjadi tanggung jawab
orang tua. Lihat QS an-NOr [24]: 6l seharusnya setelah rumah-rumah
ibumu adalah rumah anakmu. Tapi kenapa rumah anak tidak disebut?
Karena ia adalah rumah orang tuanya. Apa yang dimiliki anak adalah
milik orang tua.

Pesan keempat, ,*.Al s & *tt dan bersabarlah terhadap apa

yang menimpa kamu. Sabar adalah membawa jiwa untuk kuat dalam
menghadapi berbagai peristiwa, hingga peristiwa itu tidak membuat
dirimu gundah. Saat peristiwa terjadi kita memerlukan kekuatan ekska,
maka jangan melemah karenanya. Sabar adalah obat kuat nomor satu.

Musibah dapat terjadi karena andil kita ataupun di luar andil kita.

669



Tarsm. Sya,newJnn ro

orang yang tedatuh dan akibatnya patah tulang atau tiba-tiba jatuhsakit, ini semua takdir Tuhan yangiio* uau andil"manusiu ai dura-rryu.Ini semua akan menambar,irun kebaikan. Baik daram bentukterangkat derajat atau dihapuskannya dosa.
untuk itu saat oralg kafir bahagia atas kekalahan muslim di peranguhud, A,ah berkata: "sekari-kari t;"rdak akan ;;;r*p;;;;i merainkan

ltala.ta-11lapa y?.ng.telah ditetapiai orcn Ailah bagi kami.,,(eS at_Tawbah [9]: 5r) Dia tidak berkati"kataba araina,,tui"ru-Lusibah bagimuslim adalah kebaikan.
wasiat sabar disebutkan setelah amar makruf nahi mungkar, karenasaat menjalankan a1r makruf diperlukan kesabaran. a;". membuatkita dapat bertahan dalam dakwah.
Allah memerintahkan kita untuk mengubah kemungkaran, tapi Diajuga mengetahui keterbatasan kemampuan manusia. Dengan satucatatan penting, bah11 dakwah tetap dij aLnk* d"i;;ingrai ..sabar.,,
orang tua mungkin saja ,rr.rgru;h kemungkaran ;;Ly, denganpukulan melalui tgt.r"1u, tangin. Karena dia adarah anak atausaudaramu' Kamu boreh -"-rikur, saat melihat di mulut anakmuterdapat rokok, atau murutnya berbau alkohol, atau *"r"r"*an karturemi.

, Pj? seorang .tidak mampu mengubah dengan tangan, makarulafl{r dengan l1an. .!i9ara yang ba-ik agar frr?i"."rg lain tidakterlukai' Agar nasiha! ti$t men3aii fitnah.-Bila tid;a;:"*pu juga,rubahlah dengan haJl ucapkaniah Ji daram hati: ,.ya Allah ini
\emulskalar yang tidak Engkau ridai-" Tapi apakai .,.ulu, hati inidapat berubah situasi?

R.isa, asar anggota- 
rybuh mengikuti apa kata hati. Kalau hatimenolak tapi anggota.tubuh menerim"a, bukankah i"iou-rnva munafik.caranya, dengan tidak berteman dan belnuamalah dengan orang yangmungkar ini. Jadi, perubahan melarui hati teqiadi bila peraku mungkarmerasa dikucilkan..Ja_ngan ucapkan selamat .uuriu t"irriir, jangandikunjungi saat sedih, bila dia praugu.rg.lungan ue4uar l"1ii..rgu*yu.Tersebarnya kemungkaran kareia 

- 
ma.rusia menghormati danbermuamalah dengannya. Atau bahkan mereka lebili menghormatimereka dan takut mendapat intimidasi dari mereka.

Perubahan meralui hati adarah aksi dan tindakan tanpa kata-kata.Dalam hal ini Allah menjelaskanr *Den ,rr[gu:i',iUol, telahmenurunkan kepada kamu di dalam Alquran iriii, 
"prOila kamu
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mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh
orang-orang kafi|, maka janganlah kamu duduk beserta mereka,
sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena
sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentirah kamu serupa
dengan mereka. sesungguhnya Ailah akan mengumpurkan semua
orang-orang munafi.k da.n orang-orang kafir di dalam Jahanam.,, (eS
an-Nisd' fal: 140) Lihat juga eS al-An,6m [6]: 6g.

Lihat juga bagaimana Nabi Muhammad saw dan masyarakat
Madinah mengucilkaa tiga orang yang enggan pergi perang. Jadi setiap
individu masyarakat harus mengucilkan pe-laku keriurgtu.a'n dan bukan
dengan cara memenjarakannya.

Kembali kepada dua bentuk musibah yang kita bahas di awal tadi.
Bentuk pertama, musibah yang datang berupa takdir AIah, maka ini
mudah dan harus diterima secara suka rela. Bentuk kedua, musibah
yaxg datang dari manusia lain, seperti, dibunuhnya anak kita,
dibakarnya sawah dan rumah kita dalam hal ini aituntut kesabaran
ekstra.

Dalam masalah ini Allah berkata: ,,sesungguhnya (perbuatan) yang
demikian itu la min/sungguh termasuk har-hit yaig iiutamakan,t (e5
asy-Syurd lazl: a! dengan lam tauhid. Karena tidak sekedar sabar, tali
menghadapinya dengan ekstra sabar. Agar kita tidak terbak ar ipi
dendam setiap melihat pelaku kejahatan itu. Jadi, jelaslah perbedaan esasy-Sy0rd l42l: a3 dengan ram taukid, dengan ukhi. uyui yang sedang
kita kaji ini, tanpa lam taukid dengan kalimaiyang ,urrru.

Islam tidak menutup pintu marah dan dendam dengan
dibolehkannya membalas secara setimpal: Dan balasan suatu kejaha-tan

Tdal-ah keiahatan yang serupa. (es asy-Sy0r6 [a2l: ag Tapi lebih dari
itu Islam memberi alternatif yang lebih taik, 

-yaitu 
memaafkan : Dan

balasan suatu kejahatan adarah kejahatan- yang serupa, maka
barangsiapa memaa/kan dan berbuat baik maka" pahaianya atas
(tanggangan) Allah. (eS asy-Syurlt l42l:40) Lihat juga eS an_Nahl
lt6l:126

Saat Islam membolehkan manusia untuk mengambil haknya dengan
membalas secara setimpal, biasanya dia akan melepaskan hak itu dan
rela memaafkan kesalahan pelaku itu. Inilah yang sering terjadi di
flesir. Saat tedadi pembunuhan, keluarga pembunuh meibawa kain
fafal di kedua tangannya terbentang untuk menemui wali dam, daram
kondisi seperti ini, tiada yang dapat dilakukan kecuali memaafkan

671

E- :t:ka
[.i- - .-:ak

A 1- . i:i

,* 
-. i. -\.

E- -3a.
A- - ,:ti
[ --..- _:fj

E: ":1q

L .a-..-
[*i:-_= ,:
E t=:

l:::.::l

k'-r-' ,:
tr '-. .:,'.



Tarsn Sya,ruq.wrJrm io

pelaku.
Untuk itu dalam masalah qisas Alrah berfirman: Maka barangsiapayang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hentdaklah (yangmemaaJkan) mengikuti d::So1 cara yang baik,'dan heniaklah (yangdiberi maafl membayar (d!t) kepada"yang memberi maaf dengan carayang baik (pula). (eS.al-Baqurit, yz1:. tza; anan orroy"iutr. an maaf,ihsan dan saudara. Jadi, jeras perbed'aan antara kamu mengambil hakdengan cara membalas, dengan kamu merepaskan hak dan berkorban

dengan cara memaafkan.
Membalas itu adalah perbuatanfyang susah. Kita harus membalas

,d""g.l" hal yang setimpal, bila rebih, maka kita terah melakukankezaliman' Dan barasan juan kejahatan.adarah kejahatan yang serupa.(QS 
.asy-Sy'rd l42l: 40) Jadi, Allah ingin muslim memaafl<an danberlaku ihsan saat ditimpa musilah akibat andil manusia lain. walaupundengan membalas hati menjadi puas, tapi memaafkan itr-t.tup t"bihbaik dan Allah memberimu pahati. 

' r- '1!--t'wwslqr! rLu

Allah mengajari kita: Torakrah (kejahatan itu) dengan cara yanglebih baik, maka tiba-ti-ba grang yini antaramu dan antara dia adapermusuhan seolah-olah telah meniait teman yang sangat setia. (eSFushshilat [a\:3a)
Seorang berkata: "saya telah melakukan yang terbaik denganmusuhku, tapi dia tidak menjadi temanku, sebagaimani;;;; Tuhan.,,saya katakan: "coba kaji kembali dirimu.'Bor"h juli;u; merasate]af laamkan yang_terbaik, tapi sebenarnya tidak. Karena kalau kamutelah benar-benar melakukan yang terbaik, pasti janji Allah terwujud,musuhmu menjadi temanmu. Atuu kumu i"gir, *"ffi T;;, mengujiTuhan berarti meragukan-Nya.

Kata gilr * 4 hal-hal yang diwajibkan (oleh Attah). dapat juga
dilihat pada, lt * ,Y-rt *? 6$ apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakalrah kepada Ailah. (es Ali Imr6n[3]: r59) Azamadalah ambisi dan |"*:yli _ !e1as, yang tidak ada 

-keraguan 
didalamny a. I adi,' a z am/ am b i s i adarah teniga jiw ayang memotivas i kerj aseseorang. ***
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zt z b- 
(QS Luqmfln [31]: 18)

i'i Lfr:;,r;* e,SlJ q(ttlL #*;
@/* 4G KG\

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia
(karena sombong) dan janganlah kamu beqalan di bumi dengan
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orantg yang

sombong lagi membanggakan diri.

Tusa'ir aslinya adalah penyakit yang menimpa unta hingga ia
berjalan pincang. Ini menyerupai orang yang sombong yang berjalan
dengan pipi yang miring dan membusungkan dada. Allah
mengumpamakan orang yafig sombong dengan tuslta'ir unfuk
mengingatkan bahwa kesombongan itu adalah penyakit.

Bila manusia tidak dapat mendidik orang yang sombong, biarlah
waktu yang akan mendidiknya. Betapa banyak kita melihat manusia
sombong, sekarang tidak dapat berdiri atau duduk, bahkan dia tidak
dapat mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.

Manusia tidak akan sombong bila melihat ada orang lain yang lebih
tinggi dari dirinya. Buktinya, preman geng yang duduk di kedai kopi,
secara sombong dan tidak peduli dengan yang lain, bila masuk ke kedai
itu seorang preman yang lebih hebat, spontan duduknya pun berubah
menjadi sopan.

Allah mengajarkan kita tentang hal ini dalam firman-Nya: "Hai
orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum
yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari
mereka (yong mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita
(mengolok-ol ok) w anita-w anita I ain (karena) b ol eh j adi w anit a-w anit a
(yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-
olok)." (QS al-Hujtxdt l49f: 11) Bila kita melihat orang yang lebih
rendah, telitilah diri kita sendiri, lihatlah, maka akan kita temukan
kelebihan dirinya pada kita di sisi yang lain. Dengan demikian
ditemukan keseimbangan.

Allah telah membagi keahlian dan bakat di antara seluruh makhluk,
hingga tidak ada satu yang tinggi di antara yanglain. Seseorang berkata
kepada Luqman: "Kamu berwarna hitam, berbibir tebal serta bekerja
sebagai pembantu dan menggembala kambing."

Luqman berkata: o'Benar, tapi saya memiliki hati yang putih dan
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keluar dari kedua bibir ini kata-kata mutiara yang menyejukkan hati."
Cukuplah kebanggaan bagi Luqman bahwa kisahnya disebutkan

dalam Alquran dan namanya diabadikan menjadi satu nama surat, serta

kisah tersebut dihafal karena bagian dari Alquran.

gr$).'!"rt'i.i 'l: dan janganlah ksmu memalingkan mukamu dari

manusia. Kata nds/manusia, di sini mempunyai pesan tersendiri.

Seakan-akan Allah berkata kepada orang yang sombong: "Jangan ajak

manusia kepada kemaksiatan dan menentang takdir Tuhan akibat
kesombonganmu padamu dengan sikap pamer dan merendahkan

kelebihan orang lain." Karena orang yang lemah iman akan menggerufu

atas takdir yang ada padanya. Jika ingin sombong, sombonglah pada diri
sendiri saja, dan tak usah pamer kepada orang lain. Seperti becermin di
depan kaca dan bicara sendiri agar penyakit sombong ini hilang dari

diri."
vy Sllr e ,f 11 dan ianganlah kamu berjalan di bumi dengan

angkuh. Marah artinya, ikhtiyAl dafl tabakhtur atau angkuh dan

congkak. Allah tidak melarang manusia berjalan di bumi. Tapi Dia
melarang untuk jalan dengan penuh angkuh dan tinggi hati. Allah
memerintahkan lota. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan

makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah

kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS al-Mulk [67]: 15)

Berjalan di bumi adalah baik, selama itu berjalan normal. Suatu

ketika Umar bin Khattab melihat lelaki jalan lambat, dia pun

mencercanya. Dia berkata: "Apa model jalan seperti orang mati ini,
sedangkan Allah telah memberikan kesehatan. Jalan seperti itu layak

dilakukan orang tua karena lanjut usia."
Dia juga melihat orang yang berjalan cepat bagaikan perampok, dan

dilarangnya. Jadi, yang diminta adalah berjalan normal, sebagaimana

pesan Luqman: Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan

lunakkanlah suaramu. (QS Luqmdn [31]: 19)

)* )@f F 1l iirr t1 sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mukhtdl artinya

sombong karena menemukan keistimewaan di antara manusia. Fakhftr
artrnya sombong karena menemukan keistimewaan di dalam diri. Allah
tidak suka yang ini dan yang itu. Allah ingin menempatkan manusia

pada posisi yang sama, agar semua tahu bahwa Dia adalah Tuhan bagi

semua. Dialah satu-satunya yang Mut akabbir/M aha Sombong.
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Bila Allah Maha Sombong, maka kesombongan itu akan

melindungi kita semua dari kesombongan orang lain terhadap kita.

Kesombongan Allah demi kemaslahatan hamba.

Allah berfirman atas lisan Luqman:***

(QS Luqmnn [31]: 19)

@ ilt L;3,>. i*'ii K iL$; c *Es q c'4b
Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah
suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara

keledai.

Qasd/imbang adalah menyambut setiap peristiwa dengan imbang

tidak berat sebelah.

U.* q 6elht dan lunakkanlah suaramr.r, lemahnya suara hingga

hanya didengar oleh telinga. Kenapa Alquran mengaitkan jalan dengan

suara. Karena manusia tidak berjalan ke suatu tempat kecuali di tempat

itu terdapat maslahat atau tujuan tertentu. Sedangkan suara dikaitkan

dengan jalan, karena ketika manusia tidak dapat berjalan menemui

tujuannya itu, maka dia akan memanggilnya dengan suara. Jadi, antaru

kamu pergi menemui atau kamu panggil dia untuk datang.

Qasd/sederhana dan menengah dalam segala sesuatu adalah baik

dan diminta dari setiap orang. Segala sesuatu memiliki dua ujung, yang

satu berlebihan-lebihan, dan yang lain terlalu irit. Untuk itu dikatakan:

"Di antara titik tengah yang seimbang ada dua ujung yang tercela."

Allah menggambarkan suara pekik yang tidak enak di dengar

dengan suara keled ai. rAr o'F ?t*11'f';1'ol.r"rrnggrhnya seburuk-

buruk suara ialah suara keledai. Sebagian orang menduga bahwa ayat

ini menghina keledai, dan ini melegakan manusia untuk mengatakan

manusia lain yang bodoh dan hina dengan keledai.

Tentu saja ini salah. suara keledai bukanlah salah bagi keledai, yang

dicela adalah suara manusia yang berteriak, mekik-mekik seperti suara

keledai. Suara keledai adalah kebaikan bagi keledai. Suara keledai itu

bermanfaat untuk menginformasikan di mana posisinya. Karena

tubuhnya yang kecil sering tidak terlihat akibat terlutup kemah atau

pohon. Untuk itu, dia memekik agar pemiliknya tahu di mana posisinya.

Jadi, suara keledai satu kesempurnaan bagi dirinya.
Di sisi lain, kalau kita renungi watak keledai, maka ditemukan
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bagaimana manusia selalu menyiksanya. Lihat saja bagaimana keledai

digunakan manusia untuk mengangkut pupuk kandang dan lumpur,

dibiarkan ia tidur di kubangan dan ia tidak pemah mengeluh. Saat

manusia ingin menunggangtrLya, ia pun dibersihkan dan diletakkan di
punggungnya pelana, dan kita pergi bersamanya ke mana kita ingin dan

ia tidak pernah menolak. Lihat unta, apabila manusia meletakkan batang

melebihi bebannya, ia pasti merintih, sementara keledai tidak.

Dalam ayatlaindisebut seperti keledai yang membawa kitab-kitab
yang tebal. Apakah ini penghinaan bagi keledai? Tidak. Karena tugas

keledai hanya membawa saja. Yang dicela adalahorang yang membawa

kitab suci tapi tidak mengamalkantya.
Sopan dalam berucap adalah dipinta dari setiap mukmin. Dan

iangantlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan ianganlah
pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara keduairz. (QS

al-Isra [17]: 110) apa yangtita dengar melalui alat pengeras suafa

sepanjang malam dapat mengganggu orang sakit dan ketenangan orang

yang bekerja dan membaca.

Telah dibuktikan melalui survei bahwa ofang yang pergi ke masjid

di subuh hari bukan orang yang karena mendengar suara dari pengeras

suara, tapi karena mereka telah terbiasa bangun subuh.

Begitu juga membaca Alquran dengan suara keras di masjid yang

mengganggu jemaah lain. Berikan setiap jemaah haknya unhrk

beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Biarkan jemaah salat

sunat, yang lain bertasbih, beristigfar, dan membaca Alquran. Jangan

paksa mereka untuk mendengar suara Alquran dengan pengeras suara!?

setelah wasiat Luqman, kita membahas tentang lingkungan hidup.
{<**

KEKUASAAN ALLAH ADALAH MUTLAK DAN AKIBAT
PENGTNGT{ARAN 

iBSff#:TLt,o,
,;3,{q'96 i;*r cV r.i3i c( &fi';ii.i|iii
i; ;;i * e$i e- 3rc- ;,rui n:'+c;';+

@*S
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:armana keledai
e dan lumpur,
nengeluh. Saat
n diletakkan di
r kita ingin dan
etakkan barang
oak.
'...,:t kitab_kitab
Karena tugas

a:_E membawa

:.tkmin. Dan
r:,: icutganlah
...;i,J i/t1. (eS
l:saras suara
f-:tgan Ofang

r;. ke masjid
*. - f,cilgeras

::-'sud 1.ang
.i.,1-'. f untuk
c_--:,I SOI?t
L : -. .r aln gan

=.: . raar] ]
r:.: :tdUp.

AIilBAT

a,, ..
l1

* 
",, #l[[::\lf#', : : ! a.t.i k a n s e s u n g gu h ny a A u a h t e t a h

4anq cti bumi dan lI:!I:|'r'n), mu ipo,vorg 
11 

tangir-ian a!)a
dan\ann.";irr7,'"')l'iy::::y!,untuimu"nitonii j**"^i*

:1-

danbann.Drr;;;:;",,i;*";#;r:##EL:,#:;,#f j:llr(keesaan) A'ah tanpa',',*"i"&""rrnuan 
atuu petunjuti dan tary)qKitab yang *"ib"r, p"nerangan.

Taskhir adalah kepatuhan-kepada Tuhan yang Mahatinggi dengan;[isffi #itfi I1.]"T,fi #t-i:"f n"rml*ffi i.*p;4,"-.;:
waraupun o"yiI *;-;;;;r"si,iru putorr"J# *urr, aj A,ah, tapimatahai tidak pernah.menolak &; s1tu.]rari pun untuk terbir danmenf nari manusia. Udara ;;;;;;'il"mbe1i\g okrig",, agar manusiatetapiernat:;rX:r"or?Kirena;;;;,*urakhkhar/diindukkan.

Ioi p";;;;;;'jr'*ua makhluk muv 
7 

kh k h * i;;;' ;;aksa, tidak.,un:*.*;;:t'i,.1ti,1#-i1i,il*:i**:1#:yil"ffi*
memiriki hak pirfr' sesuai n*ur-ari ah: 

.sesunggu,hnya t<anr terahm e n g e m u ka k a, o * o.:.o r, t 
" 
p 

" 
a o'i o n g i t,,, iy y, a o n gu, un !_ gun u n g, m a kasemuanya enggan untyk *'"*it u,i oilrirzr rr, dan mereki Ehawatir akanmenskhianafinva. d?r. ;;;:;;;;;;"uo.*oro, itu oteh manusia.

f;X:fffrrr'manusia 
itu i*o-t)l'i,*)o, amat bodoh. lqs ur_apau

semua memiliki.hak pilih, tapi mereka..memlih untuk menjadimusakhkhar/ditundukka.? j"; ;ffiil memilih untuk *.*ititi hutfl#f;-Tfl:hltrnemiliki "r'a ,r*? f,erpikir dan membedik an antara
Taskhir itu sendiri adalah kepatuhan 

,yangterjadi bukan karenakehendak manusia, ,.pi.t"[r" u",i#l* Allah. n,ri.tinyr, allah telahmenundukkan unra untuk Orrri i*r'gg"rgi oleh urut_uirul, semenhrakita tidak dapat T:r*;;i;i"iuiii"rgtirg, karena arrur, rerahmenundukkan yangini t"urrr-u.rr.,ilrr',,our. yang itu warau kecil.

^ufi,*jfo 
0"" *""r"ii)*,** intukmu nitcrnat-Nya.

iurumffi,Tii|f, atamma dan akmala 
-atau menyempurnakan.

r.r,ia,pi,,ffi;lli,r::.H:Hi:ii,_i:jilLfiT#;;;f #;ff#,Hj'#T:,trffi H,x. 5,;1l'#;iiffi ',#u 
onu uo,

Bila ada yang melara, _rt";;ill"r"tut u, m.ui,t tuk. Merupakan
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kesalahan masyarakat modern ketika mereka mendapatkan kekayaan
yang berlimpah tapi kikir dan tidak berbagi kepada yang rain, bahkan
mereka membuang kekayaan itu ke laut hanya untuk mempertahankan
harga, sementara di daerah lain mati karena miskin dan lapar. Jadi,
masalahnya terletak pada kurang baik dalam pendistribusian.

Kucuran nikrnat dari Allah tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun.
Apakah kita pungkiri bahwa Allah telah menciptakan kita, dan dari kita
lahir anak dan cucu. Apakah kita pungkiri bahwa Allah menciptakan

lungit, bintang, menciptakan malam untuk tidur dan siang untuk
beke{a?

Makna dhdhirah/terlihat di depan mata kita. Bdthinah/tersembunyi
yaitu segala sesuatu yang belum sampai kepada kita. Merupakan
nikmat-nikmat Allah kepada kita ada sesuatu yang kita ketahui dan ada
juga nikmat yang tidak kita ketahui.

contohnya, dua ginjal yang berfungsi membersihkan darah tanpa
kita rasakan. Bayangkan alat cuci darah yang diciptakan oleh munusia
sebagai pengganti ginjal luasnya ada yz besar masjid ini. Ginjal itu
sendiri terdiri dari satujuta sel dan tidak bekerja kecuali seratus sel saja.

Nikmat batin atau tersembunyi adalah nikmat-nilanat yang selama
ini tersembunyi kemudian muncul. Seperti, listrik, mobil, alat
transportasi, dan lain-lain. semua itu sekarang nikmat lahir setelah
sebelumnya tersembunyi. suatu hal menarik bahwa sains dan IprEK itu
ditemukan 97 %o secaratidak sengaja.

Kita katakan bahwa rahasia Allah dan nikmat-Nya di alam ini tidak
penrah berakhir. Rahasia ini terus terkuak hingga kiamat datang. Hingga
apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai 1pita1
perhiasannya, dan pemilik pemililmya mengira bahwa mereka-pasti
menguasainya, tibaliba datanglah kepadanya azab Kami di waktu
malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman tanamdnnya) laksana
tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan berum pernah tumbuh
kemarin. (QS Yunus llQ 2a)

Di akhirat kita juga akan menemukan nikmat yang baru ragi. Kita
makan tapi tidak buang kotoran, waktu berjalan kita tidak mengalami
ketuaan, tidak sakit dan tidak mati. Di dunia kita hidup berdasarkan
sebab/hukum kausalitas, di akhirat hidup bersama pencipta sebab.

Merupakan nilcnat yang besar bagi kita bahwa Allah menutup aib
kita hingga tidak diketahui oleh orang lain. Bila diminta untuk memilih,
apakah kamu senang saat kamu mengetahui aib orang yang
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tersembunyi, dan manusia mengetahui aib mu yang tersembunyi? Tentu
saja tidak ada seorang pun yang mau.

Nabi menjelaskan: "Kalau kamu saling terbuka niscaya kamu tidak
mau mengubur." Bila aib terbuka dan terkuak apa rahasia hati
seseorang, niscaya mereka akan menelantarkan orang yang meninggal
dan tidak mau menguburkannya. Tatkala Allah menutup aib manusia,
kita temukan manusia yang bermusuhan pun mau mengangkat jenazah
dan mengubur musuhnya itu.

Orang berkata: "Kematian menghapus sebab-sebab permusuhan di
antara manusia." Maka suatu hal yang menyedihkan, bila ada orang
yang senang mengorek dan mencari aib orang lain. Apakah dia rela bila
aib dia terbuka?

Ketahuilah bahwa satu kesalahan yang diketahui manusia sudah
cukup untuk mengucilkan dirinya dari mengingat seluruh kebaikan yang
pernah dia lakukan. Untuk itu Allah menutup aib manusia, agar manusia
dapat memanfaatkan satu sama lain demi bergeraknya roda kehidupan.

y 7Y rs cslo13 * *yt ei:A u o6t 6ej dan di antara

manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerdngan.
Mujddalah/dialog adalah hiwdr fi amr/dialog dalam suatu hal, setiap
sisi memiliki pendukung. Tiap sisi tidak percayakepada pendapat di sisi
lain. Dialog itu sendiri merupakan solusi untuk memecahkan kebuntuan
agar terwujud saling memahami. Dialog yang benar biasanya memiliki
aturan main bukan seperti debat tukang kusir yang tidak ada ujung
pangkalnya. Dialog ini dibangun atas dasar ilmu, petunjuk dan
argumentasi. Yang lebih penting, adanya keterbukaan untuk menghargai
pendapat orang lain, agar dialog itu menghasilkan.

Untuk itu Allah berfirman: Dan janganlah kamu berdebat dengan
Ahli Kilab, melainkan dengan cara yang paling baik. (QS al-'Ankab0t
p9l: a6)

Adapun dialog yang mau menang sendiri, dan tidak mau mengalah,
walaupun sudah benar-benar salah, maka hal ini adalah safsathah/
sophism.

Jiddl berasal dari jadl atau fatl/pintal. Sesuatu bila dipintal maka
lemah dapat menjadi kuat. Ide dalam dialog selalu menguatkan ide yang
lain. Bila telah sampai pada satu simpul kebenaran. Dialog yang
diinginkan adalah untuk mengungkapkan kebenaran dan
memperlihatkannya.
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Dalam ayat utama ini diterangkan bahwa ada di antara manusia

yang senang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk tanpa

kitab suci. Contohnya, mereka berkata: "Apakah alam ini memiliki
Tuhan? Kalau ada, apakah Tuhan itu satu atau banyak? Kalau ada,

apakah Dia mengetahui detail atau secara umum? Apakah Dia selalu

memantau ciptaan-Nya atau Dia membuat aturan main berjalan sendiri

tanpa campur tangan-Nya?
Menurut kita Allah adalah QayyAm/Berdiri terus menerus mengatur

seluruh urusan makhluk di setiap waktu. Buktinya, mukjizat yang

menerobos hukum kausalitas yang menunjukkan kebenaran Rasul

sebagai utusan-Nya. Seperti: api tidak membakar Nabi Ibrahim.

Makna * * tanpa ilmu pengetahuan. Ilmu ialah meyakini

sesuatu secara riil dan dapat dibuktikan. Bila keyakinan itu tidak nyata,

maka namanya jahil. Jahil adalah mengetahui secara berseberangan dari
yang benar. Dia tidak bodoh. Bodoh adalah orang yang tidak
mengetahui dan otaknya kosong. Orang jahil harus dikeluarkan apa

yang ada di otaknya dari virus salah untuk diisi dengan gizi ilmu yang

benar.
Berdialog tentang keberadaan Allah dan sifat-Nya, tidak boleh

kalau tidak memiliki ilmu, petunjuk dan kitab suci. Bila tidak ada ilmu,
petunjuk dan kitab suci, maka dialog ini disebut debat kusir yang tidak
ada faedah di baliknya.

Makna hidayah/petunjuk adalah mengarahkan dengan sesuatu

kepada sesuatu. seperti orang Arab yang tersesat di gurun pasir bila
menemukan jejak kaki dia pun akan mengikutinya. Manusia saat

melihat alam semesta dengan segala keagungannya akan sampai pada

bahwa di balik ini ada Pencipta. Alam tidak mungkin datang dengan

sendirinya.
Akal sampai pada titik alam memiliki Pencipta, tapi akal tidak

mampu mencari siapa nama Tuhan itu dan apa afrirart' mainnya.

Diperlukan utusan Tuhan yang bernama nabi untuk menginformasikan
nama Tuhan dan aturan main-Nya serta konsekuensi aturan itu. 'r**

::l:l:ii:i::::i;l
::t:t:::: ::::t:l
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7r"c:6c y ;:u;;:;I ?j, wi ? 4' ;;.
@ *r, y\A1l$iil:x)i;L

Dan apabila dikarukan kepa',l) m.erekl: ,,tkuritah 
apa yangditurunkan Ailah.,, Uu"i, .",go,yj *,"ngit yr,^ofo y;;r o'#i!:;,,, ffl:[];,rriTh,mengerjakannya' " Dan apakrah me.reka @kan mengikuti bapak-bapak mereka) -otrrpui rya*ln i* menyeru *"iko ke dalamsiksa api yang menyala nyoU ln"-ro";;;;-

Kata rtt J1i c apa yang diturunkan Arah bersifat umum,mencakup seluruh kitab suci samawi yang diturunkan Arah. Maknanya,ikurilah apa yangd,turuJan"oii.r, tlp"oa rasur-Nya yang terah kamusekarian imani' Kalau r.ur, r.trriui 
.r.rrr.ukan itu. ,ir.ryu kamusekalian akan mempercayai Nabi Muhammal J;r"'menerapkankerasulannya' Atau rtr ssi 6 tljt ikut,ah ap(, yang criturunkan Arah

Xli:i"i*' 
diartikan perbaiki cara berpikirmu dengan mengikuti

Tapi sayang, mereka berkata: bal/tetapi. Maksudnya, merekamenolak apa yang diturunkan Allah. Mereka berkata: iv s+) 6 C.*5r6i (Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang t o*i aop,iti U;r;bapak kami' Dalam ayat rain: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa
';:i^::i: 3f : {;Li "' 

t i d a r i ri " n "i "i ;; ; ;" ; ;" ; ;;' ;; ;:;, " (e s a I -

Apa beda waia(nd/(ami dapati dengan atfaina/kami pergauli?Bedanya' orang yang.berbic"." i;iI;; e:d,a-beza, ada yanghidup denganorang tua sebentar saja, hingga dia hanva auput -.iit'ui, ,'"-.n,u.u yurglain telah bersaut/atta(, d"rril;.J; tua cukup lama, hingga dia
,'J[?X:,ff ,7,']/*u Untuk itu t"i'au'g ;Jd"'; aiadna dan

Perbedaan kedua,, ditemukan pada akhir ayat. ,,(Apakah 
merekaakan nengikuri tuqat. ,oroupu,n'i)"t moyang meieka iru ildakya'qil0n/mengetalui 

s u.q t u apap un, da n r,idak,menclapar perunj ukl,, eSa,-Baqarah [2]: 170). a,,, ipiion' ;;;"L akan mengikuti juga nenekmoyqng mereka waraupun ienek moyang mereka ii moi ya,rami,/
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T:ry.1uh"i apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? (eS al_
Mdidah [5]: 140) Apa beda ya'qtlfin/memiktrkin dan ya',tamfin/
mengetahui?

_ Yang berpikir dapat menyimpulkan sesuatu. Bila tak berpikir dia
akan mengetahui sesuatu dari orang yang dapat menyimpulkan. Ilmu
lebih luas pengetahuannya oari berpit<ir. orang yang berilmu pasti

!rgi!r, dgn orang yang berpikir belum tentu berilrnu. iapi orang yang
tidak berilmu pasti tidak berakal. yang tak berilmu itu adah[ jahi'i
mutlak contohnya, petani di desa dengan ilmunya dia iapat
menyalakan televisi 

_bgrkat ilmu yang didapat dari orang lain, tapi dia
tidak dapat dengan pikiran untuk membuat televisi.

Ketiga, ditemukan juga tJ"6 ib tf+s g g '*. tj$ mereka
ryenjqwab: "(Tidak), tapi kami lnonyol mengikuti oOi ronf kami dapati
bapak-bapak kami mengerj akannya. Di ayatlain:', tut*ptil, untuk kami
?4? /q"g kami dapati bapak-bapak kami mengerjakinnya;, (eS al_
Mdidah [5]: 104) Kata nattabi'/mengikuti ,rnik moyang
mengisyaratkan ada kemungkinan mereka 

"nt"t mengikuti jaran yani
benar.

Sedangkan fuasbuna/cutatp bagi kami adalahpernyataan tidak ada
tawar menawar. Ini ucapan penolakan. Ini sesuai dengan perbedaan
kedua, yaitu perbedaan antara berakal dan berilmu. vang-tioat berakal
masih mungkin diajak, tapi yangtidak berilmu tidak ada lagi peluang.

Ditutup kajian kita dengan t,fJr ,at,ts, jle*Ui'lpt' o,k yl aan
apakah mereka (akan mengikui oopit -oopak mereka) walaupun setan
itu menyeru mereka kg dalam siksa api yang menyala-nyala-(neraka)?
N9_"9k moyang mereka tidak menyembah berhaia dan kufur kepada
Allah kecuali akibat godaan setan. Setan juga yang berperan aktif
menggoda mereka dan nenek moyang mereka. 

-

Ini merupakan bukti bahwa jendela godaan itu ada doa. pertama,
datang dari setan, {an kedua, da,J, syahwat diri sendiri. Buktinya,
kejahatan yang terjadi di bulan Ramadhan, terjadi akibat syahwat dlri,
karena Nabi sudah bersabda: "Bira datang bilan Ramadian, terbuka
p-intu yrga tertutup pintu neraka dan dibelenggu setan.,, (HR Muslim
dan Alunad) 'r**
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QS al-
.: '"imtin/ Jaz 2t Sl8

(QS Luqmdn[3tlz22)
jj;5\;t.:jJi )ji l-;f 6 $ ;t,;;; F- ;; *

@ri't'i'4*;,iJyW
Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangd i a o r a n s y a n s 

_b 7 b 
1t 

a i ke b a i k a n, ; ; i; ; ;;r;,s s"; ;l o n rc u t,berpegang kepada buhul tali yaig'kokoh. h";;;-k";r,i,quon_ul,
kesudahan segala u*ror.

Barangsiapa yarlg ingin terhird* .drl debat tanpa ,mu, tanpapetunjuk dan tanpa kitab suci, maka sebaik t;e *J"***an dirikepada Alrah' Daram ayat riin oir"uutt un: Ibris menjiwab: ,,emi
kekuasaan Engkau ayu 

lkan *""w;;;k;-;;;;"r;;T:l;;, (es shed[38]: 8) kecuali hamba-hamb, E;;;" yang mukhris di antara mereka.(QS, al-Hijr [15]: 40) tarena 1rlr[g"hryo hamba_hamba_Ku, Kamutidak dapat berkuasa atas mereka. (e"Sal_Isra, tiil-ail"'""
,_, ,ru*u ..*t ;l v,'# r*r'ioor"rahkan dirinya kepada Altah,
ialah mengikhraskan diri ialam beribadah hanya kepada Allah semata,hingga dia bersama Alrah. Baranffiui.rrama Allah, maka setan tidak
fapat 3e-lg.gangeunv.1. -ni! iigin'ierhindar dari setan hendaklahberserah diri kepada Alrah. 

-seuag; c;toh, a.nak yang bery'aran denganorang hnnva tentu anak-*uk vung lain tidak.b#i;".;;;"ggu. Tapi,
ll9$] bTu]T p{i1 gt" aiiry mudah diganggu-orang. BegituJuga manusia bila jauh dari Allah.

Di dalam eS al-Baqarah [2]: tt2 dJ.Vr &tujAi sini 
^ir, Capa beda antara dua huruf7.a r ini: lamiun*! 

-dun 
fldtkepada? *rri;ild/kepada menuniukku aunii All"r, adarah tujuan. tujuan harusditempuh melatui trir.rrlarvrr, ;*;;r*nantarkJn tiiu tlpuau_Nyu.Sedangkan lam/uituk. ti," i"irt"-.i*pai kepada Alrah tanpa harus

ilt*ft 
jatan. Ini terjadi bila murmii -"*liki d;r^'" ihru, yurg

Ild/kepada Allah dapat ditempuh dengan melaksanakan perintah-Nya' Perintah ini r"rup-uk*:aui, vuog hury. ditempuh. sedangkanlillah/untuk A,ah 
"llih.q 

dalam ,.ffi'ruro saba,. saya berserah diribersama suraiman r,rah&epad 
^ iltii)r"hoo ,"*"ii ,tr-,.', (eS an-Naml [2\: Ua)

.a
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Isram wajah rirah adalah keikhrasan berbuat semata_mata untukAllah yang perru proses ekstra atau mujahadah. rnir.ur.ru jiwa tidaklepas dari hawa nafsu. g*r"k 
"r",n iat yang,il f,,:., 

-,:pl 
ai i.neun*f.,ft1#'TJ#J t:tl,?J*.,,:l;

mengusik' seperti. ingin pamer, Iari nu,,u. Hingga keda ikhlas tadi telahdiracuni dengan riu riuturpu, J.Aff.i.
Menariknya.Nabi Muia.*uJ-su* rerah menenangkan musrim birahal demikian terjadi. oiu o.rr.uir;;, doanya: 'y, iiiln saya mohon

tr;:;-X;:'l:f" ctari setiap i,yu'* vans.tetah ku ikhtaskan
Hambali) 

'un tercampur dengan niat yan[ lain." (HR Rajab al-
Doa ini sebenarnya tidak mungkin terjadi pada diri Nabi, ini lebihtepat adalah nendldik3n Naur tepaal--umatnya dalam bentuk doa. untuki tu A, ah b erfi rman :.,Ses u r s s 

" 
i iii,* K 

? 
y, ; ",s 

; ;i- r; -b 

oi* o, o, a ap ayang mereka katukan tti- meny'ectihtto, i,o',iiu,'-"1iing*toh kamubersedih hati), karena mereka ,"b"rornyo bukan mindirtakan kamu.(QS al-An,6m [6]: 33)
Kembali kepada ayat yangkita kaji: g.N, ,r?U,jL.1s,rr 6 makasesungguhnya ia 

!.t1h 
berpegang kepac( iut,ri'iotity*g kotoh ;;:r;i s t a m'r a ka / be rp e ga: g. r ro r *rnriiukkan kepada kekuatan- pen uh daramberpegang. Ini berbeda dengan *irotrrO"rpegqng.Bukti perlama 

,{a1i.UJrp.g""g Jrat ad,alah pengakuan kita akankeremahan diri sendiri, rrrng'gu-r.iiu iu*, berpegang erat kepada tariyang kokoh. Ini sama seperti orans vzrali. agar t,al ;urrr, #;;;;ili f " 
turun gununs menssunakan

I engah- dara, u.rp.grngan n i scaya ruriiliXlfn :r/i, Hffi 
,rffi; 

?ifkrta yakin akan kerema[an airi. riarL"ua, yang dapar menyeramarkankita dari kehancuran k..ruli il.rp"*"rii"ru,.
Begitu iusa l?tlrl a.ngir' ;.?rg yang mengikJrtaskan amatibadahnya unnit ailut,. u.r*ii.,rn"o,

Y]ff ,t":,'_*r:;:i":*;#'rd';?ff fl :f ,:i;Lff#r:'f ffi
'Urwah adalah ta,ngal yang dengannya kira memegang gelas.wusrqa yang terken aii. tyritii 

'u.*rur 

.d,ari owtsaq, aun rciqahmaknanya sesuatu yang terikat kuat. Kekuatan ,unuah 
berbedatergantung siapa yang menjadi r."ooJnvu. B,a ,urwahitu 

dibuat orehseorang yang curang, hingga karena amat. rapuh, saat dipegang sedikitsaJa 1a pun terputus' Ini yang dinamakan kecurangan perdagangan. Ini
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dilakukan agar harga menjadi murah tapi kuaritas rendah dan
membahayakan konsumen. Seperti onderdil mobii yang dijual dengan
harga murah, kualitas rendah yang akhirnya membahayufu, p.rgemudi.
Jadi, bila manusia tidak mau berpegang d.rgu, tali klndali, karena tali
kendali itu diragukan keampuhannya r.uugui penyelamat. Tapi bila tali
itu adalah Allah, maka tidak adataliyang tiuiti koloh dari tali_Nya.

Ayat ini ditutup dengan vi'lt 4o Nt jy dan hanya kepada Artah-
lah kesudahan segala urusan'artinya kepada Alrah kita kembali. Jangan
pernah menduga Allah menciptakan kita sia-sia. Maka apakah kamu
mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu i"ro* main_
main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembatikan kepada Kami?
(QS Mu'min0n [23]: 115)

Kalau Allah meninggarkan kita tanpa dihisab niscaya profesional
dalam melampiaskan n1f,su syahwatnya tibrtr beruntung dari orang yang
lurus dan setia. Tentu Allah tidak akan mencurangi hamba_Nya.

Walaupun tempat kembali itu di akhirat, tetap saja Dia
meninggalkan sedikit prolog di dunia ini, agar kehidupan ini selaras
dam lurus. contohnya, ujian yang dilakukan siswa akhir tahun untuk
menyaring siswa yang berprestasi dan tidak. untuk itu tetap perlu
punish dan reword agar_ kehidupan tetap lurus. Bila hal itu terjadi dan
menjadi afuran main di dunia, apakah kiia mengingkari di akhirat?

Apakah layak Tuhan pencipta alam dengan begitu detail, lalu
meninggalkannya begitu saja untuk dirusak- oruni, tanpa diberi
hukuman? Bila demikian, tentu menjadi mukmin aaalih satu kerugian,
menjadi penjaga lingkungan hidup adalah satu kesalahan.**,F

,2. ,) 1,1.,!o:l:-:\::)'Y'::) .. .,? zzt- d+3 f_*/,,)!_;,/5 <fr_>" 5 u,
@,rrAir\4'U1(:,16+

Barangsiapa kaJir maka kekafirannya itu janganlah
menyedihkanmu. Hanya kepada Kami-rah *"riko lembati, talu

Kami beritakan kepada mereka apa yang terah mereka ke(akan.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalo isi haii.

Setelah Allah menerangkan bahwa kita akan kembali kepada-Nya,
di sini Allah menghibur Rasulullah dengan firman_Nya -5 ,r: barang

ffi,.
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siapa yang kdur setelah dialog yang kita lakukan berdasarkan ilmu,
petunjuk dan kitab suci dan setelah beramal harus ikhla.. 6rii 3J'H>ti

maka jangan sedih atas kekufurannya.
Firman Allah kepada Rasulullah ini menunjukkan bahwa Allah

mengetahui betapa besar kecintaan Rasul kepada umatnya, dia sedih
atas kekafiran orang yang kafir, dan itu menyakitkan hatinya. Hal ini
telah disebutkan Alquran di berbagai tempat. Seperti: Maka (apakah)
barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah
mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan
ini (Alqura,?). (QS al-Kahfi [18]: 6) dan demikianlah Allah Yang
Mahaperkasa lagi Mahabijaksana, mewahyukan kepada kamu dan
kepada orang-orang yang sebelum kamu. (QS asy-Sy0re P2): 3)

Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah bahwa tugasmu untuk
bertablig saja. Bila telah disampaikan, maka selebihnya bukan menjadi
tanggung jawabmu.

Banyak kita temukan kesaksian Alquran yang ditujukan kepada
Rasulullah. Koreksian ini demi kebaikan Rasul dan bukan merupakan
cela. Sebagaimana ayah mengoreksi anaknya yang terlalu semangat
menghafal diminta istirahat agar tidak jatuh sakit saat ujian. Di antara
koreksian inx Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena
telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia
ingin membersihkan dirinya (dari dosa). (QS 'Abasa [80]: 1-3)

Koreksian kepada Rasulullah ini karena dia meninggalkan mukmin
yang ingin belajar agama dengan cara pergi mengajak kaum kafir yang
menolak dakwahnya. Seakan-akan dia memilih yang sukar dengan
meninggalkan yang mudah. Jadi, koreksian ini demi kebaikan
Rasulullah, bukan untuk mencelanya. Sebagaimana dugaan sebagian
orang terhadap ayat ini. Begitu juga dengan: Hai Nabi, mengapa kamu
mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu. (QS at-
Taffim [66]: 1)

Dilaftjutkan dengan

kembali bila kita tidak melihat buah kekufuran di dunia ini, maka kelak
kita akan melihat buahnya di akhirat saat mereka kembali. Ayat ini
senada dengan: Ataupun Kami wafatkan kamu (sebelum ajal menimpa
mereka), namun kepada Kami sajalah mereka dikembalikan. (QS al-
Mu'min 140):77)

"Kepada Kami mereka kembali, " merupakan akhir perjalanan. Ini
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tidak menutup kemungkinan terjadinya prolog siksa dan kehinaan orangkafir yang terrihat di 
-dunia 

i"i. co"toir"yu,"puo"-rrtrru' M.kuh, Nubimasuk Mekah daram keadaan menang a"oju" rcp"r"i"rt.o.t penuhkesopanan dan ren{1h diri, karena t riorruir,yu uurr*u t.*enangan itudatangnya dari A[ah. seakan-akan dia berkata kepada pendudukMekah: "Kamu menginginkan kekuasaan agar dapatmenjadi manusiasombong dan angkuh, ,gOugt* r"r, a*E* k;"I*rr*, ini menjadi-'Iry -yang rendah diri iun s"ierhana.,, Inilah beda kemuliaanmukmin dan kemuliaan menurut kafir.
Saat Nabi menguasai Mekah dia pun berkata: ..wahai 

masyarakatqu1i9v apa yarlgkamu duga terhadafku?,,
Mereka berkata: "Bai[, saudara yang baik dan anak dari saudarayang baik."
Dia berkata: ..pergilah, 

karena kamu semua sudah bebas.,,
Perhatikan redaksi ayat U:hi.)t g g,ry denganbentuk mufrad,

dilanjutkan dengan 'trv 4t aa*n bentuk jamak, bukan marji,ihi
dalam bentuk mufrad, iar"i ini dalam bentuk ism mashfir/kalimatsambung' Bila diingi*an 

]afamya. maka digunakan mufrad, biradiinginkan maknanya maka dijamakkan.

'* \ nliiilt totu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah
mereka kerjakan, karena Kami telah merekam dan _.r.rorrrusebagaimana firman Allah: *Arah *:,"ngr*prlkan (mencatat) amarperbuatan itu, padahar mereka telah merupakannya.,, (QS Muj,dilah[s8]: 6)

Ditutup dengan yl.ilr ?t"rW rtr L' ,"rungguhnya Altah Maha
Y:."F*!!"i segata isi hati. !ryu i^e tumbuh di hari pasti dikerahui
+tl"h, -hilssa wataupun itu beium diingkapkan ;.;;;"%;r_kata danditindak lanjuti dengan prilaku. Dari sini ail.turrui uirr*ulang ada dihati seperti, dengki d*."kuyu.u a*.turrui Aliil.'* 

vqlrwq !
. .'Altm merupakan superiatif da._ itm.Ia berkata dengan dtim. Arimadalah zat yang mem,iki ,mu. sedangkyt-altm zat yang ilmunyabersifat zaty/berasar dari diri. untukltu arrur, berfinnan: dan di atastiap-tiap orang yqng 'ilmlberpengetahuan itu ada lagi ,altm/yang 

MahaMengetahur. (QS yusuf [12]:'l6i*** 
-
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,A^ 
(QS Luqmfln I3\:2a)

@++i\:iggfi3?**W
Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian

Kami pal<sa rnereka (masuk) ke dalam silcsa yang keras.

Allah menerangkan kepada setiap mukmin untuk tidak iri hati saat

melihat kehidupan orang kafir yang mewah dan megah. Karena semua
itu adalah kenikmatan yang sedikit. Allah menginginkan pengikut para
nabi masuk ke dalam Islam sebagai bentuk pengorbanan bukan ajang
memperkaya diri.

