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Barangsiapa di antara kamu sekarian (istri-istri Nabi) tetap taatpada Allah dan Rasul-lV1ta clan mengerjakan amal ltang saleh,
niscaya Kami memberikan kepadanya pahara ctua iati iipat rtan

Kami sediakan baginya rezeki yang mulia.
Makna yaqnut adalah yukhcrah'/tttnduk kepada A[ah secarasempurna, berserah kepada-Nya dalam doa. Alrah memilih kata qunfitkarena Allah tidak menyenangi ketaatan dengan rasa angkuh dan tinggihati' Arif Billah berkata:.'-B9opu banyak keiaksiata, vi"g *.ryisakanpenyesalan dan pasrah, lebih baik dari ketaatan yurg ,""iruriskan rasaangkuh dan takabur.,,

- Man yaqnut dapat juga diartikan dengan taat maksimal dalamberamal dan bekerja hinggaiampai pada nilaiqunf,ttv"ri, t"prtuhan dankekhusyukan. Hasilnya adarah io*i memberika, t"poao,ryi pahara duakali lipat. Bila pada ayat yang raru disebu tkan azib oilrpat gandakan,
pada ayat ini yang berbuat baik juga mendapat purruru u.ffi;,;;;;.^""'

af 6'tr t4 s*it tlan Kami sediakan baginya rezeki yang muria.
Kami persiapkan dan_ Kami sajikan sejak saat ini, dan rezeki itu selarumenanti kalian. Pada ayat seberumnya ditemukan yudha,aJ/diripat
gandakan tidak disebutkar siapa yang menggandakan azab, sementarapada ayat ini, nu'ti/Kami berikin datair bentii-k aktif, karena Allah tidakrngin berdiripadaposisi menyiksa makhluk-Nya. Dia Tuhan Mahakasih,hingga 

- 
ucapannya pun penuh kasih. A,aL kasih kefada seruruhmakhluk' Harapan-Nya agar yang bersalah bertaubat. Dia ,ungu, senangterhadap hamba-Nya yang bertaubat lebih dari kebahagiuun ."r"orurg

saat menemukan unta yang hilang di padang pasir.
Dalam hadis Kudsi disebutkan 6ahwa Alrah Swt Berkata: ,,wahai

-t.rtak Adam, jangan takut keparla pengLta.ra selama kekuasaan_Ku kekal.lon abadi.
Wahai anak Adam, jangan takut kehabisan rezeki, karena:'e,bendaharaan-Ku pentth, daiisi remari-Ku tak pernah berkurang.Il/ahai anak Adant, Aku ciptakan kamt ttntttk beribacrah, makct.ingotl lalai, maksudnya kerja yang tidak bermanfaat
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Karenct Alat telah membagi rezeki padamu dan jangan pernah

merasa letih. "

Maksud merasa letih adalah jangan sibukkan hatimu kepada hal
selain Allah. Orang yang ikhlas beramal karena Allah tidak pemah
mengeluh. Dia tetap bersenandung gembira walaupun harus
mencangkul di siang hari di bawah terik panas matahari. Atau
maksudnya, walaupun tubuhmu letih tapi hatimu jangan. Karena sumber
letih sebenarnya terletak pada hati, bukan tubuh. Atau letihkan tubuhmu
dalam kerja keras yang bermanfaat pada orang lain, dan ambil hasilnya
secukupnya, sisanya berikan kepada orang yang tidak mampu.

Dilanjutkan: "Bila kamu rela dengan apa yang telah Aku berikan
kepadamu. Aku akan damaikan hatimu dan badanmu. Di sisi-Ku kamu
terpuji.

Bila kctmu tidak rela dengan opa yang telah Aku berikan kepadamu,
maka demi keagungan dan keperkasaan-Ku, Aku akan mengttasakan
dunia clalam dirimu, dan kamu akan mengejarnya bagaikan binatang
buas kelaparan di hutan rimba mengejar mangsanya. Kemudian kamtt
tidak mendapatkan kecttali apa yang telah Aku bagikan, dan kamu di
sisi-Ktt tercela.

Wahai anak Adam, Aku ciptakan langit dan bumi dan Aku tidak
lemah dalam menciptakann,va. Apakah Aku lentah han1,a untttk
meryt e di akan s ep otong r o ti kep ad amu ?

ll/ahcti anak Adam, jangan minta kepada-Ku rezeki hari esok,
sebagctintana Aku tidak nteminta darimu untuk beramal saleh esok.