Telah kita jelaskan sebelumnya perbedaan antara ideologi yang
benar dan ideologi yang salah. Siapa yang masuk ke ideologi yang
benar, maka akan siap berkorban. Sedangkafi yang masuk ke dalam
ideologi yang salah akan melihat apayang didapatnya saat masuk.

Untuk itu kita melihat generasi muslim pertama berani
mempertaruhkan jiwa dan harta, meninggalkan negeri dan anak.
Kenapa? Karena mereka melaksanakan tugas kemanusiaan yang mulia,
yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang siap berkorban.
Sedangkan ideologi rusak seperti komunis, kapitalis dan lainnya akan
berpikir pertama kali saya dapat apa?

Kita melihat seorang sahabat ketika dia mendengar kabar gembira
tentang surga yang diraih dengan cara berperang dan mati terbunuh. Dia
membuang kurma yang ada di tangannya untuk turun ke medan perang
ingin meraih syahid dan meraih yang ada di sisi Tuhan. Di antara
sahabat ada yang bertakbir dan berkata: "Wahai angin surga, sambutlah
kedatanganku." Yang lain berkata: "Saya mencium bau surga di bukit
IIhud."

* 1tb d|i@ "€ ry'ffi Kamr biarkan mereka bersenang-

senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam sil<sa

yang keras. Kenikmatan dunia yang diraih kaum kafir bukan merupakan
kemuliaan bagi mereka. Tapi ini hanya sekedar penguluran waktu.
Contohnya, seseorang tidak menjatuhkan musuhnya dari tingkat rendah,
tapi ia selalu mengangkat musuh itu hingga bila sudah sampai di
ketinggian, musuh itu pun dihempaskan. Ini baru penyiksaan.

Kaum kafir diberi nikmat sementara agar kerugian yang mereka
rasakan lebih besar dari apa yang mereka dapatkan. Maka tatkala
mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka,
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mereka,

Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka,.
sehingga apabila mereka bergembira-de,gan op, yirg terah diberikan
kepada mereka, Kami siksa mereka dengin ,"Loiyorl_konyong, maka
ketika itu mereka terdiam berputus asa. (QS al_An,"6m iil, qq

Telah disebutkan bahwa Allah saat marah kepada seseorang, Dia
akan memberinya rezeki dari yang haram. Saat marahnya meningkat
rezeki hamba itu pun memuncak dan berlambah banyak , ugu, terlihat
makmur hingga saat disiksa, tentu siksaan itu ,urgu, pedih dan
menyedihkan.

Dijatuhkan saat posisi sedang makmur dan arogan membuktikan
kekuatan zat yang menjatuhkan itr. zat yang relnah tidak dapat
melakukan itu. Seperti orang yang memecahkan rJkor baru, maka hanya
orang yang kuat saja yang dapat memecahkannya, sebagai bukti
kekuatannya.

Dari sini kita melihat bahwa Arquran menantang bangsa Arab yang
memiliki kemampuan baragah dan fashahah, kareni tidal ada grruryl
menantang orang yang tidak memiliki kemampuan.

Makna 'el$ kami ungsikan, ataukami cekik leher mereka hingga
mereka tidak menemukan selain azab yang keras. Atau masa
perhitungan di alam mahsyar itu sendiri ,Lb.l-r* masuk ke neraka
adalah satu siksaan yang pedih. Sebagaimana sabda Nabi: *Bahwa
matahari mendekati kepala hingga manusia ingin lari dari situ
walaupun harus menuju neraka.,, (HR Muslim)

Azab ini disebut dengan qharidz/keras. ehildz artinya azab yang
besar yang menimbulkan gerisah jiwa. Kalaulalh azab itu ringan niscaya
orang dapat lari darinya. ***

(QS Luqm6n [31]: 25)

3'f; E\G *Sai;;L'"; 6a ,t;
ly'x\ /
@t t [;.\ &H S.';r:St j;\i

Sesungguhnya jika kamLu tanyakan kepada *"i"ko; ,,Siapakah

yang menciptakan langit dan bumi?', Tentu mereka aion
menjawab : "Allah. " Katakanlah.,,segala puji bagi Allah,,;

tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

- .I1 .merupakan pengakuan dari mereka, bahwa mereka mengakui
dari diri sendiri bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Maka
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sungguh aneh setelah itu karena mereka berpaling dari menyembahPencipta kepada zat yang tidak dapat menciptatin aan tidak dapatmenolong.
untuk itu setelah pengakuan, setelah mereka berkata: ..A,ah,,,

Allah melanjutkannya dengan 
^ir 

,u;jr $ kotakantah; ,,Athamdur,rah,,,
karena mereka terah mengakui didalam_diri mereka. Kita sendiri seringmelakukan itu. Tepatnya, ketika musuhmu *.n!uu-r..b.rru.un upuyang kamu lakukan, maka kita berkata: ,,Alhamduli"l1ah.,,

Kata "Arhamdulilrah" merupakan komentar vung^arr.upkan untukbanyak hal. Serain untuk trat di atas, Alhamdurillah juga diucapkankarena Allah terah menyeramatkan kita dari kejahatan irr,,irrrr. Seperti,kematian penjahat at.ay perampok, pasti kita akan berkata:"Alhamdulillah, yang telah melenyapkan kejahatanaya dari negeri ini.,,Maka orang-orang yang zatim iti dimusnahka"' ,o*io, ke akar_akarnya. Alhamdutiilah/iegata puji bagi Ailqh, Tuhan semesta aram.(QS al-An'dm [6]: 45)
Alhamdulilrah diucapkan saat orang yang terzarimi dibalas Allahdengan kebaikan yung buryuk, atau saat kezaliman itu berbalik arahmenuju kepada peJ{u yanrg zarim. mereka berkata; ,,Arhamdutittah/

segala puji bagi Attah.yang 
.terah mengh,angkan duka cita dari kanti.sesungguhnya Tuhan kami benar-brni, Maha pengampun ragi MahaMensyukuri " (eS FAthir l35l: 3a)

Alhamdul,rah juga diucapkan saat kita selamat dan selesai darisesuatu 
-yang menjepit dan menyedihkan kita. Kita akan berkata:"Alhamdulillah saat mlsuk ,.r.gu, karena kita merasakan kebenaranfirman Allah' kamy (Muham;aa\ omn melihat maraikat-malaikatberlingkar di sekeriting 'Arsy bertasbih sambil memuji ruhannya,. crandiberi putusatl di antara hamba-hamba Atbh ;;r;;tn actil dandiucapkan-' Alhamduriilah/segara puji bagi Ayah, Tuhan semestaalam." (QS az-Zumar l39l:7i

Ini semua pujial atas segala nikmat-Nya..Di sana ada pujian yanglebih tinggi, sebagaimrru t.iuu.rg Oalum hadis Kuds i, ,:i"lrrngguhnya
Allah menampakkan wytl_uclg,a iepa,a makhtuk_Nyo yor['O"riman clisurga dan berkata; ',Wahai hamba_Ktt, apakah Aku tambah untukkalian? " Mereka berkata; "Bagaimano zngk*, menambah untuk kamisedangkan Engkau tetah me_iberi kepadi ko*i opo-.ouo )ang tidakdapat dilihat oreh nta_ta, didengar orih t"tingo dan terbetik dari hatiseseorang? " Dia berkata; "Aku terah rera repada kariant,- dan trdak
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akan murka selamanya. " (HR Mutafaqqun Alaihi)
Apa yang lebih dahsyat dai' kerelaan Tuhan!? Ini adalah pujian

paling tinggi, sebelumnya pujian karena limpahan nikmat, sekaiang
pujian karena bersama Pemilik nikmat Allah.

Ditutup dengan o& | 'igl'$. tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahui. Mereka adalah orang yang lupa tentang Tuhan. Atau
mereka tidak mengetahui dengan benar dan ilmu yang birmanfaat, atau
mereka tahu dari kitab suci yang sudah tidak bersinar lagi atau mereka
tahu dari ilmu yang berorientasi pada syahwat.

Kemudian kajian kita berpindah pada benda kuasa Allah di alam
raya. *t*

(QS Luqmfln [31]: 26)

@ i# Ut r;.Ai'i,1-""rj.i$ o- yyti 4( iy
Kepunyaan Allah-lah apayang di langit danyang di bumi.

Sesungguhnya Allah Dialah yang Mahakaya tagi Maha Terpuji.

setelah Allah merekam pengakuan dan kesaksian kaum kafir bahwa
Allah adalah pencipta langit dan bumi. pada ayat ini Allah ingin
menerangkan bahwa langit dan bumi adalah sampul dari apa yang
terdapat di dalam keduanya. Di antara isi langit dan bumi ada yang kita
ketahui dan ada yang tidak. Biasanya yang dibungkus lebih 

-berLarga

dari sampul itu sendiri. Uang yang di dompet lebih berharga dari
dompet itu sendiri, apayang di lemari dari perhias an, Lrangdan sertifikat
lebih berharga dair lemari itu sendiri

Untuk itu selalu kita katakan: "Jangan jadikan kitab suci sebagai
penjaga dari sesuatu yang berharga darimu." Karena kitab suci Alquran
itu sebenarnya adalah sesuatu yang paling berharga,yang harus kita jaga,
bukan dia sebagai penjaga barang milikmu.

Seakan-akan ayat yang kita kaji ini selain sebagai isyarat akan
pengakuan mereka bahwa hanya milik Allah semua ini karena Dia
Pencipta langit dan bumi. Seharusnya mereka juga mengakui bahwa Dia
juga pemilik apayang ada di antara keduanya. Ini logis, contohnya, bila
kamu memiliki sebidang tanah dan ternyata di dalamnya tlrdapat
sgsrlatu yang berharga,maka secara syariat dan akal hartayangberhaiga
di dalam tanah itu adalahmilikmu.

Allah memiliki semua yang ada di langit dan bumi. Dr antarayang
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dimiliki-Nya adalah_manusia yang telah dimuliakan-Nya, dan dijadikan
mereka sebagai khalifah/wakil bagi seluruh makhluk. 

-Buktinya, 
semua

makhluk berkhitmad kepadanya: hewan, tumbuhan dan benda. Tapi apa
m-ungkin pembantu lebih besar dan rebih panjang umur dari- yang
dibantu? Renungilah .ini. Agar kita juga i*:^i;;, kita pasti
memiliki kehidupan lain yang lebih lama dan kekal 

-dan 
maiahai, butan

dan lainnya.
Ketika manusia masih lerikat dengan apayangada di bumi dan apa

yang ada di langit dari makhluk Allah, mata 6ia i.rhuo yang Maha Esa
yang tidak pernah memerlukan sesuatu. Allah Swt saat m-enciptakan,
Dia tidak memerlukan apa yang diciptakannya itu. Alrah Jlngan sifat-sifat sempurna-Nya menciptatan duo *ut ht rk ciptaan-Nya tidak
menambah kesempurnaan-Nya. Dia Maha Menghidupkan seberum
menghidupkan hamba-Ny a yang hidup dan seterusnla.

ft A, -,^ rtt L1 ,"rungguhnya Allah Dialah yang Mahakaya
lagi-Maha Terpuji. 

]Vlaksud Ghany/Mahakaya adarah Mahakaya yang
mutlak. Karena Dia pemilik seluruh apayangada di langit dan di bumi.
Bahkan dalam hadis Kudsi disebitkan -bahwa laigit dan bumi
dibandingkan dengan apa yang dimiliki Ailah bagaikaniebutir pasir di
hamparan bumi yang luas. (HRIbnu Hibban)

Jlnganmenduga bahwa milik Allah hanyaterbatas dengan ryayangkita ketahui semata. Arlah Mahakaya secara rnutlak, karena Dia
menciptakan seluruh ciptaan ini dan Dia tidak memerlukannya. seluruh
hasil 

_ciptaan-Nya, Dia berikan kepada hamba-Nya untuk ilerkhidmat
kepada manusia. Maka sangat layak pencipta ini untuk **:r.

Hamid berasal dai, f il dengan arti'mafumud/dipuji 1lu3et;. atau
dalam arti fudmid/pemuji (subjek) seperri "* Fa ur L$ maka
sesungguhnya Atta! Mlq Mensyukuri kebaikan lagi Maha
llengetahur. (QS al-Baqarah [2]: 15g) Timbur perta.yaankepada siapa
Dia memuji dan bersyukur?

_ Dia bersyukur dan 
-mem-uji 

kepada hamba_Nya yang pandai
bersyukur dan memuji-Nya. Inilah irhun mengajirkai ttu untut
membalas kebaikan dengan kebaikan yang tebih baik. Bila kitabersyukur, maka Allah akan menambah 

"nikmat-Nja 
kepadamu.

Tambahan ini sebagai wujud syukur bagimu uta, teryot *anmu
kePada-Nya. *x
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ra. dan dijadikan
Buktinya, semua
benda. Tapi apa

umur dari yang
rmur, kita pasti
imatahari, bulan

di bumi dan apa
r \-ang Maha Esa
at menciptakan,
ah dengan sifat-
,taan-Nya tidak
upkan sebelum

i-attg Mahakaya

\Iahakaya yang
grt dan di bumi.
/s11 QOn Duml
sebutir pasir di

ensan apayang
k. karena Dia
:annya. Seluruh
uk berkhidmat
puJi.

' {objek). Atau
u, jV maka

lagi Maha
n kepada siapa

)'ang pandai
ln kita untuk
rik. Bila kita-a kepadamu.
kesl,ukuranmu

(QS Luqmnn p\:27)
4....- ,/ ? tAl. .--?42 )^/.6 ///42r, "gy. q,r4J,;)lJ';!31 ifr tf

L* 3;'Af "ry"i,i Lift'^6c, ;i
seandainya pohon-pohon cli bumi menjacri pena dan'laut (ntenjacli
tinta), ditambahkan kepadanya tujuh tati (lagi) sesuclah (kering)

nya, niscaya tidak akan habis^habisnya (ditutiskan) kalimat Ailah.
Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabij aksana.

Min syajarah/dari pohon. Kata min/dari berfungsi untuk
menyatakan "seluruh." contohnya, md 'indy mdl/saya ticlak punya uang
dan md 'indy min mdl/saya tidak punya uang sepeser pun. yanf
pertama, tidak mencegah bahwa kamu memiliki sedikit oang. Tapi mii
mdl berarti seluruh uang hingga sepeser pun sudah tidak dimiliki.

syajarah/pohon adalah tumbuhan yang memiliki batang yang
rantingnya saling bersentuhan. Sedangkan tumbuhan yang tidak
memiliki batang seperti rumput atar najm yang beisumber di
permukaan bumi, terutama setelah hujan turun, tidak layak dijadikan
pena. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. an-n1aml
tumbuh-tumbuhan dan p o hon-p o honan ke dua- cliany a tinduk kep ada-
l/ya. (QS ar-RahmAn [55]: 5-6)

Matahari dan bulan dalam hisbdn dan hisdb/perhitungan yang
detail. Karena keduanya sebagai standar menghitung waktu. Najm dai
pohon bersujud dan patuh kepada Alrah. Kata najm dapat diartikan
n_ajm/bintang yang disambungkan dengan matahari dan bulan, atao najm
dapat diartikan dengan rumput yang disambung dengan syajar/pohon.
Inilah lafaz yang memiliki dua makna yang saling terkait. Klta melihat
najm/bintang di langit sebagai petunjuk jalan di malam hari. Kita juga
merawat najm/rumpur di bumi.

fi'e :y q ,i';*- i4t: dan laut (menjadi tinta), clitambahkan
kepadanya ttjuh laut (tagi) sesudah (kering) nya. Atau lautan
membantu pohon bila telah habis air dari dalam batang pohon itu. Tapi
kenapa yang habis air bukan pohon? Karena satu pena/pohon dapat
menulis dengan tintalair yang banyak. Tintalah yurrg uiurunya habis.
Pohon selalu tumbuh dan diperbaharui sementara iir laut tetap dan tidak
bertambah. Katakanlah; "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk
(menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, iurgguh habritah lautan itu
sebelum habis @nuhs) kalimat-kalimat iuhanku, meskiptm Kami

i;rc-65;

t*
:i€,
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datangkan ro*b?h,.o: yb11t1k itu (puta).(eS al_Kahfi [18]: 109)Kata sab,ahhujuh di sini tidlk menunjukkan bilangan, tapi iamenunjukkan sesuatu y.ang banyak. su-u r.p".ti rZ ii",o*a.athuiuhlangit' Ini sekedar bima"sakti"r"ru g:r_rititingi -rtunuri. Adapunbimasakti rainnva tidakrah ,".ni,isd t:,:i tii"l-rrrrtr" bahwa rangitadalah segala sesuatu yang ada &1tu._kitu. lrai arlu"rtannya tujuhsebagai jalan untuk menunjutku,,l*yut. tvtenurut;;;;" Arab, angkatujuh adarah b,angan rr.rii. r<*"ou :iioa)o;;;;;;i;ii,,ur*u, 
unrukmenerangk an ma, dfid/benda yang dihitung.

nlr bc' oy i, ,*"r* iiri akan habis_habisnya (dituliskan)

w''ltton 
rxu'karimatArlah" adarahsarana untuk menciptakan

apabitar**l#r*""#trr:X#f r,l,i,'Jlf*l!ii,,'";#,j::,!i:,"Jadilah!" maka terjadilah. rqsvarinysal2 g2iffi; sesuaru yangdiinginkan Allah, sarananya adaiair kun/j adilah.Ini keagungan yang perru direnungi. Allah mengatakan sesuatuyang ianya belum akan- tercipta seberum kun/jad,ah. seakan_akansegata sesuatu telah ada ai zaii ii^ti A*_rLe1yl! tinggal menungguperintah "kun," maJ<a 
lerciporur, ,.ruuro. Jadi, ,kalimai 

A 1ah,, adarahkun/jadilah dan setiap t"iriirr" aiiJ gi atum ini, Ju.i- aia yang tetahkita ketahui.atau apavung akun tita ketahuiil"#mffi[".
Alrah ingin menunjukkan t.touruur-Nya yang mutlak darammenciptakan. Dia dapat-m"rr.iptatan sesuafu sesuka= hati. Dia dapatmenciptakan seseorang tanpa iyah dan tanpa ibu seperti Nabi Adam.Atau dengan ibu tapi tunpiuyui,r.*, Nrili tru ur.-i;;; d"og* uyuhtanpa ibu' seperti ,'iy, ^ri" i"ie^ ayah dan ibu seperti kelahiran

fr:ffif,""iffifl1 
radi semua p;;;siil'r"si' ffi;[,, akar terah

Inilah kuasa Tuhan, tanpa kami melihat sarananya. Manusia bilaingin menghasilkan safu teies afu, d,a akan menggabungkan unsuroksigen dan hidrosen dengan .r* il""rr, hingga terjad,ah air. Kalautidak dengu, 
"uri ini tidik--"t"ri.r:"ai. Adapun Tuhun, Dia dapatmenciptakan sesuatu tanpa sesuatu. rui.ou sesuatu bagi Allah bukanlahpelaku pada hakikatnya' Sesur*,iq ,.q,rai berkat kehendak Allah.Ditutup dengan W \i rtt'ol ,"rursgt hnya Allah Mahaperkasalagi Mahabijaksana. 'Aziz/Mahap"rkrro iarah yang menang dan tidakpernah kalah. vans memaksa dan'tidakrtrnar, dipaksa. yang d,akukan_Nya tidak Oapat Oi-cerna dengan .rOrt.''
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LuevAN 31,luz2).

Untuk lebih mengenal makna 'Azizbagr Allah lebih dalam mari kita
baca: (ingatlah) ketika Allah befirman: "Hai Isa putra Marytam,
adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku
dtta orang tuhan selain Allah?"'Isa menjawab: "Mahasuci Engkau,
tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakktt
(mengatakannya). Iika aku pemah mengatakarnya maka tentulah
Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada
diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.
Sesungguhnl,a Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib-gaib."
Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah
hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau nrcngampuni nrcreka, maka
sesungguhnya Engkaulah 'AzizlYang Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana. (QS al-MAidah l5l: 116-118)

Disebutkannya 'Aziz bukan GhaJrtr dan Rahim, karena kisah ini
terkait dengan kemutlakan kuasa Allah yang tidak dapat dicerna dengan
mudah. Jadi, kalau dikatakan: "Kenapa Allah memaafkan mereka?"
Jawabannya: "Karena Allah'Aziz/Mahaperkasa yang menang dan tidak
pemah kalah, yang tidak dapat dicerna dengan mudah keputusan-Nya."
Jadi, ditutup dengan 'Aziz karena keperkasaan-Nya terjadi pada seluruh
hamba-Nya. ***

(QS Luqmnn [31]: 28)

3-;A $i'LL,zL* qb $ "# 1; {tr e
Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari

dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan
membangkitkan) satu jiwa saja. Sesungguhnlta Allah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat.

Allah selalu menegaskan perihal kebangkitan dan kiamat. Allah
ingin menghargai setiap gerak kehidupan manusia dalam timbangan
amal. Karena tidak ada istilah amal yang sia-sia. Manusia tidak pernah
lepas dari konsep punish danreword kecuali dia seorang yangnta'shAm
dan mttsakhkhar. Ma'shim adaTah orang yang terus menerus melakukan
perbuatan baik. Musukhkhar adalah makhluk yang tidak memiliki
ikhtiar dalam berbuat.

Kalau tidak ada punish dan reword akan rusaklah gerak kehidupan
ini. Masyarakat yang tidak beriman kepada Tuhan saja menetapkan
undang-undang punish dan reword agar kehidupan berjalan aman.
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Dalam kisah Zulkarnain ditemukan bahwa masyarakat kuno saja

sudah mengenal punish dan reword. Berkata Zulkarnain: "Adapun

orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia

dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab

yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan

beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan

akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-
perintah kami." (QS al-Kahfi [18]: 87-88) Bahkan penghargaan selalu

diberikan di depan khalayak rumaiagaryang lain dapat mengikutinya.
Jadi, kaidah punish dan reword adalah biasa. Bila ingin berlaku di

dunia, maka dalam hal agama dan norma ini lebih layak untuk

diberlakukan agar keseimbangan kehidupan dapat terjamin. Tanpa

punish danreword kezaliman akan merajalela.

:r,t f 
'rl S* r') 6tit ( tidaklah Allah menciptakan dan

membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah

seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja, semua urusan

berjalan bersama Allah. Karena menciptakan satu jiwa dengan seluruh
jiwa terjadi berkat kun/jadilah. Penciptaan itu tidak memerlukan masa 9

atau6 bulan.
Bagi Allah menciptakan sesuatu tanpa masa, hal ini telah di

jelaskan Ali ra ketika di tanya: "Bagaimana Allah menghitung seluruh

amal kita dari Adam hingga kiamat dalam satu waktu?" Dia menjawab:

"Dia menghitungnya dalam satu waktu, sebagaimanaDia memberi kita
sekalian rezeki dalam satu waktu. Karena Allah tidak disibukkan satu

keadaandengankeadaanyanglain. 6 o

Allah menutup ayat ini dengan V q d)t }l.sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sami'/Maha Mendengar

merupakan superlatif da.l sama'/mendengar dan basytr/Maha Melihat
merupakan superlatif basyar/melihat. Bila manusia dapat melihat

seluruhnya dalam satu waktu dan satu pandangan, begitu juga dengan

melihat, maka Allah tentu lebih kuasa untuk melihat dan mendengar.***

(QS Luqmnn [31]: 29)

i':#, ,yt +:r"':i U')6i OJliU3.ii"6 ;;f
ry'r;G qK 5\3 J:t,#'dW; ?L"g
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Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Ailah
memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke
dalam malam dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing_
masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan

sesungguhnya Allah Maha Mengetaltui apa yang kamu kerjakan.

Inr merupakan peristiwa alam yang nyata dan dapat disaksikan oleh
setiap manusia: mukmin, kafir, taat dan maksiat. Allah telah membagi
waktu kepada malam dan siang. Tapi pembagian itu tidak harus
seimbang. Satu hari 24 jam, tapi pembagian malam dan siang tidak
harus masing-masing 12 jam. Terkadang malam lebih lama daii pada
siang dan sebaliknya.

,s, C trdt d.i:: )qt e',-Ft d.j" ut ai -; dl traou,oh kanttr
memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malant ke
clalam siang dan mentasukkan siang ke craram malam, maksudnya
jangan duga bahwa malam dan siang dibagi menjadi dua bagian yang
sama. Karena Allah dengan hikmahnya memasukkan sebagian waktu
malam kepada siang, atau sebagian waktu siang ke dalam malam,
hingga satu bertambah, dan yang lain berkurang, d.rgu, satu hikmah
demi kemaslahatan manusia.

Malam memiliki tugas, begitu juga siang memiliki tugas. Kami
jadikan malam sebagai libas/pakaian, clan Kami jadikan siang untttk
mencari penghidupan. (QS an-Naba' [78]: 10-11) Libds/pakaian adalah
sesuatu yang menenteramkan dan menyelimuti jiwa. Untuk itu
ditemukan bahwa cahaya saat tidur tidak baik bagi kesehatan. Nabi
bersabda: "Matikan lampu saat tidur. " (HR Bukhari)

Demi malam apabila menutupi (cahoya siang), dan siang apabila
terang benderang. (QS a1-Lail l92l: 1-2) Ini mengisyaratkan bahwa
siang untuk bergerak atau bekerja, dan malam untuk istirahat atau
tenang. Sebaiknya fungsi itu jangan diubah kecuali bila kondisi
mendesak. Begadang di malam hari tidak sehat bagi kesehatan.

Ketika Alquran membahas tentang malam dan siang dia
membahasnya dengan kapasitas yang dapat dipahami masyarakat klasik
dan modern seperti: Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang
khilfah/silih berganti. (QS al-Furqdn [25]: 62) Makna khilfah/sitih
berganti adalah kedatangan yang satu seterah lenyap yang lain. Ini
benar, bahwa kita melihat malam menggantikan siang, siang
menggantikan malam. Tapi bagaimana saat alam tercipta?
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Saat alam tercipta, karena bumi ini bulat, maka bagianbumi yangmenghadap matahaii adatah ,irre'l; y"; t;;r#;i dari matahariadalah malam. Ini te4adi o"r"* r""r, waktu. Saat bumi berputar, makayang malam menjadi siang dan ."u"rimv". ii;, *;Jg disampaikan
*iHll adatah rogis bfti;ilmasyarakat, trr rcras,< ataupun

Pada tahun l92g banyak yang menafsir bahwa planet yangmengitari matahari adarah i il^ir"i,,agar. ilmu ugu.i dapat diserapmanusia' Ruoanva Alrah berkeil";;;i. rut, kur.nu;ilffi itu ditemukanX!f;T.[:J[ii:];",'-"ili *"',uoi q r"oi *."irah ungkapan
',,itt 

'':3t-fu) dan Dia tuncrukkan ntatahari cra, buran rnasing_mctsing berjaran.. perhatikan kedet,an ungkapan Arquran. saatmenyebutkan malam dan siang air.urttu, 
ruruu dalamfi,it mucrhari,/masu sekarang dan ,tun oJtane. ,.orngL un".roin"r-iola dalam fi,it

i,:*,k:,iJllJl^:"Karena,,;i;;;;,;;,i,nauio,",ria.ii^i^_.u,,waktu,
s i an g teru s ;;;I1y-ff :',|. J: 

ril?j::,llid.SJilrI ;l.f:H;:;;
f:Tll.,ffrr" mttrlkari _uk;;"i'L"runlukfu, rJuerurungu,, dan

Ajar musammq.atau tujuan tefientu. untuk itu akhir umur manusiadisebut dengan aiar. MaksJ"^t"';;;"samma dalam ayat iniadalahhari kiamat' Seaian-akan alrah -.t"ii, L"tangsungJi pe.puturanmatahari dan bulan hingga f.iurria.*g Untuk iru tenanslah.

,.;,ITttii:,''l],,; ruhan u"h*''oi';;il',;;',ilEl,vin,.i rru,
pe n gga n t i r,, u,,. i'J i,*i Jilftx: J: iH ::::il^::: ;,i;[ jJ} i;;#;

, 
Dalam ayat lain au"A"Arun, 

-io
wakruyangiitentif ,"r:ii;;_'i;'i;:,Jrrif:Tf 

^,t;;;i:;r:rlf :;:ganti dari ,/i/kewrt,1, Mai.na ,iii"fi)lmengisyaratkan 
kepad a jaranyang harus dilatui hinsga ,u,"pui tii]9-:. ,rr.,?r, $ffi;k* ti/hinggaadalah sarnpai Iangsung leprarir:rr"?npa menelusuri ialan.

i,*' 
To;,ffi 

f,' T, #il#lTi;f;# ;" ;i ;;; 0,,, j ;;*s i begi,u
m e nj a rt i k a n * oi, i i r.i 

9 
r, ii, * i); ;; 

^;"W:, 
iff :\ ":, ;,, # ; ;::N y a m a n z i t a h _ m a n z i t a h 

_ I 
* 

[t^, 
r, _., 

"1i nZi j' u-:r: o 
" 
; ;ir; r;- ;, ia n i t u . (esYunus [10]: 5) Lihat juga q-s at-rurqen [25]: 6. Mataharibersinar danmelepaskan pu'u'ny'' s".,,*.* iri]il mem,iki cahayatanpa melepas
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:.-:.]1 Vang
L .l Lanan

: - .:-. tlf aka
[: - ..:aikan
[-* ,::.,]Llpun

] ang' *.s.rap
: -ih0l1

- " -:. :pel1

' l_

panas.

_ Dulu para pujangga mengiaskan keindahan kekasihnya dengan
bulan. Kalau dia tahu bahwa bulan itu hanya terdiri dari batu dan sinar,
tentu kias itu dicabut. Merupakan hikmat dan keagungan Tuhan bahwa
Dia menciptakan matahari untuk mengetahui perputaran hari dan tahun
Masehi, dan bulan untuk mengetahui bulan Arab.

Dengan perhitungan bulan Arab ini, kita menemukan haji dapat
terjadi pada empat musim. untuk itu ada yang meng atakan: .,Malam
lailatul qadar dapat terjadi pada empat musim.,, Bila malam lailatul
qadar 27 Ramadhan tahun ini jatuh pada tanggal 1 Januari misalnya,
tahun depan dapatterjadipadatanggal 1r Januari dan seterusnya.

V t{e w Ut li, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan. Selama Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan Dia yang menyediakan bagi kita semua ,rururru t 

"4a 
yarg

baik dengan penuh hikmah. Untuk itu Dia mewajibkan peke.laa, yar!
mendukung ter"wujudnya sarana kehidupan. *x*

(QS Luqm6n [31]: 30)

Mi *i etii.c ";y 3ii1; ;i,,X.q;

$ )zii |yi;;-K(J_,
Demikianlah, karena sesungguhnya Altah, Dialah yang hak dan

sesunggtrhnya apo saja yang mereka seru selain clart ATtah itulah
yang batil; dan sesungguhnya Attah, Dialah yang Mahatinggi

lagi Mahabesar.

Dzdlika/itu isyarat kepada apa yang telah disebutkan dari masuknya
malam ke siang, masuknya siang ke maram, ditundukkan malam dan
bulan untuk menunjukkan |Ft -* rtt L:Uaru sesungguhnya Allah,
Dialait Yang Mahatinggi lagi Mahabesar.

Setiap yang telah diciptakan ini terjadi berkat sifat-sifat Allah yang
haq/benar. Haq/benar ialah sesuatu yang tetap dan tidak berubah.
Seakan-akan setiap peraturan di alam semesta ini memiliki aturan main
yang tetap dan tidak berubah-ubah.

Selama Allah adalah benar, maka semua sekutu yang dituduhkan
adalah batil/salah. SbQt x$ q jiU 6 ;si1 dan ,"rurgfuinra apa saja
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yang mereka seru serain dari Ailah iturah yang batir, tidak adadi duniaini dua Tuhan yang haq/benar. Bilairt a, yr;g .il ;;;; maka yanglain adalah batil- Tuhan yang benar itu satu, dan serain itu batil. Batilyang paling tinggi adarah menyembah berhara or, -L.gudikannyasekutu bersama Allah?
Bagaimana mungkin, Dia adalah.patu yang dibentuk oleh tanganmanusia dan diberdirikan untuk kemudian di;.*i"h. B;;-adarahbendamati. Dia berada pada posisi yang paling. Ur*rfrl-OlfrrU"*an dengantumbuhan, lalu hewan. Bagaimanu"-urgki, manusia ,.il"gui makhlukmutia dengan akar pikiran Lenjadi h;;;;s.ld;#iebih rendahdan dijadikan ia sekutu Allah?
Tidakkah kita melihat angin kencang yang dapat menjatuhkanpatung itu hingga tersungkur te uumi v n;^w;7^*;patung itu.Latu patuns yang patah itu diperbaiki. Jadi ,p, ;"d;?;;bah selainAllah itu pasti batil.
Benar terkadang yang ba.tit itu dapat menang dan menguasai dunia.Tapi, .ia sebenamya 

lerr.osjsi r"uulli t"rtu*"artuil iu"gui*urru ioimungkin tedadi? Ketika kebatilan rielyngak, maka yang benar punbersatu padu. Kalau tidak ada yung butivralah niscaya nilai kebenaranitu sirna' Hal ini sama dengan yu"[wtusebutkan ,.u"t*yu: ..Bahwa

, Y:ffi itu jangan sedih bila kebatilan memuncak. Karena itu akanberpihakdemi kepentin gan yafigtenar. pe.t atikan ayat ini: ,,Arah 
terahyeryrynkan air (hujan) dari tingit, maka mengatii.iri)i, di rembah-lembah menurut ukurannya.,,(eS ar_Ra.ad [13]: l7)

Ditutup dengan 4t Ut s^ rtr ir, etun Mahatinggi dan
Mahabesar. 

{tulah yang dikatakan Allah dan dikatakan rasul. Kita akanmengatakan ini, karena- Allah yang meng atakan au, tur.rru Nabi yangmenyampaikan kepada kita.
Satu yang menarik yang diinformasikan Tuhan bahwa orang yangkafir masih mengakui. A[;h r"uujui n.ncipta walaupun dia kufur,sebagaiman a yang dinukilkan: t orr'ggurrnyo j ika kamu tany akan kepadamSreka: "siapakah y.ang menciptakai rangit dan bumi?,, Tentu merekaakan menjawab; ,Zllai.,' Xrtit onloh, ;:S"gola puji bagi Allah,,; tetapikebanyakan mereka tidak mengetahui. {eSf"q_'a, pfTr;;"

Kesaksian ini pantas diucapkan' *ilhamaufillah,, 
oleh mukmin.Karena kesaksian ini datang dari orang yang kufr, kepada Tuhan.Ketika kafir sakit' maka tertoung Jiu'menjerit menyebut: ,,oh 

my
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;.a di dunia
:l.rka yang
r:ti1. Batil

--:dikannya

-.:ir tangan
:'.:lh benda

'.,,: dengan
:.. tllakhluk

=: :, fendah

:.: '.ltul1kan

:.,.,rnq itu.
: - -::l Selain

'-':,,- Junia.
l- :-.,,na ini
i - :..-1i pLln

r '-li1-]ef8il
:' . Blhu'a

:-.- -. :kan

' .'.::.ult-

L -'" .ltltl

L '. .., -tkan
B - tlto

- -' 3ng
: :, -.lUf .

- -.:'.idcr

,-, ckcl

^'.,r.tllin.

- -"lan.
1ll1

God,, lihat QS al-Isr6'[17]: 6. Manusia saat terjepit tidak dapat

mendustakan dirinya, dia tahu pada saat itu hanya Tuhan yang dapat

menolong. Jadi, Allah Mahatinggi dan Mahabesar'

Allah disifatkan dengan Maha Tinggi karena Dia Mahabesar.

Manusia dapat saja merasa tinggi dan arogan, tapi saat dia tidak

memiliki ketinggian dan kebesaran' Berbeda dengan Allah Dia

Mahatinggi dan memiliki ketinggian dan Mahabesar karena memiliki

ketinggian ini.
Lalu Allah mengisahkan ayat lain tentang tanda kuasa-Nya di alam

ini. *x*

(QS Luqmin [3U:31)

c :,1"A4, K) $i';;.;;ji e u; uiat S ;li
@;tutsW*{ai

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhrrya kapal ittt

berla,var di latrt dengan nikmat AlLah, supq)a diperlihatkan-Nya

kepaclamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya'

Sesingguhnyo prio yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-iinda bagi se*ua ";Zi:rIX:f 
sangat sabar tagi banvak

Setelah Allah menerangkan ,.t uglu, tanda-tanda kuasa-Nya yang

jauh dari kita, pada ayat ini Dia memberikan contoh dari tanda-tanda-

Nya di bumi. kata aiam taro maksudnya alam ta'lam/tidakkah kamu

nt e n g e t a hu i. Kata .fu I k maknanya s ufun / k ap a I - k ap a l'
"Boleh1aai, xabi Muhammad belum pernah melihat kapal di lautan'

Dia juga belum pernah melihat kapal tengker yang besar bagaikan

g.,rr.,"i sebagaimana yafg ada pada masa kini. Seperli firman-Nya:

i"punloon-Nyalah ba-hteia-balttera rang tinggi layarnya di lautan

I als ana gurLun g- gLmung. (Q S ar-RahmAn l5 5l: 2a)

Jadi, kupui yang memiliki puluhan tingkat yang disebutkan

bagaikan g.rrrrg ini buru pada akhir zaman saja ada' Ini merupakan

Urf,ti Uut *a Alquran penuh dengan mukjizat' Keagungan yang lain lihat

QS az_Zukhrirr i+:l: i:. trrl merupakan bukti bahwa Alquran benar dan

Rasulullah benar yang disampaikannya dari Allah'
Katatajri/lariialahgerakancepatyangmeninggalkansatutempat

untuk *.rrrli, kepada tempat lain. Namun apa nikmat yang diberikan
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Allah hingga kapar ifu dapat rari? Jawab annya,dahuru kara kapal terbuatdari papan yang diikat oleh tali satu dengan'yurg ruirr, dan dikuatkan
dengan paku. Setiap kapal ini direndam ai daiam"air, kayu-kuyu diikatit, semakin melebar dan memperkuat rekat kapal dan blrtambah puraberatnya akibat kayu yang mengandung air itu.

Sekarang kapal raksasa terbuat tari besi yang berat . Ia d,apatberlayar di atas air, ditambah oreh angin kencarg tup;t pun oapat lebitrcepat berlayar' Hanya.dengan sepotong besi di 1".i;; iufur, nakhodadapat mengatur perjalanan tapal, walaupun harus berla*uru, denganangin. Dalam har ini Ailah berfirman:,,Jika Dia mengh"r,a)ti Dia akanmenenangkan ang:n: maka jactilah kapal_kapai itu terhenti diperuutkaan laut. " (eS asy_Syurd l24l: 33)'
Bila di laut kapal berrayar berriat nikmat air, maka di darat trukraksasa yang membawa befton-ton besi ouprt u.furr" 

-u.rtrt 
ban yangberisi angin.

Kata :q i S|. supaya diperlihatkan_Nya kepadamu atau dari
keajaiban ciptaan-Nya, terutama di laut. Dahulu kita tidak mengetahuiisi laut kecuali ikan yang ditangkap oreh nerayan. Sekarang berkatperkembangan ilmu pengetahuan-oan teknologi ar trJ"rg^bahari danmengambil gambar di raut, kita dapat merihat di dasar laut keindahanyang tiada kalah dengan apa yang kiia saksikan di daratan.

Ayat ini ditutup dengan :k :b ,$J bagi semua orang yang
sangat sabar lagi bany.ak- beriyukul. rcutu setiap orang yang sangatsabar mengisyaratkan bahwa keindahan aram yang diJiptakan Allahyang banyak itu tidak dapat diraih begitu saja kec"uali j"ngun 

ekstra
sabar.

Bila sudah berhasil mendapatkan keindahan di dasar raut, janganlupa berslukur atas segala ,it*ut yang Allah berikan. Denganbersyukur atas nikmat yang diberikan, maka=nikmat y"r;;;; pun akandiperoleh lagi. Allah ingin setiap muslim menerima keindahan aramdengan tekun meneriti dan merakukan riset yang *"nauiu*, bukand-engan kerja sembaraflgan dan asal jadi, Banyak sekali tanda-tanda(kekuasaan Attah) cti targit dan di bumi ;r;; ,;;;;;, inetatuinya,sedalq 
1n_ereka 

berpaling daripadarya (eS yusu?tf Zt, f OSj 
'

Didahului sabar dari slukur bukti bahwa sabar daram ketekunankerja dan riset akan memberikan nikmat yang banyak dan layak untukdis1ukupi. **x
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::rbuat
- r --itkan

-:rrkat
pula

:'12 f

:bih
:' d3

- : I i.111

- .;;1

.11

--l

(QS Luqmhn [31]: 32)

iy #u'6b"4i 1'"r9 6i'g;', Ui:V U # Vt
@ $3 rg 3 .1 

L $.6.i;i-GJ'6 r# ;jiApabila mereka..dilamun ombak yang besar sepert) gunung,
mereka menyeru Ailah dengan *r*urrikon ketaitan k"epacta-Nya

maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di claratan,
lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yori lrrrur. ticlak ada
yang mengingkari ayat_ayat Kami selain ororg_orong yang tidak

setia lagi ingkar.

Arli ghasyia adalah qhathd/menuttrpi d,an menyerimuti. untuk itu
dilanjutkan dengan karzhurat/bagaikcm perindung, yaitu sesuatu yang
ada di atas manusia dan melindunginya.

ombak tidak mungkin terjadi sedemikian rupa kecuali ombak besar
yang lebih dari ketinggian manusia. Ia keluar dari hukum air yangselalu
rata dan tenang. Di antara gambaran ombak besar adalahi lingatrarr,ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit ittt
naungan awan dan mereka yakin bahtua bukit itu akan jattth ntenimpa
mereka. ( Kami katakan ke,pada mereka); "pegangrah crengan teguh apayang telah Karni berikan kepadamu, serta ingattih selalu"(amatt artit lapq yang tersebut di dalamnya supaya kamu menjacli orang_orang yang
bertah,ua." (QS a1-A,r6f l7): 171)

. Kita sering melihat fenomena ombak di tepi pantai. Dari kejauhan
ia terlihat begitu besar dan tinggi, hingga seakan ingin menerkam kita.
Namun saat mendekat ombak itu pecah dan mengicil dan sampai dibibir pantai dengan damai. Ini merupakan anugerah Trhu, yang harus
kita syukuri.

Jadi, ombak merupakan sesuatu yang ditakuti. untuk itu saat
mereka ditutupi ombak dan merasa hampir tenggeram dan mati. ut tyi
aitst it 

"+l 
mereka menyeru Ailah dengan memurnikan ketaatan

kepada-Nya, mereka berdoa kepada Allah walaupun mereka
mengkufurinya.

Dalam keadaan seperti ini manusia tidak mungkin membohongi
dirinya, karena keadaan begitu serius. Ia tidak muigkin berdoa dan
meminta kecuali kepada Alrah. Bila dalam kondisi u.-u,, -.r.ka dapat
menyembah patung, tapi pada kondisi ini mereka harus berdoa dengan

:i:i:i:iil:iiil:iiil

:,:::::i:l:il

tlllli
::::lil:il:l:i]:
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Tarsn Sye,ruqwrJrro ro

IJi#[Hi'#lt*l'trf;H mereka vakin bahwa patung tidak
kondisi l"it..,rufi AIah. 

yang dapat menyelamatkan dalam

^,, "il[r1'#'5,:;:iilI;' ff ff-iff# 
erek a b e rpi n d ah dari m enve m b ah

Kita jawab: bahwa u..ugr-u;rar.ulrruaiurmanusia. 
T.abiat ini kekardi sanubari manusia selut-.tari"ii.iptrkrn. diranjutkan oreh anakcucunva' pada saar itu Arlah berkata: ..Aiastu orrr:ii,*r))aukankah Aku';:^?: KK;;Jff #rf, : 

a i ii t'' 1" ) zt u"" t, - ",e,i,i dan b e rs aks i,
Kesaksian tiap individu ini merupakan benih penyerahan jiwa disetiap mukmin. y_:i"U1 fr*" *"r:'aganya agar sinarnya tidak redup

:fiHff'il1t# peraruran p..u*utu-,, .i", ;;;i',i,ii^, yang rerah
peringa,an*,;:iii:;i:!;,r;;T;rr,*;*,;r,; jji,i:i j;
dan Kami akan menghi*piitrriri'ipoao harr iiamir craram keacraanbum." (eS Thaha [20"j: I--)'""-""r" 

,

Dalam hal ini Naoi uersau d,a: "setiap manusia rahir daram keacraanfitrah/Isram' Kect'a orong tuanya yolg_menyebabkan dia berpindartn t e ttj a d i ya h u d i, N a s ra n i, 
"r,o, i oi rtri.. r, * 

.Muta faqqun A Ia ih i.)Jiwa manusia akan terus daraJr"'i.uduu, baik serama pancaran sinarTuhan vang bersakri uurr*u ariui'"irrrr.i"rr*';#;#. 
Tetapi bila:1lrr ,:u redup pasti 

"orol t.glgrrun dan masuklahmerusak. " __o*bsrsar ualr rlasuKlan vlrus yang
Jadi' beraeama telah terpatri dalam jiwa. Tinggar yang dimintabagaimana beias'ma yang benar sesuar dengan manhaj Tuhan danH'ftilft,#:ill *g benar bffisat pada menc ari rida Alrah,

ikatan'asamffi;,1H-,ilil*J.T:ffi T:ffi:.#xfi Ii,TlT,x:l**;?ditemukan daram penvembahrn b".haia. r"pi'"iiiir;iJu", kepadapenyembah berhala, akan datang r;;;;;uru di mana kamu ridak akanmelirik kepada patung, tapi kep-ada irrry yang benar. Masa itu iarahtutl .Yn 
::ttTl saai penumprg tril diterkam ombak.y* re.l*s ;Jr Jl e,# (i, maka tutkala Altah menyelamatkanmereka sampai ,, Or:::": t1ti,.r"O,qs:i, m31eka terap menempuh jatanyang lurus' Sewaiarnya seterah selimat di daratan"'#i.r.u *.ngut,bahwa Altah adaiah Tuhan v;;*';;;;, tempar kembali dan rempatmeminta' Sewajarnya mereka u.ii,,,un r."pada-Nya, aun 

-LJruuti_Nya.
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:riat ini kekal
er oleh anak
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LuquAN 31,Ju221

Namun sayang, mereka kembali kepada tradisi kufur yang semula

mereka anut, hanya karena ingin mengejar syahwat dan memuaskan

nafsu. Inilah kondisi kaum kafir saat mendapat musibah dan cobaan.

Berbeda dengan mukmin, bila mendapat cobaan, maka iman dan

keyakinannya bertambah.
Muqtctshid adalah orang yang dapat belajar dari pengalaman saat

susah namun saat musibah lenyap, sima juga keimanan dan melemah

keyakinan. Buktinya, Allah menyebutkan kelompok lain yang bukan

ntuqtashid )F )e JS )i !W, 
'Gn-q dan tidak atla yang mengingkari

ayat-ayat Kami selain orang-orang yartg tidak setia lagi ingkar.
Terdapat dua golongafi, pertama, kelompok yang melenyapkan

kekufuran dalam jiwa saat naluri keimanan tumbuh, namun saat

selamat, dunia kembali melupakannya dari pentingnya agama dalam

kehidupan. Kedua, orang yang menolak agama mentah-mentah. Bila
ayat sebelumnya disebutkan shabar, maka pada ayat ini disebutkan

lawannya yaitt khattar atau qhddir/lari dari masalah. Sebelumnya

syakur/pandai bersyukur maka pada ayat iil kaJur/suka menutttpi rasa

sltukur.
Pada ayat berikut Allah berfirman kepada seluruh manusia. *x*

(QS Luqmffn [31]: 33)

\i .$; ; \.v -il (1't;.,.1fFJ'Vi,i\!i \i:Y.

%9, i1 3: I'i';' OfU -el\ n ;V'; \i;
q' 3'Fi nir 4A1; q'\i ;iAi

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian dan taktrtilah
suatu hari yang (pada hari ittr) seorang bapak tidctk dapat

menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula)

menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya ianii Allah adalah

benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia
memperdayakan kamu sekalian, dan.f angan (pula) peniptt (setan)

memperdavakan kamu sekalian dalam (menaati) Allah.

Redaksi Tuhan kepada hamba-hamba-Nya dengan "wahai manusia"

menunjukkan bahwa Allah ingin membahagiakan mereka semua di

akhirat. Telah kita sebutkan sebelumnya di hadis Kudsi saat bumi

berkata: "Ya Tuhan izinkan saya untuk menghancurkan anak Adam."
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Lautan berkata: .,Kami akan menenggelamkan mereka... danseterusnya."
Tapi Allah menjawab: "Biar Aku dan makhruk-Ku. Bita kamusekalian menciptaka-nnya niscaya kamu sekarian akan menyayanginya.Bila mereka bertaubat kepada-Ku, maka Aku adalah r"torit mereka,bila berum bertaubat, maka Aku idotoh dokter )."r)1ro."';"16azari, rhyaUlumuddin)

ns'Jl G;lr6srtara,+,arah kepada Tuhan kalian. Takwa ialah kamu
menjadikan antaru kamu dengan apa-apa yang membahayakanmupelindung yang dapat menyelamatkanmu. untuk itu dalam ayat raindisebutkan, ,tit iEitlaan peliharalah diri kalian clari api neraka. (eS
Ali-Imrdn [3]: 131) Keduanya bermakna satu. Karena makna takwakepada Allah iarah jadikanlah dirimu dari sifat JatdtAriah-seperti balasa:naa3.-\va, bengis-Nya satu pelindung. Begitu juga dengan neraka,takwalah kepadanya. J BEs uv,

.--,-l:ouuri pada ayat ini berraku umum, bagi mukmin dan kafir. Allahlngln agar semua manusia masuk dalam naungan iman dan taat. Auahingin memberi dan menorong mereka. Seakan--akan Dia u.rtu,u kepadamereka: "Aku tidak hanya ingin mencurahkan nikmat auriu ,.*u ta, tapiAkujuga ingin melimpat*an nitmat akhirat.,,
Begitu juga Nabi Muhammad sangat pengasih walaupun kepadakaum kafir dan orang-orang yang menentangnya. Contohnya, kisahYahudi yang dituduh- telah-menciri baju beii umat tsram, padaharpencuri yang hakiki adalah Tu'mah seorang muslim. Saat itu turunlahayat: sesungguh,a Kami terah menurunkan Kitab kepacramu denganmembawa kebenaran, supaya kamu mengaclili antara mrnurio denganapa yang telah Ailah wahyukan kepadimu. 1qs an-Nisa; J+1: r05)Artinya, manusia di depan Lrgg"ngluwab imai ad,alah ru_u, jangan

ili;;:., 
muslim yang salah J*gur",r.nghukum vufruOiyurg tidak

Beda takwa kepada Rabb/Tuhan dengan takwa kepada Alrah.Prr9:"u.n rubabiyah. bukanrah pember[n umniyoi.'-eemberianrubabiyah ialah menciptakan segala sesuatu dari tiada dan mendidikmukmin dan kafir' 
- 

Adapun plmberian urfthiyah adalah ketaatan,peribadatan dan melaksanakan^perintah-Nyu. oiprhtn,yi--'t utu Rabb/
luhan yang menciptakan dan m"ndidik, seakan-akan Dia berkatakepada seluruh manusia: "M"rupuku, kewajiban bagi kamu sekalian
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l\

untuk menjadikan takwa kepada Allah sebagai syukur atas nikmat-Nya
kepada kamu sekalian, walaupun kamu sekalian telah kufur kepada-
Nya."

Pesan tidak hanya terbatas pada takwa kepada Rabb/Tuhan, tapi
juga lf: C U.t) €4 \ 6'i t"r*t) dan takutilah suatu hari yang (pada
hari-itu) seorang bapak ticrak dapat menorong anaknya dan seorang
anak 

,tidak dapat (pura) menorong bapaknya t""aim pui. Takutlah pad"a
hari di mana kita semua dikembalikan kepada Tuhan.

Kata yaum/hari adarahtergantung kondisi pada hari itu. contohnya,o'Saya takut menghadapi hari ujian tiba." yang ditakuti adalah peristiwa
yang terjadi pada hari itu, sedangkan hari tidak perlu ditakuti.

Makna t3"j tt*tt dan takutirah suatu hari karena hari itu sendiri
sangat menakutkan, talpa harus melihat pedihnya balasan. pada hari ini
oi) ,f \-t, *r 1 seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan
seorang anak tidak dapat (puta) menorong bapaknya. Dikhususkan
hubungan ayah dan anak bukan yang laiinyu, kurlru euun seralu
menasihatkan untuk semua, terutama wasiat ueruuat baik kepada orang
tlta. Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua
?r?rs ibu bapakny.a. (eS Luqmdn [31]: la) hingga ada dugaan
hubungan itu berlanjut sampai di akhirat. iapi hubunla'n ,t, di akhirat
telah terputus. Tiap orang telah sibuk dengan u*rur" masing-masing.
Hingga orang yang paling dekat pun tidak dapat memuerl t ontrluusi
untuk menyelamatkan.

Dalam ayat lain: jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang
pada hari itu) seseorang tidak crapat membera orirg lain, walau sedikit
pun. (QS al-Baqarah l2l: ag Di sini disebutkan serJruh nafs/jiwa, tid,ak
saja orang tua dan anak. pada eS 2: 4g dan 123 disebutlan, manusia
tidak dapat memberi bantuan kepada manusia lainnya, dan di sini
dikhususkan anak dan orang tua, karena anak sumbe. inrpourr dan pusat
curahan kasih sayang orang tua. Saat orang tua melihat anak disiksa, dia
rela menjadi tumbal asal si anak selamat.

Kemudian * :l.t.t C )q 
-$ |jT \1 seorang bapak tidak dapat

menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menorongbay\Wa sedikit pun. Dimulai dengan maulfid..iru-rryu yang sejajar
afla;n wahd, kenapa walad diganti dengan maumd? Ini adalah firman
Allah, di sana terdapat perbedaan yang besar antara walad dan maurucl.

iE:i;l
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Maulfid adalah anak kandung, sedangkan warad adarah anak dan
seterusnya seperti cucu dan cicit. Bila syafaat tidak dapat diberikan
kepada ayah kandung, maka kepada kakek tentu lebih tidak mungkin
lagi. Inilah keagungan Alquran.

.Ayat ini diungkap karena muslimin klasik memiliki orang tua yang
mati dalam keadaan kafir, mereka mendugabahwawasiat terbuat baikkepada orang tua membenarkan mereka untuk memberi syafaat bagiorang tua mereka di akhirat. Maka Alrah menurunkan ayat iu untukmenjelaskan kepada mereka untuk tidak be.ambisi dalam
memperjuangkan orang tua mereka yang mati dalam keadaan kafir.

Sedangkan di dunia_ayah dapaim*j aga danmerawat anak aparagi
anak pada saat memerlukan beraian dan perlindungan. Sedangkan anaktidak mungkin membantu orang fua, karena orang tua itu sudah dewasa
la2ryalans. Yang dapat dilakukan anak adarahir"-p..tJankan nama
baik kelu-arga dan tidak mencemark artnya.

v *t 
'^b3 "itt 

sesungguhnya janji Alrah adarah benar. wa,ad/janji
adalah menginformasikan 

.sesuatu yang menyenangkan yang waktupelaksanaannya belum tiba. Kebahfannya' .ofi;;;i*rn, yaitumenginformasikan sesuatu yang menyakitkan yarry waktu
pelaksanaannya belum tiba. Apa maifaatkeduanya? 

J --..

Manfaatnya adarah agar.r<tta siap-siap dan berusaha meraih yangbaik' 
-Ia 

merupakan motivasi untuk uekeia hingga tercapai apa yaflg
{';"'uit* seperri janji kita kepada anak k6- apabiri rulus akan
.dibellan penghargaan. Begitu juga dengan ancamafl yang menakutikita hingga kira waspada oan tertrrndar dalri 

^uruaiiyi.-iaii,3an3i itubenar dan ancaman ifu benar. Disebutkan jadi bukan aflcaman) karena
ia menyenangkan jiwa dan memberi motivasi.

Janji Allah berupa.nikmat itu dapat ditinjau dari dua sisi. pertama,
nikmat aktif; kedua, nil.*rat positif. Buktinya, kepada kamu, (iin danmanusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembiga maka kamu tidakdapat menyelamatkan diri (iaripadanya). Maka"nito*ot Tuhan kamuyang manakah yang kamu^dustakan? (QS ar-Rahman [55]ris-36) Bilasurga berupa nikmat aktif yang trarus oisyut<uri-, -ut u ,.rut a adarah
ii$"l pasif yang juga harus-disyukuri sebagaimanu p"ru" eS ar_Rahmdn di atas. Nikrnat pasif neiaka adarah terhindairyu kita darineraka adalah nikmat. Ia nikmat karena jauh-jauh hari "Allah 

telah
berpesan agar l<ttamenjauhkannya hingga akhimya kita pun ,"turrrut.

Janji Allah itu benar. Karena Dia menjanjitu" t"'rnaaap apa-apa
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yang Dia miliki da.n danat 
-gemenuhi 

janji itu pada saatnya. Sedangkanselain Allah tidak memiliki sarana unt* memenuhi' janji hingga
laruinva tidak layak untuk dikatakan benar. untuk itu kita pesankan bilaberjanji untuk mengucapkan "Insya A1ah." i"nsrn ,;dri-kali kamumengatakan terhadap sesuatu: "sesungguhnyo oEu akan mengerjakan
1ty_lesok pagi, kecuali (dengan *"ny"ir"t\; ,:Inryo Aid.;,1qS ut_funn
[18]: as).

Bila manusia dapat jujt* dengan janjinya, akan tetapi manusia tidakdapat menjamin untuk hidup t eiar hingga janji itu terpenuhi. Bila diadapat hidup kekal sampai jaffi tempo janji, dia juga tidak dapatmenjamin siruasi dan keadaan stabil. e*yuL L^r;^;;;apat berubah
9ll* hitungan delik, hingga akhirnya janji itu ir"" ,"r. terlaksana.Untuk itu ucapkanlah .,insya Allah.,,

Selama janji Allah benar, maka laksanakanrah perintah-Nya dengan
baik. Jangan terripu dengan dunia $fur ir;.ir S* x maka janganrah
sekali-kali- kehidupan dunia memperdayakan kamu sekarian, dengansegala perhiasan dan gemerr apnya. Dunia itu adalah fatamorgan a yangmenipu, di belakangnya tidak 

'ada 
apa-apa. Baca firman-Nya: Makaapakah kamu mengira,.lahyva t"tungguhiyo xo*i i"nrlimkan kamusecara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak otor hiru*barikan

kepady Kami? (eS Mu'minfln [23]: 115)
Allah menggambarkan bahwa dunia itu bukan tujuan, bukan puraharus dipahami bahwa umat Islam harus meninggalkan dunia. Tidak.Kita jadikan d*nia sarana unt*k meraih sukses di akhirat. Dunia sarana

dan jadikanlah dia sarana. Untuk itu Allah menyebutkan Juoiu dengandunia/rendah dengan cepat hilang. Terlihat r"u""tu, gtu-or. au,mewah, namun akhirnya punah danLapus.
Ditutup dengan 't:|t yu\.€Al: dan jangan (pula) penipu (setan)

memperdayakan kamu sekarian daram (menaati) Alrah. Gharardengan
f?.'k?4yaitu suatu yang menipu. Gharffr dengan dha**oi iu^asukkandi dalam dirimu rasa sombong dan angkuh. Gharftr itu adarah setanyang selalu menipu rn^anusia. Dalam *"irip, ini setan ..-iiiti banyakjalan dan caru. Ada kiat khusus untuk manipu 

"rur*, offi yang taatberibadah, dan ada kiat khusus untuk menipu pekaku *utr'iu,. pelaku
maksiat dibisikkan agar putus asa dari siai naam u-p"*" aan kasihTuhan dan seterusnya. x*r.
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,2, b - ,cn. (QS Luqmin [31J:34)
vJ 1L;ri c:6 re:t,. Ai 3$j 1;\ai &-,; L,_1i LL

LLi; *) 
"\5.7 

eri67i; ,!,; J \iy J; ,s:{
@ l;ry^i

Sesungguhnylfltah, hanya pada sisi_Nya saj alah pengetahuantentang Hari Kiamat; dan Diarah yorg'm"nurunt in t-rion, aonmengetahui apa ),ang ada dalam rahiil. tiarta seo-rarg"pm yongdapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diuilhakannya
besok. tiada seoran, n,r, ,,n,- s^i.^,',":^:^"::," :':.':"'

diaakan,,",,';::;,rr:;;l;:1i:f ir:;:r;'#,:;:,,#l,,lllf,,
Mengenal.

Setelah Alrah memperingati diri kita agar tidak terpedaya dengan
Jcefldunan dunia, paai uyai i"i D; mengingarkan bahwa seterahkehidupan ini ada kehidupan turrr, tJangkitan dan pembarasan.

a*LJr ii ;*,_ y . -: Ut a! sesungguhnya Attah, hanya pada sisi_Nya
sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat. sd,ah tidaksaja dimaksuddengan hari kiamal ,uj.u. TIp_i setiaf kita m"*iliki sd,ah'/waktu. B,asudah meninggal hilanglah waktu/tesempatan hidup ini.umur dunia bagi diri kita adarahtergantung umur kita di dalamnya.walaupun umur dunia dari sejak ,u*n Adam hingga kiamat tiba itu
Sffirj;rpanjang, 

tapi ,-r. yung panjang tdi,o"t dapat kita

, 
Jldi tidak rayak kita katakan: "umur dunia ini panjang.,' Karenapada hakikatnya umur kita. itu sangat pendek. rita tloa't iut, u.rupulama kita hidup' Kita 

]:rgr tidak dapii riengatur kehidupan kira di masadepan' Sebagaimana eilah merahasiakun t upun terjadi hari kiamat. Diajuga merahasiakan kapan ajal kita tiba. Karenu o"rluoJi.ut urrutu, ulutdan kiamat, maka inr teuln u..-*aut. pada saat ajar dirahasiakanniscaya manusia akan selalu siap sedia setiap saat.
Demikianrah kematian.dapat saja terjaii setiap saat, agar manusiaselalu waspada. Minimal dia iakut tatau matr daram keadaan maksiat.Rahasia ajal adalahbukti bahwa ia jelas Jan akan datang setiap saat.orang yang mati sejak zaman\abi Adam dan menanti di kuburanhingga hari kebangkitan tiba men,rui r.io ad,arah cukup rama, tapisebenamya itu sangat sebentar. poao hari mereka merihat hari
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berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia)
melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari. (QS an-NiziAt

l\: aQ Kenapa? Karena waktu terjadi bersamaan dengan peristiwa.

Saat tidak ada peristiwa maka tidak ada waktu.
Contohnya, penduduk ahli Kahfi yang menetap di gua selama 309

tahun saat ditanya sebagian orang: "Sudah berapa lamakah kamu berada

(di sini?)." Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau

setengah hari." (QS al-Kahfi [18]: 19) karena saat tidur tidak ada

peristiwa apa pun. Saat itu orang tidur tidak merasakan apa-apa.

Begitu juga dengan kisah lJzair: Atau apakah (kamtt tidak
memperhatikan) orang yang melaltri suatu negeri yang (temboknya)

telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah
menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? " Maka Allah
mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya

kembcili. Allah bertanya; "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Ia
menja**ab; "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. " (QS

al-Baqarah l2): 259) Yang mengatakan dia tidur setengah hari atau

sehari adalah benar bila melihat makanan dan minuman yang belum
basi, dan mengatakan 100 tahun benar bila melihat keledai yang sudah

tinggal tulang.
Dua kejadian ini benar, karena Allah Qdbith/Maha Menggenggam

dan Basith/Maha Melepas. Dia menahan berputarnya waktu hingga

makanan tak basi. Dia melepas waktu beredar hingga keledai mati

tinggal tulang.
Daiam ayat yang kita kaji ditemukan lima rahasia Tuhan. Pertama,

kiamat. Kedua, turun hujan. Ketiga, apa yang di dalam rahim' Keempat,

rezeki dan kelima, matt.
Apakah di alam yang gaib hanya lima? Tidak, di alam banyak

sekali hal gaib. dan itu berpuncak pada lima hal di atas. Contohnya,

kalau angin berliup dan terbang bersamanya debu, timbul pertanyaan ke

mana debu itu terbang? Apakah kita mengetahui berapa banyak daun

yang jatuh karenanya? Ini semuanya juga gaib, yang tidak diketahui
kecuali Allah. Sedangkan manusia tidak tahu jumlah nikmat yang telah

diberikan Allah kepadanya. iika kamu menghitung nikmat Allah,

tidaklah dapat kamu menghinggakannya. (QS Ibr6him [13]: 3a)

Jadi, ini contoh dari rahasia ilmu Tuhan. Karena Allah telah

berkata: "seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut
(menjadi tinta), ditarnbahkan kepadanya tuiuh laut (lagi) sesudah
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': f; ;*, :!; ;: ; :i : ), i,:f , ;f:;,1: !;:- 
h a b i s n y a,,, *,,, * n, i *,

L u q m a n B \:' r r ; oi a r,1 m,,' i i, {, 
^i,{l^I ̂#{! 

#, ;l!^{,, ! :l:: ̂, ; ff,lumlahnya tidak dapat dihitung.-Aii"rr'*ro" n,u.u-t"rurr r'ir'orru, uru,
x]f-Ti*llfiil i:il';:llH t:':*i;uatu 

vans baru dari sisi Arahyang kita tidak tahu s",i{o t;;1+"ffi:,i,liff}ff1,il#f,1rahasia aram' sains. ou, t.r.rotogi-"sedangkr, '[;;;"';Jrih 
di dunia.

n-fr [1T{:,'i,y,,'::;,;li*ii::di,,.;;r,;oiih..xabi,eiai
ff ,t 1:,1:*' {; f :; ̂

, !;* fy;* r ;: ; ; : i: ;:i # f ",;;:, l "l', : I ; I
Sebab turunx.

511-.ir;ffi +f,l#,.'',?lXi,,1XT:?ffi?::,ffi #;},':.ffi:"Wahai Rasutu,ah, 
:r{. ,r*i, _.*i"*., k"p*Tlfru, ,,0u, ,uru

:U, :.'#J T;r I 
.};li 

H#:#iiff an h uj an'*, i' il,.,.u s e dan g
menyiapkan hari ir .

,**''*fi'' ## IrJffiiTs#ilffi_, ;#** d#:ll:{
,rr,l#i -Tj ffi-.,T;;us 

ini mendapat jawaban dari Allah. merarui

-."},4:Iilff 
,,?#:,*,,:,tn*:HTl,^1,, 

yang berusaha untuk
tenrans kapan r,r.i riu,"ut i,I"."r#.*_"#ff. T::_,iH:illffiucapan mereka dusta. Kalau ,.rrarir!r, mereka beriman kepada Allah
#i, il :'"n 

ami fi rm an - i;]il # " 
iil^i, o^uakan b eran i -.i b i. u.uku,

A,ah menyembunyikan waktu kiamar dan kematian tiap individu,irru#tii:"1,#" bahwa t.,l,i"r'aapat darang a, ,.iiup waktu
semaksimar mungk. 

menunda pekerjaan. iun .ffii"k", persiapan
,",,rr.ilx;flJ#]iixi,l;if .i:ixfl 

,T#:#x#J,t;"",;;;;ffi yu,g,"u,i
e-g Si;, dan Dialah yang mentu)u*on hujan.Dengan majunyailmu dan teknologi, 

.Badan Meteorologi 
. 
dan Geoisika dapatmeramalkan secara deta, berapa o.;;;., angin dan curah hujan sertaderajat panas di suatu a"*rrr-"i.ri"""at"r* 

luTllu, it, b"nur. Tapi adasatu hal yang rerrupata.n garrw;"ffiffi ini ditemukan takdir Tuhanyang terjadi tanpa masuk o"r"* p".ffigan mereka. Maka sering kita
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dikejutkan dengan perubahan iklim dunia yang terjadi secara drastis,

sehingga berbalik darl, apa yang diramal.
Satu keunikan ciptakan Allah, semakin kita berada di daratan tinggi

dan mendekat ke matahai semakin kurang deraial panas, dan semakin
jauh dari matahai manusia akan merasakan semakin panas. Jadi,

masalahnya bukan sekedar rutinitas. Tapi di sana ada takdir Allah.
Allahlah yang menciptakan hukum kausalitas dan mengubabnya untuk
membuktikan kekuasaan-Nya yang mutlak.

Bukankah kita dalam haji diperintahkan untuk mencium batu Hajar
Aswad dan melempar batu Jamarat.Ini semua dilakukan karena iman
dantaat kepada Allah.

pellr e 6 '&:t dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Ini
juga bagian dari rahasia Allah. Ia akan tetap rahasia walaupun ilmu dan

teknologi telah berkembang pesat. Berkat alat USG manusia dapat

melihat janin di dalam rahim, dan memastikan jenis kelaminnya, laki-
laki atau perempuan. Kemajuan ini telah meresahkan sebagian orang

dan menduga bahwa dokter telah mengetahui apayarrg di dalam rahim.
Kita ketahui, manusia dengan kekuatan ilmu telah mengetahui apa

yang ada di dalam rahim setelah bentuk janin sempurna. Sedangkan

Allah telah mengetahuinya sebelum ibu hamil. Buktinya, Allah
memberi kabar gembira kepada Zakana tentang kelahiran Yahya
sebelum istrinya hamil. Hal seperti ini tidak satu manusia pun dapat

mengetahuinya. Ini adalah rahasia Tuhan.
Dokter yang memberitakan jenis kelamin bayl tidak dikatakan

mengetahui galb, dia hanya manusia yang diajarkan Allah tentang gaib.

Hal ini juga pernah terjadi pada diri Abu Bakar. Dia diajarkan Allah
satu ilmu gaib hingga dia berucap saat menjelang wafat: "Wahai
Aisyah, mereka itu adalah dua saudarimu dan dua saudaramu."

Aisyah terkejut, karena dia tidak punya saudari kecuali Asma. Tapi
rupanya apa yang diucapkan Abu Bakar benar karena bayi yang lahir
dari istri Abu Bakar pada kemudian hari adalah perempuan yang

bernama Umu Kalsum bin Abu Bakar. Jadi, Aisyah punya dua saudari

di samping dua saudara Muhammad dan Abdurrahman.
Kemudian apa yarLg disebutkan dokter tentang jenis kelamin bayi

tidak seratus persen benar.

Selanjutnya , tG '-.'k $tX j.;: efi q dan tiada seorang pun ydng

dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.

Manusia bekerja demi memenuhi kebutuhan dunia dan akhiratnya.

? Nabi telah
dilihat oleh
k di dalam

Saya
, ..'dang
' ., telah
-, - -,nkan

.: J.lpit

:.a1ui

..::I:k
: - . -:.<an
, Jrn
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Dalam makna lain, bekerja untuk memenuhi kebutuhan materi agar
hidup, atau beribadah melaksanakan taklif.

Manusia makhluk yang sering berubah dapat berbuat baik danburuk. untuk itu selaru dipesankan daram sebuah Asar: *wahai anak
Adam, jangan minta kepadaku rezekimu di esok hari, sebagaimana Aku
tidak pernah memintamu untuk beramal cJi esok hari.,,

oy ,/-ti 'O\ t *:r: 6s dan tiada seoratlg pun yang clapat
mengetahui di bumi mana dia aka, mati. Dalam masarah tempat
kematian yang merupakan rahasia Tuhan, timbul sedikit pandangan
bahwa manusia seperti Nabi dapat mengetahuinya. Buktinya, Nabi
berkata: " s aet ntanus i a/muhaj irin iemb ali i emb awa kambin g cJan uttta,kamu wahai Anshar pulang dengan membawa Rasulullah.,, (HRBukhari) Dilanjutkan: "Kehicrupai adatah kehidupanmu, kematian
adalah kematian di tempatmu.,'(HR Muslim)

Jawabannya, waraupun Nabi menyebutkan beriau akan mati di kota
Madinah, tapi kota itu masih terlalu u-rrr. Di bagian mana,? Di ruang
rumah istrinya yang mana? Jadi, tempat kematian y'urrg alr.Urtkan Nabi
walau benar tapi masih terlalu umum, tidak mendeta"il dan tidak pada
posisi yang pasti.

Diriwayatkan bahwa Ja'far ar-Mansur, khalifah kelima dari dinasti
Abasyiah sangat cinta dunia dan takut mati. Dia bermimpi melihat
tangan dengan lima jemari yang keluar dari laut. para peramai dipanggir
untuk membuka rahasia mimpi itu. Ada yang meng atakanumumya bisatinggal lima tahun Ilng rain mengatakarrrima-bulan dan yang lain
mengatakan lima hari dan menit. Sedangkan Abu Hanifah saat ditanya
tentang hal ifu ia menjawab: "Ini termasuk lima rahasia Tuhan.,, Lalu
dia membaca ayat yang sedang kita kaji.

Ayat ini ditutup dengan .* * rtt Lt ,"rrrgguhrya Altah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal. Selama ini rahasia Tuhan dan tidak
diketahui 

_seorang pun, maka kalimat pada penutup uyu, irl sungguh
sesuai. Allah ingin menenteramkan alar pikirun -arrrsia dari rima
masalah ini. Satu yang perlu diketahui semua takdir termasuk yang lima
itu terjadi berkat perintah Alrah dengan hikmah yang diingirturrrryu.

D:mi Allah apa yang terjadi jika kita mengetahui *ut t, kematian
kita? Tidak ada, kecuali kita akan Harp daram kladaan sedih sepanjang
Tu*, terasa hidup ini hampa tanpa kenikmatan sedikit pun. untuk itudirahasiakan dari kita. ga_r kita menghadap Allah l;;;., penuh
keyakinan atas segala takdir-Nya yang akan manghamplrl f.i1i ***
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AS-SAJDAH 32.Jut21

ALQURAN ADALAH WAHYU DARI TUHAN
Alquran bukanlah ciptaan Muhammad Saw

(QS as-Sajdah l32lz t)

@;'
Alif Ldm Mtm

Ini merupakan huruf muqaththa'ah mabni dibaca terputus dan
wakaf. Berbeda dengan ayat-ayat suci Alquran lainnya yang dibaca
secara washal dari awal Alquran hingga akhir, bahkan yang akhir dapat
disambung dengan awalnya. Bahkan ulama berkata: "Tidak ada dalam
Alquran wakaf wajib. Karena ia dibangun atas washal." Contohnya
akhir surat an-N6s tidak tertulis sukun tapi berbaris bawah, karena ia
dapat disambung dengan Bismillah di awal surat al-Fdtihah.

Datangnya alif ldm mim setelah lima rahasia Tuhan yang tertuang di
akhir surat Luqman seakan-akan ia merupakan satu tambahan dari
rahasia Tuhan yang lain. Karena setiap orang yang menafsirkannya
selalu ditutup Allah dengan 'alam bi murddihilAllah Maha Mengetahui
apa maksudnya.

Karena seluruh tafsir manusia adalah ijtihad. Kelak ketika kita
dikumpulkan Allah -Insya Allah di sisi-Nya-, kita akan mendengar
Alquran secara langsung dari-Nya berbeda dengan apayangkita pahami
dan apa yang kita ijtihadkan. Kita akan merasa kerdil dan bodoh dalam
memahami keinginan Tuhan.

Biasanya setelah huruf muqaththa'ah datang pembahasan tentang
kitab suci, begitu juga di sini. *{'*

@
(QS as-Saj dah l32l: 2)

|rgAi St e *-\,:ti,, ::+i f:i
Turunnya Alquran yang tidak ada keraguan padanya, (adalah)

dari Tuhan semesta alam.

Kata nazala di dalam Alquran terkadang tertulis dalam lafaz nazala,
nazzala dan anzala.Kata anzala yang menunjukkan muta'addi atar ada
objeknya afiinya Allah menurunkan Alquran dari Lauh Mahfuz hingga
tiba masanya ia melaksanakan peran di langit dunia. Sesungguhnya
anzalni,lKami telah menurunkannya (Alquran) pada malam kemuliaan.
(QS al-Qadar 197):1)
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Adapun nazala merupakan tugas malaikat dalam menurunkan
secara bertahap: dia dibawa nazalalfixun oreh Ruh Anin (tifuil). (es
asy-syu'ar0' [26]: 193) karena nazala itu sendiri artinya sesuatu iu,r"g
dari ketinggian menuju ke tempat yang rendah. Seperti kita menyambrit
sesuatu dari tempat yang lebih tinggi dari kita. saat itu kita tidak boleh
berpikir yang lain, agar benda tersebut dapat diambil dengan baik.

untuk itu Allah berflrman kepada Rasulullah sai: Katakanlah:
''fa'dlaw/marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh
Tuhanmu. (QS al-An'dm [6]: r5r) Kata ta'dlaw artinya 'aqbilfi/
sambutlah, tapi ia membawa makna 'dri/tinggi. Artinya, sambutlah
sesuatu yang mulia dan tinggi dalam menjalani hidup yang rendah/dunia
ini. Atau sambutlah kemuliaan wahai manusia bumi o"rr[a, keagungan
Tuhanmu di tempat yang tinggi, dgffi kamu selamat dan bihagia. kur"rru
ilmu Allah amat luas. Dia tidak mengumumkan dan menetaplan hukum
hari ini, esok lusa di televisi, tidak.

syariat Tuhan meliputi seluruh garis kehidupan kita, dia lebih
mengasihi kita lebih dari kasih ibu kepada anaknya. Syariatnya demi
kemaslahatanmu. Dia tidak memiliki tujuan atau maslahat pribadi
dibalik syariat itu, sebagaimana yang sering terjadi pada syariat
manusia.

Kapitalis saat 
_ 
membuat peraturan dan undang-undang

menetapkannya dalam bingkai "menguntungkan diri dan kelompoknya.;
Sangat mungkin intervensi hawa nafsu di dalamnya. sementara syariat
yang objektif apabila Dia tidak niengambil keuntungan dari peraturan
yang dibuat. Ini tidak terdapat kecuali pada zatAllah.

Ketik saya di San Fransisco, saya ditanya tentang eS at-Tawbah 33
dan QS saf 8. Mereka berkata Islam telah *roi,ri sejak 14 abad
lamanya, tapi sekarang masih ada penduduk bumi yang tidak menganut
Islam?

saya jawab: "Kalau kamu paham rahasia bahasa pada ayat itu,
maka kamu mendapat jawabannya. Kata 'luala:upun benci,,
mengisyaratkan tumbuhnya kaum kafu dan musyrik bersamaan dengan
munculnya Islam. Islam tidak membumi hanguskan dan melenyapfan
keduanya. Tapi, maksudnya kaum kafir dan musyrik terpaksa *.rgikoti
syariat Islam, walaupun mereka tidak menganut Islam. Karena mereka
tidak menemukan solusi kecuali dari Islam.

contohnya, saat dunia mengecam talak cerai dan poligami dengan
menyebutkan Islam kejam dan pelanggar HAM, tupi utti*yu Htu
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menemukan problematika rumah tangga kaum kafir tidak dapatdiselesaikan kecuari dengan ditetapkannya undang-undang cerai. Iniditetapkan atas persefujuin vatikan. Ini merupukln ,ruruh terhadapkebenaran Islam. 
-tn,ah riyuzhirahu 'ara aiir murtti. Artinya, hsyakkafihi/tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika keraguan ditepis,maka yang tersisa bahwa ii adalahbenar Oiri afi"ir.-

Kata y A, \ yang tidak ada keraguan padanya, yang tersisip di
antara kitab dan min _rabbi|dramin, artinya selama kitab suci Alqurandari Tuhan semesta alam, maka ia pasti benar dan tidak uou t ..ugru, oidalamnya. x**

-,4,r'.1. 
(Qt as-Saidah t32l:3)

v qi ;#4 e3J ;^ S'r;a <,j; I,o6"!4w#urj4r4.1
_lelapi mengapa mereka (orang krfii *"ngo)okon; .,Dia
Mu h amm a d m e n g a d a _ a d ak a n nla.,," s i o n, oiny, i i q: u, on i t uadalah kebenaran (1ang datan'g) dari Tuhan*", ,iu t"*,

memberi peringatan kepada kaim yang belum a*o7r,g kepada
mereka orang yang memberi peringatan sebelum kami,. mudah_

mudahqn mereka mendapat petunjuk.
Sungguh aneh bangsa.Arab yang menyambut firman Allah dengantuduhan_yang keji. padahal mlrek"a umat fashahah, baraghah danbaydn. Di antara mereka terdapat puru p.r;urgga dan sastra yangterkenal, bahkan kemampuan sastra itu terus diasah dengan diadakanlomba dan pameran kreativitas. Daram perrombaan iu, pu-.runkreativitas tidak ada diperlontonkan kecuali kuaritas yang bagus. Sebutsaja pasar 'l,kaz dan Zn Majaz merupakan puru.'r.ni llng begituterkenal sebelum Isram. Di sini te.krmpul para pujangg;;ui'ru*.awan.

. -S"gg,h aneh, mereka tidak dapat membedak an antarakaram Allahdan hasil kreasi manusia. Terlebih Alqrrun terah menantang yang palingfasih di antara mereka unfuk memtuat satu surat seperti Alquran.Alquran menantang bangsa Arab dan ini merupatun t.to* atan bagibangsa Arab. Karena Atquran secara tidak lanisr;t;;;;;kui bahasadan kedudukan orang Arab. Karena tantangan tidak diberikan kecualikepada sesuatu yang berimbang.
Tapi sayang, saat mereku tiduk mampu merawan, mereka menuduh
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dengan tuduhan bahwa Muhammad adalah seorang pujangga,

Muhammad tukang sihir, Muhammad gila, Muhammad diajar oleh

orang asing ... tanpa alasan. Mereka juga menuduh Alquran dengan

nada yang sama, padahal mereka tahu pasti bahwa Alquran kalam
Allah. Buktinya, saat Walid bin Mughirah saat mendengarnya berkata:

"Demi Allah, bahwa Alquran itu alunan indah, ia di atas dan tiada yang

lebih di atas darinya."
Sebenarnya, mereka tidak dapat membantah Alquran sebagai

firman Allah, yang mereka sesalkan kenapa dia turun kepada

Muhammad, bukan kepada pembesar Quraisy. Mereka berkata:
"Mengapa Alquran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari
salah satu dua negeri (Mekah dan Thaifl iniT (QS az-Ztil$rif [a3]: 31)

Permintaan dan ketiak relaan itu dijawab dengan: "Apakah mereka

yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara
mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa

derajat. " (QS az-Zukhrif la3]:32)
Bila Allah telah memberi rezeki dunia di arrtara manusia, maka

untuk urusan akhirat Allah tidak memberi campur tangan manusia di
dalamnya, karena ditakutkan hawa nafsu dapat intervensi di dalamnya.

Risalah adalah kasih/rahmat dad' Allah yang dikhususkan kepada

hamba-hamba-Nya yang disukai-Nya: Allah lebih mengetahui di mana

Dia menempatkan tugas kerasulan. (QS a1-An'6m 16l: Da)
Alquran telah membantah tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah. Saat

mereka mengatakan Nabi Muhammad gSla, Allah berfirman: "Nun, demi

kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nilcrnat Tuhanmu kamu
(Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. sesungguhnya bagi kamu

benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya-

sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. " (QS al-

Qalam [68]: 1- )
Orang gila tidak mungkin berakhlak mulia. Orang gila itu bergerak

secara naluri dan tidak dapat memilih. Ia bagaikan hewan. Orang yang

normal memiliki ikhtiar yang beragam. Bila disakiti ia akan membalas

atau dapatmemaafkan. Orang yang berakhlak mulia selalu memaafkan:
*Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas
(tanggungan) Allah." (QS asy-Sy0relazl: a0)

Bila dikatakan Nabi ahli sihir, maka menepisnya mudah. Kalau dia

ahli sihir, tentu dia akan menyihir seluruh manusia supaya beriman.
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Kenapa dia tidak menyihirmu? Selama bangsa Quraisy selamat dari

sihir Nabi, ini bukti bahwa Nabi bukan ahli sihir dan tuduhan itu dusta.

Ada perkataan mereka Nabi ahli syair, ini sangat aneh. Di antara

mereka terdapat para pujangga dan sastrawan, sedangkan Muhammad
tidak pernah membaca syair. kepandaian tidak mungkin muncul tiba-
tiba di usia 40 tahun. Kami tidak mengajarkan syair kepadarya
(Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginy.r. (QS Ydsin [36]:
6e)

Saat mereka tidak ada alasan, disebutlah bahwa selain ucapan ini
ada ucapan lain yang berbeda. Jadinya, apakah mereka berkata Alquran
itu tiada keraguan (QS as-Sajdah [32]: 2) atau Alquran itu penuh tipuan?

Atau kata am/atau di sini datang untuk menepis ayat sebelumnya.

cl!: C "F\ '*"r!,. sebenarnya Alquran itu adalah kebenaran (yong

datang) dari Tuhanmu. Kata bal/tetapi untuk istidriik/menjelaskan, tapi

di sini ia berguna untuk membatalkan pemyataan lfpt. Seperti ucapan:

Zaid tidak bersamaku bal/tapi Amru yang bersamaku. Kita menepis

kepalsuan, dan menetapkan Alquran itu benar dari Tuhan.

flaq/benar adalah sesuatu yang tetap dan tidak mengalami

perubahan. Contohnya hakim yang ingin menetapkan hukum dengan

benar dia akan berusaha membolak-balik pertanyaan agar kejujuran
terungkap. Karena kejujuran tidak mungkin kontradiksi.

Contohnya, ada seorang melapor kepada hakim tentang saudaranya

yang pinjam uang tapi tidak dikembalikan. Sementara saudaranya ini
yakin hutangnya itu telah dibayar. Tersangka disuruh hakim untuk pergi

mencari uang yang boleh jadi terjatuh di jalan. Karena lama sekali

hakim berkata kepada pelapor: "Kok temanmu lama sekali datang

kemari?"
Pe\apor berkata: '.Ya iya\ah, karena tempatnya lauhl'
\\sr\trgurs,r\tr\r\i,\\dr,\>\xm\nsurrg\u\e\$r,mem\uyut\u\ang

di suatu tempat yang jauh dari mahkamah, namun pelapor
mendustainya.

Selanjutnya 4iji d; /"i ,, dUi 6 t1'Jt )y. agar kamu memberi
peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang
memberi peringatan sebelum kamu. Nabi Muhammad berfirgas sebagal
basyir/penyampai kabar gembira dan nadzir/penyampai kabar duka.
Tapi kenapa di sini dikhususkan kabar duka? Karena di sini dia datang
kepada kaum yang akidahnya telah rusak.
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Ayat y.J ; * c; ri6i 6 yang beltrm datang kepada mereka
orang yang memberi peringatan sebelum kamu bertentangan dengantidak ada suatu umat pu, merainkan terah acra pacranya seorangp-entberi peringatan.(es Farhir l24l: 24) dan (es ar-Isra, [17]: r5).Jawabannya, tidak ada yang be.tentangan. Maknanya, sudah tidak adalagi pemberi peringatan dalam masa yang dekat, ini tidak menutupkemungkinan adanya nazir jauh seberumnya . Hai Ahri Kitab,sesungguhnya telah datang kepada kantu Rastil Kanti, menjeraskan
r'y ::::'. Kami) kep atramu ketiki te rputus (p en giriman) ras u t-rasur. (esal-Mdidah [5]: 1e)

Kalau tidak dari mana mereka tahu bahwa A,ah pencipta rangit danb",1,, (QS Luqman 131l: 25) Tenru ini sisa/bek", p;ni;;;ui;n para rasulterdahulu" Atau kelompok yang rnengikuti ugi^u v?ig 
"u"rrr 

yangdisebut dengan agamahanif.
j)q ida muclah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Mudah-

mudahan adalah kata yang memberi harapan. Bila ,,semoga/harapan,,itu
datang dari Allah, maka harapan itu pasti ter-wujrd. krr"na Alrahmengharap semua makhluknya beriman, agar meraih surga di akhirat.

Kemudian permasalahan pindah kepada asal pencipl[ u1u_. ***

Masa terciptanya alam semesta
(QS as-Sajdah [32]:4)

{'r-\ i r5 fu e\^*.i.t1J G;.IS ;;6Ai';rtr,si,iJ,i
ly' r" . l2,, .ri e / ,,,'- aili\;U{, $ n -ri, n#6",#i *

Allahlah yang menciptakan rangit dan bumi'ron opi yong ada ctiantara keduaryta dalam enatn masa, kemuclian Dia bers,i*oyom
di atas Arsv. Tidak acra bagi kamu serain daripacra-ivo-r,"orong
penolong pun dan tidak (puta) seorang pemie,.i ,yr1a:o,.'Uotuo

apakah kamu sekalian ticlak memperhatika.n?

. Pada ayat ini dijeraskan bahwa Ailah menciptakan langit dan bumidan apa-apa di antua keduanya unruk u.*iriJ-ui d; manusia.Manusia adalah makhruk mulia nomor satu, raru diikuti oleh hewan danbenda. Tapi kemuliaan ini a_pakah tercapai berkat usaha dan kerla kerasataa pemberian Tuhan? Ini urug.rih-Nyu, maka munusia harusbersyukur atas anugerah yang jatulikepada diri mereka bukan kepada
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yang lain.
Benar, bahwa manusia makhluk mulia di alam ini, dan makhluk lain

berkhidmat kepadanya, tapi penciptaan makhluk lain itu rebih sulit dari
pada penciptaan manusia. sesungguhnya penciptaan langit dan bunti
lebih besar daripacla penciptaan manusia. (QS al-Mu'min [40]: 57)

Kenapa? Karena usia manusia terbatas, walaupun panjang tetap saja
berakhir bila sudah ajal. usia yang ada ini pun bukan miliknya. Dia
sangat terpengaruh dengan perubahan. Yang kaya dapat miskin, yang
sehat dapat sakit, yang kuat dapat lemah. Sedangkan bulan, bintang
tidak mengalami perubahan seperti ini. Kita tidak pernah melihat bulan,
matahari rusak dan mati seperli matinya individu manusia.

Lebih jauh lagi manusia hanya melayani diri sendiri dan lingkungan
sekitar, sedangkan matahari melayani seluruh makhluk. Bila diyakini,
hingga kafir sekali pun bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi,
maka ini adalah bukti awal atas keberadaan Tuhan.

Penciptaan langit dan bumi merupakan bagian dari rahasia irmu
Allah. Tidak seorang pun dapat berkata: "Beginilah alam diciptakan."
Karena penciptaan aiam dan manusia tidak pernah diperlihatkan Allah
di hadapan manusia. Hanya Allah yang tahu, dan informasi yang benar
hanya datang dari-Nya, bukan yang lain. Aku tidak menghadirkan
mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi clan tidak (puta)
penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-
orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. (QS al-Kahfi [18]:51)

Untuk itu Allah mengisahkan kepada kita penciptaan Adam dan
penciptaan langit dan bumi. Bagi Allah penciptaan itu memerlukan
waktu atau tidak? Tidak. Cukup bagi-Nya berkata: "Kun/jadilalt,,, maka
jadilah ia. Ini berbeda dengan manusia yang memerlukan waktu. Jadi,
bagaimana mungkin di sini disebutkan penciptaan langit dan bumi
terjadi selama enam hari?

Jawabnya, dicontohkan ke kita, kita hendak membuat yoghurl
dengan bahan susu ditambah ragi dan selesailah pembuatannya. Susu
tadi dipanaskan hingga derajat tefientu selama i atau 8 jam, maka
berubahlah susu menjadi yoghurt. Proses penciptaan yoghurl hanya
sebentar, tapi terciptanya yoghurl sendiri memakan waktu 7 s/d 8 jam.
Begitu juga dengan proses penciptaan langit dan bumi hanya terjadi
dengan kata kunijaclilah. Tapi terciptanya memerlukan masa 6 hari.

Kisah penciptaan langit dan bumi 6 hari dikisahkan dalam 7 surat: .1

surat al- 'Ar6.f, Yfrnus, Hfid dan Hadid, membahas tentang penciptaan
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langit dan bumi tanpa membahas isi di dalamnya. 3 surat al-FurqAn, As-
Sajdah dan Qaf, membahas tentang penciptaan langit dan bumi serta isi
di antara keduanya. Seakan-akan diciptakan sampulnya terlebih dahulu,

baru kemudian diciptakan isinya.
Kata 6 hari bagi manusia sangat terkait erat dengan peredaran

matahari. Tapi bagaimana mungkin dikatakan 6 hari padahal matahari

dan bulan sendiri belum diciptakan.
Kita katakan: maknanya kedua diciptakan masanya sama dengan 6

hari, dalam takaran kita saat ini. Kalau tidak satu hari di sisi Allah,
berbeda dengan sehari di sisi manusia. Satu hari menurut Tuhan dapat

diartikan dengan 1000 tahun dunia: Sesungguhnva sehari di sisi

Tuhanmu adalah seperti seribu tahttn menurut perhitunganmu. (QS al-

Hajj 122): 47) atau t hari akhirat : 50.000 tahun dunia. Malaikat-
malaikat dan Jibril naik (ntenghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang
kadarnya lima pttltth ribu tahun. (QS al-Ma'drij l{: a)

Penjabaran 6 hari ini tidak terdapat kecuali pada surat Fushshilat 9-

12. Junrlah semua 2+4+2:8 hari. Bagaimana 6 hari yang global:8 hari
yang dirinci? Bila dipahami bahwa 2 di akhir adalah sisipan. Arlinya,
(2) 4 bumi+2langit: 6 masa. Jadi, tidak ada perbedaan. Kalau kiranya
Alquran ittr bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat
pertentangan yang banl,ak di dalamrya. (QS an-Nisd ' [4]: 82)

.;""i1 * G'9\ i kemtulian Dia bersemaycmt di atas 'Arq). Allah

berbicara dengan kebiasaan yang terjadi pada manusia, bahwa raja atau

penguasa tidak akan duduk tenang kecuali setelah segala urusan selesai.

Makna istawd adalah sha'ada/naik, jalasa/dudtrk dan istiqarra/
n'tenetap. Semua makna ini dapat dijadikan pemahaman bagi ayat ini.
Tapi bagi Allah yang "tiada sesuattt pun yang serupa dengan Zat-
I'l,vo," (QS asy-Synrd l42l: I i ) hal ini tidak layak.

Sebagaimana keberadaan Allah tidak seperti keberadaan kita.
pendengar tidak seperli kita, begitu 1u.ga istaw6, ia tidak sama dengan

istatta manusia. Bila kita masuk ruang tamu lurah, camat, walikota,
gubernur dan presiden, tentu keadaan masing-masing tempat berbeda.

Semuanya sesuai dengan kondisi masing-masing. Bila manusia berbeda

satu dengan yang lain, apakah kita dapat menyamakan diri kita dengan

Tuhan?

Penggalan ayat istara dilanjutkan dengan \3 d) q !:t $ $ r'

eil tidak ada bagi kamu selain daripada-I',lya .seorang penolong plttl
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dart ticlak (pula) seorang pemberi sltafaat' Wali adalah orang yang

melindungi*.,, o"rtuill;E#;' p* uoutut' tempat curahan hatimu'

Syali'tpemberi 'yo|oo' 
yaitu orang yang menggenapkan

kekuranganmu. Beda'i.i[i;r.li"uii uOufun orang yang menolongmu

dengan dirinya sendiri' Sementara syqfi' adalah perantara yang

;#;;;;;'untur Jitotong melalui orang lain'

Pada hari ftiu']1ut* 
'11u11i'ia 

tidak *tfi'ft[i wali dan sya'fi' kecuali

Allah, dalam ayat iain disebutkan: 'p;';;l' 
kamu clitimp-a bahaya di

lautan, niscctya hilanglah siapa yang.;;;;', serut kecttali Dia' Maka

tatkala Dia menyelrrfrii"- l;o*u t n"ao'ro'ior, ko*u berpaling' (QS al-

lsra' [17]: 67) Tidak ;Ju yung dapat menolong' kecuali Allah'

';r;;'ra'ra\mak-'aapofoifo'n'tidakmemperhatikan'?Seakan-akan

masalah ini harus tetap tertanam di dalam jiwa. Jangan penrah lupa

Tuhan. Karena **'i" makhluk yu'g 
"1"1J 

berubah' Peristiwa selalu

membuat ,,'u"otiu'tiautt stabil' f'lunt"iu itittudut'g kaya 
'dan 

miskin'

sehat dan saL't, ttuaiou1l r"-"r"t' U";[ iit' tiuou 
-ada wali dan syafi'

kecuali Allah' a hati akan tenang. Contohnya,

,...?;',"-:Lr','[\:,1f[l,jt,,1 [t{ "aunetu,, 
anak masih keci1 dan

tidak ada yang mengasuh dan mencari '"'Jki 
untuk mereka' Kenapa

takut dan tt*ut'-uiu' anak-anak kita? Apakah kita yang

menciptakannyu, ?ut"* Ji sana ada Tuhan pencipta mereka yang

-."f "i"* '"'"ki 
anak-anak kita'

Kenapa takuti'B;kankah Islam-meniamin asuhan anak yatim' agar

dapat hidup '""'"i;;;'-i^t:; 
tt*'riri-lv'n oun ibu' Jadi' selama kita

bersandar puOu f.ilulr*?urrg l\aul,ut,uru i'tu,i menjadi tenang' Kebaikan

;;ffi;;d^u'ri,,v' akan GPada A1lah' ***

(QS as-Saidah [32]:5)

t(;; 4 4LU".;';r\'tv:lii G'i{tri
'i-L:rl\rr*'afi iJt'*

Dia ntengat"' u*'on dari langit ke bumi' kemtrdian (urusan) ittt

naik kepada-Nya dalam.sattt hari yang kailarnya (lamanya)

a'l' a-l ah' s eribu tahtut menuntt p erhittmganmu'

Pada ayat ini berisikan penolakan atas-pend'rypI" filosof yang

berkata uanwa--^etian Mahakuasa*l;, tvtatra Pencipta' tapi Dia
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Tarsrn Sye'Rawi Ju_to ro

menrnggalkan kekuasaanxya di aram raya. ini berjalan sesuai denganaturan yang dibuat-Nya. elgu,.anlur.ang jam v"r*;;r.iptakan jam,kem udian men i ngga r[u, 1, ni- 1*' u.r..rr= j r.riirir...rr, sistem yangberlaku. Kita kataka" ,id"f..'iiruf, uauruf, Tuhan _ ..rgu,rr urusanhamba-Nva dan Dia ooriu*m)io' Mengttrushal itu.
Kalau bukan itu ar-tinya. apa makna i..y \s;.,-j_i \ Allah, rictakmengantttk dan fidak tirfur.. (.QS a,-Baqarah 

'L2r; 
255) Benar T,hanmeninggalkan alam raya ini G{rl;i.:.r1u., dengan at ran, tapi irusemua retap daram genggaman-Nva. Bila Di" i;;i;'.rrgruur, aturanitu, Dia dapat melakr"trri,iv".^s'"p"i i 

"pi 
yurg iioui'-"_i"t* pada diriNabi Ibrahim, atau a* yuig,io-it **garir saat Nabi Musa memberah

l:X. 
r".un. rni bukti t;til;ii# q;rr.,, J";;;.;ap mengarur

{Jntuk itu kerika diranya kepada Arif-Birah renrang seriap wakrttDio datam kesihukan. (a-s ,;:ili;an tssl:-)d;.ff kerja ruhansekarang' semenrara. r.*ru ,rllirllrrr-, r.,rrri.,., Dia' Lerkata : L mit.yubdiha wa ra t,obtocriha. illrh tirggur n,.n,ur.rtt-u-, dan tidakmenciptakannva. Meninggikan lri, trrr-i?",ill;;r*illi, or*n, un*lain' Maksudn,a. semua terah siap sejak duru yang tinggar adarah karak t t n, i a ct i t a h oaii e r rah. ;s;; ;Ii;T,r"il rn., r dan berproses.Kata yaqittu tahu/bi, o",irir'kepadanya pJ;, 
";;r, 

ngguhnyaperinrtrrt-Nva apabira. Dia nengh",ia"ri, slstt.o.tu han.t.arah yaqirtt rahuberkata kepacria'a" "Jacr,ah.ti *rir'"r",Ladirahia, 
eS y6sin 

136l: g2men,njukkan balwa sesuatu itu sudah ada, tinggal menunggu perintahdari Allah: ,.Jadilah 
kamu dalaJb*rr. yang diperintahkan.,,

_ 
Allah ,re:'lt ;t *t*)t i ?,lt j.qii, mengatur LU"Ltsen dari langit kebumi, kemudian hasil kerja itu dilaporkan kepada_Nya , 4l LX i

"yrff,#lirlliirr,r,*naikkepacta-Nya.A|ahmengutusmataikatke
m anu s i a di s e b u t r* p'UZ 

!, ::0,;::,,; Ul ;: _:;*f 
' 

J:fid ensln 
:Ts?:1,an 

g di i rfti 
"r"r. 

- "i"t# 
o i,a u p rnttuiun.:1ri * ;r- .j,, ,,

yraryawataaour,:;;i;,,;i,';,-;,i::;:;,:;:,',;:'r,rri{K,i,
bagi manusia : I hari 

-Urgi 
_ri"it" i.'rrir:n ra, apavang terjadi dalamkisah Nabi Suraiman: "srrpokah' ii ,;;;, kamu sika-rioiyong sanggltpmembawa singgasananya kepacralr,,ni)u* mereka daiang' kepadaku

726



-:r dengan
r::ien jam,
ir.ail1 vang
L.-.: tlruSan

! .::. ridak

Tuhan
tapi itu

aturan
:.,Ja diri
'; ll:elah
'. -r.gatur

' ttktu
l',than
--,ttitt'

..dak

-: rilt&

.---.r

: . ,.,:1

AS-SAJDAH 32,Jut21

sebagai orang-orang yang berserah dlri. " (QS an-Naml 1271: 38)

Pertanyaan ini telah dijawab oleh manusia atau jin, tapi dijawab oleh

malaikat pandai yang bernama Irit. "Aku akon datang kepadamu dengan

membawa singgasana itu kepadantu sebelunt kamu berdiri dari tempat

cludukmu,. sesungguhnya aku benar-benat kuat untuk membawanya lagi
clapat dipercaya. " (QS an-Namll27):39) maksudnya sejam atau2 jam.

Tapi Zat yang lebih pintar berkata: "Aku akan memba**a

singgasana itu kepadamu sebelum ntatamu berkedip." Maka tatkala

sulaiman ntelihat singgasana ittt terletak di hadapannla. (QS an-Naml
p7| aQ Untuk itu saat Sulaiman melihat Aras berpindah, Dia pun

berkata: Ia pun berkata; "Ini termasuk karunia Tuhanku untttk mencoba

aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nva)'(QS an-

Naml l2l: aQ Jadi, kerja itu tergantung kekuatan pelakunya. Tambah

kuat, waktu yang diperlukan semakin kecil. Telah kita jelaskan ini pada

pembahasan Isra' dan Mikraj.**+

@
(QS as-Sajdah [32]:6)

+)( 3.rir,&AG.#Vai
Yang demikian itu ialah Ttthan Yang mengetahui yang gaib dan

yang nyata, Yang Mahaperkasa lagi Maha Perwayang.

Dzdliko kata tunjuk kepada pengaturan Allah atas segala urusan

langit dan bumi, kemudian kontrol dan penilaian. Itu semua terjadi

karena Allah :t@r: +, il6 Tuhan Yang mengetahui vang gaib

karena Dia "g)t 'S-;lt Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat ini manusia diajarkan bahwa pemerintah harus mengontrol
yang diperintah.

Mengetahui yang gaib maknanya bahwa Allah lebih mengetahui

lagi hal yang nyata. Disebutkan syahddah/nyata ]dJrltuk menepis dugaan,

karena Allah ghaib, Dia hanya tahu yang gaib.

Makna syahddah telah kita bahas saat membahas, Dia mengetahui

perkataan (yang kamu ucapkan) dengan terang-terangan dan Dia
mengetahtti apa yang kamu rahasiakan. (QS al-Anbiy1l 121): 110) Di
antara makna jahr adalah suara ribut yang tidak dapat dibedakan

manusia siapa pengucapnya. Sedangkan Al1ah Maha Mengetahui siapa

berkata apa, walaupun terjadi di keramaian atau saat demonstrasi.
'Aziz/Mahaperkasa yang tidak pernah dikalahkan dan intervensi
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Tepsrn Sva'newtJnm to

dalam pekerjaan-Nya. tidak seorang pun yang mengantisipasi saat Dia
berkehendak. Walaupun Tuhan itu 'Aztz tapi Dia Rabim/Maha

Penyayang.***

Proses kejadian manusia dan kebangkitannya di hari kiamat
(QS as-Sajdah [32]: 7)

@ p9 "r {^^ii,{-K; 
"';t;:; zd|?'iA" $t

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baikttya

dan Yarug memulai penciptaan manusia dari tanah.

Khalq/pencipta adalah mengadakan sesuatu dari tiada dengan satu

hikmah dan tujuan. Penciptaan itu bukan sesuatu yang sia-sia.

Terkadang manusia berpikir bahwa sebagian makhluk tidak ada

gunanya, atau kenapa ia diciptakan tidak lebih baik dari apa yang ada

saat ini? Kepada mereka kita katakan: "Tidak selalu yang akan datang

itu lebih baik dari yang telah ada." Contohnya, tukang besi mengambil

besi lurus untuk dibengkokkan, anaknya berkata: "Kenapa ia tidak
dibiarkan dalam wujud lurus." Ayahnya berkata: "Bahwa besi ini baru

dapat dimanfaatkan kalau ia diolah menjadi bengkok sesuai dengan

fungsinya."
Dalam hal ini kita pahami hadis Nabi Muhammad tentang wanita.

"Mereka diciptakan dari tulang rusuk. Bila dimiringkan akan melonjak

ke atas, bila diluruskan akan patah, bila dibiarkan tetap bengkok. Maka

b aik-b aik menas ihati w anitd. "
wanita dalam keadaan seperti ini adalah baik. Kelembutan wanita

sangat diperlukan untuk mendidik dan menjaga baY dan anak-anak.

Sedangkan laki-laki, baik untuk menjalani aktivitas hidup dan

mengaturnya.
Terkadang Allah menciptakan manusia dalam keadaan bodoh, tapi

di sisi lain dia memiliki otot yang kuat yang dapat mengangkat barang,

sedangkan kita tidak mampu mengangkatnya. Orang yang pendek

terlihat cacat dalam kependekannya. Tapi ia memiliki keunikan dan

kelebihan. Boleh jadi karena tubuhnya yang pendek ini dia mendapat

kerja. Untuk itu tidak layak seseorang untuk merasa tinggi dari yang

lain. Hanya karena dia merasa memiliki keunggulan. Karena orang lain
juga memiliki kelebihanlkeunggulan dari kita. Allah telah membagi

bakat dan keunggulatbagi semua. Bacalah QS al-flujuratl49):ll.
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t

:A F -;;( 
al:r yang membuat segala sesuatu yang Diaciptakan sebaik-baiknya. Setiap makhluk memiriki fungsi denganbakatnya masing-masing. Bila orung normal dan cacat rela terhadaptakdir Tuhan, tentu dia atan mulia aeigun cacatnya itu.Bila Allah me,nc1n1a5a1 dengan..sebaik-baik cipta, kenapa Diamenciptakan orang kafir? Kita jawlb: "Kalau bukan k;;" kafir, makamanusia tidak akan merindukan iman. Kalau tidak ada kezaliman,manusia tidak akan merasakan indahnya k.ud,;r.,; Jadi. Arahmenciptakan sesuatu dan menciptakan r."ouriturryJ""r";i;x'ipenyeirnbang.

* q ou;yr eg t": cran yang memttrai penciptaan manusia dari
tanah' Manusia yang dimuliakan dari selumh makhluk diciptakan Allahdari tanah yang merupakan jenis makhluk terendah. Semua makhrukberkhitmad kepada manusia. Seterah rnanusia, makhluk di ba*uhryuhewan' tumbuhan dan terakhir tenaa mati. Tapi saat bendadiperintahkan Alrah sebagai ,uru.un cium untuk mencapai nilai ibadahdalam haji, maka kita teiuka, -urrriu berlomba-1o-L'u -.r.iumnya.Padahal ia batu, dan manusia makhluk muria. Itu semua diminta Arahuntuk memecahkan sifat kesombongan pada diri tnanusia, agarseseorang tidak sombong pada yang Iain.

Dalam masalah pencrptaanAd"am, Alrah terkadang mengatakan diadiciptakan dari air lgl y:lrlnt;ii1:' )p dari debu ffls ui_r<unn 1rs1,37) dari tanah liat (eS.al-Mu'-ini,n ti:r: 12) darirurir, ,"*uikar (eSal-Hijr [1s]: 33) hamain.masniln 1gs ur_n1, tl;i, ;h*'aimana inidapat terjadi? Kita jawab:.ini merulakan proses dari satu penciptaanAdam' Air dan debu b,a digabung 
-;enjadi 

tanah liat. Tanah liat biladibiarkan menjadi hamain mosnu,tlbila dibiarkan kering menjadi tanahtembikar. Jadi, benar bira dikatakan .unusia diciptakan dari air ataudari debu atau dari tanah liat Oun ,.t.-rryu.
Sedangkan manusia setelah Adam -seperli kita- diciptakan Arlahdari air yang hina. Tapi jangan ru*fri kita memahami tahwa Allahhanya dapat melahirkan munirsia blla.;l" sepasang manusia (laki_lakidan perempuan). Tidak, D_ia marnp,i' ,r"n.iptuL, manusia tanpapasangan seperli: Adam, Hawa dan Isa.as. Terkadang dapat sajapasangan suami istri tanpa anak atau mandul.
Kepttnyaan Attah-tah 

.kerajaan rangit dan bunti, Dia merciptakanapa yang Dia kehendaki, Dict memierikan ,rri;;;;")"rn*r,o,
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Te.psin Sye'ne.wr Jnm ro

kepada siapa ycutg Dia kehendaki dan memberikan anak-cmok lelaki
kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganttgerahkan kecluct
jenis laki-laki dan perempuaLt (kepada siapa yang clikehenclaki-iVya),
clan Dia menjaclikan mandul siapa yang Dia kehenclaki. sestngguhnya
Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa. (QS asy-Slur}tg2l:49-50)

Ini adalah kuasa Tuhan bukan sekedar gerakan rutin sesuai dengan
mekanisme. Ini adalah hibah/pemberian dari Allah. Dia memberikan
anak-anak perempuon kepada siapa yang Dia kehenclafri. (eS asy-
Slurd la2l: a9) Menariknya Allah memulai dari perempuan, karena dia
adalah pemberian yang terkadang tidak diharap oleh manusia. Tapi saat
Allah mernudahkan rezeki orang tua berkat lahirnya anak perempuan ia
pun gembira. Bahkan anak perempuan ini menikah dengan seorang laki-
laki yang lebih baik kepada orang tuanya dibanding anak laki-laki
kandungnya.

Kalau keluarga mandul rela dengan kemandulan yang dihibahkan
Allah, niscaya Dia akan memberi mereka anak. Semua anak-anak akan
merasa sebagai anak-anak asuhnya. Ini lebih baik, karena kita pernah
menemukan seorang anak kandung membunuh ayah dan ibunya. Jadi, ia
dipinta rida dan yakin bahwa mandul adalah hibah, sebagaimana
melahirkan itu hrbah.

Kembali pada kajian utama. cendekiarvan membuktikan kebenaran
ungkapan Alquran bahwa manusia diciptakan dari tanah, dengan hasil
penelitian menemukan bahwa tubuh manusia terdiri dari unsur-unsur
yang terdapat pada debu atau tanah. Di dalam tubuh manusia, debu
terdapat 16 unsur yang sama. Yang utama dari unsur itu ialah oksigen,
karbon, hidrogen, nitrogen, sodium, magnesium dan potasium.***

(QS as-Sajdah [32]:8)

y $e 'i!c tr,{t3 '}1;*
Kentudian Dia menjadikan keturunann)a dari sari pati air yang

hinct (air mani).

Nasl/keturunan adalah injai dan ztn\;ofu. Suldlah/intisari arlrinya
khaldshah asy-q/a'lttsallu minh/saripati sesuatu yang kamu peras
darinya. Intisari adalah sesuatu yang paling baik yang keluar darinya.

Keturunan ini dan intisari ini diciptakan Allah dari nta'/air.sperma
laki-laki dan ovum wanita. Air ini disifatkan Allah dengan mahin/hina.
Karena ia keluar dari saluran air seni. Mani pun akan mengalir seperti
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AS-SATDAH 32.Jut21

air seni, bila tidak sampai kepada rahim.
Air yang hina itu sungguh mengagumkan. Dalam spelma yang

dipancarkan itu terdapat jutaan calon cabang bayi. yang jadi aaiinya
hanya satu. Bayanglan betapa detailnya ciptaan Tuhan"dan betapa
agungnya Pencipta. Dalam atom yang kecil itu terdapat unsur tubuh
manusia secara sempurna. Di dalamnya juga terdapat unsur warra.
jenis, dan sifat.

Telah kita jelaskan di dwia zar/atont bahwa setiap kita telah
menjadi atom dan sel hidup sejak pada diri nenek -oyurg kita Adam.

, z .- no 
(QS as-Sajdah l32l:9)

/ .. --:t?/ z n 7i ,?,, 1r.. * 4 .. l II , ).72 7.t,)Ja. Yb e-:Jl AJ J*-J 7f5,rHq!:Li_.
! 6,Kr,ciliiGJ6

Kentudian Dia men,v*entpurnakan dan menittpkan ke cralatn
(tubuh) nya ruh (ciptaan) -N,va dan Dia me,iidikan bagi karutr

sekalian pendengaran, penglihatan da, ltati,. (tetapi) kamu
s ekalian s edikit sekali bersyttkur.

Tasutiyah/penyempurnaan ini telah terjadi sebelumnya pada
manusia pertama (Adam) yang diciptakan Allah melalui thin/tinoh.
Sebagainrana firman Allah: Maka apabila Aktt telah menyempurnakan
kejadianm,,ct, dan telah meniupkan ke dalantn,v-a ruh (cipta"an) Ku, maka
hrnduklah kamu kepadarrya clengan bersujttcl. (es al-nur [15]: 29).
Begitu juga halnya dengan keturunannya telah disempurnakan melalui
beberapa tahapan. Dan nutfah, 'olaqah, muclhgah..-. dan seterusnya
hingga akhirnya ditiuplah ruh.

Bila manusia tidak dapat melihat proses kelahirannya, maka Allah
telah memberi sinyal bagi kita untuk melihat proses kematian sebagai
dalil berlawanan darinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa
menghancurkan bangunan adalah kebarikan dari mendirikannya.
Tingkat yang terakhir itulah yang pertama kali diruntuhkan.

Begitu juga manusia, terakhir kali masuk adalah ruh dan ia perlama
kali keluar. Saat ruh keluar tubuh menjadi tegang. Ini disebut dengan
shalshal. Kemudian berubah aromanya, padi saat ini menjadi haLma
nrusnlill. Tubuh menguap dan mengeluarkan air, hingga ia menjadi
tanah dan debu. Ia pun kembali kepada asalnya yang pertama, yaitu

IIH
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thin/tanah.

id'tt1 :.7b Lfl' F 
'fr1 

clan Dia menjadikan bagi kamu
sekalian pendengaran, pengrihatan cran hati. Ahli organ tubuh
mengatakan bahwa setiap anggota tubuh memiriki fungsi. Tapi kapan
anggota tubuh ini melakukan fungsinya? Telah ditltapkan bahwa
telingalah anggota.tubuh perlama yang melakukan fungsin'ya. Buktinya
saat kita letakkan jari di depan mataiya, maka mata itu tidak berkedip
dan bergerak. Berbeda saat ierjadi suara di sekitar bayi, ia akan terkejut.Itu karena dia mendengar begitu ia rahir, sedangkan mata baru dapat
melihat setelah 3 s/d 10 hari.

Telinga itu sendiri tetap berfungsi walaupun kita tidur. Untuk itu
dibuat jam beker agar dapat membingunkan orang tidur. Sedangkan
mata tidak berperan saat tidur. Allah menjelaskan nit mi pada Ashabul
Kafi: Maka Kami tutttp teringa mereko blberctpa tahun ti)hm gtra itu.(QS al-Kahfi [18]: ll) Agar dapat tidur parrang mutu telinga ini
ditutup.

untuk itu Arquran seralu mendahurukan pendengaran dari
penglihatan. Kecuali satu ayat c;t ep;i kami terah merihat dan
menclengar. (QS as-Sajdah_[32]: 12) Karena ini menggarnbarkan tentang
apa yang disaksikan pada hari kiamat. orang kafirl-angat terkejut saalmelihatnya baru kemudian terdengar orehnya jerita"n orang yang
meronta minta tolong.

Keagungan Alquran bahwa pencrengaran/sama' dituris dengan
tunggal sedangkan pengrihatan/absrtarjamak. Itu karena telinga tilak
punya tutup yang dapat menyaring suara, sebagaimana mata memiliki
kelopak yang dapat menutup mara saat objek tldak ingin Jilihat. Jadi,telinga mendengar satu kesatuan antara saya kamu dan semuanya.
semua kita mendengar har yang sama. Sedangkan pengrihatan berbeda-
beda. Apa yang kamu lihat terkidang bukan yang saya lihat.

Kata basyar/pengrihatan tetap jamatr tecuaii pada satu ayat.janganlah kant, mengikuti apa yang kamrt tiiat memprutyai
p en g et a h u an t e nt an gny a. s e s tn g guh ry,* a p e n d e n g ar a n, p e n gr i h at an t] anhati, semuanlta itu a-kan climinta-perianggungan iawabnya. (eS al_IsrA
l17l: 36) Ini membahas tentang pirtu"ggurglu*uUur. furgg.,rg jawab
tiap individu adalah satu, maka iu ai."u"t oata,, wujud run|lgat/mufrart.
sangat sesuai ungkapan pendengaran, penglihatan, hati iielah kisahperistiwa penciptaan karena manusia lahir dari perut ibu tidak
mengetahui apa-apa. Dengan indera ini dia pun rnendapat pengetahuan.
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AS-SAJDAH 32,Juz2t

Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS an-Nall l16l: 78)

Jadi, indera ini perlu dalam kehidupan manusia sebagai khalifah
Allah. Dengannya dia dapat hidup dengan yang lain. Kalau tidak ada
ilmu bagaimafla ia dapat bergaul di lingkungannya?

a1:ii5 $ ,ry (tetapi) kamu sedikit sekali bersyuktrr. Serelah

penyebutan nikmat hidup dan indera dalil bahwa nikmat itu harus
disyukuri. Tapi sayang hanya sedikit dari kita yang bersy.ukur,
sewajamya, setiap kita bersyukur setiap saat kita mendengar, melihat
atau bekerja dengan otak hingga rnenghasilkan hal yang baru.

Untuk itu syukur mukmin pada Tuhannya tak pernah berakhir,
sebagaimana kegembiraan dan perayaallnya tidak pemah berhenti.
Contohnya, kita sering gembira saat hari raya frtri setelah melaksanakan
ibadah puasa, dan gembira saat berhari raya adha saat jemaah haji
selesai wukuf di Arafah.

Selama mukmin diharap gembira selepas beribadah dan taat, kenapa
kita tidak gembira selepas salat dan zakat? Kenapa tidak gembira saat
taat melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan? Kenapa tidak
gembira hidup di dunia hingga datang puncak hari gembira di akhirat?
Di mana kita memperoleh hasil kerja dan surga? (QS Yunus [10]: 9-10)

(QS as-Sajdah [32]: 10)

\" 't'66 "bJ Si*** I$ --,',tic\':vi\i;\ji5
Mereka berkata: "Apakah bila kami telah lenyap (hanctrr) di

dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang
bcu'u. Bahkan (sebenarnya) mereka ingkar akan ntenenrui

Tuhann,r-a. "

Makna ,e:\t t riLV apakah bita kami telah lenl;ap (hancur) di

dalam tanah, adalah kami gaib/hilang dari dunia, hingga tidak tahu ke
mana pergi dan telah menjadi apa, menjadi hewan atau tumbuhan? Bila
ini terjadi, iy f I *.i kami bencu.-benar akan berada tlalant

ciptaan yang bctru. Atau apakah Allah menciptakan kita sekali lagi
dalam bentuk yang baru?

Al1ah menjawab: iliS n+; "ll $'[ natttan (sebenarnya) mereka
' -: -..11-)
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ingkar akan menenrui Tuhannya. Kata bal/tetapi beffungsi sebagai
pukulan bagi ucapan mereka sebelum ini, dengan menetapkan perkataan
setelahnya.

Arlinya mereka tidak menepis hari kebangkitan dan padang
mahsyar, yang mereka pungkiri adalah bertemu dengan Allah. Hari
kebangkitan mustahil dipungkiri karena dalilnya jelas bagi mereka.

Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama?
Sebencu"nya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang
bartt. (QS Qaf [50]: 15) Yang menciptakan dari nol tentu lebih mampu
untuk sekedar mengembalikan kehidupan dari yang pemah ada. Karena
partikel sel-sel kita ada, maka mengembalikannya mudah. Dialah yang
menciptakctn (manusia) dari permttlaan, kemudian mengembalikan
(tnenghidupkan) nya kembali, dan menghidupkan kentbali itu adalah
lehih mtrdah bagi-|tlya. bagi-N,valah sfat yang Maha Tinggi di langit
dan di bttmi. (QS ar-Rirm [30]: 27).***

Juz 21 618
(QS as-Sajdah [32]: 11)

:'i' <,Ej"&,Slf &K;6i'iefritv &i;.1i *
Katakanlah: "Malaikat mattt 1:ang diserahi untuk (mencabttt
nyowa) mu akan mematikan kamu sekalian; kenudian hanya

kepada Tuhanmttlah kamu sekalian ctkon dikembalikan. "

Bila pada ayat 10 dikisahkan tentang kebangkitan yaitu
mengembalikan kehidupan, maka pada ayat ini dikisahkan peristiwa
sebaliknya yaitu kematian. Untuk mengisahkan bahwa mati dan
kebangkitan adalah benar adanya.

€v_r,- mematikan kamtt sekalian keballkan dari menghidupkan.

Wafat berasal dari kata w'afa/sempurna. Dalam hidup ini seseorang
disebut walfa/telah sempurna saat hutangnya dibayar secara lunas.
Sedangkan pada ayat ini wafat diarlikan mati, karena telah sempurna
hidup seseorang di dunia.

Wafat terkadang dinisbahkan kepada Allah: Allah ntentegang jiwa
(orang) ketika rnatiry:a dan (memegang) jiwa (orang) .y-cmg belum mati
di v,aktu tidurnlta. (QS az-Zumar [39]: 42) atau kepada malaikat maut,

Izrail. &. ,g) gir oijr W €G'g'g katakortah; "Mataikat matrt

),ang diserahi ttntuk (mencabut n-yawa) mu akan mematikan kamu
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AS-SAJDAH 32, JUZ2l

sekalian. (QS as-Sajdah [32]: 11) atau kepada para maraikat wakil
rzrall. sehingga apabilo datang kentatian kepada salah seorang di
antara kamu, ia diwafatkan oleh tnalaikat-malaikat Kami, dan
malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (es al-
An'dm [6]: 61)

Ketiga hal ini saling terkait. Perintah kematian bersumber dari
Allah, Dialah yang memberi kehidupan, dan Dia sendiri pula yang
mencabutnya. Untuk itu Allah mengharamkan pembunuhan dan
menjadikan pembunuh terlaknat, karena dia merusak makhluk Tuhan.
Bila Allah telah mengizinkan seseorang rnati, maka Allah
memerintahkan rzrall melaksanakannya. Lalu, malaikat rzrall
memerintahkan para wakilnya sebagai eksekutor kemudian para
eksekutor melakukannya.

Perhatikan ungkapan Alquran tawa/athu yang artinya akhazsthu
kdmilan/diambil secara sempurna. Allah tidak berfirman: 'Adimtuhul
rttsaklah dia." rJnt:uk itu bila ada yang diangkat mhnya kita berkata:
"Dia telah pergi, ke tempat di mana dia berada sebelum dihembuskan
ruhnya. Dia pergi ke mala'dla, kemudian tubuh pun akan terberai dan
kembali kepada unsur asalnya, terserap di bumi, ralu mereka berkata:
"Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami benar-
benar akan berada dalam ciptaanyang baru. (eS as-sajdah [32]: l0)

Jadi, manusia diwafatkan tidak dihancurkan tubuhnya, tapi ia tetap
ada secara utuh; ruh dan jasad. Allah mampu mengembalikan jasad dan
ruh itu pada hari kiamat.

Pernyataan ini dapat menyelesaikan problem kisah Nabi Isa.
(Ingatlah), ketika Allah bert'irman; "Hai Isa, sesungguhnya Aktt akan
menyampaikan kamtt kepada akhir ajalntu dan mengangkat karnu
kepada-Ku. " (QS Ai 'Imrdn [3]: 55) Ada yang berpendapat-bahwa Isa
diwafatkan dulu baru dinaikkan. Pendapat ini kurang benar. Karena
menurut kita u*aw/darz di sini bukan terlib dan urutan, tapi berfungsi
untuk mutlak jamak. Sengaja dikedepankan wafat atas rcrJa'/cliangkat,
hingga tidak ada yang menduga bahwa isa tidak dapat wafat. Agar
serlua orang yakin, tiap manusia pasti mati, hingga Isa sekalipun.
Maknanya, bahwa Isa tidak disalib, tidak dibunuh tapi diangkat Aliah
dengan sempurrra.

,;"lt ';J)X €6*'$ katakantah; ,'Malaikat maut yang diserahi
untuk (mencabut nyawa) mu. " Ayat kita ini membantah pernyataan:
"Apakah bilo kami telah lery;ap (hancur) di dalam tanah, kami benar-

iiii . ? --
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':{:i:f,i?f :*,{::X",,";,:::,J;;:,f :::,(eSas-Sajdahr32r:10)ruh jasad t.tup ,ir't serr, r;,r^r- -^ . 
newasiatkannya dalam kondisi

3[#'Jj,J:i?X Jl*r .*; ffi-'"ffi 3ilff]'ffil,l,3:Hff 1f;:
& F,, .i; ;::: ;:;::::; il:;:^o;',*e 

u..,..,i1".

tioat< me-tuia,,rrrrr, Dia meman 
"" o::r::;:;*ifiil::ilT[i;sa;a' Arif Birlah berkata: "r.-u^r'# #i,in anak panah yang d,epas,umu.nnu sejauh per;alanan ur* frrurrii, ,r.nr;, di.irrr.,i fnak panahpasrl mellgenai kita' u.ntuk irriir"-"r.an musibah a.rgun musibah#;il'ffi|'li.i;xl karena ';;;;;;;* rio,r, ffi, il:;, m,rsibah

l*j "&t jt f kentuctian hctnya kepacra Tuhanmurah kamusekarian akan dikembarikan,kembari kepada-Nya pada hari kismal. **>k

Sebuah perbandingan_fltara 
Mukmin dengan OranE Kafir

._.2.i --_ 
(eS as_Sajdah f32f : i;;- 

q,,6,\(

V*.16 -4:." + -q:ZW): Z;,;Si;ys; j,
,r,,--,.^'19 

6,;stw J-; c4tt r::'v
(ntangKah ngerinva), iika sekiranv? 

,ko*_u melihati"if, orang_o r an g y a n g b e r d o s a i t u m e n nn cltt kk:,, k" p ; i 
",,i rTr,il r ro *Tuhonnya, (ntereka o"rto,rj, i''yihlr, 

kami, kami tetah ntetihatdan mentrengar' ruaka t"*ritotiiiriln to*, (ke ctunia), kami akanm e n g e rj a kan am a I s a I e h,, 
".r 

* gg u, i ry a kam i, ; ; i ;. ; ; ;;, g _ o r o n gyang yakin.,,

r:.tji'diil ;ff :::a',"T:ffi " fr ,:";:,:: I 
i h arj ki am at p a da h ari

[Tf :L il;; t.,.tf:l& 
p, I i. i" .r,,,," 

1.13i,T, 
TTi' rf ':Ti,;ffi;

dunia telah O.ruLt tlri 
karena kejahatan penjahat ini yang menyusahkan

Ayat ini pertama kali ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw,kemudian ditujukan kepada u*";r;. 
- 

i *rr", ;s6 Jy;Jr ,) e t _l:y; : : ; :: ; ;::; :,.rji' ? 11 1, ? : 
r,, 

:j, ; ; ; ;; * 
",,i,i,T,, t. ",. ; ;u,rJ",,v,l k;: ;;;^";#:{:'Kffirlff , 

"rw et i h a ct ap a n ru h a n,ty a:an kepala, niscaya kita akan
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menemukan kejadian yang mengagungkan yang dapat mengobati jiwa
atas apa yang mereka lakukan terhadap kita.

Pada ayat ini kita menemukan kedetilan ungkapan Alquran tard/
rnelihat bukan ta'lam/mengetahui. Karena kabar dari Allah sepefii

terlihat dengan mata. Ketika Allah mengabarkan satu berita, ketahuilah

bahwa ia lebih dapat dipercaya dari mata kita yang melihat. Mata dapat

menipu manusia sedangkan kabar Allah adalah benar.

Makna nakisu menjadikan sesuatu yang di atas menjadi di bawah,

seperti kepala yang selalu berada di atas menjadi di bawah. Kata ndkisi
ini juga pemah disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim saat

menghancurkan patung, dan meletakkan kapak di patung yang paling

besar. Kemudian ndkisir/kepala mereka jadi tertunduk (lalu berkata);
,'sesttngguhnyo kamu (hai lbrahim) telah mengetahui bahwa berhala-

berl'tala itu tidak dapat berbicara." (QS al-Anbiy6' [21]: 65)

Kata ndkisujuga terdapat pada QS YAsin [36]: 68 maknanya, Kami
mengembalikan dari keadaan kuat menuju keadaan lemah dan tak

berdaya. di antara kamu ada yang dikembalilran kepada umLff yang

paling lernah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun

yangpernoh diketahuiizya. (QS an-Nahl [16]: 70)

Berslukur kepada Allah bila kita wafat dalam usia lanjut. Kita akan

sadar bahwa kematian adalah bagian dari kasih Tuhan. Tidakkah kita

melihat bahwa orang yang sampai pada usia lansia akan menyusahkan

keluarganya. Boleh jadi mereka rnengharap agar kematiannya lebih

cepat agar orang tua ini dan keluarganya dapat istirahat.

Merunduknya kepala penjahat merupakan isyarat bahwa ini adalah

efek dari kejahatan, maka jangan dilakukan. Barangsiapa yang angkuh

karena dapat berbuat jahat di dunia, dia akan menundukkan kepala di

akhirat. Barangsiapa yang taat dan merendah kepada Allah di dunia, dia

akan mengangkat kepalanya. Ini sesuai dengan makna hadis:

"Barangsiapa yatlg merendah kepada Allah, niscalta Dia akan

mengangkat kepala hamba-l'lya." (HR Abu Na'im)
Makna lain dari "menundukkon kepala" ialah bahwa hal ini karena

mereka selaiu melakukannya di dunia. Baca fitman Allah QS Hfid l11l:
5. Mereka selalu menundukkan kepala agar tidak menatap wajah

Rasulullah. Untuk itu orang yang benar selalu berkata: "Mari tatap

wajahku." Maka, orang yang salah tidak akan berani menatap, karena

mereka merasa bersalah.
Para pengecut selalu melakukan kejahatan yang sangat berbahaya,

t)t

:

-

:

-

:

-

::

---

:

-

::

-

:

:

-

:

---

E!t" -

Fi- -
u".

r
3*



Tarsm. Sya,RawrJrm ro

bahkan mereka tidak segan membunuh orang. ,._Orrrn]ll*
ilffi'#['[.#T:[::r*1,,"::i":lr'1, kebodohan dan takutberhadapansecara j;;;;;.0;H;#i,"#Xi:1,,i;l#:il,,J1,,,"*:T
menghadapi musuhnya rrirgg. 

"irrj_* rru*, aru._rili<jlau dia kuat,pasti dia melakut* r..uru t'u'ti_iuij '1/r"" 
to.7o""1

manusia o, orr," ili"T'-y;X^l|Tr#'* k"biusaan vang dlakukan
dan tidak dinafkahka, d;l;;;';,d- vang menimbun ha.ta kekayaan
emas dan perak dan mot i"rolt ri;;;:;;f;Zr;:frl;ifrr:;::;:f::,tahukanlqh kepacta 

.meretr, Oinr, *"y."-y; ,mi ;;;,;,;or,) siksa yangi[i]';,[lii, Wr:'y-';id;;;';:,:k itu rtatam,n;#, rat anan,
, r, i, ii)i, r;;,''i:';l;,' 

;!' ;;:: 
" f ; ; l;tr 

t;; i/i :;: #,,:f, ;, i: :l:simpan untuk cJirimu sencJiri, *ot o ,or.t.ryg yir:rrri fukibat dari)
" ";;:" :'#: ;' :( " / r'"' ( Q s'' - ru *uu r-, I e r : 3 a -3 5 )

wajlh;;",#:i;',*f,:1flH1,[:,trEi_ffi"H1ff 
ilffi f il::;peminta latu mernberrr,rrgiffi fril;; tertihat ol.r., p.rirra pundakdari tubuhnva' Maka. *:-r'a it^i"o'if;lr, 

{e1san ekspresi yang sama
i::TiffiJrah. 

samping dan ;;;J' ;;tuk itu jangan merakukan har
Para penjahat saat merunduk kepala berkata: t;;, S,;:i 6.: wahaiTu_han kami, kami rclah melihat dcietosnya, ini ucapan.mereka Daram n^i'r)f,,T\!,ili,fi,i^l;,,i,lfii,r,;!;:{:;

[?^i]*I,u,.{r[rll{n,u",0,, iia,r," airri,rr*jr'^" ,;i,i";Zl,gisyu,utkun
r.r"r, r# JJ'fi1fi-li,fr"T|"'#; 

"or,n saru_satuny akata basy_ar/ntetihar diletakkan 
.di depan ,;t;' ;.r*rrr [r,, lrr,ii,n*"rdnrgor.Karena pada hari tiu,rr,."iiiu'}.1n"I.rinar 

kondisi yrng m.ncekam
1.":Tl,,r1r"hulu, 

baru t emuatan--iuri'._.,rOekat terdlngirlah jeritan

,1,k" ;! ;';, ;:' _i: tff';;::;, i,, :;n den ga n : k a m u t i h a, m a n,,s i u
t e t ap i az a b A t I a h i,u .r, "'J,i 7' ::: :':: :1?!': .m 

e r e ka il d a k m a b uk, a ka n

ru,e o.;;;; ,:[:::",^i!ffiJ.::f]iT;l f:j^I^; _,',u')* 
^o^^n*:];lJffi T,llr.ru 

tanpa seku,r.-iihu,. an_N,1.: :q Mereka tiaar
p"rinorrg ;ur;ffi'..ffif*#i"0" sekutukan, tioak udu"'p"rotorg,
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Makna lain dari sami'nd/kami mendengar adarah kami mendengar
apa yang Engkau turunkan kepada Nabi Muhammad, kami yakin hal itu
1",?r, dia bukan pendusta, bukan pujangga dan bukan puia ahri sihir.
Tapi, pengakuan ini sekarang tidak berguna. Mereka berada pada aram
hitungan bukan alam amal dan taklif.

Pengakuan ini tidak jauh berbeda dengan pengakuan Firaun saat
tenggelam: "Saya perca))a bahw-a tictak aia T;ha; mehinkan Ttthan
yang dipercayai oleh Bani Israel.,, (eS y0nus [10]: 90) Allah
menjawab: "Apakah sekarang (bartt kamtt p"irnyol, padahal
sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, ao, miu turntasuk
orang-orang yang berbuat kerusakan.,, (eS yirnus 

[ 1 0] : 9 1 )
Perkataan ab"f;a (*tv ntaka kembalikanlah kami (ke dunia),

kyt-i akly menge-riakan am'ar sareh ad,arah pengakuan bahwa mereka
telah salah. Mereka berharap dapat kembali uituk memperbaiki diri
sebagaimana ucapan mereka pada ayat yang lain, (demikiaitah keaclaan
o*ng-orang kaJir itu), hingga apabila cratang kematian kepacra
seseorang dari mereka, dia berkctta; "ya Tuhanki kembalikanlcth saya
(ke dunia)." (QS al-Mu,mintn 123): 99) Tujuannya agar soya berbuat
amal 1;ang saleh terhaclap yang rclah saya'tingialkan. (eS al_
Mu'mintn l23l: 100)

Kemudian Allah membuka hakikat mereka: ,,sekiranya 
mereka

dikembalikan ke dtmia, tenturah mereka kembari kepada apa yang
mereka telah dilarang mengerjakattnya. sesunggtthiya mereka itu
adalah pendusta-pendusta belaka.,, (eS al_An.6*lOl, Zal

Pada ayat ini disebut l-*i st sesttngguhnya kami adarah orang-
orang yang yakin Apakah dalarn har ini ada manfaat dari sebuah
keyakinan? Yakin adalah 

.keimanan/kepercayaan terhadap har yang
gaib. Sementara posisi mereka sekarang sedang merihat. Jadi, keyakinan
itu tidak ada manfaatnva. **x

(QS as-Sajdah [32]: 13)
ii.^a /,?1, - /-,
5'),,iV eJ,)iJ: J{JJ6L,* gqE C::,i;

,@Gqub"r4ie;1;
kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada
tiap-tiap jiwa pettujuk lbagi ) iya. akan tetapi telah tetiptah

. : -.i/1

' -- 1'l

. t'o
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perkataan (ketetapan) dari padaku,. "sesungguhnya akan aku
penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-

sama.

Terkadang manusia berlanya: "Kenapa Allah menjadikan manusia
dalam keadaan beriman atau kafir, baik dan jahat? Kenapa Dia tidak
menjadikan kita semua dalam keadaan iman dan taat? Apakah ini sukar
bagi Allah?"

Tidak, ini tidak sukar bagi Allah. Buktinya, Allah menciptakan
malaikat dalam keadaan taat dan melaksanakan perintah Allah: yang
tidak mendtrhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-I',tya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkarl (QS at-Tahrim
{66): 6) Begitu juga langit, bumi, dan gunung. Seluruhnya berlasbih:.
Mosing-ntasing telah mengetahui (cara) salat dan tasbihnya. (eS an-
N0r [24]: 41) Lihat juga QS al-IsrA' 117): 44. Bahkan di antara manusia
seperti Nabi Daud dapat memahami tasbih mereka. telah Kami
tundukkan gtmung-gunung dan burung-burung, senlua bertasbih
bersama Daud. Kamilah yang melakukannya. (QS al-Anbiyd' l2l):79)

Tauhid juga dikenal dengan baik oleh burung Hudhud. Dia yang
berkata kepada sulaiman tentang ratu Balqis'. "Aku mendapati clia clan
kaumnya menyembah matahari, selain Altah,. dan setan telah
menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka
lctlu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak
dapat petunjuk, ogar mereka tidak menyernbah Ailah yang
mengeluarkan apa yong terpendam di langit dan di bumi dan yang
mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yarLg kamrt
nyatakan." (QS an-Naml l27l: 24-25)

Allah membuat manusia ada yang mukmin dan kafir, karena Allah
memberi kepada manusia hak pilih atau ikhtiar. Mereka pun memilih
menurut selera masing-masing. Allah ingin mengetahui secara pasti
orang-orang yang beriman kepada-Nya. Pada saat dia memiliki peluang
untuk tidak beriman. Kalau tidak demikian, maka tidak ada alasan lain
selain itu. Karena Allah telah mengetahui sejak azali apa yang akan kita
perbuat.

Maka perbuatan yang terlaksana di dunia merupakan alasan nyata
bagi para pelakunya. Jadi, jangan menduga dengan ikhtiar manusia
berarli kita telah memecahkan kekuatan Tuhan yang Mahakuat lagi
Mahatinggi.

Kita katakan kepada orang yang gemar membangkang kepada Alrah
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AS-SAJDAH 32.1u221

dengan melakukan kekufuran dan kedurh akaan: ,.Selama kamu telah
terbiasa membangkang, kenapa kamu tidak membangkang atat
melawan sakit yang menderitamu atau atas kematianmu?,] Jadi, tetap
saja kita manusia yang lemah tanpa kita sadari.

Di sini Allah berfirman: 6rG u*6 f q, e.j-, dan kalau Kami
m,enghendaki niscal,ct Kami akan b"rikon kepacla iiap-tiap jiwa petunjttk
(basi) nya, ata.o Allah akan menjadikan manusia ,.p.rti maraiiat,
sebagai makhluk yang taat tanpa ikhtiar. Telah kita sebutkan bahwa
seluruh rnakhluk telah ditawarkan untuk memegang amanat, bukan
manusia saja. Tapi, bedanya manusia menerirna tintangan dengan
mengambil ikhtiar, sementara makhluk lain menolak dan memiliki
pasrah. Sestutgguhnya Kami telah mengemukakan amctnat kepada
langit, bumi clan gunu,g-gunLmg, maka semltatlya enggan untuk
memikul amanat itu don mereka kha**atir akan mengkhiaiatinya, dan
dipikullah amanat itu oleh manusia. sesungguhnya 

"marusia 
ittt amat

zalim dan amat bodoh. (QS al-Ahzdb 133):72)
Makna hidayah pada ayat utama ialah hidayah ma,finah/

pertolongan. Karena sebenamya Allah terah memberi tepada seluruh
manusia hidayah dilalah/umura untuk menuju jalan yang b.nur. orang
yang menerima hidayah dilalah akan memperoleh hidayah ma,unah.
orarLg-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada
mereka dan memherikan kepada mereka (barasan) ketakw,aannya. (es
Muhammad p7l: 17)

Perbedaan kedua hidayah ini dapat dirihat dalam: adctpun kaum
Tsamttd maka mereka telah Kanti beri petunjuk tetapi mereka lebih
menyttkai buta (kesesatan) dari petunjukiar. (eS Fushshilat $11: 17)

Dilan-jutkan ;ryr*ii -,[Jr,;;jr ;..;1.7;y"l o:,. 
j.;j' _.>;Sl okurt

tetapi telah tetaplah perkataan (ketetctpctn) trari padaku,.
"sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahaiatn itu clengan jin dan
mantrsia bersama-sama. " Di sini Allah ingin menetapkan kepada
makhluknya bahr.va Dia Mahabijaksana kepada hamba-Nya. Buktinya,
bahwa orang yang menyeleweng dari kehendak Alrah pasti akan
merusak masyarakat. Sebagaimana masyarakat merasakan kesusahan
akibat kekafiran individu atau kejahatan para penjahat.

Allah membiarkan orang kafir dengan kekufurannya, penjahat
dengan kejahatannya berdasarkan ikhtiar manusia masing-mising
hingga masyarakat ternoda dan sengsara. Saat itu masyaratit nanya

:]E;Ei+
rl+#.if
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Tarsrn Sya,n_cwrJIto ro

dapat berdoa dan
cepat wafat 

"il" 
3ll9*1Tu' 

uqu: orang ini dapat taubat, ditangkap atau
ukun *uk ;;;i:l"#,ffi ,,?ll,[H']fi,#r,T,?, 

nllr:**:lkejahatan penjahar dan orang kafir denJu;;J;:r":'1"," ,?.',1-
: :iJ 1 .:),.J s e g o l a ;; r' ;;;: r;:;' ;:::U;:::'r rff rt::r:r:; r' r::penduduknya dari para penjahat.

Jadi' puncak neranggaian i.rrrrarp manhaj Arah adarah kufur dan
fl, #LT ffi :lif irj,.lf 

;;;'i ;;;'"'ra n g,nenj eraskan k ei sti,newaan

g ^:l"Xi:lff ,?f#H:, : ::iT"i?TlT i, I aa t A I r ah rn e waj i b kan

,.,#mil:'ft d,arang;;;fi;#il'f ,,,,iff Jiil,'."#,ffiX:
uur.,,u + *i?"t")::' ;::i),,,0,,",,r ;;;;:, perkataanlketetapatt) 

'rari oatraku urtiryu,..*r*ru telah terjadi dan terah final.
7 ::;il ;# |:''rl;:"y"' "' 

i', ri i'1,ii, 
i,, 1 1.e 

ra p i a ni i K a n i k ep a ct a
rihat jugadffi *#ffi ,T:l:';1,;:';,;,?;,:'f;:;:n,:r j:*,:)
bahrct'a di bov'ah ,enirikan a* oii,,'r))* 

,Karti. naka apaibiru perinrarrKami rclah datatrq ,tr,, ,"o,rtr),))"i",r,, ntetnanc,at.korr air.. makanrasukl,anlah ke cluia,m bohrer.ct i,,,,, ,")o"rn,,g 
,c/a.ri tiap_tiop (jettisl, ,on(lugat ketuat.satttu *"";,,rtj'";r,;,;;' ;;;' r"iah t"hii.ioi1tuua,,"tapkan

?!:;,,' Ii ;,:f ',":,::: : : : :, :l:: : ;;;i o i n, go,, t a h k a, n,, b i ca ra ka,,dengan Akti tenran; ;','";;;-:::,":'::::' lctngantah kamu bicaiak

'"*;,x;ii;iifii:,ytr'!o'i'i.;1!':^!:',;:1,'":'u"gg"h'A'ah bernrmu' t:ltTq oi,r"fr*-'ffiiT;rJ 1ij;,T)^^^t: Ma kapctstitah putusan (azab) rfi,nn ir7r,'-;;;!:r! atas kita; sesungguhny,ar"' 
S::^':"':':(o,' r;i'o: f i iot,,i:q1ar{ht [37]: 3 r)Makna :*+i u,url a\it i ,# ,;;;;;,,;;lh,yo oknu ,k,perruhi tte,oku iahotram. itrt clengatt jitt clatt *nrr'rio bet.suma_santa.Telah kita ketahui bahwa .tlirT',Jfriprediksi selun h-"-manusra akan ouJ^.ttnt'ptakan 

surga dengan
menciptakar r.ruLu,dG, ffi".:"tlr.Xl:r*fr#,roii, o#l?menghuninya. Jadi, tidak ada isir"r, t.p"ortan penduduk. Untuk itu saatpenghu,i surga masuk ke daram;;;;;1..eka mendapat warisan darifasilitas Tuhan vang ridak;;;;k"'fi.i p.rghrri neraka. di.ssrakan
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AS-SAJDAH 32.JUL21

kepada mereka: "Itulalt surga yang div:ariskan kepacramu, disebabkan
apa yang dahulu karuu kerjctiran." (QS al-A'rAf [7]: 43)*xx

Maka rasailah oleh kamu sekalian (siksa ini) disebabkan kantu
sekalian melupakan akctn pertemttan dengan harintu ini (Hari
Kiamat); sesungguhnya Kami telah melupakan kanu,t sekalian
(pulq dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yung

selaltt karnu sekalian kerjakan.

itro t jo;, maksudnya rasakanlah azab. Seperti dalam ayat lain
"Rasakctnlah senhthan api neraka. " (eS al-eamar [5a]: 4g) Atau saat
dikatakan kepada pembesar kaum kafir: '?as akanroh, sesunggtthnya
kamu orang yang perkasa lagi rnulia. " (eS ad-DukhAn $\: a\

Dipilih indera perasa karena seluruh sarana indera pengetahuan
(mata, telinga, hidung) terkait erat dengan keperruan tersier manusia.
Sedangkan perasaan terkait erat dengan keperluan primer yaitu makan
dan minum.

Dalam ayat lain Allah rnenjelaskan pengaruh dari indera rasa.
Tepatnya, ketika Dia menceritakan tentang negeri yang kafir. Karena ittt
Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan clan ketakutan,
disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (eS an-Nahl [16]: 112)
Bayangkan bila lapar merupakan pakaian yang menyelimuti seluruh
tubuh, tentu saja pedih.

Alasan kepedihan ini terjadi, karena r-rir 
"1; 

l*, ij !
disebabkan kamu sekalian melupakan akan pet.temuatl dengan hari
kalian ini (Hari Kiamat). Kata "ini" kembali kepada hari kiamat yang
telah dijanjikan Allah dan telah diwaspadai, namun mereka tidak peduli.
Maka, tidak ada alasan bagi mereka saat ini.

Adapun mukmin saat melihat azab dan peristiwa mengerikan yang
menimpa kaum kafir, mereka akan berbahagia. Karena mereka selamat
berkat iman dan kepercayaan bahwa api neraka benar, sehingga mereka
beramal agar terhindar darinya.

Akibat melupakan perlemuan dengan Allah ialah fr':; ri1

-n1/+)

(QS as-Sajdah l32l:14)"Hrjvyii&;;6-;U q'C"i'
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sesungguhnya Kam.i- relah melupakan kamu sekalian. Saat lupaberibadah kepada Altah.,.rrprr,ri' p.ringaran d;;;;;;rnnya. makaAIIah pun meninggalk* mereku oltu, azab. iri;.;pakan kasih.Kaum kafir rnendapat kasih rurrun Jiouriu, sedangkan Jl inrirat t<arnimelupakanmu dari kasih ini, *lil kamu ;rdrk:;;ilil"n".i_uryu.
';:;:;:::' siksa 1;ang kekat, ai'"ioirro, opa yans setattt kamu sekatian

Bila kaum Orl1. 
T"T'angkang terhadap Allah di dunia, padahalumur mereka sangat..terbataq pajahal azab yang akan diterima diakhirat kekat dan 

1b1di, _"k; k.il;;; mereka t.;;;;encana yansmenimpanya pu, dah sya t. Kenikmit^Jr' orri, 
',ururp#i.rin* banyak,maka hal itu tida[ r.u,r. Jr.i sejauh -unr-,-,,,urrri" dapatmemanfaatkannva. Kenikmatan itu sendiri dirairr seterat 

*meratur 

ke4akeras. Sementara nikmat 
"r.ni.",-,.*"ii dengan d;;;;'Allah yangtidak terbatas. Nikmat dunia akan u..ur.rrir, I"r,'i"'-."iijgakan kita,

lflX,U,,, 
meninggatkan d,nia. ,.Jrrgt * nikmar akiiral. kekat dan

Jadi' ini adalah perhitungan transaksi yang cermat. Kita harusmenjuar dunia dengan segala t enit matan dan harta yang berrimpah ruahagar meraih surga. untuk itu Nabi Muhammad ,r"ru--ukunrya dengantrj a r u lr ra bi l1a h I n i a ga ), o ng nt e n gu n turt gkan.

,,,i'l,2Xff!,i ;;::: orans mr" pu'?i.merugi' Mereka itutah orons

,;:xf;,'iz;w'i;:f;;x':J:l7lr;#11;,1";:fl,;;W;:r

Tersn Sya,newJrm ro

4'ffi
(ffitr 6

f,:#':f :1,:;::,:::::i:::1'vansi7,l*"y';:;;o,avat-a)otf,::';:il';:;,'::*:::ii::;'&:i;;;ff ,zi;f ;;;l:'n:l;;:,,
' r : ;';,' ;: :,: :' :,, : " : : : : i, n,, vi,,, I r',; ;;,;; ; ; ;;-; ; : ;: ; :; :: :,:,m e m ttj i Tu h a n ny a, s e, a n g n, 

", " 
t-o' i, a, i ir; ;;;;:; ; ;;, : ;: ; ;

f !;' :,' i,',;: : ;:f:' ::,,:",' :!: ^':' ! 1,,1 
r 

1n 
pa be ra ru ran S e ba ga i m a n apada ayat lain. Latlr ,ro, ,,ii)-;'!,:.',"i-,'"'tlra Deratufan. Sebagaimana

(QS an-Nahr i r 6r . , 
^f 

i!"I"::! :':) {1''! "ryenimpa 
*i,nt o' ao,i atas .(QS an-Nafur [I6]: zel inin":'u:;; r;:{i:r':;,Tfi{r,r.

__(Q|ars-sajdah [32J: 15)
r:-47 t; L'b+t, BI- u.$i WI1U1. frt
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Saat lupa
:tnva, maka
kan kasrh.

i akhirat Kami
-.:terimanya.
. .:! \ekalian

- - -,. padahal
diterima di

bencana yang
' .,. banyak,
sia dapat
, ,..ri kerja
- --rh vang

:.:1r kita,
':.al dan

'. , ltants
.' 

.,: I rual-t

---.rgan

' rlllg

AS-SAJDAH tz.luzzt

Tersungkur adalah jatuh ke bumi dalam keadaan sujud. Setiap sujud
dalam Alquran selalu dipakai kata kharra/tersungkur, sebagai bukti
bahwa sifat sujud telah mendarah daging dengan otomatis daram jiwa
mukmin. mereka berkata: "Mahasuci Tuhan kami,. sesungguhry;a janji
Tuhan kami pasti dipenuhi." (QS al-Isr6' [17]: 108)

Tersungkur tidak diucapkan untuk rukuk kecuali dalam satu ayat.
Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya,. maka ia meminta ampun
kepada Ttthannya lalu menyungkur rukuk dan bertaubar. (eS Shad
[38]:2a)

Dalam ayat lain, dan mereka menyungkur atos muka mereka sambir
menangis dan mereka bertambah khusyuk. (eS al-IsrA, ll7): 109)
bertambah penghambaan hamba kepada Tuhan bertambah pura
kekhusy, -rkannya. Seakan-akan mereka merindukan taklif dan mencintai
perintah Tuhan. Inilah yang disebutkan Nabi dalam hadisnya: "seorang
hamba paling dekat dengan Tuhannya saat dia berstrjud, untuk itu
perbanyaklah doa." (HR Muslim)

Dalam sujud kita meletakkan kening dan wajah kita di lantai.
Padahal wajah adalah lambang ketinggian dan kemuriaan. Ini bukti
ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. *,k*

(QS as-Sajdah [32]: 16)

t1trr 6;tr:6;"+egiq i#.;L O*
.l'\. -) -lnaz.

5"i,H_ni;g_^
Lambtmg mereka jatth dari tempat tidurnya, sedang mereka
berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut clan harap, dan

ntereka menaJkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
kepada mereka.

Tajalli yaitu meninggalkan sesuatu yang sedang terjadi, sedangkan
rasa rindu dan berat hati masih menancap di jiwa. Sebagaimana seorang
meninggalkan kekasihnya pada hal kita sangat cinta padanya. Adapun
ia.fwah adalah meninggalkan sesuatu karena kita tidak senang dengan
yang ditinggalkan itu. Mukmin meninggalkan tempat tidurnya menuju
kepada sejadah guna meraih kelezatan abadi, yaitu bertemu dengan
Tuhan.

,i
grt-zit f *F aPW tambung mereka jauh dari tempat ticlurnya,

maknanya meninggalkan tempat tidur padahal ia adalah tempat yang
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paling disenangi manusia untuk istirahat. Saat manusia bekerja diamemerlukan kekuatan dan stamina. Bila letih ai, p* otr."iu,.Tidur adalah istirahat yang ,.-pr*u. Saat tidur kita tidakmerasakan sakit vang diderita saat-kita tersadar. Bila kita mati maka kitadapat beristirahai re[ih 1a;; hg' 
^K;-rdian 

saat dibangkitkan di harikiamat' kita pun dalam t.uouuir"gur._rnrrur, tahapan yang kita raluihingga kita bertemu dengan p"r.,pruleffufr.
Berbaring akhrr periode sierurn tidur. Ini seterah kita retihberjalan' berdiri dan duduk Nr;; demikian, kerinduan mukminterhadap Tuhan membuat *...tu i.,pa istirahat. D"i;; ayat lain;mereka sedikit sekari tichtr di waktu *oiorr. (QS adz-Dzdriy6t[51]: 17)*, oyU sedang mereka berdoa kepado Tuhannya,mereka tetap

semangat untuk berdoa walaupun dalam keadaan letih. Seakan_akan doayang dipanjatkan agar d.apit_ mengistirahuttun -.r.r.r- i<enapa inimereka lakukan ? Karena mereka rr. i""tukkun p.r*iriu"r'il...i.u kepadaTuhan Mahakuasa daram r""rg.il"ilri. r.,rruoian manisnya berremuTuhan menyebabkan mereka O"p" *"irpakan rasa letih.
Mukmin berdoa kepada Tuhannya t*r ri, ,tnn;;, rasa takut danharap. Takut dari r

#*1 *Tr"ff:ii; JJ'll ffi l; flll}#iffiH, #.?ffi; .l;I
Me,eka mena/kahkan sebahagian crari rezeki yang Kami berikankepado me,eka maksudnya ,uuut.'i*"na rambung mereka jaurt dari':#i'i:gf :##i}'.,o,r"salatBiasanyuarqu.ai.;i;i;;.,saitkan

Tepsrr Sye,RawrJrm ro

(QS as-Saj dah [32]: t7)./\\" . 2...
\! oyt ,9

::2:'"r {'a';:"v I ti:u,fr F,6
li,(ar'.(L ,.i* 

^12^

/t.l ...7'ili ,ri: )i-z .zz

ii, 
" 
* t i,, y i r,l, n,, n',1, r,moroLn .,.,1+-, /L ^,m er e ka y a i tu (b e rmo, i* -,n o 

" 
r; 

"; 
;;: r; 

" 
o c t t L u u t t! L K u n u n tu t

n n n rJ n n n., n -" -,, ^ ^ ^'roy 
-'!,o' 

:* ni km at) y a n g meny e d ap kanp a n d a n g a n m a t a s e b a g o i b a I an a n- t- e ;;; ;;' :;;, l; ; ;:! ffi

..

mereka kerjakan.
Telah kita katakan bahwa A,ah menyembunyikan rahasia kebaikandi dalam makhruk, Dia ridak ;;ilk;nnya kecuali saat diperrukan.Bila Allah ingin rnemuutur .y*u ouit seorang hamba, Dia tidakmembalasnya dengan kebaikan aunraGraasarkan perkiraan manusia.
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, dia

.-!idt\

:.1 t0

. lrl
ltl

;:lh
t:t

_ _l

tapi berdasarkan kekuasaan Allah.

o"nff"ti,1lflril 1],"n ini tidak dapat kita gambarkan . Karena laraz
manusiatid,kn:s,s#,ff 'f.'.l,x,f *:1,,I::*,i,t"ff ;.1,:*:*;dinamakan itu ada., untuk itu auru- menggambarkan nikmat, Arahberfirmal: )ei :j * & .&i 6 '', i*'; ;r'ng pun rictakmengetahui apo yang crisem_bunyikan untuk mereka yoittt (berm.canl_maclyt 

_n.ikrnat) yang menyeclap[an panclangan *orr'. 
, "-""",

Nabi bersabda tentang surga: :ii. ,totn*r1.a apa_apa yang belumpernah dilihat *ot!: aiarrgZ, itingo clan ter.baying oleh jiwanlanusia.,, Jadi, kita tid;k mampu menamakannya, apalagimenggambarkannya. Ia di atas dari apayang kita gambarkan. untuk itukita dikejutkan saat melihat .rrgu r*i, Insya Allah.untuk itu saat rrnggu*6u.kan su.ga, Allah tidak mengatakan:"Surga itu begini...oan "blgitu... 
[pi Dia berfirm un,-- e"ru*pamaansyLtrga yang dijanj,!rf 

!:!-rd! _orong_orang yang taky,a ialah (sepertitaman). (QS ar-Ra,ad [13]: 35) Artinya, apa yang kita sebutkan inibukan surga' tapi perump uiuurnyu.'aaupun hakikat surga maka ia diatas dari apa yangkita bayangk an.' 
" - -

Di antara ilustrasi 
-ru.!u 

Ailah berfirnan: sungai-sungai crarikhamar (arak) vans_ teTr ,1;rr;; ;;gi peminuntny, di, surgai_sungaidari maclu y':'ng ,tiroring; tlan ,r"rrkz *n*perolih cli dalamnya segalamacam buah_buahar. (eS Mularnmad g7i: 1s)ifiri, _"rggambarkankhamar akhirat dengan, tictak cuta datam khamar rnt alkohoi'ctan mer.ekatiada mabuk karenanya. (eS ash_ShaffAt l37l: 47)Semewah apapun kehidupan ouriu, r.itu iiout p.*uh metihat sungaiberairkan khamar atau sus, uiu, *uor. Sungai i;i';;;;;;i;.s sehinggahampir tiada berreni Bahkan sursri_.r,*r; iri .ut,n;-;;;yilang tapitidak bercampur. Ini merupakr; k;;;r";uhan yang rid-ak terbatas. Jadi,

ffir#fl-,ilHili$1fli.iff" o'niu' itu''"i.Ju,' pl-*-pu*uun

Allah berfinnan

fi r roro,tg put t r'rr::;^:"ff#r: rf, ;:rr: f, "f;rjrr::rr:mereka yaittt (bennacam_macam nikmatl yang *)rypaoplro,pandangan matu. Kata qurrah artinya sukunrcramar. Maknanya bahwamanusia tidak akan menetap di suatu tempat kecuali dia menemukan disitu sesuatu yang dapat mendamaikan hati dan kelangsungan hidup.
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Tepsm Sye'nawrJilm ro

Makna qurrata.'ain talah menetapnya sesuatu hingga tidak pemah
berpikir untuk berpindah ke lainnya. 'Ain/mata tidak akin menatap satu
fokus kecuali fokus itu mengagumkan. Surga dikatakan qu*ata ,ain
karena penghuninya tidak akan menoleh ke tempat lain. Di surga
semuanya sempurna, maka tidak ada keinginan lain di dalamnya kecuali
menetap di sana selama-lamanya.

Untuk itu Allah menasihati Rasulullah: janganlah kamu tujukan
kedua matamu kepada apa ),ang terah Kami iertlo, kepacra gorongar-
golongan dari mereka, sebagai bunga kehiclupan ,tuiro untttk Kami
cobai mereka dengannya. karunia Tuhan kamtt aclalah tebih baik tlan
lebih kekal. (QS Thaha l20l: l3 t )

Alasan Tuhan merahasiakan kenikmatan surga bagi hamba yang
mukmin di surga karena surga itu berfungsi ij);\ ryrts e ,ti sebagai
balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Penutup ayat yang sedang kita kaji ini menimbulkan polemik di
antara para ulama. Apakah manusia masuk surga berkat amal atau kasih
Tuhan? Karena dalam ayat lain Allah berfirm in: Katakanlah; ,,Dengart
kartmia Allah dan rahmat-lvyct, henclaklah dengan itu mereka
bergembira. Kartmia Allah cran rahmat-lvya itu adalih lebih baik clari
apa ),ang mereka kumpulkan. " (eS yi)nus [10]: 5g)

Nabi pun bersabda: "seorong ticrak akan tnasttk surga hanya karena
amolnya. " Para sahabat berkata; "Termasuk kamu waiai Rasulullah? ,'
Ya, kecuali Allah ruelimpahkan kasih-lVva.',

Saat polemik menghirang. ulama mencoba untuk menggabungkan
kedua pendapat. pendapat rnereka, Allah telah menetapkli diri-Nya
Ihsan. Dia ciptakan segala fasilitas hidup sebelum ,,urr.r.iu hidup Kita
dibiarkannya hidup sebelum dirnintanva beribadah saat kita akli uatig.
saat kita diperintah untuk beribadah setelah mendapat nikmat yang
banyak, kita pun taat sebagai balas budi atas nikmat Allah yang telah
lalu. Artinya, balasan surga, bukan atas dasar ke4a dan amai kit-a, tapi
lebih karena faktor anugerah Tuhan.

Buktinya, saat kita taat dengan satu kebaikan Allah membarasnya
10 kebaikan bahkan lebih. padahal kita ini miliknya, dan Dia dapat
berbuat sesuka hati, mau membalas jasa kita atau tidak, terserah kepaoa
Tuhan.

Saat kebaikan.Allah yang pertama kita balas
wujud kebaikan sebagaimana firman-Nya: Tictak
kecuali kebaikan (pulal (eS ar-RalmAn [55]:
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membalas lagi kebaikan dengan kebaikan ganda. Demikianlah saling

membalas kebaikan tanpa batas' ***

(QS as-Saidah [32]: 18)

G;,;.J:LG 5(,SCS 'o(#
Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang.fa'sik

(kafir)? Mereka tidak sama.

Bila kita perhatikan kata mukmin dan fasik, maka terlihat ia dalam

bentuk rnufrad. Maka seharLrsnya ld .vastawiydni, bukan ld yastav'un,

sebagaimana tertulis dalam ayat di atas' Tapi karena ada mottl

baringsiapo di awal, dan ntan berlaku untuk mufrad, mutsanna dan

jamak] mizakkar dan nnrarutals, maka kata,tastctwfin benar adanya.

tz"\A'ar? ,F a'i';)E Pi maka apakah orang yang beriman seperti

orang yang fasik (kaJir), tidak terkait dengan muJrad tapi jamak' Atau

,"upin ini" sebagai ieaksi atas kondisi lain antara mukmin dan kafir.

eilah ingin memberikan gambaran umum bukan khusus, maka Dia

tidak menyebut mukmin dan kafir saja, tapi secala umurl mukmin

dengan yang lainnya dari non mukmin ttu ld.vastawitn/tidak sanla.

bikutukun, ayar ini turun pada diri Walid bin Ubah bin Abi Mu'ldh

saat dia mendebat Ali ra. Diiberkata: o'Saya lebih muda darimu, lebih

kuat dan lebih berani." Ali menjawab: "Diam wahai fasik, tidak ada

keistimewaan bagi orang fasik." Karena kekuatan masa muda,

keberanian akan dia gunakan bagi kebatilan dan maksiat sefta

menghambat j alan Islam.
Selama mukmin tidak pernah sama dengan orang fasik, maka setiap

mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal'***

(QS as-Sajdah [32]: 19)

5 /'z -)llc,I+ #&

A cl ap un o r ang- or ang )) an g b erim an dan m en gerj akan am al - am a I

satih, maka iagi mereka surga-sLtrga tempat kediaman, sebagai

pahala terhadap apa yang telah mereka keriakan'

walaupun pada ayat 18 kata mukmin datang dalam bentuk mufrad,
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maka maksudnya adalah jamak sesuai dengan ayat ini rrk, t;i ,it Si

1a;bt adapun orang-orang yang beriman dan me,gerjaka, amar-
amal saleh. Ini bukti bghwa mufrad ini dalam jenisnya adalah jamak.
Sama seperti kata an-Nds/manusiq. Ia ad,alah ,rr,1rla tapi .y"nlsnyujamak' Karena seterahnya, kecuari orang-orang yatlg beriman cranmengerjakan amal saleh. (eS al_'Asr tl03l;3)

Kata ma'w*d/tempat pengtmgsian adirailtempat di mana manusiamelarikan diri agar terhindai dari mara bahaya.'seuagaimana firmanAllah tenrang Isa dan ibunya Maryam. dwaynd/KJmi meiindungimereka di suatu tanah tinggi yang cratir yang banyak terdapat pacrang-padang rumput dan sumber-ru*-b", air'beirh v;ri ;";;;/ir. (QS al_Mu'min0n [23]: 50)
Surga adalah tempat kernbali mukmin, ia melindungi mereka dariapi neraka dan kepedih annya.
o jq rtii a ); sebagar pahara terhacrap apa yang terah mereka

kerjakan. sebagai barasan dari amar sareh merek a. Nuzar adatahtempatyang disediakan untuk turun/anzar tamu yang terpaksa harus menginap.untuk itu hoter di negara Arab drsei'ut 
'a."j* 

,uzut/tempatpenginapan.
Bila hotel berbintang dengan segala fasilitas mewah dapat disiapkanmanusia untuk manusia, 

.maka dapat kita bayangkan afl yarg tetatrdisiapkan Tuhan manusia bagi hamba-Nya yang saleh. **x

e-b:;w"#';;'i:ilii|rt?;"wi,$rfi
'':'' 63';9 ", S"ji rtl( l(u G; A',8;

ldlUun orang-orang yangfasik (kafir), maka temp'at ruereka
adalah neraka. setiap kari mereko tinctak ke ruar ioripoaonyo,
mereka dikembarikan (ragi) ke daramnya tlan dikatakin kepada

mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang clahttl, ko*u
mendttstakann))a. "

Fasik berasal dari k7ta.!1AO yang artinya khurfij/keluar. OrangArab berkata: "Fasaqat barlahEurmaierah l"kong.,, lautrro denganfasik pada ayat ini adarahkeruarnya manusia dari keiaatan kepada arhh

750



,nrtlnbltr-I Ait6i
ntengerjakan amal-

tusnva adalah jamak.
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Secagaimana firman
ia Kami meiindungi
.;- rerclapat padang-
i-: ,rtetrgalir. (QS al-

es-Sl;oen zz.Jvzzt

dan segala permintaannya-Nya.

]flr pr;iJ maka tempat mereka adalah neraka. Telah kita sebutkan

ma'wd artinya tempat manusia melarikan diri untuk berlindung padanya

dari segala mara bahaya. Namun bagaimana mungkin pada ayat ini
neraka disebutkan sebagai tempat pengungsian? Di jawab: tempat
pengungsian adalah tempat di mana manusia menginap berdasarkan

selera mereka. Adapun di neraka mereka mengungsi karena terpaksa.

Atau pembicaraan ini di sini dalam bentuk sukhriyah/eiekan. Sama

seperti firman-Nya: "Maka basyir/gembirakanlah mereka bahwa mereka

akan rnenerima siksa yang pedih." (QS Ali-'ImrAn l3]: 21) Padahal

busyra/kabar gembira diucapkan untuk sesuatu yang menggembirakan.
Contoh lain, rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa

lagi mulia. (QS ad-DukhAn $\: 49) Redaksi seperti ini banyak
ditemukan dalam Alquran, tujuannya untuk menambah kepedihan bagi
orang kafir.

Kemudian Allah menggambarkan kondisi penghuni neraka yang

telah putus asa. t$! t)yi g \;'-H ;.:i tlrti {k setiap kali mereka

hendak ke luar daripadanya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya.
Dalam ayatyanglain: Mereka berseru: "Hai Malik, biarlah Tuhanmu

membunuh kami saja." Dia menjawab: "Kamu akan tetap tinggal (di
neraka rnri. " (QS az-Ztkhrtf fi3| 77) Jadi tidak ada harapan untuk
dapat keluar. Tidak juga ada harapan untuk mati agar terbebas dari rasa

sakit. Malaikat akan terus menghidupkan mereka di dalam siksa.

Malaikat berkata kepada penghuni neraka: yr€ 1it trit;io tg;
tik rasakanlah siksa nerakct yang dahultt kamu mendustakannva.

Merasa/mencicipi dilakukan oleh lidah. Tapi di akhirat cicipan itu terasa

di sekujur tubuh. Bahkan di setiap sendi-sendi tulang merasakan siksa

pedih neraka sebagai balasan atas apa yang mereka dustakan di dunia.
Mereka mendustakan prinsipiil, yaitu adanya hari pembalasan.

Kemudian, siksa orang fasik tidak saja terbatas di akhirat tapi di sana

ada siksa di dunia. *x*

-::,ingi rnereka dari

yang telah mereka
-:,--:ii' 

adalah tempat
harus menginap.

ttuzttl/tempat

r.apat disiapkan
.pa vang telah

L - . lt'.'o-t r t'
.i,-: _.-t I \,0I s

\ -.tu, z - z
,.: .<_ _!J

- 
'...,'ak0

).. _:.t(lu

.-- .r-it'. Orang
-,r.> -.i dengan
,.=::da Al1ah
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(QS as-Saj dah [32]: 2l)

j\3Ji ot', ll,\i-r^siG #;fr;
,\ - 2 .- -27" z"/i",'!\ :(,il,Lf.e! 

^ 
Y\

Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian azab

yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat);
mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar).

Adzdb adna maksudnya azab qarib/dekat, yaitu dunia. Adzab akbar
maksudnya azab alchirat. Azab dunia ini merupakan kasih Tuhan,
walaupun harus menimpa kaum kafir dan fasik. Karena fungsi siksa ini
sebagai peringatan yang menyadarkan mereka.

or';'Si mudah-mudahan mereka kentbali (ke jalan yang benar).

Harapan agar mereka kembali menjadi mukmin. Sering kita katakan
bahwa la'alla/semoga adalah harapan yang pasti terjadi bila hal itu
terkait dengan Allah. Tapi harapan di sini terkait dengan hamba yang

memiliki ikhtiar. Untuk itu kita temukan sebagian dari kaum yang fasik
ada yang sadar dan kembali menjadi mukmin. Tapi, banyak juga yang

berlahan dalam kefasikan. ***

(QS as-Saj dah l32l: 22)

uy-r*i;r).i; +'.U ;i 
"L, *'l;'Ti;::a-*;;

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah
diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia

b erp aling darip adany a? Se sungguhny a Kami akan memb erikan
pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Pada ayat ini Tuhan memaparkan permasalahan dengan nada tanya.

Seakan-akan Allah berkata: "Aku telah rela menjadi pelindungmu wahai
hamba-Ku, maka jawab pertanyaan-Ku: "Apakah ada yang lebih zalim
dari orang yang saat disebut ayat-ayat Tuhan lalu mereka memalingkan
diri darinya?" Secara logika kita akan menjawab: "Tidak ada yang lebih
zalim darr orang yang seperti ini." ini adalah pengakuan kita dan

pengakuan lebih hebat dibandingkan bila hal itu disampaikan dalam
bentuk berita.
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:atb
r0r),'

,h okbar
Tuhan,

;rksa ini

bertar).

katakan
ha1 itu

la \-ang

rs tasik
Ia \-ang

'Ll ll

. tanva.
L u'ahai
t zaiir-n
ingkan
g lebih
ta dan
dalam

Makna zukira/disebutkan ialah risalah ruhan kepada makhluknya
yang mengingatkan mereka tentang janji iman yang pertama yang diikat
yfiyra Allah dengan hamba-Nya. Saat Dia berkata: .,Apakah Aku ini
Tuhanmu sekalian?" (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan
keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka rtan Attah mengambil
kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman); "Bukankah Aku ini
Ttrhanmu?" Mereka menjawab; "Betul (Engkau Tuhan kami), kami
menjadi saksi." (Kctmi lakukan yang cremikian itu) agar di hari kiamat
kamu tidak mengatakan; "sesungguhnya kami (bini Adam) adalah
orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).,,(eS al_A,r6f
l7l: t72)

Setiap manusia telah mengakui janji ini. setiap manusia akan
memancar kesetiaan pada janji ini bila memakan *akunan yang halal,
membisakan diri untuk taat.

Dalam hal ini Alllh. berfirman: jiwa set.ta penyempurnaannya
(ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepadi jiwa ittt (ialan)
kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya birtmtuigrah orang yang
mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilih orang yang
mengotorinya (QS asy-Syams [91]: 7-lQ;***

Perintah Allah Untuk Menerima AJquran dengan Tidak Ragu-ragu
(QS as-Sajdah [32]: 23)

. 2. // zz
e *4 e ,S' fi ,: { ?)i,;;\4\: i;

*\z /,. /' /| t
' qg','.'fi| -1 u i ;% --r,)r)

Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Alkitab
(Taurat), maka janganlah kamu (Muiamruacl) ragu_ragtr

menerima (Alquran itu) dan Kami jadikan Alkitab (Taurat) itu
petunjuk bagi Bani Israel.

Kedatangan/itd' di sini dapat diarlikan bermacam-macam. Di antara
nabi ada yang didatangkan atau diberikan manhaj, yang lain mukjizat,
ada juga yang diberikan kedua-duanya, manhaj dan mftjizat.

Di sana ada kedatangan atau pemberian dalam bentuk kitab suci
yang berlaku pada .waktu tertentu, pada kaum tertentu, yang lain
pemberian kitab suci yang berlaku bagi sepanjang masa dan seluruh
tempat.

Kata kitab pada ayat ini maksudnya adalah Taurat. k ,,\,
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;; j;::!;:::;#1,T.:"!^:::,-.?.maksudnya,**[
.-.- (r ,teilerrnlenva maksudnya adarah uputut, 

'.,-.n,J 
.ffi,#f;atau beftemu de.ngan t<itab suci Taurat? Bila maksudnya bertemu

i'ffii,ffii# ffi *'il;## y' k1 g u. *-#u *,?h wa A l r ah akan
mati' Ini tidak mungkin reryadi u..rl.1n* 

hidup dengan Nabi H,4r., ,rr*. Ini menrbukrikin urlrirr"'#;rii" 
pada peristiwa Isra' nrit rll """

benar pula bahwa rrrui nlr6uffiil*,-1 
kra' Mikral benar adanya dandari para nabi. dan ,rlri t.rrrrttati 

beflelrlu dengan kawan-kaw unniumereka. _ _$.! Jq,qr ucrsarra lnereka dan terjadi airlog Ji.rrrrr*

,r,rnTT11,l;',.1, *:l.sud adarah peftemuan kirab suci. maka raurar

:r:,il;f iiffi:l:ffIffi 
,;l,Ti:ga rami,.*u,i# i

seperri Abdullah
d rubah ,un, ,r.i: .{# ;il ffi}J:j;ll+JxlTxflffI:l*
y,;-i::iii.;!,:;,'rf ;$:ilr'il:!;,*:'ij:;:,;'ilxii*yr:i:i
?:2",:1, t'ak"tu d_r rnatam hari. secla,,'!i.i'bo:o 

u))at-oyat ailah p,ti)
(QS Ali 

,f11ran l3l: I 13) ng ntereka juga bet.sujt,cl rsalar.t'.

p,: t3.H',?l lil"::,':l terah menemri kaumnya dari bangsa yahudi.
o, r,, n r.ln 

-r, 
i, r,",liji Til; oll,,,ilo 

dapat m e n d u s ra k, i 
". 

M, h umm ud.

liH;;.fm okanr 
r<"]i", ffi ,iff#,x*t.ff;HffT;#

Irarn-? 

"rrrr'i #lm 
ka,fir. bagaikan

k e p u d a ;, ;;' i," ;' ;,up 

a s e k a ra n ; 
-; 

; ;' ffi 
i: :1.!'-f ]*,li :il o X :i;

*;ti#ir,1,l!:!:,{;:i,!l:';"';1r,y!qlii*:[:;;i;;:,gI
i:,:, ? ! / ; ; ; ;, ; ; ; 1 : i:' i !,::i ;f ,,1 ;:i ;; i ;!# ;{ :it : : _m:tottt rnska1.ke1,tdan1u. 

rOs ,i_er; {ui"S,1, r,1.,*'.-i ,st .s-. ;r:L, do,, Ko*i
p e ru ni u k 

. 

o i[ i i o n i,r s y e t, atiny a 
"^i,' ;;;^{ fr:;i,#, : :, 

^::,
perunjuk. rni bukti bSfwa ai'lri*r, euni"rrra.i 

.;;;# 
mendapatffi:'lll[ i:::'6 J : I ?,:* :X; ii' ;; r.p, a, ..*,i,'il o a ga i mana
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rsan ragu.

san Musa

beftemu
.l1ah akan
lusa yang
ra_l .

anva dan
a\\'annya
li antara

a Taurat
gantian,
t Taurat
sebelum
dirirnu.

tru ctdct

rit padct
r _;;tlat).

r-ahudr.
:fiII?d.
tnr a di

unnrk
tC dan
itt tLl ng
t? oclct

tltl !6171

ttt ct kct

r ei'ekct

t/ ttu

bagai
dapat
mana

b (eS as-Saj dah [3Zl:24)wau;u6i;qeft;J
'O s;o;-AJ1Gu'

Kami jadikan (i ylar a'm"'uno ,r,, O"ntimpin_pemimpin.,-angmemberi petuniu! crengan perintah Kami ketika *"riko sabar.adalah mereka meltakini ayat_ot)at Kami.
Aimah/pemimpin_ bukan maksudnya. pemimpin suatu kaum, tapimaksudnya adarah pemimpin t urrsmitit yang menjadi suri teladandalam melaksanakan perintah Allah.
Untuk itu Allah berkata: 6/\_ ur1!* memberi petunjuk clenganperintah Kami. Mereka dd;k mengeluarkan sesuatu kecualiberlandaskan pada petunjuk Arlah. ouju- surat Anbiy6, disebutkan:Kami rclah meniadikan *o, rtn ,1,,u uiofo, 

,pemimpin_pemimpin yangmembert petunittk clengan perinta'h" t<r*, ctin telih i;;; wahyukartkepada mereka menge4,akln kebaiikan," mencririkan sarat, menunaikan

T:[i, {,?; r1,, ;!i 
k ep a d a K a m i t a: h * "i " t o, 

" 
r o r,,* * 

" 
i ;- 

" 
* i', n . (e S at _

Yakin adalah iman yang tidak goyah. Ia tidak lagi terangkat ke akaluntuk dikaji dan dibahas 
"Arrif 

i.*u.utuhannya telah diterimasecara bulat dan utuh, serta teftanam di'dalam jiwa secara kokoh. ***

(eS as_Sajdah [32]: 25)
-z -l ,z,t ot -

?#: :*o ?-4i ii 6 i-,r i "r, :,t_
S e s u n g gu h ny a Tu h a n m u D i a I a h r r r'r *t 

" 
* o)' i o, 

" 
; ; r; 17 r";antaro mereka pada Uor, 

\,.ry!r'rcrtTang apa yang selalu mereka
p ers e I i s i hkan p adany a.

Kenapa Allah mengatakan htnua/Dia pada ayat di atas, padahaltanpa huwa pada ayat di utu, p* u.*. dan dapat dimengerli? Katahuwo di atas pentins g1, _.;itki;..", r"r;;;r;;."ir= bertungsisebagai 
.i 
khtis h as h/p engkhusus an i^ r'riiaU en e kanan.Artinya, tidak seorang pun yang dapat memisahkan di antaramereka kecuari Allah' sebJgaiman" n,Lri-11ya: "Kepunyaan siapakahkerajaan pada ltari i,n!?,' Klepuryrrr- i)'trn rang Miha,Ei)]rr, MahaMengatahka,z. (eS at_Mu,min fioi tlii"

,l,rlifu
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Kata huwa berfungsi sebagai ikhtishash/pengkrtususan juga dapatdilihat dalam, karynl r-"rrrnggrhrya apa yartg kamu sembah ittt arlalahmusuhktt' kecuari ruhan ir*"tio ito*, 0r,," r"i)'r) yang terahmenciptakan sava,. ma,ka Dialah yang ntenttnjuki saya, dan Ttthankrt,Yang Dia memberi ntakan ao, nirum'kepadaku, dan apabita salta.sakit,Dialah yang merryembuhkan ,oyr, aoi yang oio,n''*"J*otikon saya,kemudian akan m,et,tghidttpkan *l,n rkr*halit. teS asy_Syru,arA, 126l:77-8lr Kuasa AIrah yang murrak daram memberi hidayah ma.tirtah,makan' minum, dan kesembuhun. Ka.ena pekerjaan ini menjadi pusatpraduga manusia akan adanya makhluk lain yang mampumelakukannya' Adapun menghidupkan dan mematikan, maka ini sudahpasti kuasa Alrah semata. untuk iiu ia datan g turpa tu,*-itoi, sebagaitaukid/penegasan.
Keraguan akan keputusan di hari kiamat dapat saja terjadi, karenaAllah telah memberi wewenang kefada malaikat rr"['rrirt mengatururusan makhluk' Bagi manusia ara ruaraikat-maraikat vang serarumengikttrinya bergitiran, (ti muka ,tr; ;;" #trirrr;rr, merekamenjaganya atas per.intah Attah, (QS ar-Ra'ad [13]: 11) hingga timbuldugaan bahwa mataikat.mungkin l;;;rryu andil di aihirat. Tapi halinidibantahberkat.Yty.huy*a.7niry^:"gtertungsiseiug;--,;;n,rnrrn.
Kenapa kata Rabb bukan Arl;. Karena Rabb berafii Tuhanmendidik dan memberi. Seakan-akan Dia berkata: ,:terungtah 

yargakan memegang kendari,daram *"n.tupkan keputusan adarah ruhanmuyang mendidik dan memberi.,,

. 
o;^''; y t-ic w rcriang apa yatlg seraru mereka perserisihkan

padanya, karena keputusan tidak akan keluar, kalau tidak ada sengketa.Sengketa biasanya harus aisetesaitan di meja perundingan danberdasarkan keputusan hakim. x**

(QS as-Saj dah [32]:26)
e iril rr5il @ q.rlui { ? u t;

@..ri:- ";;S r\:eifa*
Apakah tidak ntenjacli petunjuk bagi mereka, berapa banyakumat_umat.tebelttm 

ltereku yang telah Kami bi)oroko,
s ed a n gka n m e re ka s e n d i ri be t j i t a n'd i," n, po r_ r", *ploi i)l i r * o,mereka itu. Sesmgguhnya jada yang ctimikian,ittt t",iopot
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- -:'-' .l t

" ,:
tancla-tanda (kekuasaan Tuhan)' Maka apakah mereka tidak

me n d en g a rkan ( m e mP erh at i kan)'/

Allah membahas tentang risalah yang ditelima Nabi Muhammad

untuk menegaskan kepada manusia akan pentingnya akidah tauhid dan

keberadaan hari kiamat saat dunia ini hancur'

Ketika Allah memaparkan kekuasaan-Nya di alam ini, sebenarnya

Dia lagi menetapkan battwa Dia yang menciptakannya' Allah tidak

ingin kita melihat tanpa perenungan. Dia meminta kepada kita untuk

melihat agar terlancap^daLm jiwa bahwa Pencipta alam ini tidak ingin

mendustalan kita, tupi Oiu ingin dari kita untuk menyambut firman-Nya

dengan penuh p"..r.rrgur, kesimpulan akhir bahwa Dia Mahakuasa'
"gltu 

Oiu tiAat yaiin bahwa akal yang merenung ini akan sampai

pada tujuan keesaan Tuhan, pasti Dia tidak berani meminta kita untuk

,r.r.rrrng. Seperti penjual butu,g yang berkualitas baik' dia dengan

senang hati nremaparkan barang dagangannya dan meminta pada para

pembJti unruk meneliti sebelum memilih. Ini tidak dilakukan pedagang

tecuali karena dia yakin akan kualitas barang dagangannya'

Ketika Allah berkata afata ))asma'fin/tidakkah kalian mendengar

atau afala ,va'qilfinltidakka'h katian berpikir atau afald yatadabbarttn/

tictakkah kalian merenttngi, untuk itu dari kebaikan dakwah apabila dai

mengajak pendengar untuk berpikir' Pada waktu yang bersamaan

uguiu-ugur,,a lain berkata: "Jauhkan akai dari dogma ini," kenapa?

Iiu."ru d1a yakin bila hal ini dikaji niscaya akal akan menolak.

Kemudian Allah mendatangkan mukjizat untuk membuktikan

kebenaran kerasulan seorang rasul. Dia menjadikan mukjizat itu

bertentangan dengan hukum kausalitas, kemudian datang ayat suci yang

berisikan manhaj agar hidup ini berjalan teratur. Bila masyarakat

memiliki cacat yang banyak, maka yakinlah hal itu terjadi berkat

melanggar manhaj Tuhan.

i;it ,; # q rfui H r+t ,r+" 
"isi ao, apakah tidak meniadi

petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang

telcrh Kami bina,sakan seclangkan rnereka sendiri berjalan di tempat-

tempat kecliaman ntereka ittt. Dapat dijabarkan dengan; apakah kamtt

tidik memperhatikan bagaimarta Tuhanmu berbuat terhaclap katrnt 'Acl?

(vaittl pindurtuk lram yang tnempttnyai banguttan-bangunan yang

ii,rggi, iang belum p"rno.l, dibangun (s,atu kota) seperti itu, di negeri-

nulZr:i taii, rtan kaum Tsamttd yang memotong batu-battt besar di
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lembah, dan kaum 
.Firaun yang mempttnyai pasak_pasak (tentara yang

banyak). (QS al-Fajr [89]: 6-10)
Piramida yang ada di Mesir yang menjadi daerah wisata dan sering

dikunjungi manusia merupakan satu ayarltanda dari tanda-tanda kuasa
Tuhan dalam menghancurkan umat yang mendustakan para rasul.

Allah tidak menerima lagi alasan dari suatu kaum setelah Dia
memaparkan seluruh tanda-tanda kuasa-Nya, dan setelah bertentangan
ayatltanda-tanda mukjizat Rasul dan ayat suci yang mengatur geiak
kehidupan. sesungguhnya kamu (hai penduduk' Uekahl ie,ror_bnra,.
akan melalui (bekas-bekas) mereka cli yvakttr pagi, clan di -*aktu malant.
lvlaka apakah kamu tidak memikirkan? (es ash-shaffat [37]: 137-13g)

Peninggalan kaum Ad dan Tsamud serta lainnya 
-sampai 

saat ini
masih terlihat, sebagian masih ada di permukaan bumi, dan sebagian
besar telah tenggelam di perut bumi.

Kata hidayah pada ayat atama artinya yadttilu/menunjtrki atau
y arsyudu/mengarohkan ata.o vubaltyinu/menerangkan atau yuwadhdihu/
menjelaskan. Hidayah memiliki tiga komponen. Femberi, penerima, dan
tujuan. Pemberi hidayah adalah Allah, penerimanyu ,,un*iu, tujuannya
adalah apa yang diinginkan Allah atau jalanyurg ir*.. Tunjrkilah kami
jolan vang /aras. (QS al-Fatihah It]: 6)

Sebagian orang menduga bahwa hidayah itu beban. untuk itu
sebagian manusia lari dari agama yang memberatkan, beralih kepada
penyembahan patung, matahari, bulan dan lain-lain. Karena tuhan-tuhan
ini tidak memiliki manhaj dan aturan.

Orang yang melihat agama dengan beban karena agaffr-
bertentangan dengan nafsu dan hasrat berahinya yang membeiinya
kepuasan sementara dan penyesaian yang abadi. iontlnrlu, murid yang
tekun belaj ar agar meraih prestasi ingin mencapai puncak kenikmatan.
Yang iain, murid yang malas belajar juga ingin mlncapai kenikmatan
yang sementara dengan bermain dan bennalas-maiasan, hingga tidak
iulus. Bandingkan ketekunan dengan hasil yang baik di kemudian hari.
dengan bermalasan meiaksanakan taklif, itu karena kita lakukan agar
mendapat balas yang besar.

r6J f" petuniuk bagi ntereka kata ra/bagi pada rarrum bukan
'alaihim/atas, mengisyaratkan bahwa hidayah demi kebaikan manusia
bukan Tuhan. Kalau mereka cerdas bahwa petunjuk bermanfaat bagi
manusia niscaya mereka akan *"rryu*brt ietiap orallg yang
memberinya.
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Allah menegaska" g\ i ci ,_*'a!'ti nter.ektt itttlctlt ot.culg-orang

yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhctnnlo. (QS Luqman [31]: 5)
Hidayah bukan beban tapi pemberian kehormatan, penghargaan dan
kemuliaan untuk meraih cita-cita mulia sesuai dengan keinginan Allah.

6 b"topo banyak,maksudnya lihatlah orang yang menentang Rasul

pada masa sebelum ini, bagaimana Allah menyiksa mereka. dan
menyelamatkan para rasul. Di antara mereka ada yang disiksa dengan
angin. Maka masing-mosing (merelia itu) Kami siksa disebabkon
dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakcm kepaclam.a
hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa strara ket'as

),ang mengguntur, dan di antara mereka ada 1,c1yg Kanti benamkan ke
dalam bttmi, dan di antara mereka ada ;,-ang Kanti tenggelcmtkan, dan
Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mer.eka, akan tetapi
nterekalah yang menganiaya diri mereka sendit.i. (QS al-'Ankabut [29]:
40) Lihat juga ar-Rahman [55]: 35-36

asit obod ditetapkan para iimuwan menunjukkan waktu 100 tahun.

Dalarn satu abad dapat terdiri dari beberapa generasi. Abad dapat terkait
dari generasi nenek dengan anak bahkan cucu. Ini bila qam terkait
dengan masa. Adapun bila terkait dengan satu agama, atau nabi, maka
abad dapat berjalan sampai 1000 tahun seperti pada masa Nabi Nuh.

Dunia ini selalu berubah, terkadang maju dari segi materi, mundur
dari segi spiritual. Setiap berkembangzaman, bertambah jauh manusia
dari agama. Untuk itu kemajuan materi akibat peradaban yang ambisius
dapat menghancurkan nilai-nilai agama dan moral. Bila dapat berjalan
seimbang niscaya akan baik.

Untuk itu Allah berfirman: Hingga apabila bunti itu telah sempunta
keindahannya, dan memokai (pula) perhiasannya, dan pentilik
pemiliknya mengira bahwa mereka pasti mengttasainya, tiba-tibct
datanglah kepadanl;a azab Kami di v,aktu malam atou siang (QS
Yfinus [10]:2a)

Manusia tidak dapat menyelamatkan kemegahan suatu kaum. bila
tiba masa kehancurannya. Hingga walaupun zarnan sudah modem
seperli saat ini.

Kenapa terbelakang secara spiritual? Apakah karena Allah telah
melupakan kita? jawabannya tidak, karena Allatt sesungguhnt'a Korni-
lah ycutg menurunkan Alquran, dan sesungguhqta Karni benctr.-benar
memeliharanya, (QS al-Hijr [15]: 9) rapi kitalah yang melupakan Allah.
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o;;-;" Wi cri-'l U.t €-u1 ,"rrngguhrya pacla yang demikian itu
terdapat tanda-tanda (kekttasaan Tuhan). Maka apakah mereka tidak
mendengarkan? Mendengar, karena peristiwa kehancuran suatu kaum
menjadi kisah yang terkenal dan selalu disampaikan antar generasi.

Kisah kezaliman tidak akan tertunda hingga di akhirat, tapi juga
akan terbalas di dunia ini. Untuk itu Arif Billah berkata: "Orang zalim
tidak akan mati sebelum dia mendapat balasan dari Allah." Oleh sebab
itu, sering kita temukan orang yang dulunya zalim sekarang terzalimi.
Barangsiapa yang ingin melihat akhir kisah orang zalim, lihatlah
pertikaian antara dua orang zalim. demikianlah Kami jadikan sebagicut
orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain
disebabkan apa yang mereka usahakan. (QS al-An'am [6]: 129)

Jadi, orang yang zalim memiliki tugas untuk menzalimi orang yang
dulunya telah berlaku zalim. untuk itu orang zalim selalu berlikai antar
sesama. Adapun yang berhati mulia tidak akan mengotori tangannya
hanya sekedar ingin membalas kezaliman orang terhadapnya. Bila
dizalimi dia akan memaafkan dan toleransi. Nabi berkata: "Pergilah
semua sebab kalian 7s10fu Ssfils" ***

(QS as-Saj dah [32]: 27)

3ce 6;, -rU* 
'-H( n'Yi jr irXi 3;'6i V; 6

@ '";;;""i";:;S'&Jt;,
Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami

menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus,
lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang
daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka

dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?

Bila kita perhatikan ayat ini dengan ayat sebelumnya kita akan
menemukan keserasian antara inti pembahasan dengan kelemahan yang
dialami oleh kaum kafir. Pada ayat lalu Allah berfirman tentang kisah
sejarah yang tidak dijadikan petunjuk oleh kaum kafir, maka Dia
menutup ayat ini dengan apakah mereka tidak mendengar?

Adapun pada ayat ini dibahas tentang peristiwa alam yang terjadi
sehari-hari dan terlihat oleh mata, maka ayatnya dimulai dengan bj"t3i
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mengapa ntereka tidak melihat? ditfiup dengan os_d-,)ai ticlakkah
mereka melihat?

Pada ayat yang lalu disebut dengan f ir rnadhi/ntasa laltr (fui
telah Kami binasakan untuk mengekspresikan kebinasaan kaum
pendusta pada masa lalu, pada ayat ini datang dengan fi,il nttrclhari/
sekarang dan akan datang yaitu ,itjlj seclang Kami airi untuk
menunjukkan akan kesinambungan peristiwa itu dan kelanjutannya
hingga hari kiamat.

Tiap hari Allah menggiring awan, turunrah hujan di bumi hingga
benih menjadi subur dan tumbuh pepohonan di atasnya. Semua ini tlap
hari dapat kita 1ihat, maka ayat ini ditutup dengan tittakkah merekct
melihat?

Dalam ayat lain disebut: sesttngguhnya Kami terah menjadikan apayang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agor Kimi menguji
mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbttatanrrya.
sesunggtthr\ta Kami benar_benar akan meniidikan (puli1 apa yang cliatasnya menjadi tanah rata lagi tanclus. (eS al_Kahfi't1gl: 7_g) 

-

Kata et'ir i,-lyj Kami mengharau (ctwan yang ntengarcrung) air atat
sauq/mengendarai atau- menggiring adarah memerintahkan sesuatuuntuk bergerak cepat. Sauq tirjadr dari belakang, il;; penggiring
berada pada posisi Uef$1n1Oari orang yang digiring, agar yang digiringdapat dipantau dan tidak lari atau kE i..", seperli penggiring bebek.Berbeda dengan Oil,.irtah/mentimpirt, yang berada dI" Oepan danangg-otanya berjalan di belakang.

Sattq/menggiring dalam ayat ini dapat ditujukan kepada awan,sebagaimana, A'ah, Diatah 
_yirtg mengirimkan argin,. raru angin itumenggerakkan awan, maka Kami harai awan itu ki suatu negeri yangmati' (.QS FAthir f35r: 9) Atau ditujukan kepada ui, ,.uugui,o ana padaayatyang kita kaji ini.

Menggiring air dapat kita pahami daram beberapa fenomena.Pertama' Allah menggiring air dari awan hingga jatuh ke bumi, dalarnbentuk hujan' Kecrua,j.atuh-ke sungai atau tersimpan di perut bumi agardapat digunakan saat diperlukan.
Keberadaan air di. perut bumi dapat menyelesaikan permasaraha,yang banyak' Ia dapat menghambat iatangnya banjir, naiknya air keIaut. menyediakan air berJih ,uu, k.*uru, panjang, tanpa harus
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membuat tanggur untuk menyimpannya. Nabi bersabda: ,,perumpamaan

iff:"' i#!";:W,;;:,;::-;:' ",i p 
",,,i ui" ii,, n, ;,;,;;; ;

menttmbtthkar r;:;;,;;,r,7,"")')- 1'^,^o"'o'"1'vo ada )'ang taigsung

.;;i,"':i;uii:;iT:;.::.:"fi^:i,.:I:.,;:f ",j:,;!flr: 
j;/i.i

Air yang tersimpan di perur bumi digambarkan Allah seperti inidan Kami tutrttnkan 
-hujan 

iir't*ir,,, ritu Kami bir ,ninr* ko*r,clengan air itu, dan sekiti_kati o)irr'i,n 
!,o,yu yr*g-*Z-rr,*o*,zya (eSa1-EJI flsl:22) Lihat juga Os "1_yr; 
g7l:30.

Kaitan ilmu d.an uiiyurg t".ri*pun di penrt bumi adalah bahwaAllah tidak pernah ,,r".,p,u?un^ s"rrutu 
,{ensan sia-sia, begitu jugadengan ilmu. Hanya saja ;" t;d;;pat diteJpku, ,uri,tni, ada jugailmu yang akan bermarilt.U"sl g.?.*ri mendatang.

*.rff:?:lsan 
crpraan Tuhai U'urr*u ai Orlu,,, lu', tan yang asin kita

ru;,":n#[T,Tt1l1-#ffi::,frix-t,,1i1",,:,ffi t,r:m:
memiiarka"r,,ii#)f ^;,i1:,1;;:",i{,l,rX}ff}rfl},:y;i j:;,)*)
?6' :':, tr*#X'r{!f ,T?irvi 

n g t i" i a t'- ct i t a n p a u i, i 
" 
i' *,,,, g - m a s i n g

Ayat urama berkata ysst ,a;\t . ,i, U# fi \jj l:i dan apakahmereka tidak memperhaltikon, bahwa,yang:eyFararngl'oi:r';;.;;;,;i;'::;i:r?J:_,K:!.!;:J::.#
mcnyaksikannva. Bukan. d.ngun';;:.;;rg* dan penelitian mendalamhingga berakhir di antaranya kepada kuasa Tuhan.'9$-";rt'&t"i 

oinrtang-binatang krnak ntereka dan mereka sencriri.Allalr mengedepankan binatang dari manusia padabarbinatang itu milikmanusia. Karena mavoritas u'ir","rg-*.;"i;ffi;ffi;i_tumbuhan
hijau dan belum matang, sementara mfrrsiu _.nrnggofrirggu n,urur*.Tumbuhan dan binatang oi.iptr-r.in Alrah untuk aapai-aitonsumsi

ffiU:l},|i ;:ilij'* itu 
-tusas' 

""'i' u'r'un ,fl"],n,,r makan
memakmurkun tu_i'l*, 

rapi tugasnya adalah t<tratiiatr, ifadah dan

Ayat ini ditutup dengan ;:1yi- >$i ntaka apakah mereka ildakmemperhatikan? Ki
,.uugui-un",.run;iil',:i,#J:1 J.il-Jt 

jelas terlihat oleh mata,
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- 
Ayat yang senada- dengan dua ayat ini (26-27) adarah. katakanrah;"Terangkanlah kepadaku, jika Ailah menjadikatt ,.,nrr-,*rur," ,.,raram ituterus menerus sampai.hari kiamat, siapakah Ttthan selaitt Allah ycutg

akan 
-mendatangkan sina-r terang k"paiarru? Maka apakah kantu ticrakmendengar? " Katakanlalt, ,,Teringkanlah 

kepaiak:u, jika Attahmeniadikan untukmu siang itu tertti menerlts sanlpoi hari kiantat,siapakah Tuhan selain Ailah yang akan *nnirrong:kou ntolarttkepadamu vang kamu^be_ristirahat" paianya? Maka apatitt kamtr ticrakmemperhatikan? " (eS al_eashash iZSl: 7l_72) U.rA.rgu, teqadi padamalam hari karena kitS 
lgrt]<lur 

jadi hanya dapat didenglr, t,a* dirihatsedangkan melihat teqadi di siang hari. karena yang berfirman -I-urran,
maka ucapannya pasti sesuai. ***

t-Ar,. z 
(QS as-Saidah [32]:28)-O bi/L "LU( i S;<,_,1;.;

Mereka bertanya; ,,Bitakah 
kentitangan ittr (clatang) iika kantu

memang orong_orang yang benar?,,
Kara matd/kapan adarahkata perlanyaan yang terkait dengan waktu.Peftanyaan ini mengisyaratkan akan adanyu i.r"ui, ,rr* terlundahingga ditanya kapan.
Nabi Muhammad ketika diutus mengabarkan kepada kaumnyabahwa dia diutus dengan manhaj yang dipelkr-rat dengai*ih#.'il,;juga mengabarkan 

.akan kem.rurgun orang_orang yang mengikutimanhaj dan kekalahan orang yan! mera.innyu." oiu 
--.nyutakan,

bahwa Tuhan yang 
.mengutus dirrnya kepada mereka tidak akanmenelantarkannya, Dia pasti menolong. Inilah aturan main Tuhan.sesttnggtthnva terah tetap janji Kami kepado hctmba-hamba Kami yargmenjacli rasul, (yaitu) sestutgguhnl'o *")"ko iturah yo,g porr-i mencrapat

llrjo\rl:n. -sesungguhryta tentara Kami ittrlah ,vang prrrr",ri',i,')i,,Zl.(QS ash-Sh affdt l37l: t7 I -17 3)
untuk itu saat terlihat urnat Isram belum menang pada masa hidupNabi Muhammad dan pada masa sahabat, maka ketahu,ah bahrvatentara ini tidak mengikuti syarat-syarat untuk mencapai kemenan-ean.

. Pada perang uhud, Allah seakan-akan berkata: "iungu, auga karenaada Rasulullah, dapat otomatis menang walaupun melanggarperintahnya." Tidak, sunatuilah tetap dan trout u.*uah. Saat parapemanah melanggar perintah dengan iu*, gunung untuk meraih harta
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rampasan. maka kemerl2noon -..,-. Sebagi;;;';'::,1fl" P" gagal diraih

f::i,, i,;;,,;; ;: ffl;;', ll?X,ilil; T 
u, 

I 
iTi I dapat kara h perans

ff ,?fl 'T#iJT::,:,iii1'-G;ffiffi i:ilX[X#*':]"T1d:il;;akibat melaw 
--'..'q rrql yang negatif baginya. Kekai, 'ttttau ouk?fl

hiduf u;u;:1i T'iil'! sansat ;9.;;;";;;l ffi'f:1| v::q terjadi

;':[ -ffi . Iff {,+k ;y,' :t # : : #:ilix Jr : ; }idq }*t Jf#
metawan r.ri;11,1'^"tt"'#'oJi, 

oal' mtlawan perinta" i;oi'o*il

: :E; #j ffi, l** -***+, 
f*1. 

ffi::',ffit- ffi i
ya i r u d i,,o t, i" rli,',?-* Iy:::, :,t, : r i r sri io i t"';;;:, 

menang!

'i 7 1, y,, *, 1, 
i' ;,:;' ;:, ;; ff l', ;;r!' r t,,",, ilI*'; 

^{t 

n I a n H u n a i'l'z'

putt. dan bumi t
[e]: 2s)'ong tuus 

""'i',"iin"Llemberi 

mat;;;;i:ii?l;i!!l{;
Keangkuha, ;,",,:; 

'':"" '."^o sempft olehmu'iqs 
"'{rni"il

ilff*l#t*?'il.{i,ffi ,l:T'^'1 Yang banvak hingga rrerasa

wataupun r.;li: "0"" tJ,,urii'n 
menimbulkun ttLu.tl'fr"";;;;

,erseramark,; ;;r;:,,I#;r:" ;Ji;,r,:,ili:? H[f 
, 

#]:f 
,l n i.**,

elrrh ,",rgajarkan kita untuk ,"rr_ -^,^,uIdIr, 

muslltnin dapat

agar kira iklral ;r;;-;:"::-,11** terap metaksanakan

;ku;r** j:hiqi:;,',:ffi 
::ii: it J?i*d, ,Tr#

, oi,:l';;,,'i,f iXXf ff:;Xfff,llll rulan ffi;'Jl, dihormarig:a es .l lllJr r.i.6 * U,,riri'-'- 
oerkata kepada Nabi Muhamrnad

? 
eman.s o ro r[_ oron._ ; 

" 
; ;,:::::.t ::n: 

enan san i tu (ct a ta nl j i ka kantu

#,i'i,,,::,,iiti;t:i,:x1ri;iff :liil'ilJH;r;u::,,il.;:?l;;
Untuk itu saat

mereka nkr,, *rr)l,ln, 
ut?t- 

,r?longat
terheran-heran 

dan ':::-,!" 
n"ir':'i'gl-''^'lu pasri akan dikolahkan dan

trdak mamp, ,.rir|t'kata: 
'.Kumr'u,u,ut al-Qamar l54l: 451 u',r,

Iama. daranerrr, ,".]LYngi,diri 
;;i;::''mana ini?" Saat ini tlr'-",i

sendiri apa yanso,it]:Y.: 
urqrl"irr; , 

ot"o' waktu u""*l'ng ridlt
Derkara: ,.Benai 

/.?,njiLu' 
ellah 

"*' 'nelihat dengan 
'ut' ttp-'l'nv,

tangg,ang.-,;;,0,1!!1i,,,,,:"i;*i,1"ff ;Ti,i#,0;1,:u;',,!,!j*i:i
Yang lebih mengher.ani<an, Nabi Muhammad menuqjukkan letak
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kematian kaum kafir. Di sini akan terbunuh Abu Jahal, di sini Ubah, di
sini Walid ... dan seterusnya. Dia juga menetapkan akhir perang dengan

nilai kemenangan bagi mukmin.
Ditambah lagi, bahwa muslimin tidak datang untuk berperang. tapi

datang untuk menghadang khalifah dagang untuk mengambil harta

sebagai balasan dari rampasan harta mereka di Mekah. Bagairnana pula

kalau mereka keluar dengan persiapan untuk berperang! Tentu ini
menakutkan hati kaum kafir, kelompok yang tak siap perang dengan
jumlah yang sedikit dibanding mereka, persenjataan seadanya. dapat

mengalahkan mereka.

Kembali ke ayat utama. Peftanyaan -rijr ti6 ,;i bitakah

kemenangan itu datang? yang diucapkan musyrikin, sebenarnya bukan
peftanyaan untuk mencari jawaban, tapi pefianyaan mengeiek/

sukhriyah.
jawaban Allah atas pertanyaan ini, Dia mendatangkan kemenangan

dalam waktu dekat tanpa diragukan. Alquran merekam hal ini senada

dalam dialog kaum kafir dengan Nabi Muhammad. Maka datangkanlah
azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-
orang yang benar." (QS al-A'rAf l7l: 70)

KataJatll/pembukadalam Alquran dapat diarlikan secara materi dan

maknawi. Terbukanya suatu materi atau benda dapat dilihat dalam kisah

Yusuf. Tatkala mereka membuka barang-barangn))a, mereka

menemukan kemb al i b ar an g-b aratt g (p e nukar an) mer eka, dikemb alikan
kepada mereka. (QS Yirsuf [12]: 65) Sedangkan terbuka secara

maknawi dalam arli kemenangan dapat dilihat dalam ayat yang kita kaji
rnr. Atat;fatfuafiinya pemberian seperti pada QS al-Baqarah l2):76.

Tentang jawaban itu dapat dilihat pada ayat berikutnya.***

(QS as-Saj dah l32l: 29)

,?'or:L:. 

^ 
i; ii\y W i.i'r U* d ti :G

Katakanlah; "Pada hari kemenangan itu tidak bergnna bagi
orang-orang kaJir iman mereka dan tidak (pttla) mereka diberi

tangguh. "

Artinya kenapa kaum kafir menanyakan tentang hari kemenan-ean?

Apa gunanya bagi kalian? Bila datang hari kemenangan, akan terbuka

segala keburukan catatan kejahatan kalian. Pada saat itu tidak ada
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grnlllu lagi taubat dan iman.
Kita ketahui-bersama bahwu iman tidak bermanfaat bagi pemiriknyakecuali dia masih -.-ilitil;;;'i;r"r* untuk berraubat dan beriman.Adapun iman vang terjepit di saat'ruh irarr-, ai r"rgg"rokkan seperriFiraun. maka har i,-r,,rari iijffi, ,rrd;;;r;., .ffi.un,"a.va 

bahwatidqk adq ruhan metainkan iunrli yorg ;;;;rr; Iin nrri rsraet,

!,'i"r':t;rr'{{ii,"[,rf:;;f;,,f-lyi, oni,*i ctiri (kepada

ffr:, : ;; : rf, ; 
p a i a h a t ; ; ; ;; ;;,; ;;l'x:'- i',ff : l:' ; :: ;:; : 

i : ;:;yiinus 
[10: gl) 'tt terntasuk orartg-orctng yang berbuu kerusakan. (Qs

pada ayat utarna ini Ararr seakan berkata: -.sekarang 
iman itu tidakbermanfaat. Karena ylktu u".tu.,[ur t"tatr setesai.'i#i"u*ang unruk

ifilli' eU;'ffii' *xx[iffi:,?" van g r ert an. up -. I u*,,-, ;;;;
penuh kesaou.un trtu, keterpaksaar. "n adalah kepercayaan dengan

l:k r^ iJ clan ticlak (puta) mereka cliberi tungguh. Sekarangwaktunya dan ridak, diundur. Karena.Tuhan mengerahui niar busukkaliarr' Karaupun 
.diberi 

p.]rrrc"r.tati rrgi. kariai ur.rn ,.rutrt rnf:;::i:;",,!::f, ,,,,", Sekiraiyo *",nri air"*ioiii),,, rn dunio,

rx{::tts'ii,l"{;rirf W'::;1,*:,:;;i,;*l:i:;ii:

@;ffi*,fr)i'k*;"
A,[aka berpalinglah kannu diri ,

, 
" 

r r,, g gi h n y, ; ; ; ;;; rl,{rir; !;;,!d: r 
r, 

" 
o,

Tinggalkan mere\a, jangan pemah lagi temui mereka. Karena tidak
[1?, ff; l[?J: #i:i- 1*",;.fi ; :lr lyl g, 

*r 
og yan g p era ah terj a d i

ingin meniiffi; ,*1;:,1il:''u 
mencapai tiril ke6ena,.irllrpi sekedar

Kata l,j dan tunggulah, merupakan pesan Tuhan kepada rasul_Nva. Maksudnva t1-q9u janli-Ku vurs u511,*11e1anskan peperanganmerawanmu' Terah krta kataka, ilffi;;"nji Allah terbukti. Di manatidak ada kekuatan f"i, v"rg ffi"..rcegah janji-Nya. Adapun
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manusia, saat berjanji tetap saja dia berstatus manusia yang terbatas dan
tidak memiliki sarana penuh dalam menepati janji. Untuk itu Allah
betpesan untuk berkata: "Insya Allah" saat berjanji. jangan sekali-kali
kamu mengatakan terhadap sesuatu; "sesungguhnva aktr akan
mengerjakan itu besok pagi. (QS al-Kahfi [8]: 2a)

Ada perbedaan antara penantian Rasulullah '-Ja:;t-1 tunSsulah dengan

penantian kaum kafir tt$ i4\ sestmgguhnya mereka (Luga)

menunggu. Penantian Rasul menunggu janji yang pasti terjadi karena
memiliki kekuatan yang bersumber dari Allah. Sedangkan penanrian
kaum kafir tidak akan menghasilkan apa-apa, karena berdasarkan dari
nafsu dan godaan setan.

Yang mereka tunggu dari diri Nabi adalah sesuatu yang dapat
menghambat dakwah Nabi. Tentu ini penantian bodoh dari mereka.
Mereka seharusnya sudah tahu bahwa Nabi didukung oleh Tuhan, Dia
tidak akan menelantarkannya, aturan mainnya para rasul pasti menang.

Untuk itu dalam ayat yang senada Allah berfirnan: Katakanlah;
"Tunggtrlalt, maka sesungguhnya aku pun terntasuk orang tang
menunggu (pula) bersama kamu. " (QS at-Thirr [52]: 31)

Umat Islam berkata: "Kami menunggLt-nunggu bagi kamu bahwa
Allah akan menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-I',11,a,

atau (azab) dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya
kami menunggu-nunggu bersamamil. "(QS at-Tawbah [9]: 52) Umat
Islam pasti meraih kebaikan. Menang itu baik, mati syahid itu baik.

Kamu juga akan menunggu akhir cerita darimu yang pasti masuk
neraka. Katakanlah: "Tidak ada yang kantu tunggu-tutlgglt bagi kami,
lcecuali salah satu dari dua kebaikan. "(QS at-Tawbah [9]: 52) ***
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Penutup

Surat ini dinamakan Sajdah karena di dalamnya ada ayat Sajdah di
mana kita harus sujud sebagai ungkapan syukur. Sujud merupakan
ketundukan yang sempurna kepadu ettutr. Bila ayat .rlra titu*ah ini
dibaca dalam salat' kita pun segera sujud, tanpa harus menunggu sujud
tahyat.

Seakan-aka' ayat ini memiliki rahasia besar hingga kita harus
.sfjud untuk itu diperlukan kekuatan yang sangat besar atas keyakinan
kita pada nikmat Alrah yang banyak, yung hu-J diingat hinjga kita pun
sujud. Allah ingin agar kita juga merasakan kucuran n-ikmat 6aru.

Dalam surat ini ditemukan asuransi perlindungan jiwa yang dekat
dengan hikmat Tuhan. Di antaranya, isyarat bahria yang baik bukan
baik dalam pandansan mata, tapi baik yang sesuai dengan ryariat. buruk
adalah yang mengeluarkan sesuatu yang sudah uart< at<iuat melanggar
syariat. Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu itu auru. iing
membuat segala sesuatu yang Dia ciptakai sebaik-baik,ya cran yanl
memulai penciptaan manusia dari tanah. (eS as-Sajd ah'132):7) Bila
terlihat buruk dalam rupa, yakinlah ada sisi baik aariamensi lain, tapi
kita belum sampai pada keindahan sisi itu.

_ Telah kita terangkan bahwa Arlah menyebar bakat secara seimbang
di dunia ini. Semua memiliki keistimewaan dan keahlian. Jangan hanya
melihat ini kaya, ini miskin, tapi lihat kelebihan si miskin dari si kaya,
pasli kita akan kagum akan keistimewaan si miskin. Diriwayatkan Nabi
Nuh meludahi anjing yang sedang lari. Allah membuat anjing berkata:"Apakah kamu mencela diriku atau mencera penciptaku? Karena Dia
pasti telah menciptakanku dengan penuh hikmah.,,

Allah juga menyebar ruaskan hikmah-Nya daram kitab suci-Nya,
satu ayat terkait dalam ayat yang rain, karimat dengan kalimat, huruf
dengan huruf, namun manusia selalu memiliki keterbatasan untuk
membuka tabir rahasia hikmah Allah itu. *r.*
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Juz217l8
KEKELUARGAAN HARUSLAH BERDASARKAN
KETETAPAN ALLAH DAN RASUL
Takwa dan Tawakallah Kepada Allah Swt

" 
(QS al-Ahzf,b [33]: 1)-teis| 
rSJi A'1; ii ;! ?ii q:i.

(,*w6aii5L
Hai ltlabi, bertahualah kepada Allah dan janganlah kamu
menunrti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang

munaJik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi
Mahabijaksana

Ut W"1 { panggilan untuk Nabi Muhammad. Yang memanggil

adalah Allah Swt, gelar Nabi adalah RasulullaUutusan Allah, namanya
Muhammad atau Ahmad. Kttniah/panggilan kehormatannya adalah Abu
al-Qasim. Nama Muhammad dalam Alquran tertulis sebanyak empat
kali (QS Ali 'ImrAn [3]: 144, al-Ahz?tb l33l: 40, al-Fath [48] dan
Muhammad $7} 2. Nama Ahmad satu kali dalam ash-Shaff [61]: 6.

Kuniah Abu al-Qasim karena nama anak Nabi yang pertama adalah

Qasim. Gelar yang disandang Muhammad sebagai nabi dan utusan
Allah merupakan penghargaan tertinggi. Gelar itu tidak saja tinggi di
hadapan makhluk tapi juga di sisi Tuhan. Ketika Nabi Muhammad
dinamakan kakeknya dengan nama Muhammad agar dipuji di bumi dan
di langit.

Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, Dia tidak pernah
memanggil namanya. Dia tidak berkata: "Wahai Muhammad." Tapi Dia
memanggil gelar yang mengisyaratkan kemuliaan di sisi Tuhan. Dia
berkata: "Wahai ltrabi," (QS al-Anffil [6]: 65) atav"wahai Rasul. " (QS
al-Mdidah [5]: al)

Kalau kita ikuti seruan Allah kepada para rasul sejak Nabi Adam
tidak seorang pun dari mereka yang dipanggil bukan dengan namanya,
kecuali Muhammad. Benar kata Muhammad terdapat dalam Alquran,
tapi itu berupa informasi bahwa Muhammad rasul/utusan Allah.
Terkadang Allah memberikan tentangnya pun dengan gelamya,
Rasulullah, seperti: Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang
rasul dari kaummu sendiri. (QS at-Tawbah [9]: 128) Lihat juga al-
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Furqdn [25]: 30.
Rasul/utusan adalah duta Allah kepada makhluknya, untuk

menyampaikan manhaj yang akan dijalani dalam kehidupan. Rasul
adalah penyampai/mubalig. Sedangkan nabi adalah utusan Tuhan, tapi
tidak memiliki syariat baru. Dia hanya mengikuti syariat rasul
sebelumnya. Dia sekedar menjadi suri teladan bagi kaumnya.

Nabi Muhammad seorang rasul dan nabi. Telah kita ketahui
bersama bahwa setiap rasul adalah nabi, tidak setiap nabi adalah rasul
dalam segi istilah. Karena dari segi bahasa nabi itu rasul/utusan Allah.
Kata nabi berasal dari nabaa yaitu berita penting. Berita dapat terjadi
dari manusia dengan manusia. Bila berita dari pencipta manusia maka
hal itu berarti naba'lberita penting yang harus diperhatikan. Kata nabi
bersumber dari nabwah yaitu sesuatu yang tinggi dan bulat yang terletak
di tengah-tengah yang datar.

Ketika dikatakan: "Saya melihat Fulan." Ini bukan berita penting ini
sekedar kabar. Tapi saat Allah berJirman; Tentang apakah mereka
saling bertan,va-tanya? Tentang berita yang besar-. (QS an-Naba' 178]:
1-2) Ini adalah kabar menggemparkan yang menggoyangkan dunia.

Ayat utama ini dilanjutkan dengan rtt 3;t 7el{117lalt kepacla Allah.Ini
merupakan perintah dari Allah agar Nabi Muhammad melaksanakan
perintah-Nya yaitu takwa. Tapi, apakah Nabi Muhammad sebelumnya
tidak berlakwa hingga diperintah untuk berlakwa?

Kita jawab: "Tidak berarli Nabi Muhammad telah durhaka hingga
diperintahkan untuk bertakwa. Tapi Allah memulai memerintahkan
perintah tanpa di dahului dengan sedurhakaan. Ini sama dengan anak
yang mulai memasuki tahun ajarun baru, ayahnya berkata:
"Bersungguh-sungguhlah dan hafal pelajaranmul" Padahal ayah telah
tahu anaknya itu sangat semangat, tapi perlu ditegaskan ayah di awal
agar anak bertambah teguh.

Contoh lain, bila seseorang telah berbuat sesuatu dan konsisten
dengan pekerjaannya itu seperti Wahai orang-ot.ang yang beriman,
tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. (QS an-NisA' [4]: 136)
Maka hal ini bermakna, kamu telah beriman sebelumnya, ini adalah
iman yang lalu, sekarang Aku berkehendak dari kalian iman yang terus
diperlahankan sekarang dan untuk masa depan, Aku ingin kalian terus
memperbaharui iman.

Makna Ut $t It Wf r- hai I',labi, bertakwalah kepada Attah adalah

teruskan takwamu sekarang dan untuk masa depan, sebagaimana yang
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telah kamu lakukan seberumnya. Jangan pernah merepaskan diridarinya, walau sedikit pun.
Ada perbedaan antara perintah takwa yang diminta Arah kepadaNabi dengan kepada ,*uiryu. perintah. iut#u k;;; kita arrinyalaksanakan apa yang diperiniahkan kepadamu, sedangkan bagi Rasulartinya, masuklah ST, k:.dfam maqam ihsan dan t.in Aip..Uaharui.Karena pemberian Tuhan tidak pemah terakhir.
Nabi bersabda: "Ba-rangsiapa yang hari ini sama dengan harikemarin maka ia rugi." renapur Karena sudah sepantasnya bagi setiapmukmin untuk menambah kedekatann ya dan kecintaannya kepadaTuhan' hari demi hari. Ini berdasarkan ,ik-ut-rik-ut ariur, yang terussaja-mengalir yang harus disyukuri setiap saat.
untuk itu ketika Tuhan memanggil kita satu hari lima kali,ketahuilah bahwa fadilah-Nya tepaaamulidak berulang, 

"pr 
fadilah itubaru' Pemberian-Nya kepadamu di iuhur bukan pemberian-Nya diA:ur,.bukan pemberian-Nya di Magrib. or.r, r"uiu-^i[, iri adarahpekeryaan yang berkesirambrngrr. "

. , .Dalam hal ini para Arif grlah berpesan untuk jangan bemazar bilatidak mampu melaksanakannya. Karlna dengan nazar berafti telahmewajibkan amal sunat untuk dilukrkun.
orang akan bernazar bira dia melihat bahwa salat sunat Tahajudyang dinazarkannya menjadi wajib atau sedekah vr"g arr"";ibkannya.Karena dia melihat bahwa dalamibadah itu ada sinaran"dan cahaya Ilahiyang menggembirakannya, maka dia ingin meraih i"Lil, hinggadiu,a;ibkan hal itu pada dirinya.

^ ^ 
Hu^l 

_sgnada 
terjadi pada pelaku ihsan, yang direkarn pada eS adz_Dzatriy6'tl51l: 15-1g. Ihsan_ iiu dua segi, kuantitas dan kualitas. Secarakuantitas ialah kita menambah aari yuiitelah diwajittuoairun denganamalan sunat. Sedangkan kualitas iiun u"rarnbah niat keikhrasanibadah hanya untuk-Nya. Sehingga ."ukur-ukun kita melihat Allah. Bilatidak-melihat-Nya, kita pun yaki"n"bahwaDia pasti merihat kita.Ketika kita masuk pada maqam ihsan pada saat itu kita telah bebasmemilih persembahan ihsan yang akan kita berika n: riiot ada jaransedikit pun untuk menyalahka, oirrg_orong yattg berbuat baik. (eS at_

Ju*b.r-h [9]: 9l) untuk itu muhlin akan berinfak tidak sekedarkewa.jiban zakat: ctay_9ranS_oratlg yang clalam hartanya tersediabagian tertentu (eS al-Ma' aru rlolizil tapi dia juga telah 'mewajibkan
dirinya sedekah sunat. pacta hirta--haria mereki ada hak untuk orang
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miskin yong memint? !i" orang nti'kin vang ticrak mendapat bagian.(QS adz-Dz6riy6t[5tl: 19)
Jadi, takwu ,1!i ses.uai dengan. letak maqam nabi yang telahdimuliakan A,ah. Dia sarat tuhrj;; hingga kakinya bengkak. Ketikaditanya Aisyah menjawab: "ep*ut saya tidak pantas menjadi hambayang pandai bersyukur.,,
Selanjutnya, ay(lt * \) clan janganlah kontu merntntti(keinginan) orong^-,?r:n5.. [oy Apakah kedka Nabi Muhammadbeftakwa kepada Allah, Jiu utun tuuit.puou kaum kafir dan munafik?Tidak' Alquran mengaitkan perintahlakwa dengan rarangan taat kepadakaum kafir hanya sekedar r*pu"Vung togi, dan lazim.Allah melarang 

. 
Rasul-xyu untit taat kepada kaum kafir dannrunafik karena mereka p.*ruk dan melesta.ik; k;;r;k;", agar dapatmeraih keuntungan. Fondasi ken,ruka, di aram ini adaiah kecintaanmanusia untuk mengambil apa yang ad,a pada orang lain, memperolehharla dari kucuran. kiringat ;""';;;h orang rain. BIla uiu orurg yurgingin melumskan dia.orang p.aurr* yung _.rgt ambat.AIIah menerangkan 

,bahwa r.,iup gugLrsan rasur pasti memirikipembangkang dan. musuh. rapr, r..iJtapan Allah juga membuktikanbahwa para rasullah.rulg *.ruirg. 
'r"r)rggrn,t_1,a 

telah tetctp janji Kamikepada hamba-hantia iomi iryrZ ,"",r1rdi rasul, (yaitu) sesungguhnvctmereka itulah yang pa.sti *niAoiot purrlorgor. seswtgguhr,a tetltaraKami itutah yang pasti menang. iqSirfr_Sfrdffht 137l: t11_nl1Allah menginginkan dari-kiia untut mengambil jaran yang rur-us.sedangkan kaum kafir du, mrrufik menggiring kita kepada jalan yangrusak dan melenceng. Maka ikutitah iir,, A;, i;rgr,rtnij*;r, ntengikutijalan-jalan (-r-ang tlin),, kaytn io,tonilr'ton itu mencerai-beraikan kantudari jalan-N1.r.. (e: al_An,Am fOf , iSiJ
Makna kedtta dari jangan taati kaum kafir dan munafik ialah tidakada salahnya bagi xabi iliuhar"-"a ,r*k mendengar pendapat danhasil rnusyawarah dari para rrrruurir.rlma berum dararrg perinrah dariAllah. Untuk itu Nabi 

{$ammaJ;;.G mendengar pendapat sahabat.di antaranva padakonsolidasi 
:11, ;;il;dapi katin tun. iirun, peransBadar' Dia mendengar usur al-Hab6b Ei, at-vrn zir, atauusul Salmanal-Farisi dengan meirbuat p".i il;;#un* Khandak.K:r.,r:,.dapat dipahami juga dari j;;g", taat kepada kaum kafir danmunafik bahwa musrim tidakLemiliti-Lruru, untuk mempeftanyakanperihal Rasuru'ah. unruk rr, -.-fukan satu kesarahan b,a kita
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mempertanyakan:',Kenapa 
Rasulullah

fr Hi:["#lr,l;1#/""T::1:ii,.x:11_,I:i"iilJ;";fl?_xt;memperdebatkan masar"r, ""ii-"jir - 
r(-itsul' Bagaimana bisa dia

il?, :ffi l;:rd. :t:+ I :-"xH,xi, 
f: tl ***r ,;::xLj;;

porigarni "1;'";,onldahal Tuhan saia.tidak r;;;;.#sarahkannya.
,,".iduiryu 0", -.ff0.[lil,Xi,lot't' 

kerasulan x"11, 
"u"r,r.* 

ariarr

,,t{"1::l:o,i'1:n "r""Jiabi untuk tidak ragi tarik urur dengan
par.uh kepaa, p.rfu'1fik 

selarnanya. Kalau ,iar[l'u..rii Nabi rerah

*: l-','t":r* m ; ;;x1T # ff+il *k"f : H, 
;;,ffi

K en apa rida k ada',.s;;; ;;; ];il,!X, il;,r#?rr:,Hi-il;;,r_lPadahar saat itu musrimin [;it;* ri.reka penguu.u. srrgguh suaru

[1i ii:i.Til ,[ffi#::*l#; -*orui;;,t#ini A,ah

ii:,';::;f :i;,no^!,1,^ru:ry:q,;i;;:"JL[T:Til,,'T:i:,];ff ,1x;
at-A\zdb[33]: 3 ,'-"ta 

Attah' cukupluh ,tttatt seou[ui"il)Zi,or,?/. (es
Terakhir Allah berkata 65; zu

adalah Maha Met -: _;s iiJ Ll ,"rrrgguhnya Allah
r,itmarr' ffi "iif"'o^'i lagi Mcrhabrlaklana. ilmu i.i.o" dengan
hikmair,;;i:;r,i'r'*etahuan adatah s(

l,,P# ;,,Y :' "''' ;,; ; 
Jl 

fj; .illi'tffiTl, ii,jX':,,ffi ' # ;*;
,-uI^:;;;oWt;:;:r;!;:ia orqns ),,ns pating baik yang kamtt

,i{i:;;r.J3'r:i::Jr"'r'r)si'':;:;:i'!::,{#:r,^::?,,,';:;,{ff ,[tia.rt 1,gr;'Jrrli:ll1i.l 'kl' bgrguna kekrr,;; ;,; ,** tapi remah

ff ff lil J,l ffi ,: * 
ffl",,Tiil, 

I t ij 
j n*, I H, ; * Uu # * ru ;:* tl

l:i::l:ililEl:it

+f l rI +tlli
tit : lrtrl,l
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ry'\,t ..t z z )z 
(QS al-AhzahP3l:2)

A, WiX i,L, ifut <,14: n 1i;6;6 A$Ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmtt kepaclamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahtti ipa yang kamtt

kerjakan.

Dengan dikaitkannya ayat kedua dengan ayat perlama terlihatlah
larangan di antara dua perintah. Larangan taat lepada kafir, di antara
perintah takwa dan mengikuti wahyu. Urutan ini sangat logis.

Saat manusia bertakwa berarti dia tinggi dan mirlia b"ersama Ailah.
Ini tentu menyakiti perasaan orang yrrg 6utit dan rusak, mereka akan
menggodamu agar terjerumus, untuk itu dilarang untuk taat kepada
mereka. Selanjutnya, ikuti wahyu Tuhan yaig menuntun jaran
keselamatan.

wahyu adalah informasi secara tersembunyi, bila secara nyata makahal itu bukan *u!yr: Alrah mewahyukan 
-dengan 

berbagai sarana
kepada seluruh makhluknya. Allah berwahyu kepaJa benda mati, sepeftibnmi. Pada hari itu bumi mencer.itakan beritanya, karena
sesungguhnva Tuhanmu terah mewahyukan/memerintuhkun uangsedemikian itu) kepadanya (eS al_Zatzalihfggl: a_5 )

Kepada lebah: Tuhanmu mewahl,ukai [epada' lebah; ,,Bttatlah
sat'ang-surang di bukit-bukit. cli pohon-pohort kaytt. tlutt di rentpar-
tempat yang dibikin manttsio.,' (eS an_NallIl 6]:6g)

Kepada selain nabi, seperti Hawarifn: (ingatlafu, ketika Aku
wahyukan/ilhamkan kepacla pengikut 'Isa yang setia.l ,,Berimanlah
kamu kepada-Ku dan kepada raslur-Ku." (as atlNaaraan t5l:ilr) atau
kepada ibu Musa: Kami wahyukan/ilhamkan kepacra' ibu Mttsa;"Sustrilah dia." (QS al-eashash l2g):7)

Ini merupakan wahyu daram arti yang umum. Ada pun dalam arti
yang khusus adalah *1hrr. dari Ailah kepaaa rasul yang ii,rt* darinya.w1lv" dalam pengerlian khusus ini dapat dipahami Jari firman-Nya:
tidak ada bagi seorang rnanusia ptrn baiwa Allah berkata-kata crengan
dia kecuali dengan perantarctan wahyu atau di berakattg tabir atau
dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu "cliwahyukan

kepadonya dengan seizin-|vya apa yang Dia kehelncralri. (es 
"rvivrra142):st)

Alquran tidak datang dalam wujud
ia datang melalui malaikat Jibril yang
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ilham atau dari balik hijab, tapi
turun kepada Rasulullah. perlu



ada pendekatan antara Nabi dan maraikat Jibril. Tiap-tiap keduanyamemiliki unsur yang berbeda. untuk dapat berted, 
" 

oupu, dilaruimelalui dua arah. pertama, nabi bembah unsur hingga mendekati unsurmalaikat. Kedua, malaikat turun mensejajarkan a]ir *.r:"ai seunsurdengan manusia.

Wahyu itu datang 4y ;i s gitl ctan ikutitah apa ))angdiwahyukon Turtanmu 
_kepactimu. oari -iuhatlntu 

menltHjukkan cintadan sejauh mana perhaiian Tuhan atas dirinya. Arah tidak akanmenelantarkannya. Apa yang terjadi adalah demi kebaikan diri NabiMuhammad dan umatnya.
tli tlj& -, JA rtt Lt sesungguhnya Altah adalah Maha

Pengalaman apa 
!?r,g kamu. kerjakan. Khabir/Maha pengalaman

1l-111 
orang yang terah sampai puau frn"uk ilmu yang detail. Dari sini

';;;ryrr.":ur Arab berkata: "Is'a[ ahh miurlii,Zririrn kepada

Bila pada ayat.sebelumnya Alrah bersifat Maha Mengetahui danMahabijaksana, maka di sini Ail;h sangat ahli dan pakar dalammenetapkan syariat',.Dia tidak menetapkan- syariat r"ir rrl*,rggarkanNabi bekerja sendiri, tidak. Dia lilaha pengaraman dan MahaMengetahui tentang apa yang kita kerjakan, hingga walaupun itu didalam hati. tLuqnZn'orio,o't.':.itr)- ifrkku, sesungguhttya jika ada(sesuatu perbuatan) seberat OTi to'ri, dan beracla aito* ban aruu dilangit atau di cla\m bumi, niscaya Allah oton *n|r,otorgkorryo(membalasinya). sesungguhnyo'iun u,irnotrr"*l)si MahaMengetahtri (eS I_uqman [31]: l6)
Ini. menyenangkan Nabl dan kita umatnya. Dapat diarlikanpenghujung ayat ini dengan, tenanglah, walaupun musuhmu berusahamenyerangmu, Tuhan seraru bersamamu. Musuh itu mut trtrk Tuhan.Allah yang membuatnya dapat bergerak dan berpikir. B,a Alrahberkehendak, Dia pasti akan .r,.riolorg di setiap gerak untukmenyelamatkan Nabi dan kita dari tipu daya mereka. *ik*

ar--AqzAn n,luzzr

(QS al-Alzflb [33f :3)
F$;$i,iqV)eu;;

Bertawakallah kepada Arah. cukuprah Arah sebagai pemerihara.
Jangan duga bahwa sarah seorang dari kaum kafir dan munafik akan
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menolong kerjamu. Mnho**^, .. 
-------

o.ahayadan ridak or^:)'.1n"mad. tulereka malah ourr, ,-.---
l:: 1,.: l*, ; 

" il,.f: " "' o r o'! i;ffi '.I;#l 
.ff !i: ffillX'X]fff ;u*T:;f, 

: 

":cn,' J,IIB?, rawakar prd, m.,il;:'';r;;,,;rakallah
Beda tawakal A^^-^, 

-*v^ cqwaK?.Ila'I

kepada ,u, ,l!!' ,9:,'*.'n benna

diciprakan A,ilp 
r.uil,"[,,ui,"',"ilas-nralas Tawakal jalah 

berserah

"";;xni"' * m*l***;i;' #;:'T:[1 :lffi, t;ll' ,,};#

a *, u, ir.,, ;,,:#t*- illii, l_:ilT. 
" *lili, 1.,?,: berdoa rap i ber um

i,?;il,, -};il* l:' n' r' 
"' 

t, olli, n 
*;$: 

i;'' 11,,?;l lfl #;,: ;;;J
allah berilL A,.. ,1,^.. : 

' ' srrqrl' rrrscaya doamu

Yang clalan, ,rrflll' Arotr siaPakalr 
1

,i y r n, y, 
1 s il,', iI::, :; ;;;;;;;:;; : i ff f, ' ; :; f,i: W !, 

d o a,/ o r o,, g
sebagai khalilah

M u r h r h u r, 
", 

l:"1!,:,, : :q s r, - N;;f ,f;f i I ;; ;1"';: ; l, ", ff;# ;1
I:_,::k ,,, ,.r#1^,iirifiXt ,,.#?i J:,;, i.r,i, dirempuh denganr"' ur::?'o?";:;ri::, ,,",r,,rri.-.,,6s 

(aurnnva berkata: "sesuttggtthnl.a

manusia. rrpi,rallil dan rnusuh' X'"JtI:t*'arit [26]: 6t t

''' .'!::.ii* i,fr iili,r n: "i!'tr; 
n i;: *' ;: ri ;,r;iii;;:

w a k rf p,e n o r o t t g k i r, .b 
uk u' u'' ;' : :l 

:-.; r' 
o; 

r: ; ; :;';i :;; !"j: ; r,
la,,ts 

,ti^ririn,7,'o;rl 
u?"nu tidak ada rllirarr rnusrahil ba'tg':i' Ailah. Aout "tit tes'ar'*ri,ii rii;::l ctan opa y,,rg o,t, ii",,ii1,,rh oclalalt. Bila kita berser

il#j:tff ffJ::#m'';#*: 
manusia itu berubah Dapar

Htclup rKekurt ror)k.,Yt1uh ^i,','i!,llat 
mernbantumu' r'pi air-rr,

r o s.ir - n,.q ; ; ilif ,' ;f { !.; ;, ;' ; ;;," ; :; i :,;! ; i';' l7;'; i' i I :;ji
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AL-AHZAB tt.Juzzt

O,qa i u4 6'€{ J;xi3r{+;L
Allah sekali-kati tidak ntenjadikan bagi seseorang crua iuah hati
.dalam rongganyo; dan Dia ticlak menjadikan isii_isn imtt yang
kamu zl'tihar itu sebagai ibttmu, dan iia tidak ntenjaiilon ,rot-

anak angkatmu sebagai anak kandttngmu {r"ndir4. fong
demikian itu hanyalah perkataanmtt dlmulutmu saia. ,.lltah

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menttnjukkanirton Oang
benar).

Ayat ini terkait emt dengan ayat sebelumnya. Arah terahmenyebutkan dua pasukan. Satu pasukan yang tru*, ari.rgar yaitupasukan yang beriman kepada Aiah. Ke-dua, 
"pasukan 

yang a,arangyluk ditaati yaitu kaum kafir dan munafik. purutun p.nu-u beradadalam kebenaran. pasukan kedua berada dalam kebatilan. pada avat inidisebutkan bahwa hati tidak dapat diisi oreh dua rrar yang #;#;;.Pilihan telah diberikan, yang tinggal adalah memilih satu dari dua har.Mengisi dengan hal yang baik atau dengan hal yang ,utut . rioutmungkin seseorang beftakwa kepada Allah, daram ,ut, 
-*utt, 

dia juga
taat kepada kaum kafir.

, ,. .&qi 
",i* t:tw ivrl i(;lrj ij+ o, :'r e p i t j_ 

^r;,, 

',s;+ 
r,

Allqh sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati daramronggan))a; dan Dia tidak menjadikan istri-istriruu yang kcmu zhihar itusebagai ibumu. Hati bagaikan botol kaca yang apabila diisi dengan airmaka udara yang ada di dalamnya akan t"t.rai. uati yang-aiisi dengankebaikan akan memancarkan kebaikan itu ke ..r;'h ;g;ota tubuh.Matanya tidak akan melihat kecuari yang halal. Telii!'anya akanmendengar yang baik, lidahnya berucap kecuali yung b'"nur. Nabibersabda: "Di dalam tubuh teriapat satu gttmparan, bita ia baik baikrahselurtth tttbuh, bira ia rttsak, iusakrah serurtth tubuh. Ketahrilah iaadalah hati." (HRMutafaqqun Alaihi)
Pembahasan tentang hati yang tidak dapat diisi dengan hal yang
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Trpsn Sye'n-A.wrJnn ro

bertentangan menjadi pengantar untuk membahas hal yang bertentangan
dalam kebiasaan masyarakat Arab. Menjadi kebiasaan pada masa
Jahiliah, saat laki-laki membenci istrinya berkata: "Kami bagaikan
ibuku." Diketahui bersama bahwa ibu tidak boleh dinikahi oleh anak
selama-lamanya. Hal ini diucapkal agar terjadi talak cerai. Saat Islam
datang, ucapan ini tidak dinilai sebagai ucapan cerai tapi kaJarot dusI.a

yang harus dibayar. Karena istri tidak akan pernah sama kedudukannya
dengan ibu. Islam menetapkan kcforat itu berupa memerdekakan
hamba, memberi makan 60 orang miskin atau puasa selama 60 hari.

Hal senada ditemukan dalam: Orang-orarlg yang rnenzhihar
istrinya di antaro kamu, (menganggap istrinya sebagai iburrya,
padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereko. Ibu-ibu mereka tidak lain
hanltalah wanita yang melahirkan mereka. sesungguhnya mereka
sungguh-sungguh ruengucapkan suatu perkataan yang mltngkttr dctn
du,sta. (QS al-MujAdilah [58]: 2)

Selain dua hal di atas. Pertama, mukmin bukan kafir. Kedua, istri
bukan lbu. Ketiga. anak angkat bukanlah anak kandung. fr[rii .1q r"1

{tAi ilon Dia ticlak menjadikan ancrk-anak angkatmu sebagai. anak

kandungmtt (sendiri). Anak angkat bukan anak kandung. Dia tidak akan
diwarisi dan mewarisi sebagaimana anak kandung. Dia tidak mendapat
semua hak-hak yang diperoleh anak kandung. Dua kebiasaan ini ingin
dihapus oleh Islam. Islam ingin meletakkan segala sesuatu sesuai
dengan tempatnya. Islam meiarang dhihtir dan tabani.

Kita mengetahui bersama bahwa Nabi Muhammad menikah dengan
Khadijah. Paman Khadijah yang bemama Hakim bin Hizam bin
Khuwailid telah membeli budak bemama Zaidbh Haris dari bani Kilab.
Khadijah menghadiahkan harnba ini kepada Rasulullah. Dia pun
menjadi pembantu Rasulullah dalam beberapa tahun lamanya.

Zaid sedang melayani Rasulullah, dan dia peniah berkomentar:
"Saya telah melayani Rasul 10 tahun, dia tidak pemah berkata atas apa
yang telah saya kerjakan: "Kenapa kamu kerjakan." atas apa yang tidak
saya kerjakan: "Kenapa tidak kamu kerjakan."

Zaid ini dahulunya dicuri oleh pencuri lalu pencuri mengaku bahwa
Zaid hambanya lalu dijual. Pada suatu hari seorang dari Bani Kilab
berada di Mekah dan rnelihar Zaid,la1u mengabar hal itu kepada pihak
keluarga.

Ayah Zaid pun datang ke Mekah menemui Muhammad, dan
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AL-AHZAB T,JUZ2I

?

meminta untuk mengembalikan anaknya kepadanya.Tapi, Nabi Muhammad tidak se,
aengan ;r"rs merayaniny" ;;;;;;'?;3"X,1#.f:;: i:*l;,I.I:::ayahnva: "Biar dia memiiih bil;;i, memirihmu. ambiilah; bira diamemilih saya, maka slyl menjadi ayah d*;;;.,,"u' 

.,rur
Saar dipinta memilih, zuia *"i.rtih tiabi Muhammad dan berkata:

J#:*l,iit,ffirj,jh;y,sr-'iemlih ..;;;;;"p* yang lebh
saat itu tergugah hati Nabi Muhammad,. dia pun mengangka t Zaid.menjadi anaknya sebagaimana kebiasian arab hi.gga nurruryu menjadiZaidbin Muhammad. saat attJ -.,Juu,urtur,uuu'iiiriut* anak angkarjadi anak kandung. maka hal it, Jimuiui dari diri Nail;;l;,r*ad, agarmenjadi reladan bagi yang lain.

Pada saat ayat pelarins turun, Nabi Muhammad terah menikahkanZaid dengan anak pamannya, Zainabbinti Jahsy. Sejak awal Zainab danayahnya Abdullah bin Jahsy ,.ra, ,*nolak dan u..t",r,-..eagaimanasaya menikah dengan Zaid., dia hamba .";;;gk"r-*slya keturunanbangsawan euraisy?,,
Akhirnya keduanya kawin agar Nabi rela. Tidakrart patut bagi raki_laki yong mukntin ian 

-tidak ri"h)- ursi perempuan yang mukmin,apabita Altoh don Rosur-Atva ,"toi *rriopio,i ,'i,ir'lri",apan. akon

f#:; f;ri,e;eka 
titiha' i'o'li io'in1''r"rnns Ltrusan ntereka. (eS ar-

Namun perkawinan 
-tidak 

berjalan muiLrs. Zaid inginmentalaknyakarena tidak satu level. Nabi ,.;;;;;.ang dan berkata: ,,Jaga istrimu.,,Hal ini terjadi berurang-ulurg. i<u..,ru t"ri,rr iiartT*,,rJu,nkan danr a b an i dilarang, teriadilah p.i..ruirol ntara zaiddengan Zainab.setelahiddah kawin ZainaLdengan N"bi il;;mmad. pemifahan Nabi denganZainab mengisvaratkan bahw 
^ z^ii'-i"kan anak i;i ;", dengandemikian telah terhapus tradisi tabani d.rrgan pernikahan ini.Nabi telah merasa dalam dirinfa, 

.,dia. 
juga enggan denganpenrikahan ini, takut dikatakan -;;;;i", ..Muhamma 

d, ieminta Zaidmenceraikan Zainab agar dia dapat nikah dengannya.,, SebagaimanaLlcapan orientaris saat ini, bahwa tr.tuhammad t tut 
'*.r1rmpan 

cintapada Zainab di dalam hatinya. rri ,.*;;;;;;;, ffi;ffiH1iuui.Bila Nabi mencintai zainai 
*1entu 

sejak awar dia telahmenjadikannya istri. dan tidak *.r,."rrirrnya kepada Zaid,. Dia jugatidak mence gah Zaid, saat dia minta ."rui-r"jut awal. Baca eS ar_Ahz6b

iI.:
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[33]: 37.
Jadi, yang ditakutkan Nabi adalah gosip masy arukatArab, atau apayang kita katakan.yang tidak layak bagin yi- vuiu rr.ui ahrau ayat 37ini sekali lagi Allah -.-butulk u"iioni.
Dalam tubani ditemukan kebiasaan buruk yang merusak sendirirumah tangga, dengan bercampur burrryu keturunan?anhilangnya hakdan kewajiban. Anak ungkai utur'rrioup di keruarga seperli anakkandung. Ibu akan m€nganggap anak, padahal bukan. inuk p.r._puunibu itu dianggap suudaripal-arr"r tiJ"t. Ini tentu t.*rutun yang nyata.Juga. bagaimana mungkt, t"tru.gu urri, uyur, d;;;;;;g melahirkananak ini dipisahkan dari anaknyu'. unrut'orguntitu;-pJu'orung yurgbukan mengandunginya.

Dalam banyak ayat, Allah meminta kita berbuat baik kepada orangtua setelah beribadah kepada-Nya, karena orang tua adalah sebablangsung dari keberadaan anak ai brrmi. eila kita-dr;du kepadanyaberarri kita durhaka kepada Ara-;;rg telah menjadikan kita rahirmelalui orang *u 
\t1i: 

Oiang tr, ,"ujiU Alhormati walaupun dia kafir.'&t-ti p-()1 4: yang demikian ittt hanltctlol.t perkataanntu 4imulutmu saja. Apa yang mereka katakan ibu sama dengan istri, anakangkat sama dengan uruk-kunorrg- ;o;1uh_ salah. ap"r."il"u.* ata hanyamelalui mulut? Benar berkata -"iutrr -.rlut, tapi sumbernya dari hati.Lisan sekedar ungkapan atas apa yang 
"0" 

Oi Oriirr;;;"""',
C, ,Si" ).lJt1 ctan Altah mengar-oko, ,orr sebenarnya. Haq/benar

adalah keyakinan di dalam hati dan sesuai a"rgrn uou iunrada daramkehidupan' Terkadang malusia yakin yang 
.diucapkanx ya,-tapiucapanitu salah' pada saat ini ucapan itu tiaa[ sarah, karena ,;;idengan isi

H:L[Hrsa.lah 
adalatr isi ueritanvu.-luoi, beaa ausia"["rio dengan

Perkataan Arlah Swt pasti benar. contohny a, gorongan itu pastiakan dikalahkan clan *rr"io okon **'rrtrr ke belakarzg. (eS al-eamarl5al: a\ pada saat ayar ini turun kaum musrimin t.ma-h tailerdaya diMekah, namun saat perang Badar terjadi ayat ini pun benar adanya. gr
,#t A4 nia memberi jalatt menuju perkataan yang benar. ***
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(QS at-Abznb [33]: s)

ft 'xcffi tt rg 7'l'^4 1Lt' j, ie)1i fi;l

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Altah,

dan jika kamu sekalian tidak ruengetahui bapak-bapak mereka,
mctka (p an ggi llah mereka s eb a gai) s audara- s audara kal iatt

seagama dan maula-maula kalian. tidak ada dosa atas kalian
terhadap apa yang kamu sekalian khilaf padanya, tetapi (yang

ada closanya) apa vang disengaja oleh hati kalian. adalah Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Makna Uq! ;i/it panggillah mereka (anak-anak angkat itu)

dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Katakanlah: Zaid bin
Harisah. Tapi bagaimana dilepas mahkota ini yang telah diberikan Nabi
kepada Zaid? Benar, ini berat bagi Zaid tapi yt y'Sii iyr1o\, yorg
lebih adil pada sisi Allah, bukan menurut kita.

t<ata 'Uii merupakan kata yangmengandung makna lebih clari, ini
adil dan ini lebih dari ini. Artinya, apa yang ditetapkan Rasul
mengangkat Zaidjadi anaknya adalah baik dari segi kemanusiaan, tapi
apa yang diinginkan Allah lebih baik. Yaitu menisbatkan anak kepada
ayah kandungnya.

&.ttt *Ut € fJtp| 4'ur r;fu n) o$ dan iika kamu tidak
ntengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-mattlamu. Kita akan
memperkenalkannya bahwa mereka saudara kita dalam agama.

Arti maula adalah khadam/pelayan yang disebut dengan 'abid/
hamba. Anak yang tidak diketahui siapa ayahnya adalah saudara kita,
dan kita beri dia nasab yang berlaku secara umum, seperti Zaid bin
Abdullah, karena kita semua adalah hamba Allah.

Anak terjadi melalui dua jalur akal dan syariat. Laki-laki yang
menikahi istrinya secara syariat dan lahirlah anak, maka anak itu syah
secara biologis dan syariat. Bila istri berzina -nauzubillah- di kasur
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suaminya, maka bayi menjadi anak luami 
secara syariat tidak secara

biologis. Kaidah fd;;;-ri;: ..Anak dinasab akibat kasur, per,zina

aira;.;' Blla anak zina terlahir -nauzubillah- di lItrar kasur pasangan

makaanakitubukananaksuaminyasecarabiologisdansyariat.Anak

Ta.rsn SYe'n-qwt Jtt-tP lo

itu disebut anak haram'

E* ,'^u 6 ,4t u sG>i qli,y>i t*t a{, '# is clan tidak ada dosa

atasmu terhadap ,po yo'g kctmu khitaf fodl?y,o' ':-t:1'^21::^il:::
T::ffi ;";;;";;";5;;;;;;'int'.t'*i*iill':lf::Ii:::::1*?
T:,iYh-Y;{;;:;;;;:;:",u4'li'q,'"1:?f.:1"Y1T:""',?*11*
:H! 

"ffi 

' lx#ili# ", {;-;1 ffi ; J k-T 
1}. 

at ai r.en aa a y arle tu a : " H ai

eUJ'rvrf, Fulan, sebagai penghormatan bagilyl..

iAffi dJ';ffiruffi; i"i u"r'ry Lenvatakan il*Y-:,i T1l
u,u.,ffi';.i"" ,:ffi ffi; 1"ri i"e* i:l*^""T1t:.I?lf":*,*:
il:1r",#_ir"r* i".,,, Datam hat ini-ayat di atas menyatakan bahwa

,-

:-,

hal itu tidak salah.

DalamayatlainAllahjugamemaatkantradisisumpah.Allahtidak
menghukum t o*, ai-iioUioi sumpah-slmtpcrhmu yang tidak dimaksud

(untuk b er sump ah ) 
" 

i-"*u' i' q y'' i.' gy'.t'.'i ko* u' d i s e b a bkan sump ah -

'rr*pot 
yong io*u sengaia' (QS al-Mdidah [5]: 89)

BagaimanaAllahtidakmemaafkandaripermasalahaniniixti.l6-9

a-"; f:y clan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'

r.r,r,r.,tukatakan:o.BahwaperbuatanbiladisandarkankepadaAllah
maka waktu tidak terkait Jt"i*"Va'" Allah tidak memiliki masa lalu'

,";urg dan akan datang' Allah-lah pencipta waktu'

pada ayat ai "r"rl[*v" 
Aliah telah dan akan tetap sebagai Maha

Pengampun dan Uuf'u Pengasih' Yang berubah adalah manusia'

Sedangkan Allah tidik--""g"il-i perubahan Para Arif Billah berkata:

.,Berubahlah oemi men"uf,ui ,iou Tuhan, dari yang menyeleweng

menuju istiqamah, r.u.-"* i[ur", tidak akan berubah demi kita sekalian."

Serama Alrah Mahu r"rgu-pun dan Maha pengasih, Dia akan tetap

Maha PengamPun dan Maha Pengasih'

Apa rahasia Alquran sering mengaitkan kata Ghafur/Maha

Pengampun A..gr-,t 
-ho 

bim/Mahi Pengasih? Jawabannya' karena

Ghaformeniadakai ** "t"l 
dosa' dan raf,mah/pengasih mendatangkan

t.Uuitu" yang bamittluh dosa diampunkan'

Contohnya, pencuri tertangkap tangan' seharusnya- diiaporkan ke

polisi, tapi kamu *t"'uufkunnyu dun m-elepaskat'nya pergi' Lebih dari
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kepada seluruh.. dunia khususnya kepada mukmin. untuk itu bilamukmin wafat dia menyalatkaffi, uitu -rt ri, ,"rat"oalam keadaanberhutang, maka Nabi 
{;rg.T;;;;i*un* hutangnya.Benar, Nabi pemah tidak *ui'-"ryuratk-an musrim wafat dalamkeadaan berhutang 

_-Iujuannya 

.- 

ugu, mukmin tidak meremehkanmembayar hutang. Karena kulau "udu niat pasti ada cara untuk
il:il';ffirsetelah 

avat initr*r, xuri pu, -.nfuruLulr*au, membayar

Di sisi lain musrim pun harus leb-ih.mencintai diri Rasul dari padadirinya sendiri secara togita. s.rrJo.rgu, ,u,Juryu ,),iraot, berimanseseorang di antaramu hingga toyo tnoin-ii"rrrri* irrldirrnya, hartadan manusio sekal ian.,, r H"n nnilrJi
0", y#:,[1i?::-;Y;i11,ff::l tu-' rebih sava cintai dari keruarga

Nabi pun mengulangi hadis di atas, saat umar merihat Nabi berkataserius' maka dia oun memahami maksudnya, yaitu .irr"'r"g,.a. cinta
i3i,Xl';,11;T1""-*1.q;#;"' t-" logika conrohnva, cinta kita
;ffiffi;Jil'rfilJ::#lX?Hi:u anak orans, cinta kita r..puJu

&Jqi et1li', cran istri-istrinya acrarah ibu-ibu mereka.Maknanya
istri Nabi menjadi ummur mukminin. Dengan demikian Khadijah istriRasul dapat diposisikan r.u"g, iur^N"bi Muhammad. Di sini Nabi tidakmemposisikan dirinya sebagai istri tafi sebagai ibu yang melindungi.contohnya, dia melindingi xuul nauhammad .uut Nubi menerimar'vahyu peftama' dia menenteramkannya rlra{{ Khadijah perempuanABG tentu hal ini berbeda. J"dt, il;;aat itu Nabi sangat memerlukanibu yang mengasihi, bukan iroi _'rO" vlrg kururg pengalaman.Istri-istri Nabi dililai seuugui-rilmahat mukminin karena Allahberkata kepada mukminin: tidakT;k; ;,dan-ridak'(p;;;)-;r.rs?winiistri_is,r,;:'r:;7:f :,;r:#!::)*{r,:wafat (eS ar-Abzau 11:1:. s:) r*"p"i n;';;';;;^i:'.,{u* o, antaralaki-laki yang mempei.uuttan'r";-.-;;;*unita 

akan *rn.rl di daramhatinya rasa iri dan jengki. --"' "'"'""6
Laki-raki saat menceraikan istrinya, pasti masih tersimpan rasabenci dan cemburu' surt iuri i"^.u,,i''r1uh lagi dengan pria rain rasabenci itu pun muncul ragi. s"-r" ir"i ini tidak layak terjadi pada diriRasul' ridak dibenarkai i.,'-;;.i-i"fr,iJri;l;;r":rang 

rainselamanya. Larangan ini t uryu- ue.tuti, puau irt.i uriau t,out puau
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a ---

anak-anaknya. Bila istri Nabi mem,iki anak perempuan, dia bolehmenikah dengan siapa saya.
Dalam hal poligami, Nabi memiliki sembilan istri, sementaraumatnya hanya diperbolehkan empat. para orientalis menuouh bahwaNabi ingin enak sendiri. Kita jawat: ."rek, adalah bodoh karena Allahberfirman: Tittak. .hlgl t og*ru- *engawini perempuan_perempuansesudqh itu dan tida.k boreh lpuh) mLengganti mereka crengan istri-istri(vans tain), nteskipu, r'i"ri,i[r)"]z' ;;;;;;i* -hlli,n 

u kecuatiperempLtan_perempuan (hamba sahaya) yartg kamu *",titi. (eS al_Alzab i33l: 521
Arlinya, Nabi memiriki bilangan terbatas hanya sembilan,sementara umatnya boJeh, berganti-ganti pasang lebih dari empat istri.Saat suami mencerai bebeffi -istri, 

maka dia boleh mencaripenggantinya, sementara Nabi tidak boleh.
Kembali kepada ayat utama, saat Nabi rebih utama dari diri seorangmukmin maka jiwa,mukmin.akan drpertaruhkan, kita tetap menghormatiNabi, bila diperintahkan, maka tiru ii"i
|ot'* i1i, dan orang-orang ))ang menlpunl,ai hubungan darah.Arham berasar dari rahim yaitu ternpat janin di perut ibu, maksudnyakeluarga kandung. Karena r..titu 

-i.,rir"ri, 
p.Ilrir,J"t"rnijrah keMadinah mereka meninggalkun t.fuu.gu, istri, hafia ;;; di Mekah,lalu Anshar menorong meieka uugu*ur'lr;;; ti;.iJrlii,r**a sarahseorang Muhajirin meminta. teminnya untuk memilih salah satu dariistrinya, agar dia ceraikan a* irt.i itu menikah dengannya. Ini buktipersaudaraan vane 

1i{ak penrah refaai di arnlr.- ma,nrsia dapatberkurban upu ru3u'rrrruk re;an, tupi iij* dengan memberi istri.Ketika Nabi mempersaudarakan Muhajirin dengan Anshar Nabimenetapkan Muhaiirin 
,berhak . 

mendapatkan warisan ?u.i enrrrrr, saatMuhajirin hidup layak. hukum iri pm iinrprr.
Penggaran avat utama di atasiurun saat kehidupan Muhajirin terah

te-rttcutyan hingga saudara t anffi yang utama dan rebih berhakmendapatkan warisan.

, 
t:F €"Vi dl Gua oi \! kecuati katau kamu mau berbuat baikkepada saudara-sau/a.ram1 6eagama).-Allah tetap membuka pintuihsan kepada Muhajirln. euruogii-^pJ a*i Anshar hendak berwasiatguna memberikan sepertiga. trarta t<epaaa Muhajirin maka hal itu sahdalam u'ujud pemberian J"a"r.urr. a;ili dengan, dcut apabira sewokttr

::::::::lii

i::t:lEaF::*

:it:lii:i-i:ii]

.:.: :::::::]:::1:i:]

H]H

HE
:

r,lJ:
r l, ,lil

l:il:l:ir: :ili:il:lr:i:ll:llillli
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pembagian itu hacrir kerabat, anak yatim dan orang miskin, makaberilah mereka crari harta ir" ft"iarrnya) dan ucapkantah kepadamereka"perkataan yang,bazf. (eS an_NisA, [4]: g) --r'--

t)b; +r;*jr , ii uc ,)r,,ii l;*))'*ir,r, itu retah tertutis di
!!ta.m.Ki1ab (lllah) semua telah tertulis di Lauh Mahfuz, atau maknakitab di sini adalah kitab suci Alq;;.
*"rj'$i:rat 

selanjutnya pembahasan berpindah kepada kisah gugusan

, , , )z z 
(QS al-Alza'b [33]:7)

4; <gys *slj 6 e, <v) @4i 4(A :;,
@,rr+tuiritu&Z;;,

(Ingatrah) ketika K,1'.t.i yensamiitperianiian rlari nabi-rabi dandari kamu (sendiri), dari Nuh, Iirahim, Musa dan isa putraMarytan. dan Kami telah mengambit dari rnereko perjanjian.t.ang
teguh.

Penggalan ayat ini merupakan pengambilan sumpah dari Arahkepada seluruh nabi. femuaian' penggalan ayat selanjutnyamerincikannya. ijy .ct ,;* ,*r: g*rlba; ,r |*, aon ctari kamu(sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Mtrsa clan-tsa pTrtr;-Mrn;*.
Kata mitsaq/perjanjian adatah p*jr;j;il; 

^i ,'Jiiirdi antara duaorang' contoh perianjian yang terjadi antara AIlah dengan manusia dialam Zar. thtgatlafu, ketika i"nrr*u mengeluarka, keturunan anak_anak Adam dari surbi mereka dan Artah mengambir kesaksian terrtadap

':{;,#;i;i: rl;ii"' 
berfi rman) " Bu'kankai tt" i,i iuio,*,2? " (eS

Apa perjanjian yang diamb, Allah dari para nabl? Janji di siniadalah pemilihan Ailah atas -.."t u-auri manusia ru,, .,nti,t menjadirasul dan duta antara Allah dan makhruk. Saat para rasur dip,ih untuktablig/menyampaikan k:p".di Tr*ri; ;a yang disyaratkan_Nya, makapilihan ini tidak boleh diiorat. suut iit..i ma jabatankenabian ini, makapada saat itu mereka telah terikat jaryi.
Semua Nabi menerima jabaian kenabian, bahkan Nabi Musa saatmenerima jabatan dia . menghu.rp ag;t. saudaranya Harunmendapatkannya juga, satrcraraku*Harun ctia rebih fasih rictahnya dari
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padaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk
membenarkan (perkataan) ku. (eS al-eashash yZtl:1+)

Dia tidak berkata: "saya tidak berhak dalam har ini." Dia patuh,
karena Allah telah memilih siapa yang layak menjadi utusan-Nya.

Kata ',!* darimu maksudnya dari Rasulullah penutup Nabi. Kenapa
Nabi Muhammad didahulukan atas Nuh sebagai Nabi kedua setelah
Adam? Pertama, ayat ini tidak mengisyaratkan tertib urutan Nabi.
Kedua, didahulukan Muhammad sebagai penghormatan baginya.
Ketiga,juga dipahami bahwa Nabi Muhammad telah menjadi Nablpaaa
yaj Adam dalam proses pencipta. Nabi bersabda: "sayi telah meiiadi
Nabi pada saat Adam diproses antara air dan tanah.,i (HR Suyuti dan
Tirmizi)

Setelah Muhammad, disebut Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Nabi Nuh
disebut karena risalahnya bersifat universal. setelah terjadinya badai,
dia bapak kedua setelah Adam.

Nabi Ibrahim disebut ra bangsa Arab. Dia adalah Abu al-Anbiy0,.
Dia terkait dengan Ka'bah dan suri teladan dalam pengorbanan dan sai
dalam manasik haji.

Musa dan Isa karena yahudi dan Nasrani dua agama yang telah ada
pada saat Nabi berdakwah. yahudi berada di Madinah, liasrani di kota
Najran. Keduanya merupakan Ahli Kitab yang memiliki kesepakatan
dengan Nabi Muhammad. Di Semenanjung Arab kedua agama ini
menguasai keilmuan dan ekonomi serta strategi perang. Sealan-akan
keduanya pemilik negeri.

Menariknya bahwa Ahli Kitab dalam perjanjian mereka dengan
para nabi menetapkan kenabian Muhammad. unfuk itu mereka ,"lulo
menyatakannya kepada kaum kafir. Mereka bersama Muhammad akan
berperang melawan kaum kafir bagaikan peperangan yang terjadi pada
kaum Ad dan kam. Mereka mengenar sifai-sitat iuhammid, iopoi don
di mana lahir. Berkaal.a! orang-orang kafir: "Kamu bukan seora.ng
yang dijadikan Rasul." Katakanlah; "cukuplah Allah menjadi sakii
antaraku dan kamu dan antara orang yang mempunyai ilmu
Alkttab. " (QS ar-Ra'ad [13]: 43)

Namun, setelah datang kepada mereka apa ydng terah mereka
ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maki tatcnat euah-lah atas
orang-orang yang ingkar itu. (eS al-Baqarah [2]: g9)

Bagaimana hal ini dapat te4adi? Bagaimana keimanan yang suci
berubah menjadi dendam dan benci? iawabannya, kareni iibatan
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duniawi yang menggiurkan. Mereka tidak ingin melepaskannya.
Saat Nabi Muhammad diutus merek-a adarair p.ngruru harta,perdagangan dan pembangunan dan terampil dalam seiala hal. Merekatakut dengan kedatan_gan Nabi yang akan mengambii-r;;"" apa yangada pada mereka. Lenyap ,"-ru kekuasaai. Atangiah buruknya(perbuatan) mereka 

-yaig 
-menjttal 

dirinya sendiri i;;;;; ii;:;;i,kepada apa yang terah dituruikan Ailah', karena a"ngti-oonwa Ailahmenurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendiki-Nva di antarahamba-hamba-tvya. Kareni itu i"rit r'*"r;;p;;" *r*, sesudah(mendapat) kemurkaan. untuk orang-orang kafir siksaan yangmenghinakan (eS al-Baqarah L2l: 90)
untuk itu disebut Nabi Musa dan Isa. Menariknya Musa disebuttanpa ayah' sedangkan Isa disebut dengan Ibnu Maryam. Ini buktibt*-, Isa tercipta bukan dari kelahiran manusia biasa. Asal nasabadalah ayah,bila tidak ada ayah maka ibu. Untuk itu Isa dinasab kepadaibunya.

Kelahiran Isa terjadi sebagai bukti kekuasaan Ailah. penciptaan
bukan sekedar proses mekanisme yang tunduk pada hukum kausalitas
semata. Di balik itu semua terdapat kuaia Allah yang aupui rr.n.iptakanAdam tanpa ayah dan.ibu- Hawa tanpa ibu dan IJa ,urfu uyufr, sertamanusia dengan ayah dan ibu

tg.Jl gq: ft u"iii1 dan Kami telah men.gambil dari mereka
P.e.ylniian yang teguh dari para nabi. Mitsdq gharidz artinya janji teguh.Allah telah menetapkan siat mereka diangiat -.riuai'nlui, out *ukarena jabatan itu mereka akan disiks a dan diperangi oreh sebagianumat mereka. untuk itu janji tidak disebui grritar/t"guh kara'tantangannya biasa-biasa saj a.

Ikatan suami istri pun disebut dengan mitsdq ghatidz karena telahdiwajibkan mahar yang harus dibayar i"alaupun-dilam bentuk qintar/cincin besi. Bagaimana kamu akan mengambirnya kembari, padahar
sebagian kamu telah..ber.gaul (bercampur) dengan yang lain sebagaisuami istri. mereka (istri-istrimu) telai mengambir"darl kamu mutsaqghalidzfperyanjian yang kuat. (eS an-Nisa'gl:21) Atau tu."nu suamimenjadi pelindung atas kehormatan istri Aa, unut _arukny" -^

. Kembali kepada penggaran ayat utama di atas. Janjiieguh ini secararinci dapat dilihat pada: (ingattah), ketika Attah meniamEir peryaniiandari para nabi; "SynSS,uh, apa saja yang Aku berikan 
-kepaclamu

berupa kitab dan hikmah, kemtrclian" da'tang kepadamu seorang rasur
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yqng membenarkan apq ))ang acla padamu, niscaya kamu akansungguh-sungguh, berimai kZpadanya clan .nnolorgn1,r.,, Attahbe ( i rm a n.-,. A na ka 
!, . 

k a m u * [r'[, ( i,t ;;' * ; ;|,"i,"o,,, pn rj o nj i u n _ K uterhadaplang demikian itu? U'"r"tn nterjowab; ,Xr*i 
mettgokui...Allah berfirmat't; 

."K?tau begitu sa"ksikantah (hai para nabi) dan Akumenjadi saksi (pula) bersami ka*r.,; 1gSAii_,Imrdn f3l: gl)Dari kesempurnaan janji para rasul ialah kalian l*o -.ng atakankepada umat kalian. 
"i,i ,dr1* irrt yurg _"_U.r..i an apa yangada pada kalian, berimanlah 

5egua-urVa dan tolonglah dia.,,Mereka mensakui dan telah ,.lrtrunrt unnyi. Hui *i penring demikesinambungan iisarah ;;;-;;;;;irilu,un umar dan perrindungannya.

@ Q) 6E lx,;\# il)i' 3 q.+*:i iyi_Agar Dia menanyakan kepada i, ing_:rrrg yqng benar rcnhngkebenaran mereka dan Dia *"rl,nairry1, bagi orang_orang kafir
siksa yang peclih.

Pertanyaan ini bufal.nertanyaan kepada rasur atas ha1 d,aksanakantugas atau belum, tapi rebih *.*putun ejekan/taqrl', atas kaum Nabiyang tidak mengimani ajakannya'. lirgottohl, hari di vvaktu Arahmengumpulkan para rasul, lalu iltatt ber.tanya (kepada mereka); ,,Apajawaban kaummu rcrhactay 1r"ruo,,4- *lr?,. (eS al_Mdidah [5]: 109) dan,apakah belum datung iepadamu ,orrt_rrrul clari golongan kamttsendiri' yqng menyampaiian t"poao'*u ayat-qyat Ktt clan memberi

';;'{#{;if;6in"*' ierhartap i"':i"*uo,*tt dengan hari-ini? (eS ai-
Atau maksud ayat ialah wahai umat nabi, karian mendengar kabargembira bahwa Tuhan itu Esa. Karian*membenarkannya. Saat kiamattiba, kalian tidak menemukan Tuhan kulT kafir yang dapatmenyelamatkan mereka..Benarrah upu-iutunyu. di mana tidat ada Tuhandi akhirar kecuali Alrah vurg 

'Brr pertanyaan ini-^ merupakanpenghormatan/takrim bagi yang UE.i_rr.
didapatinya (ketetapan) ,lttol, ai sisinya, lalu Attah memberikank^7adyl'a perhitungan- amal-amot a"rgon cukup dan Allah adalahsangat cepat perhitungan-Nya. (Qs an-Nflr [24]:39) Kalau ada Tuhanlain niscaya kaum kafii akan t.ru.r"#g. oru uku, mencegah azab bagi
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mereka' Di samping penghormatan bagi yang berim an, ia juga tabkicr/pe nce I aa n bagi yang mendustakannva.

. 
t,).i t:.tit j;ltSJJ "sbi1 clan Dia menyediakan bagi orang_orang ka;t'ir

sik'sa yang pedih. Kara a'ddd/tetah crisiapkan dalam .fi,ir macrhi/tercthlalu, 
.mengisyaratkan bahwa segara sesuatu telah ada. Arah tidakmenciptakan sesuatu yang baru. Hal serupa juga terjadi pada surga.bersegeralah kantu kepada ampltnan dari ruiaimtt crln- kepada stu.gayang luasnya seltras rangit din bumi yang crisetriakan untuk ot.ntlt -orang yang bertakwa. (eS Ali_,Imran [3j: 131)

Azab terkadang disebut dengan arim/pedih, terkadang nuthin/menghinakan, dul terkadang lazhim/beiar,'atan 
syadid/pectih.Semuanva sesuai dengan kondlsi. 'tti*,)i"iii'l"r;;;.; sakit yangmendalam. Muhin/rtina karena yang disiksa akan oip.r-,rurrtan hinggaterhina dan hancur kemuriaanriya. ,Azhint/besar karena ArahMahabesar. maka azab itLt besar, *uktrnyu pun tidak pernah berakhir.Terakhir svadicl/peclift sesuai dengan kekuasaan Allah, bila Diamenyiksanya maka siksa itu tak teftaf,ankan. ***

BANTUAN ALLAH KEPADA MUSLIMIN DALAMPEPERANGAN AHZAB
(QS al-Ahz6b [33]:9)

#rx:a tA # :E't"fu ;i,t'^::, \fJ 6c oji (s
ty'+.,.- .zO i4;-'o# 4it:i (,(44i; I 6fr 6-)

Hai orang-orang,W!€ beriman, ingatlah akan'nikmat Altoh (yangtelah dikaruniakan) kepadantu t 
"it o datang t nprrio*u'rnntara_

tentara, laltr Kami.kirimkan kepacla *"r"Io a-ngin topan clantentara t'-ang tidak dapat kamu tnerihatnya. acrarah Attah Maha
Melihat okan apa yang kantu kerTakan,

Pada ayat ini Arlah ingin membuktikan kesucian ucapannya: cranberta't,akkallah kepatra A!t;h cukuprah Attah sebagai i"*ziin*rz (eSal-Ahza'b [33]: 3) Saat Nabi tawakar kepuou Allah, dia pun meraihkemenangan. Sebelumnya Nabi menang secara terpisah dalam melarvanmusuh' Pertama, dengan kafir euraisy'Mekah di Badar. i"no,denganYahudi di Bani Nadir dan Bani qainuia. pada saat ini s.mra Lerkumpurmerapat menjadi satu pasukan, .rrtrt _.ny.r*g Nrbi Namun
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walaupun pasukan sekutu itu tidak mengayomi dakwah Islam, Islam

pasti tetap menang berkat tentara Allah.
Jadi tawakal itu berakibat kepada kucuran nikmat Allah kepada

kita. Nikmat sesuatu yang menggembirakan manusia dan berharap agar

ia kekal bersamanya. Kekekalan nikmat tidak terjadi kecuali bila

beriman. Iman yang menyebabkan nikmat dunia berkelanjutan hingga

akhirat. Bila nikmat dunia tergantung dengan usaha dan kemampuan

kita. maka nikmat akhirat terkait dengan kuasa Allah yang tak terbatas.

Jadi, ini merupakan nikmat di atas nikmat.
pada ayai ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Makna

iman ialah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki

sifat Jalal dan Jamal. Akal dapat mengetahui ada tidaknya Tuhan. Tapi

bukan kemampuan akal untuk mengetahui siapa nama Tuhan itu dan

apa keinginannya, maka perlu diutus Nabi yang menyampaikan pesan

dari-Nya.
Zikir/mengingat merupakan proses untuk memanggil kembali

informasi dari bawah alam sadar menuju puncak sadar. Kita ketahui

bahwa akal merupakan langkah perlama untuk meraih keimanan. Ketika

akal mendapatkan satu informasi dari panca indera, maka dia akan

menyimpannya di bank informasi. Bank infonnasi ini disebut juga

dengan alam bawah sadar. Bila seseorang ingin mengeluarkan kembali

upu yung tersimpan ke puncak sadar ini disebut dengan mengingat'- 
Makna ingatlah nikmat Allah, ialah jangan kamu lalui segala

nikmat itu tanpa syukur kepada Allah. Jadikan Dia di puncak

perasaanmll. Untuk itu Allah menjadikan zikir sebagai ibadah dan

iUudut,. ini tidaklah susah. Pada saat seseorang salat, maka dia

menghabiskan waktu untuk pergi ke masjid, begitu juga saat berzakat ta

mengeluarkan harla yang dimilikinya tapi saat berzikir dia tidak

dibebankan dengan apapun.

Untuk itu ketika Allah memerintahkan mukrnin untuk

meninggalkan jual beli ketika salat Jumat. Hai orang-orang yang

beriman, apabila di sertr untuk menunaikan salat pada hcu'i Jumat'

moka bersigeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah

juat beti. iqS al-Jumu'ah 162): 9) maka pada ayat l0 Allah

memerintahkan untuk bekerja dengan tetap berzikir'
Dalam ayat yang latf., sesrmggnhryta mengingat Alluh (salat)

aclalah lebih besar (ketiamaann):a clari ibadat-ibadat -v*ang /aini' (QS

al-'Ankabiht 1291: 45) Maksudnya jangan menduga bahwa zikir
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dilakukan dalam sarat saja, tetapi ziki. merupakan pekerjaan yangberkesinambungan Aan aUaOl.
Dalam ayat ini nikmat disebut dengan kata tunggal. Begitu jugapada, jika koruu menghitrmg nikmat Attah, tiaair;n dapat kamttmenghinggakanryta. (es Ibrahim llal: 3\ Kita katakan nik_u, yungsatu ini, kalau direnungi maka kamu'akan menddrk;; ii duru,,,rryunikmat yang banyak dan tak terhitung. contohnya. aper merupakan satunikmat, tapi warna, rasa, unsur, benfuk, aroma berbeda bentuk danrupanya. Semuanya merupakan bagian ouii ntt*ut;;;;;;rrrk dan rakterhitung.
Allah memberi nikmat kepada mukmin dan kafir, karena Allahtelah memberi sebab. 

. 
Barangsiapu yurg berusaha maksimar akanmendapat walaupun dia kafir.

Selanjutnya Alrah menurunkan telegram yang menunjukkan
dukungannya kepada hamba_Nya yurg -rk*ir, ,o. &r" :! ketika
dat ang kep adamu t e nt ara- tent a ra. Jtmrtd/tenta ra adarar, purrr.un yung
disiapkan untuk berperang. Ayar ini dilanjutkan dengan er|* *rZ
qj d 6ji1 latu Kami kirimkan kepada *",."t o o,,gi;';r, ;,
tentaro yang tidak dapat kamtt merihatnya. Tidak disebutkan pasukanapa, yang penting ia datang dari Alah dan bertug", *.nglruncurkankaum kafir' Semuanya itu t-erladi tur.ru aclalah Attah Maha Melihatakan apa yang komu kerjakan.

Ayat selanjutnya akan menerangkan siapa tentara itu. **r<

q; :;s r ;i :;y:'ilT' )"' ",*; c ga,L.
O i#fri .;^\.";t5 r,AI JJAI

(Yaitu) ketika 
ryereka cratang kepacramtt dari atos don craribawahmu, dan ketika t.iaat tJtoj hgi pengtihatan (mtul danhatimu naik men.u-esak sampai ke inggorokkan dan kantu

menyangka terhadap Al,'1,' ah dengan bermacam-macam
prabasangka.

, ciri-ciri ini terladi pada peran g Azab di mana seluruh musuh Nabibersekufu untuk menyerangnya. Sebelumnya masing-masing merekatelah menyerangnya ,..uru individual, sekarang mereka bersekutu.
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Quraisy datang diikuti oreh ehatffih dan Asad dan Bani Fazarah danlain-lain' yahudi datang dari Bani Nadir au, qu.urJrruh. 
"s.-runyu

berkumpul menyerang Islam walarfrnl.roupat permusuhan dan khirafdi antara mereka.

ar-AHzAn y,Iuzzt

Makna €:3e i! ketika mereka datang kepcdamu. Ingatlah wahai
Muhammad, bayangkan dan
sekutu untuk menyerangmu

gambarkan ketika datang ahzab/tentara

E"g ; clari atas atau d,ari arah Timur
yaitu Qhatfhn dan Bani euraizhah dan Bani Nadir "6" pr ;,j dan

f;:i::;k,;,?liif 'arahbaratvaituQuraisv'diikuti;'i',i;i"*:
_,(ilr ',iri :t1 clan ketika tidak tetap tagi penglihatan (mu). Blla

mata terbel arak. Mata memiliki arah dangerak, ke atas, ke bawah, kekiri dan ke kanan. B,a mata t.ru"irtut , ini mengisy aratkan suatu halyang luar biasa.

,A, ,+rnt 
;uX.1 hati naik menyesak sampai ke tenggorokkan.

Hanjdr/kerongkongln 
falaf. selang bagian aras yang menyambungkanantara mulut, hidung dan teringa d-engan rongga tubuh di dalam. Tapibagaimana hati dapar sampai rI t.ngg;.orrr.un'i lu*uuuniya, akibatnyasangat terkejut' orang yang terkejut [Itiryr u..a.r"t r.*.Jng, nuturnuu

ffi*rllffri:ngan 
cepat' Akibat amat terkej ut di;;"*;k;;;*"di;

, 
6+bt !u, |fu, dan kamtt menyargka terhaclap Allah clengan

bermacam-macam purbasangka. Tiap orang memiliki dugaan. Mukminmenduga Allah pasti 
.menolongnya'oan traat ut u, -J*biarkannya.Kaum kafir menduSl.lkan menu"rg Ou, utan menguasai pertempuran.Dalam ayat ini A,ah tidak saj"a menggambarkan yang ada, tapi jugadimirua untuk mengingat t emua, p".i.tiru itu. D,anlutkan dengan:

r\ 
(QS at-Ahz6b t33l: il)

O''+,* { tl, 6j3; 5tr:rt,$ q:i
Di situlah diuji orang_orang mukmin dan cliguncangkan (hatinya)

dengan guncangan yung sangat.
Bald/ttjian artinya ikhtibdr/Liian atau imtifuan/test Mukmin yangkuat pendirian akan terkata: "arirr, iiaut akan melepaskan kita kepada
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musuh."
Munafik berkata: "Ini akhir perjalanan Islam dan muslimin."
Zilzalah/gempa artinya guncang dahsyat hingga dapat

menghancurkan apa yang ada di atasnya, tapi tidak mencopotkarffiya.
Maksudnya, mereka menghadapi masalah yang besar dan berat. Tapi di
sini terlihat jelas mana munafik dan mana mukmin sejati. Untuk itu
Allah berfirman. ***

(QS al-Alzth p3l: t2)

fure F; 
"r.fi 

-:. ;2$i1'brtD,5 3;r tb

@ 5;)*y,$;;'r;'t
(Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang

berpenyakit dalam hatinya berkata: "Allah dan Rasul-Nya tidak
menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. "

Kaum munafik adalah mereka yang memiliki hati yang sakit.
Munafik dan orang yang sakit hati adalah satu.

Qhuritr/tipuan ialah manusia yang tertipu dengan sesuatu yang
terlihat menyenangkan, tapi di balik itu kesedihan. Seperti kita ditipu
oleh seseorang, dia menjanjikan hal yang menyenangkan, tiba saatnya
janji itu palsu hingga kita pun kecewa dan sedih. ***

,, , ) -+zt'zz, 
(QS al-Ahzflb [33]: 13)

oEr oy4)G*,iv K $\ ;i';;ti,- "#'tr)Y ,i'6i;:
r.-{\{,,/., i.. _t } ,b,,2 z .zz19.g Sb'i1-{uL.}. o)=in4,6'G Gj) it-{'}};. qi &

(Ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai
penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka

kembalilah kamu." Sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi
(untuk kembali pulang) dengan berkata: "sesungguhnya rumah-

rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)." Rumah-rumah itu sekali-
kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.

Yasrib adalah nama tempat yang sekarang disebut dengan kota
Madinah. Nama lain darinya adalah Thaybah. E itti 1 tidak ada

tempat bagimu dalam kondisi perang. ty*"f maka kembalilah kamu.

796

rc



AL-AHZAB T,Juz2t

Maksudnya tinggalkan Muhammad dan pengikutnya dalam suasana
perang.

Kemudian Allah menjelaskan alasan mereka untuk lari tidak ikut
perang 1t nn e"i'ol*J dan sebagian dari mereka minta izin kepada

Nabi (untuk kembali pulang). Alasannya it'y gi 
4 ojg dengan

berkata: "Sesungguhrya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada
penjaga). " Maksud atrat adalah tidak ada yang menjaga hingga dapat
dengan mudah dicuri, atau temboknya sudah rapuh hingga mudah
roboh, atau pintunya dapat mudah dicongkel.

Tapi Allah menetapkan dusta merek^ :'t"ie 61dan ntmah-rumah

itu sekali-kali tidak terbuka,. Alasan yang benar ttt; \l lsa/- Jlmereka

tidak lain hanyalah hendak lari. Lari dari perang karena takut terbunuh
dan merasa kalah. ***

(QS al-Ahzflb [33]: la)
'zJJi V;, rt qf:;; e; rri; ZV, ij

@6Sy-QWt15K;$
Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru, kemudian diminta
kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakanrrya;

dan mereka tiada akan menunda untuk murtad itu melainkan
dalam waktu yang singkat.

#"*t kalatt (Yatsrib) diserang dari rumah-rumah. \1)thii'i|

clari segala penjuru, ;rai, ,j- g fitnah maksudnya kekufuran. 6I!
niscaya mereka k frrr.

Mereka tidak menetap di medan juang kecuali sebentar, lalu Allah
membalas dendam kepada mereka. ***

l9l

.e-

Ei.
L.

t

li=
h:-
tr_



Tersrn Sye,zuqwr Jnn ro

a, !.!'-7i - ;:tr!:\zib.t33l 
: ls)

,5Yr <,;jYff uaiy34i GrK$
@ {;;4i3i;'o6

sesungguhnya rnereka seberum itu terart berjanji kepada Altah;"Mereka tidak akan berbalik ke belakang i*"na"rl.,, adalah
perjanjian dengan Allah akan diminta perronggr,rgr,n jawcrbnya.
Dahulu Allah terah mengikat janji dengan mereka dan merekamenerimanya. Inilah yang terjadi iaat baiai akabah. Atau ayat ini

_ditujukan kepada umat IJam yang tertinggai saat ;;r";; Badar danUhud, lalu berazam: "Demi auan u"rta teriaJr p..ungiugi, iiscuyu ku-rakan ikut."
Janji pertama kita kepada Allah ialah iman. Selama kita telahberiman maka apa yang dimintanya wajib dikerjakan.;;;;", diiawankarena melawan bukti akan kurang yrkin. langan *"hnri sesuatu ituberat, tapi lihat dampak positif yang"Oihasitturrniu.
Ketahuilah bahwa Alrah Maha Melihat dan mengetahui yangtersembunyi di dalam jiwa. Jangan sampai mengucapkur';urli tapi dihati tertanam niat tidak melaksan-akannya. ***

(QS al-Ahzib [33]: t6)

;ei ; e;r G.jjt b) 3g\'& j,i
$ {+ .fp-{i.f (,)J

Katakanlalt; "Lori itu sekari-kati tidakrcth bergttta bagimu, jika
kamu melarikan diri dari kematian Gtau pemirrn,hanl don jika(kamu terhindar dari kemarian) kamu ri(t;k jt;g;;,irir"iJng"rrp

kesenangan kecuali sebentar sa1.a.,,

Perkataan Arah kepada Nabi Muhammad: .,Katakanrah 
kepadaorang yang ingin iari-dari medan perang: "Lari itu sekari-kati ticrakrahberguna 

-bagintu, jika kamu merariian diri dari kentatian ataLtpembunuhan. "

. . 
Telah kita jelaskan perbedaan antara mati dan terbunuh. Arlahberkata tentang Nabi Muhammad: "Muhammacr int ildak rain hanyaraht:or?ng rasul, sungguh telah berlolu sebelumnya beberapa o,rrrg rorrl.Apakah iika dia wa.fat atau dibunuh kamu berbatiL ke belakang
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(murtad)? " (QS Ali'Imrin l3l: laa)
Mati tidak terjadi kecuali berkat takdir Allah yang telah

memberikan kehidupan. Pefiama kali ruh dicabut, lalu tubuh pun mulai

rusak. Sedangkan pembunuhan dapat dilakukan makhluk pertarr-ia kali

dengan merusak tubuh lalu nyawa dicabut.
Lari dari medan juang tidak akan menyelamatkan manusia dari

kematian. Karena umur manusia telah ditentukan ajalnya. Baik
kematian itu terjadi akibat dicabut Allah ruh kita atau terbunuh dalam

pertempuran. Buktinya, kita menemukan Khalid bin Walid berkata:
"Saya telah mengikuti 100 peperangan dan tidak ada di dalam tubuhku
ini sejengkal kecuali terdapat bekas luka pukulan pedang atau tusukan

tombak. Sekarang saya akan mati di kasur sepefii unta mati maka orang

dungu adalah orang yang takut perang."
Lebih jauh Alquran mendiskusikan masalah ini, anggaplah kalian

dapat lari dari kematian atau terbunuh, apakah selamanya kita hidup?

,+ ,l ;ri; 'l tiyl ,lo, jika (kamu terhindar clari kematictn) kamu tidak

jttga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja." Kehidupan
akan berakhir. Kita pasti akan mati. Hal itu tidak dapat dihindari' ***

(QS al-Ahzflb [33]: 17)

$'^7, K1-J I s;'t-,',6 ey$ i .K:;-
6, z --)cSilll0"6

,@ 6;{Jgj$'-j,dll,r.
Katakanlah; "siapakah yang dapot melindungi kamtt dari
(takdi4 Allah jika Dia menghendaki benccrna atasmu atau

ntenghendaki rahmat untuk dirimu? " orang-orang mtLnafik ittr

tidak memperoleh bagi tnereka pelindung dan penolong selain
Allah.

Maknanya katakan Muhammad kepada mereka: "Siapa yang

melindungi mereka ,;j &.tf)i 'ri ;r |i. irri 'u\. 

lt i' dari (takdir)

Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atatt menghendaki rahmat

untuk dirirnLL? " Atau pada ayat yang lain: "Tidak ada yang melindungi
hari ini dari azab Allah selain Allah (saia) Yang Maha
Penyayang " (QS Hi:rd l11l: 43)

Bila Allah mencelakai maka tidak ada yang dapat melindungimu
karena tidak ada yang dapat mencegah Allah. Tidak ada Tuhan yang
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dapat mencegah musibah yang menimpa mereka.
Ada hal yang perlu dicermati dalam kalimat rtt ;_:l: ; i4 osl.i.ls

try'lt 8) dan orang-orang munafik itu tidak memperoreh bagi nrereka
pelindung dan penolong serain Ailah. Bagaimana berlindung dariserangan cinta kasih? Jawabannya, bahwa 'ashima maknanya mani,a/
mencegah. Jadi, maksud tidak ada yang dapat menc.guh durungryu
cinta kasih bila Allah berkenan memberinya.

Ayat ini datang dengan redaksi perlanyaan bukan berita. Tujuannya
a_gar tiap yang mendengar atau membaca menetapkan sendiri jawaban
dari perlanyaan itu. Redaksi dalam bentuk pertanyaan tidak diucapkan
kecuali_penanya yakin bahwa jawaban yang diberikan akan sesuai
deng_an keinginannya, guna menetapkan nui it.iai dulu;j i*;wali adalah orang yang dekat denganmu. Tidak disebut dekatkecuali dia dapat memberi manfaat dan mencegah bahaya. cinta orangyang- dekat dapat mencegah bahaya yang akin datani. eitu bahayaterjadi karena cinta dia orang pertama yang mencegahnya. ttashir/penolong dekat artinya dengan wali. Dia jrg:u -"*uEtamir. rapi aiamembela setelah terjadi bahaya. Boleh jaii "penotong 

r"i o.urg yangjauh dari kita. Makna ayat di atas, ketika Alrah berkehendak
menurunkan bahaya. maka tidak seorang pun yang dapat mencegahnya,
tidak wali tidak juga nashir. ***
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,,1. - 
(QS al-Alzib [33]: 18)

t ei.\,aiys*qqrj,i{r6&

Sesttngguhnya Ailah mengetahui orang_orang yang menghalang_
halangi di antara kany lan orang_orang yang berkata kepada

saudara-saudaranya; "Marilah k$ada kimi.'iDan mereka ticrak
mendatangi peperangan melainkan s ebentar.

Kata qad/sesmtgguhnya adalah huruf yang berfungsi untukmenetapkan apalagi bila har itu bersumber dari 1ttut, _bila datang
setelahnya f il mddhi. Tapi di sini terluris dengan fi,ii mucrhdri,, inibiasanya diarlikan dengan terkadang. Namun darlm iyut i^;maknanya,
bahwa kejahatan mttawiq_in/penghalang yang akan terladi saat itu telahdiketahui Allah sejak azaf,i.'

Bila dikatakan: "Bukankah Allah telah mengetahui segara sesuatuperistiwa itu tedadi?" Kita jawab: "Ada perbe dian antara'mengetahui
sesuatu sebelum terjadi dan saat terjadi.,,

. _ 
Muawwiq/penghalang ialah oirrg yang meletakkan rintangan dihadapan keinginan agai hati men;iai tJcut au,'-r."irginu, tidakterlaksana.

Halumma ilaind maksudnya aqbil/sambut d,an ta'dra/kemari. Daramayat lain disebut: Katakanlah; "Biwalah ke mari saksi-saksi kamttyargdgtat mempersaksikan bahwasanya Ailah tnun *rrgharamkan
(makanan yang kamu) haramkanini. ,,(eS 

al_An,Am t6l: 1501t

Ut tl ,,,Vt tjU \1 Dan mereka-tidak *rl-or,rrri"r"o"rorro,
melainkan sebentor. Ba,as/berperang maknanya harb/berjuang. Halsenada terdapat dalam.' Dan terah Kaii aiarkan-t"paaa oora membuatbqiu besi untuk kamu, gLtna memerihara kamu craram ba,asrpeperanganmu. (eS al_AnbiyA' [21]: g0)

Ada perbedaan antara ba'alpe,ang dengan ba'sd/susah. yai,.)
segala sesuatu yang menimpa manusia dari kesusahan dan bukanbersumber dari diri sendiri seperti anak hirang, hafia vr"g iurgt*,.

Kalimat illd qaril/kecuari secrikit dapa{ diarahkan-k.fuou sedikityang pergi atau sedikit yang_ikur berperang. walau sedikitiapi militan.Selain vang sedikit dan militan itu'sekeiar p";;;;;;at, asar tidakdikatakan melawan perintah nabi. * * *
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(QS al-Ahzib [33]: 19)

;X ,qt-orfr.W Sg -,(tiy"{ir"^L.rt

Jg {6: rtgTAr e rt ;i" "iK 
"6

W 1,;^i- 3 # t" "^L-i 
) + *u11,. pg;

,@r4j 
4i J"ej o(s il:iA{j,i Ct6

Mereka bakhit teyhaclap kalian apabila datang ketakutan(bahaya1, kamu lilnr mi,.eka itu memanclang kZpado lrotia,dengan mata ),-ang terbalik_balik seperti orang yatlg pingsankarena akan mati, cran apab,a ketaitttan ,"uf iiir"i{ merekamencaci kalian dengan tictah ltang tajam, seclang *"rZko bakhiluntuk berbttat kebaikan. Merekalnr fidak beriian, ntaka Arahmenghapuskan (pahara) arnarnva. Dan yang ctemikianlt'u adarah
mttdah bagi Allah.

Asyifulph artinya secara umum adarah bakhil, namun syafuifubakhilkepada orang rain 
.terkadang ,oyut t..t uoup' diri ain keluarga.sedangkan bakhil ialah orang y"urg kiki. walaupun terhadap diri sendiri.untuk itu dalam ayat ini l.*rL ,araikttmiat", t"ii*i bukan ,atd

anJits i him/atas dir"i m ereka.

. Kikir walaupun merupakan sifat tercela, terkadang dijadikan A,ahsebagai warak yur.g t 
"rorong 

sifbt kebarikanny" io"r-l*an). orangkikirlah yang menolong dermiwar. D"rma,ran memerrukan uang tunaiuntuk diderma, uang itu didapat dari orang bakhir vurg -.rrueli rumahatau tanah dermawan tadi. Jadi, setiap sesuatu memiiiki fungsi dalarnhidup ini, walaupun sesuafu itu bersifat tercela.
Uv;rir ;1 s$ dan apabira ketakutan terah hirang,daram keadaan

takut. Takut terah,iembuat mata meririk ke kanan dan ke kiri. Mata itutidak tenang dan menetap pada satu fokus. Mata itu malah mendelik,atau melihat ke sana ke mari. Inilah keadaan mereka saat takutmencekam jiwa.

€# rnereka pun menyakiti karian dengan ridah mereka. Mereka
berkata kepada karian: "Berikan hak kami. Kami terah berperangbersama kalian, kalau bukan kami ;i;;uy" kalian tidak akan menangmelawan musuh'" Atau perkataan lain yang senada dengan ejekan dan
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celaan seperti itu.

:.khil
' - -.:rga.

: r. J1ri.

_tlti

-.lah
-: n {t

- . -.11a1
-. ::ah

l- _-:-:Ll

,",,,"1,t,"i1':,HffT '';:i:'^*':,fata itu kita temuka n sataq at-tahnt

nxm::k*kl#xx#:#lr.ix,ruTl;r,*l_,i.,i:l
Kata biddd,,11lrr:. u.rpur 

-yung 

_sangat tajam yang diucapkandengan sepenuh jiy: ?i urriruny'ul irn, pZr-stiir;,niri, prao hari iruhidadzamat tuJam rOS OriisOi,";;;
4t * 

-'tL^ri 
,,"r,onr *'n*'tr'irl,rir untuk berbuat kebaikanseterah

sebelumnya '& '-',ui 
mereka bakhit terhacrap karian. Maknanya

;J.nTdfffi,rnereka benar-benar kikir terhadap kebaikan, khususnya

^,_^t^!i 
f ?i mereka iru ridak ber"iman, karena kalau berimannlscaya mereka tahu bahwa kikir berdampak negatif bagi diri sendiri,bukan positif. Derma_akan *.nuroiJ pemberian Tuhan, ian kikir tidakmenambah ap a_ ap a. I n g a t l a h, ir *ri-*i. 

-r,,.rn 
g_ o,.rr.; l on[, a r oi ot, un tu knenaJka hka n ( h; rram tt t pacra iata n"A t ta h. i,rril"i,' ir,x* ka m u odttorans yans kikir, dan,y,1i1[ri,iiit ,i ,nrurggrhnya ctia hanyatah kikirt erhad ap d i rinlt a s e n diri.- (eSfr.li,hu_muO p7 l: 3 g)Boleh fadi, saat Allah ;;d;;'utu u..*r* dari harra yangdiberikan kepada karian, Allarr-*.rr-u"hnya. Karena kita yakin bahwarezeki dari Arlah..unruk ir, 

".rry'.ur.rr'u.ri.J,r"ii" A,r"n karenaEngkau relah memberikan k;;;;;T"'rurr. ,.rur,u yang baik. saya punmemberi kepada hamba_Mir-;; 
l:,.u. ;;[r,;;;" puruskan

[:il:T';:ffi,]:.ouo'ou hingsa 

",vi,ia* 
r.ru,rrtun-pemberianku

Jadi, dapat memberi merupakan suatu nikmat Allah yangmendatangkan penambah"r rrk-;t";;; yun.gterah ada. contohnya, bilakrta metihar satah seorang anak kira atu.ri-rrrg.;.;;;;;,,*piah 
Ialudibelikannya perrnen untuk dibagi-bagikannya t epaaa saudara_saudaranya' dan ridak airrtunni"r."norr,. tentu kira menjamin rezekianak ini, dan bilai: y-;#-rl*rrr, a,.kitapun memberinya.Karena rezeki di tangannya mengalir jugu t.puAu orang lain.

,, :,uro,u T..,.,,0"0 
ada iman-iutui 

"rtt 
i;;;;:,'#L, i,t aj,u

,,;#:;::',I;;:{';;::.."fly{:,^:;,;:^:#,,,:;i:":::;,:

._ .:il
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yang kikir ini telah berbuat, tapi perbuatan baik itu tidak memiliki nilai
tambah, karena tidak beriman. Allah menihilkannya, tanpa ada hasil
yang dapat dipetik oleh mereka sedikit pun. Ayat ini dijelaskan lagi
dengan: Orang-orang yang kaJir kepada Tuhannya, amalan-amalan
mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu
hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat
sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang
demikian itu adalah kesesatan vang jauh. (QS Ibrdhim [1a]: 18)

Menihilkan hasil pekerjaan mereka adalah mudah bagi Allah. Tapi
apakah dalam bingkai ketuhanan Allah ada pekerjaan yang susah atau
mudah? Jawabannya, semuanya mudah bagi Allah, karena ketika
berkehendak Dia hanya memerlukan ucapan kun/jadilah.

Contohnya, dulu untuk mengangkat satu ton gandum diperlukan
karung-karung yang dapat diangkat manusia. Pengangkutan itu
berproses dan memakan waktu hingga selesai semua. Berjalan waktu,
manusia dapat membuat katrol yang dapat mengangkat dengan cepat.
Bila ini ciptaan manusia telah dapat memudahkan pekerjaan, bagaimana
pula pencipta manusia!?

Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu
hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah! " maka terjadilah ia. (QS Y6sin
[36]: 82) Jangan kaget dengan hal ini, karena potensi Allah telah
dituangnya sedikit di dalam dirimu. Bukankah otot dapat bergerak
secara otomatis hanya karena manusia berkeinginan untuk berbuat
sesuatu. Saat kita hendak berdiri, otot-otot pun berdiri.

Satu catatan penting bahwa patuhnya otot atas perintah kita karena
kehendak Allah. Bila Allah berkehendak, otot-otot itu dapat saja tidak
bergerak walaupun ada keinginan kita untuk menggerakkannya.
Contohnya, saat seseorang mengalami lumpuh atau keram.

Ketika memerintahkan sesuatu untuk bergerak, kita pun tidak tahu
otot mana yang bergerak hingga dapat berjalan. Sedangkan Allah
dengan kun/jadilah dapat mengetahui semuanya. Karena Dia pencipta
segala sesuatu. Semuanya terjadi berkat keinginan perintah-Nya. Kata
kun/jadilah merupakan kata kunci agar kita tidak sombong, karena
segala sesuatu telah ada sebelumnya di sisi Tuhan. ***
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(QS al-Ahznb p3l:20)

i V;;" +;si eU,b WI i 4;^ii b;Z
.(.o.Vlj'f# e <,!;;."G^ii 4 4;6 r_Fl@{i$tWe*\je

Myreka mengira,(bah.wa) golongan_golongan yang bersekuttt itubelum pergi, dan jika gitongin_gitorgin yi,ngZ"o"turr, i,udatang kembari, ni,tcaya merekaingin berada di crusun-clustutbersama-sama olang Arab Baclui, sambil menanyo_nanltakan
tentang berita-berita karian. Dan sekiraryo *ri",ko bnrortobersanta kalian, mereka tidak akan O",plrn,g, *'iti*ton

sebentar saja.
Alquran mengisahkan kondisi munafikin, dan membuka niat busukmereka setelah pasukan sekutu berkumpul dan keluar ingin menyerangnabi' Tapi kaum munafik masih *.ndugu bahwa pasukan sekutu belumkeluar' Karena perkumpuran purrt- sekutu itu menakutkan danmenggentarkan mereka' untuk itu mereka tidak meyakininya.Sebelumnya mereka juga rerah -.iit u, uugui*;u- xuui menangmelawan musuh Isram secara parsial. Sekarang irururrirrril berkumpuldan bersekutu untuk menghancu.t u, rrrurr, walaupun mereka berbedamisi dan visi.

Kaum munafik berharap pertemuan dan pertempuran ini tidakterjadi. ,tt;\t 
*p_ alt nqi 'j ,r:r7;,7,t, 

7U iyi;;;;;;; gobngan_
golongan yang bersekutu itu cratang kembari, niscaya mereka inginb e r a d a d i clu s u n - cl u s u n b e r s a m o -, o *Z 

"; 
; 

";, 
;; ;r r;, ;' 

" 
i7nir r.tl tu purrtu,sekutu telah berkumpul, kaum munant ,r.ngt urap seandainya merekaberada di pedaraman jauh dari kota Madinah. ru..ru ,*r.r." sangattakut dari keramaian. Takut bila berada oi uuoirur, J", p"rrt"n sekutumenang, atau takut berperang hingga kaum muslimin mencap musuhkarena tidak menolong.

Mereka ingin hidup 
.se.ca3 munafik, bermuka dua, dan tidak ingin

[';:"*:: 
pep"angun ini' untuk itu pilihan nyu uaiui tinggal di

tsFi v tju" sambir menanya-t'tanyakan tentang berita-berita
kalian' Mereka tetap mernanrau informasi. tentang hasir perang itu.
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Kemudian Alquran menetapkan satu hakikat )tr! lr riti 6 & Gs 
,i)

dan sekiranya mereka beratla bersama katian, 
'mereka 

tiiak akan
berperang, melainkan sebentar saja. Larinya kaum munafik dari medan
perang adalah baik, agar terhindar dari salah tembak. Umat Islam tidak
perlu putus asa atas tindakan mereka dan tidak juga perlu r.6i1r 1ru1i. ***

(QS al-Alzib [33]:21\
;;;. L(A-i*_{Aai lae"6 .b(rt

@ 6{K'5,J Ar;aGat
sesungguhnya terah ada pacra 1rrrr1 oot-uiui,oo ,,r, suri teradan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang ))qng mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamit dan-dia binvak mtenvebut

Attah.

uswah artinya qudwah/teradan. Nabi Muhammad mubarigh/
penyampai pesan Tuhan agar terjaga gerak kehidupan dengan uaik oidunia ini. Dia juga teladan bagi t<ita] uanusia dengan *roun auput
berpesan kepada orang rain untuk berbuat baik. TIpi yang penting
dalam hidup ini adalah bagaimana dia dapat berbuat ,.rrur dengan apayang dikatakannya. untuk itu Nabi bertugas sebagai mubaiig dan
uswah. Aisyah berkata: *Akhlak Nabi adalah2lqrron.; 1Un efrmaOy
_ lpu teladan yang Nabi berikan dalam perang Azab? Jawabannya,
keyakinan dan keteguhan iman kepada tuhan. iaut pusrkan sekutu
berkumpul dia berdoa: "ya Ailah, penurun kitab suii, Maha cepat
hitungan, kalahkanlalt tentara sekutu, ya Allah kalahkanlah mereka dan
goyahkanlaft . (HR Mutafaqqun Alaihi)

Dia berkata: "Tiada Tuhan serain Artah, Maha Benar janji-I{ya,
Maha Mulia tentaranya, mengalahkan seluruh ,"krru.,, (HR
Mutafaqqun Alaihi) Keteguhan iman menjadi teladan uagi kita semua.Allah berkata tentang mukmin pudu p.rm g ,\irui ini. Serta
di gun.c an g kan ( d e n g an b er m ac a m-* o r)* c oi a anl"s e hi n g g a b erkat a r a h
Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya; "Biriiah datangnya
pertolongan Allah? "

Abu Bakar berkata: "ya Rasululrah, bagaimana nasib kami,
b-ukankah sesungguhnya Allah telah memenuhi-kepadamu janji-janji-
Nya."

Bila Allah menjanjikan kepada Nabi_Nya kemenangan, kenapa
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harus berdoa secara ngotot? Kita jawab: "Nabi Muhammad tidak ngotot
dalam doa untuk meraih kemenangan. Karena janji itu pasti terlaksana
dari Allah Dan (ingattah), ketika Altah *"rioiiiio, rrpoao*u bahwa
salah satu dari dua gorongan (yang kamu" hicrap) adarah untttkmu,
sedang kamtt menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan
senjatalah yang untukmu, clan Attah menghenclaki rntuk membenarkan
y-ang benar dengan ayat-ayat-ltilta dan memusnahkan orang_orang
kaJir. (QS al-Anfhl [8]: 7)

Nabi Muhammad tidak ingin menang perang melawan saudagar
Quraisy, tapi dia ingin menang melawan puiutu, pi.urg.

,'ut )a', e racta (ctiri) Rasurulrah seakan-akan teladan baik
tempatnya berada pada setiap rasul/utusan Allah. Keteladanan
terkandung di setiap anggota tubuhnya. Lisannya teradan, matanya
teladan, tangannya teladan dan rain-lain. setiap tubuhnya ada keteladan
yang baik untuk dicontoh.

Teladan ini untuk siapa? U{ il' f t1 7,tt 1"4t1 rtt ;} og &
bagi orang yang menghrrrp lrohmat) Allai don (kedatangan;1 hari
kiamat dan dia banvak menyebti Ailai. Disebutkan zikir Alrah dengan
banyak, karena tufuir i*o, -.-.rtrrtun dari jiwa persiapan yang
matang hingga dapat melaksanakan kesukaran, sedangkan zlkir
sebagaimana kita sebutkan tidak membutuhkan sesuafu. untrit< itu Allah
berkata: Dan sesungguhnya mengingat Artah (sarat) actarah rebih besar(keutamaanry;a dari ibq({ 

lbadat ying /ain). (eS al_,Ankab0t l29l:45)Maknanya, zikir Allah lebih besaidari keiaatan apa pun. Ii;.;r" i;
mudah diucapkan oleh iisan. Ia dapat diucapkan auiu* setiap kerja,
setiap waktu dan setiap tempat. uniuk itu dalam ayat: Ap-abira terah
ditunaikan salat, maka bertebaranrah kamu di blumi,. dan carilah
karunia Allah dan ingatrah Artah bctnyak-banyak supaya kamu
beruntung. (QS al-Jumu'ah [62]: 10) x**

3,.1 z-.. ,. ,1, s. 
(QS al-Alzitr t33l:22)

'ot\ 
o #s A;rr,fri GrtI tK $,6 a ;li |j.$:Ji \;6j

@ ( .&e$y{"Svr'Afii
Dan tatkala mukm-inin melihat golongan_golongan yang

bersekutu itu, mereka berkata; "Ini/ah ving (tiianirlan.lrtih dan
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Rasur-lvya kepada kita. " Dan be_narrah Ailah dan Rasur-Nya.Dan yang demikian iru ticlakiah n 
"no,*'bih ;;:;;; merekakecuali iman clan ketunclukan. ' 

-'-'-'

Maknanya saat mukminin melihat algdb/tentara sekutu kalah. Dantatkala orang-orang mukmin me,!ih1r golong.an_golongan yongbersekut, irtt, mereki berkaru'. ',Iniiion yorg dijanjikan Arah cran Rasttr_AIya kepada kitl ,, n", o"l,rorloi- eiui'ao, ,irir',_i)r. 
Dan yangdemikian itu tidakrah *"ro,*"oii' keyada *,";;;-;;;lati iman danketundukan Kemenangan yang dr;an;rkan 

-rJut"'iJ.rurua 
tidakmenambah 644 t:tll\!kecuali iman clan ketunclttkan.

Masalah ini bukti dari bukti-uukti bahwa iman berlambah danmenurun' Iman berlambah dengan berlambahny" ;",a,k"1-parlikel yangmeningkatkurnru: 
^.|..,.ran 

imi, 
- 

r..puau All;h, 
.;; -^;;;" 

imartyakinkepada bagian-bagiannya iman yang,-akan 
.menetapkarumenguatkankekuatarr iman di seriap ;.; 

,7)rt,r, 
maknanya penyerahan dirikepada Ailah di setiap ,p; ;;;l; rjuli puaudiri hamba. ***

;4 {; j,#vrj,,i,tr\;:* 
3E*+sr ;

D i a n t a r a - 
" 
rT:ff ; frYi1* l* "', " 

p o-o, i op a v a n gtelah mereka lanjikan kepacla;fir;, maka di ortori ntereka adayang gugur. Dan di antura mereka 
.a.d1 @uta) ,:rri *J"nggu_ttLtnggu dan mereka sedikit pttn tidak me,nguiri"ir"j,rrrrl.

Ayat ini turun, pada kel0mpok mukminin yang benar imannya.Hanya saja mereka,uiri,m.!f,tr;;;^;;" perans Badir dan uhud. Tapimereka terah mengikat janji dfi;iilh bila darang masa perrempuranmereka sesera melaksanaklrr; ;;;;;; 
J anran.Disebutkan bahwa ayat ini turun"kepada Anas bin Nadar, dia telahberjanji kepada Alla-h .uut ,*irgg;i;rr,, perang Badar, dan berkata:"Seandainya musyrikin,gr,a;;!".;;;;r, 

saya p--asri m.la*u, BenarsaJa. terjadi perang 
,Uhud. i,, ;;"^b^.rn.*r* 

-lrr.-,,.,r,, 
syahid.Ditemukan di dalam tubuhnya r"u,ri"ri g0 tusukan pedang dan parang.Inilah makna p; tz et # ;rj ,r fii m*ru cli antara mereka adayang gugur dan di antara mereka ada (puta) yang menunggu_nunggu.
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Saat mendengar kata rijat/taki-taki d,aram Alquran, ketahuirahbahwa posisi perang memerrukan keseriusu, a*"tJieguhan padakebenaran' Diperrukan sosok o.urf yang teguh pendirian tidak mudah

ilil#l;#11,],i,* teguh penuh i"nga, i;u, busaiku, gu,u,g ru.u
Ar I ah te.r,u aap JL, tff :'::#l1l ffi:* Ilr 

r::::ii,Hti, 
J:*tT;Islam, walaupun n.la:vaharus melayang lmati syahid).

^:'J ei i # maka cri antara mereka ada yang gugur. eacthanafubahu afiinya memenuhi janji walau harus mati. Nahb secara dasaradalah nazar. Maksudnya, -.tutrunut"" "* ,"r* il^iirro^rnya atauap a y.ang drj anj i kan dal am berp erang trln gga mat ; ;, h; ;;;;,Apa beda nazar dengan mati? Ju-ubannyu, bila telah dinazarkanmaka jadikan hid,p ini harga untuk membayar nazar ini. untuk itumukmin merasa hidup ini murah bila berada di jalan Alrah agar meraihrida-Nya. Dalam asai disebutkur: , suyu tidak merihar kefuurran yangpaling diragukan dari keyakinu, rnur*i,,..rr"a", r..;;;i.,,Mukmin sewr'

1 
a r an Nya i; ; ; ;;W 

:: nX:;::,';:;;f::::r ;::# ::#,;:,;:, l)jalan Attah itu mati; bahkan mn7"ko-riu hictup airiri iinLlrryo ,rrrgnnmenclapat rezeki. mereka claram k"orroo, gembira disebabka, karuniaAllah yang diberikan-Nya kepada *"r"t ol ao, *",.nto iJt girang hotiterhadap orang-orang yang masih tinggar di berakang yang beruntmenvtrsu. mereka, bahwa tiiak acra t 
"*ii*oti,)o;;;;;;;;rt*ereka dantidak (pula) mereka bersetrih hoti. M"r"ka bergirang hati denga,nikmat dan karunia yang besar ctari Arah, cran bahtua Arah tidak

T[tliir\,rfrn 
pahala orans-orans yans beriman.lqs au',r-r6n [3]:

Kehidupan di sisi Arah adalah kehidupan yang sebenarnya. Karena
:::k] y3e. *:*pakan ciri hidup ;"i;- wujud bernapas, makan dan

ft,,t ##ika 
jangan kita menduga bahwa keLidupan il ;;;y" bersifat

Untuk itu terkadang kita menemukan orang yang berkata: ,.Kalau
begitu kita dapat menemukan saat dibuka pintu-kubur-r.o.urg syuhadaditemuka, kehidupan didaramnyarJ yu t.rur, Alrah berfirman: Bahkanmereka itu hidup cti s.islTuhannja.lgS afi ,Imr6n 

f3f , i;6""
*r, }ffi# iTI jffi 

, ruhan bukan' d'i . i, I -u,u,r ;.' i ^;;;; b andingkan

dengan peraturan ulilrlrttut"ran 
kita' jangan pindahkan peraturan dunia

ii:ti;i:iai:iil

IIHtil]
ll ll Ll:

:::t:ij:l:il:l:il:

:::::t:it:l:il:l:il:

r : r:::::::,j:l::l:l:il:
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Mukmin melihat kematian dengan kacamata: ',Kematian panah
yang dilepaskan kepadamu. Umurmu sepanjang perjalanan panah,
hingga mengenai dirimu." Alquran menyelesaikan masalah kematian ini
dengan.' Mahasuci Allah Yang di tangan-lV1,alah segala kerajaon, clan
Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hiclttp.
(QS al-Mulk 167l: 1-2) Dimulai kematian dan kehidupan, hingga kita
tidak menyambut kehidupan ini dengan angkuh. Tapi yakinlah, mati
selalu menyeftai kehidupan agar tiada sombong dalam diri.

'F" ; @j dan di antara mereka ada (pttla) yang menunggu-

nltnggu. Menunggu, kapan masa penepatan janjinya kepada Allah.
Seakan-akan Allah berkata: "Kebaikan ada pada dirimu wahai umat
Muhammad, hingga akhir kiamat."

\f ,r! 6j dan mereka sedikit ptm tidak mengttbah (janjitrya.
Makna tabdtl afiinya jangan takut dengan sesuatu apapun bila sudah
yakin dengan Tuhan. Pejuang yang beriman tidak akan mundur ke
belakang atau berperang dari kejauhan, tapi dia akan terus berperang
sampai mati syahid menjemputnya.***

(QS al-Alzib l33l:24)

o\, <4ypi 4,;J C.Qj4+ib)i {ri G$_

@ q GL ;raijlfw 3ji j ;c,
Supaya Allah ruemberikan balasan kepada oreng-oratTg yotlg

benar itu karena kebenarann,va, dan menyiksa orang mtmaJik jika
dikehendaki-|Vya, atau menerima taubot mereka. Sesungguhnvct

Allah adalah Maha Pengampurt lagi Maha pery;ctyang.

Renungi pada ayat ini sejauh mana kasih Tuhan kepada makhluk-
Nya. Ini adalah kasih sayang yang tidak dicegah hingga orang munafik
sekali pun. .el" vi+ ,i cri ;1 ailuljr ,=,-;'."; datt mertl.iksa orattg
mttnaJik jika dikehendaki-l{ya, atau menerima taubat mereka.

Kita telah bahas bahwa dua sifat maghfirah dan rahmat, ghffir dan
rahim adalah dua sifat superlatif yang menunjukkan banyak memberi
ampunan dan kasih. Alquran selalu menyandingkan keduanya karena
ampunan berguna unfuk menufup aib dan kekurangan, kemudian
rahmat/kasih agar tangan-Nya mengulur dengan segala isi kebaikan.
Seperli pencuri tertangkap, lalu dilepas dan diberi modal untuk kerja.**
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- (QS al-Ahzib [33]: 25)

{i,i 6$ G tjq i i*yi.W iir x ";,5

'@ b;Tgxra,$irii'*:lt
Dan Allah mengh_alau orang_orang yang kafir itu yang keaclaatt

mereka penuh kejengkelan, (tagi) me;eka" ticlak meiperoleh
keuntungan apapun. Dan Ailah m:enghindarkan mukntinin dari
peperangat't. Dan adarcrh Ailah Mahakncrt ragi Mcthaperkasa.

Ghaizh artinya terbentumya kedengkian hati akibat beftemu dengan
pesaing- Maknanya, bahwa Ailah *.nghuru, kaum kafir-yang sedang
dalam keadaan marah yang memenuhi hati mereka. Karena merekadatang dan melarikan diri tanpa meraih apapun dari peperangan
melawan mukmin.

'* tja" i mereka tidak memperoreh keunturtga, apapun. Bukan
kebaikan secara mutrak, tapi tidak mendapat kebaikan dalam kacamata
T:r:k1, dari harapan meraih kemenangan perang melawan mukminin.Ini kebaikan menurut mereka waraupun 

-kejaiatan 
diinlinkan bagi

Isiam.
Allah telah memojokkan kaum kafir hingga tidak dapat lagi maju.

Setelah itu tidak dapat berpikir untuk menyerang Islam. Nabi bersabda
seteiah mereka terpukui mundur: "Mereka tlo* ut u, pernah menyerang
kita lagi, tapi kamilah yang akan menyerang mereka.,;Benar, setelah ituterjadi Fathu Mekah.

j,itr *1ilt rtr u;ir1 dan Allah menghinclarkan ntukntinin clari
p.eperang,n Terpojoknya kaum kafir bukan karena kekuatan mukmin
dan penyerangan mereka, tapi karena Ailah terah *"*oiot t un dan
menghentikan peperangan. Benar, di sana banyak p..siapan untukperang tapi hal itu tidak terjadi. Kalau teqadi, maka mukmin kalah,
mereka 3000 orang, kaum musyrik 10.000 o*rg.

Jadi' kasih Allah kepada mukminin merupakan sebab utama dalam
kemenangan. Untuk itu ayat ini dihrtup dengan ,i* li ,i,t 

;,k 1 aon
adalah Allah Mahakuat ragi Mahaperkasa. Mahakuat menolong kita,
tanpa terjadi perang. 'Aziz/Maha Me,ang dan tidak dapat dikarahkan.
. .- h]iuh akhir jalan euraisy dan sekutunya. Adapun Bani euraizahAllah berkata tentang mereka. ***
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PERANG DENGAN BANI QURAIZAH
(QS al-Ahznb [33]:26)

@Vq,S-s F;;;)Hi u$r iitV

@ 6i ari-GJ 5ffi (rr,-;;r e;]i
Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani euraizhah)

yang membantu golongan-golongan yang bersehrtu clari benteng-
benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut dalam hati

mereka. sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang laitt
kamu tawan.

Makna zhdharuhunt adalah'awinuhumltolong mereka. Min
shyiishihim dari hashuttlbenteng mereka. *lt gr* €Jfis clan Dia
memasukkan rasa takut dalam hati mereka. Rasa tahfilkhauf adalah
tentara dari tentara Allah. Takut ini yang dititipkan Allah di hati orang
kafir. Jumlah yang banyak tidak berpengaruh positif bagi mereka. Apa
guna jumlah banyak bila timbul rasa takut. Mereka mengira bahwa tiip-
tiap teriakan yang keras ditujtrkan kepada mereka. (eS al-Munafikirn
l$): a1

Pada waktu itu para sahabat mengangkat siwak, kaum kafir
menduga bahwa mereka membersihkan gigi untuk memakan mereka.
Inilah rasa takut yang menggentarkan hati mereka.

utW 
""1 

Sebagian mereka kamu bunuh atau memerangi orang

yang mengangkat senjata. w; ltTvt clan sebagian yang lain kamtr
tawan. Yaitu kaurn wanita dan anak-anak yang tidak mengangkat
senjata. ***

(QS al-Ahznb p3l:27)
'tg;b i U;S it:S "r+- :j 

";A "rg;;s

@ b-i'ri't:;{'{t'ia;$
Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumoh_rttmah
dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum
kamu injak. Dan adalah Allah Mahakttasa terhaclap segala

sesuatu.
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Makna awratsa/mewariskan adalah memberi kalian bumi, rumah

dan harta musuh kalian setelah mereka kalah. A:b I va\ij dan (begitu

pula) tanah yang belum kamu injak. Makna tempat baru yang belum
pernah dikunjungi. Maksudnya adalah Khabar. Seakan-akan Allah
berkata kepada mereka: "Tunggu niscaya mereka akan memperoleh
banyak."

Dan adalah AUah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu-
Demikianlah akhir dari ungkapan Alquran dari kisah afoz6"b. Sekarang
kita berpindah kepada istri-istri nabi.***

KETENTUAN-KETENTUAN ALLAH
TERHADAP ISTRI NABI

(QS al-Ahzffb [33]: 28)

ti,r5 qtril6)( a",; iiK "L$i!,i q, r:5.

*(fi'g€j6'|K!$4Ch
Hai lVabi, katakankth kepada istri-istrimu: "Jika kamu sekalian
mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah
supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu

dengan cara yang baik. "

Seseorang bertanya: "Apa rahasia lompat yang besar dari
pembahasan perang Ahzitb dan perang bani Quraidzah kepada arahan
kepada istri-istri Nabi Muhammad?"

Mereka berkata: "Karena masalah  t\z\h terakhir dengan firman-
Nya: Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah
dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu
injak. (QS al-A\zitb p3l: 27) Boleh jadi para istri rasul meminta untuk
dapat infak yang berlebih akibat harta yang diperoleh dari hasil perang.

Untuk itu ayat berujar: *tt":i # F, 4i U lroi Nabi, katakanlah kepada

istri-istrimu.
Ini untuk menegaskan bahwa Islam datang untuk menetapkan

kemuliaan Rasul dan keluargaflya, hingga zakat purn tidak boleh
diterima oleh keluarga miskin Bani Hasyim.

Boleh jadi, datangnya ayat ini dalam bentuk perintah bukti bahwa
peristiwa yang terjadi akibat mereka yang tergiur dengan perhiasan
dunia. Diriwayatkan oleh Umar bahwa para istri Nabi berkumpul untuk
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ftHTil-,|"jjfiu}u|l''"un aarkah, setelah Alrah memberikan
r,_^+^ . ,;...1 ;a rampasan kepada mukminin. 'r\

o",",Tl[ :r? 
"maka 

maritat', mat<nanva aqbitna/samburtah rapi di

.T,l*e:,:**'tr:;":!{i:;:fl ;X:fj,Y:I+iilf ,}:,nit#,*l
vattu tingkatu' 

TTlu{ e.n"ifiu -*r.i" o"r'ffi.'r#:na keabadianbersama rnanhaj af i"f, f rf.r, i.rri.*"r du.n i1 dan gemerl apnya.'Utuw/tingg,rl.: yur,.,l;';;" manhaj a,"f; trr.ra ketika Dia

ffil1'ooixl;if.1lo'l '"'g'*iiiii',,, o,,i ,,,n,r ii, ,.n.uu, ,0,

,,.1.;I l[fl : ffi t,;, r' ?x,:?, ; : L il:: i l;:; ili'T;#t J;*,xl:,I,x,
";S;Zi supaya kuberikan kepadamu mut,ah,maknanya saya berikanmut'ah syariyah y

Kepada ,rrrro-r?)3,,Yut-ib 
diberi kepada istri saat menceraikan suami.

suaminya) *r,r'oh'o'"a 
yang diceraikan &"rrtokki 

-iiberikan 
oleh

" "' 9 r?': ir :* I#['| d{ :f { : {: :i i;i : f ; i ; " 
r: u tr e w ai i b a n b o g: i

,F-.;.U artrnya uthalliqunna/saya ceraikan kalian, dengan V,?w dengan cara yang baikmengisyaratkan bahwa cerai antara suamiistri harus berakhir 
.fengan t "ulu{aqam6l. tanpa unsur kekerasan.

,ffiTffi1ti:H;:91't iq,t ;".** inenyakitkan, maka Arlah tidak
p.,i J".i-,"#;ffi iil:ffiYf i dua pende r itaan : p"no.ri tuun aki bat cerai,

. . 
Untuk itu kata iamahbaik dalam Alch a ti tapi perr u pe rbi i r, r r. s.p.ij," ;; ;':;':;, ;r;i,ld;T:: #i,rjrnTj

:::: i: i: ;: I t ;:y:f : 
ffi : ; ol1l,, o, i; i il ;; J; J.xu, k e r u h a n

::l'#iifijltftx'":i:l'm'uffi"n 
cerai vang baik kepada para

Aninv.a x"oi ,ii"r ierrrak untuk ,,"nunui::l-T:loll, pilihan mereka.
memilih cerai. 

__.--a s,Lur\ ur\rualan tstrlnya bila mereka hendak
Para ulama membahas hal ini secara lT:urg lebar, apakah telahterjadi perceraian uyu:g.UuUi t,trfru*,,".. $s*^;; ilru irr.iryuberdasarkan avat ini? ri,. t"Ltr;ffii, ad,alahp,ihan untuk memilihantara cerai atau tidak. Ini urtti il"rr*, ir,r. _#;;;i h";:;;." kepadapara wanita, dalam hal ini iroi,gil"'...rrtn yang pertama [r.1adi tarak
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cerai. bila memilih yang tidak maka dia tetap bersama Nabi dan selesai
masalah."

Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan hal ini
kepada para istrinya pasti ada getaran di dalam jiwa "para 

istri saat
te_rgambar di hadapan mereka harta rampasan dari kemenangan muslim.
Mereka ingin mendapat nafkah lebih.

Kata azw-aj jamak dari jauzrpasangan.Ini berraku bagi raki-raki danperempuan. Pasangannya tidak harus berafii dua, tapi dia adalah satu
den-{an pasangannya. Sama dengan kembar yang dinilai sebagai satu
tapi dengan yang serupa dengannya, Buktinya: Dan segala sesLtotu
Kanti ciptakan berpasang-pasangan sLtpaya ka*u mnigingot akan
kebesaran Allah. (QS adz-Dz6,riyail51l:49) maknuryu i-uki-taki dan
perempuan. Laki-laki itu sendiri aum/pasangan. perempuan itu sendiri
zauji/pasang. Bagian ini terdapar pada ietiap makhluk.

Dalam ayat ili Alrah memaparka' kepada Rasur-Nya untuk
memberi hak pilih kepada para istri untuk memilih kenikmatan dunia
atau ken ikmatan akhirar.

Dipilihnya in . menunjukkan syakk/ragu bukan izd/apabila
menunjukkan talgiq/pasti, mengisyaratkan bahwa in *.rrurrirkku,
bahwa tuduhan itu tidak berlebih-lebihan. permintaan unruh dapat
nafkah tambahan hanya untuk pemsaan yang terdapat dalam sebagian
istri.

Kita ketahui bahwa istri Nabi itu sembilan secara bersamaan. Lima
dari Quraisy: 1, Aisyah 2. Hafshah,3. ummu Habibah,4, Sudah binti
Zu'mah,5 Ummu Salamah anak Abu Umayah. Dan non euraisy: 6.
Shafiyah binti Hay Akhthab, 7. Juwayriyah binti Harits dari Bani
Mustthalia. 8. Maymunah binti Harits ai-uaraliyah -yang pergi ke
Tanim akan menemukan sumur Mayrnunah, 9. ziinau uintirunsv dari
Bani Asad.

Saat para istri bertanya tentang nafkah keiuarga, yang paling berani
bertanya adalah Hafshah binti Umar. Telah te4aal 

"atiri 
dia dengan

Nabi Muhammad dialog yang sedikit keras.
Nabi berkata: "Apa perlu saya panggil seorang penengah di antara

kita?"

aL-AHzAe n.Juzzt

Hafshah pun setuju. Dipanggil Umar.
Saat Umar datang Nabi Muhammad berkata

"Bicaralah."
Hafshah berkata: "Kamulah yang bicara dan jangan katakan kecuali

:-::::::i:lii

i::::t:i

kepada Hafshah:

,]:
tFtilEt

H
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Tepsm Sv,A.'RAwi Jrr-m to

yang benar."
Ucapan Hafshah ini menyentuh perasaan Umar. Dia bangkit kepada

anaknya dan membentaknya dengan berkata: "Demi Allah, kalau kami

tidak di majelis pengajiannya, maka saya tidak akan meninggalkanmu

hingga kamu mati."
Nabi pun bangkit menghindar dari pertikaian ini. Dia pergi ke

kamar dan menjauh dari Hafshah.
Disebutkan hal itu terjadi selama sebulan.

Riwayat ini berasal dari Ibnu Saad menyebutkan ini terjadi pada

Hafshah dan ayahnya Umar. Bukhari mengatakan ini terjadi pada

Aisyah dan ayahnya Abu Bakar.

Renungi firman Allah W-* Ql-tt it$r -aij '";s tt .fika kamtr

sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasanilya. Kala haydt

chtnyd, mengisyaratkan bahwa tidak ada yang lebih hina dan lebih

murah dari sifat kehidupan dari dunya/r'endah.

Sernua kenikmatannya disebut dengan zinah/perhiasan yail'Lt megah

dalam penglihatan bukan dalam hakikat. Ketahuilah' bahv''a

se,sunggtthnya kehidupan dwtia itu hanyalah perntainan don suatu yang

melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta

berbangga-bangga tentang banyakryta harta dan onak, seperti hujan

ycmg tanant-tanamannl'o mengagttmkan para petani. (QS al-Hadid [57]:
20)

Pada ayat berikut Nabi memberi pilihan kepada para istrinya yaitu

kehidupan akhirat berbanding dengan kehidupan dunia' ***

(QS al-Ahzih l33l:29)

i.b.;;-ii 3t-tGfrijr'ii a;3 "ri:KU

{@ (g, g'",K" e;:;A-";A';\'\
Dan jika katnu sekalian menghendaki (keridaan) Allah dan Ra'sul'

Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhwa
Allcth ruenvediakan bagi siapa 1'ang berbuat baik di ctntarcuntt

pahalo yang besu'.

Orang yang merenungi pilihan-pilihan ini akan menemukan bahwa

alternatif pilihan-pilihan itu berat dan terpaksa ditolak, karena sangat

ti<lak berimbang. Siapa yang mau menerima dunia dibanding Allah, atau

perhiasan dunia berbanding Rasulullah. Ditambah slrga yang tidak
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disebutkan yang tiada bandingnya. Kemudian kehidupan dunia itu
sendiri kalaupun tidak disebut dengan dunia/rendah tetap saja perlu
diwaspadai di dalamnya. Yang pasti, para istri Nabi memahami nash/
teks Alquran ini dan mereka memilih Allah, Rasul dan surga. Siapa
yang rela untuk memilih yang lain dari tiga hal itu? Tentu tidak ada
yang rnau.

Balasan orang yang memilih Allah, Rasul dan surga adalah aJJl ,Jtp

V f;i & :Vil_'";bi maka sestmgguhnya Atlah menyediakan bagi

siapo r,-ang berbuat baik di antaramu pahctla yctng besar.
Mttfuanah yaitu istri yang memberi limpahan cinta dan kasih

sayang lebih dari apa yang dipinta suami darinya. ***

(QS al-Ahzflb [33]:30)

Jtl:-sir": "^1i"4 46l|K";.E j #€(^i-
U;ite6$a6"fu

Hai istri-istri ltrabi, siapa-siapa di antaramtt yang mengerjakan
perbuatan keji yang nyata, ni.tcaya akan dilipat gandakan siksaan

kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu
mtrdah bctgi Allah.

Setelah para istri memilih Allah, Rasul dan surga, Allah pun
berkehendak untuk memberi manhaj kepada mereka agar mereka dapat
berjalan di atasnya. Bila diperhatikan pilihan yang diucapkan keluar dari
lisan Nabi Muhammad yang bersumber dari Allah, sementara manhaj
dan nasihat pada ayat ini keluar langsung dari Allah kepada para istri
Nabi Muhammad.

"'nlt *u_\ hai istri-istri Nabi. Dialog langsung ini mengisyaratkan

bahwa mereka telah mencapai harapan dari apa yang disebutkan pada

ayat jti mari ntenujtr kemuliaan yang tinggi. Kata nisd'/wanita-

wanitct adalah jamak tapi tidak ada mufradnya. Mufradnya dari kata lain
yaitu imraah/wanita. Msri' berasal dari nasa' yaitu ta'khir/belakangan.
Dengan alasan bahwa wanita diciptakan kemudian belakangan setelah
pria.

F* -tdt 4 Wq 4 ,a-w':fu 
?6" ;," siapa-siapa di antaramtr
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yang mengefiakan perbuatan keii yang rrata, niscaya akan d,ipatgandakan siksaan. kepada *"rrilo" iuo "ttrti iiir,.'"i,r"i,o.rnatikan disini maka Allah 
'igut 1."-rri"a* tr* an ,,iiapa yang takwa kepacraAllah dari karian," tupi aimurai*dengan peringatan b,a merakukanperbuatan kej i. karena riioarr rvuriur, 

9j.r* ;;ffi;-;;d;;run dibangunatas'Mencegah kerusakan oiaanuiui-am -.*,h ;;;;., contohnya,wudu yang membersihr.", oi.i 
-Jari 

najis ora"irriri' ,eberum salatdilakukan' contoh 1ain, ada ";; iing ,,"t.-pu, t.puou*u buah aper,
##l;:rffil:ffi.batu, maka'i-g p",ru-a kali dikerjakan aaitan

Timbul pertanyaan: "Bukankah 
. paru istri Nabi sangat tidakmungkin untuk 

, 
berbuat u":iirnui;, -iuruUunnvu,*::r.rirgutu, 

inipenting. dan sebelumnya NrUi p* pernah dit.grr, ..Jika 
kamumempersekurukan (Tuhan), niscava,I1i."irilr,ii.f),),*r.,, 

(eS az_Zumar [3el: 6s) Kita keiahut"li;; ilg1.,;rsr.., ;:;;i;,maksudnyaialah hai Muhammad bukan u..r"i saat kamu-o,piiin'**.ladi Nabi,kamu lepas dari hisab/perh-itu;*"ri'".gitu jugl dingu, para istrinya.Bila mereka merakukai ni,trii'"t"], a, azab 2xtipat. ie.yahatan ituti dak perlu ditutupi *ur uupun't;i ;"; * i"ul ir, r.ri,i'oirl gurrun ugu,
Iffi:ffii11;'#:;;; 

i'Bilu p.;;;;i itu.urvui air,,?,i,, 0,,, pencuri
Jadi, kedudukan mulia bukan terretak hanyapada karena kalian istriNabi, tapi karena kalian ,".r"r.r.r"l.r.perintah Alrah. Karena di sanaada istri rasul vang mengkhianuti suamr. Arah membuat istri Nuh danisrri Luth prri*p)*oan bagi orong;rrrg kafir. Kecluanya beracla dibawah pengqwasar,dlo oing i;;r;; yang saleh di anrara hanba-hamba Kami; rartt kecrua rtrrf,r"-i"itnio,rfr t "poai'."i", suaminya,maka kedua suaminya itu tiacra crapat membaitu mere-fa-'sedikit pun

f;: {:' 
o; 

:/, ll : o 
;,! :: a' r' i' i " 

- 
i[,p a,\ k e ct u a n r" i),]' t7u 

^ 
u r, r o n r 

"[66]: l0) 
'ctng-orong yang masuk (neraki).'' fqs ar-Tahrim

Timbul pertanyaan: "B,a merakukan kemaksiatan secara terang_terangan disiksa 2x bita ,;;;:._gury1 bagaimana puta?,,Jawabannya: ,,Karena 
,mereka istri Nabi sebagai teladan, maka kalautersembunyi dihukum hanya f " O*-i*

Kal au r.,,r. i u,lr- oi I akokan ar ;; #JJfff T:_:, irffiffi J;l,T;
l;tu 

bagi vang rain. Bagaimr;r-;l;. jsrri Nabi saja merakukan har
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Dilipat gandakan azab karena pertama, kerusakan menyebar kepada
yang lain dan dapat menimbulkan teladan buruk dari rumah Nabi.
Kedua, karena ini menyakiti perasaan Nabi, karena mereka tidak
menghargai kemuliaan Nabi dan telah menodainya.

Sebaliknya bila melakukan kebaikan maka mereka dapat pahala 2x
lipat, karena berbuat baik itu sendiri berpahara, kemudian menjadi
teladan bagi yang lain juga pahala. Nabi bersabda; 'Batangsiapa yang
memberi sunah/kebiasaan yang baik, maka dia mendapat pahala dan
pahala orang yang melakukannya hingga hari kiamat. Earangsiapa
yang memberi sunah/kebiasaan yang buruk, maka dia mendapat disa
dan pahala orang yang melakukannya hingga hari kiamar.,, (HR
Ahmad, Ibnu Majah) Kita ketahui bahwa kebaikan tidak saja
digandakan 2x lipat tapi terkait dengan berapa banyak orang yang
mengikutinya.

try lt ob U.i isil dan aclalah yang demikian itu mudah bagi
Allah masalah melipat gandakan adalah hal yang mudah bagi Allah.
Kedudukannya sebagai istri Nabi tidak berpengaruh sedikit pun pada
Allah. Karena bila Dia berkehendak tidak seorang pun dapat mencegah
dan melarang.***
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