Wahai anak Adam, Aku tidak pernah lupa kepada orang yang telah
bermaksiat kepada-Ku, bagaimana mungkin Aku lupa kepada orang
1;ang telah taat kepada-Ku?

Wahai anak Adam, Aku cinta kepadamu, maka mentpakan hak-Ktr
darimu jadikanlah cintamu hanya untuk-Ktt."

Allah menampakkan Zat-Nya kepadamu dalam posisi baik, namun
dalam hal buruk Dia hanya menginstruksikan eksekusinya dari jauh. Dia
tetap memantau dengan penuh kasih.

Af 6',: t4 U"Ait dan Kanti sediakan baginya rezeki yang mulia.

Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat, dari makanan, minuman,
sandang, papan dan sarana. Rezeki dapatjuga datang dalam bentuk nilai
seperti ilmu dan brjaksana.

Rezeki dunia tidak disebut dengan karim, yang karim adalah Allah
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yang razdq/Maha Pemberi rezeki. Disebutkan rezeki akhirat dengan
karim, karena rezeki datang secara langsung dari Alrah yang Maha
Karim tanpa ada usaha dan perantara. Rezeki di dunia yang bersumber
dari Allah terkadang diperoleh melalu orang tua, keluarg u ituu majikan
dan usaha dagang.

Di sisi lain, bila rezeki itu disifatkan dengan karam/mulict,
bagaimana pula dengan zat yang Maha pemberi re)ek1? Tentu lebih.
*rk*

, .,,,- ,, , 
(QS al-Alznb P3lz 32)

i-# >tt':;ii rL"bi d ;rA'"ij ",Ai {a_1.

,f)* t( t-" J-7 zi)z 22 z, 1: ' 
-'

: b#Ylol;3 ,Ft -# o 6ni'€i$dj)i
Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti u*anita vang
lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kctmu tunduk dalam
berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit

dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.

,;! , fg-"i5 kamu sekalian ticlc*lcth seperti wanita yang lain.
Kekhususan yang membedakan mereka dari wanita yang lain adalah
:e ladan. Kalian menjadi teladan bagi yang lain.

Syaratnya '#t :\iika kamtr bertakwa. Teladan tidak terjadi bila
,rdak bertakwa. *, y C t'|, 

-# 
{Fur-;;;dr5 >\it maka janganlah

";trrtt ttmduk dalam berbicora sehingga berkeinginanlah orang vartg
-.-;,t g:ern'akit. Cegah perbuatan keji sejak awal. Jangan mendekati jalan
,.:ke 1ian. Tinggalkan setiap bisikan yang mengarah kepadanya.

\Iakna khudhft'/patuh secara perkataan adalah berkata dengan cara
.:rdesah dan memancing orang untuk berbuat keji.

Brla terpaksa harus berbicara dengan pria maka hindari pria yang di
-:.,,nr hatinya terdapat penyakit. ,?t * e *lt l*i sehingga
'. ';irtgirtanlah orang yang ada penyakit. Maknanya, Allah tidak
-::'"rduh. tapi mencegah agar jangan sampai salah seorang dari istriI 

':--i memberi kesempatan kepada laki-laki yang bemiat kurang baik.
Bukan pula dilarang berbicara khtrdhfi'/patuh diartikan harus-:rr---iir? kasar dan sopan. Tapi bertindaklah pada batasan yang normal.

[]
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Untuk itu Allah berkata: 6t;;'l"i Ji,1 dan ucapkanlah perkataan yang

baik.
Saat Alquran melarang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik

dan juga memaparkan altematif yang baik. Yaitu qaul ma'ruf/berkata
baik. Caranya, berkata dengan sopan tanpa hams menatap muka pria

yang berbicara dengannya. Karena bila ditatap akan dapat memancing

hal-hal yang negatif. Mungkin pria itu akan berani melakukan hal-hal

pelecehan seksual.
Arif Billah berkata: "Bila kamu melihat wanita yang suka

memamerkan anggota tubuh kepada yang bukan muhrim, seakan-akan

dia berkata: "Kamu boleh melihatku," maka waspadalah." Bila tidak,

gejolak syahwat akan bereaksi dan kamu pun berani menggodanya

dan....."
Allah ingin istri Nabi berbicara dari balik tirai atau hijab. Berbicara

yang baik tanpa mendesah sehingga memancing birahi dan agar tidak

dicederai serta tidak ada orang yang berani iseng kepadanya. ***

(QS al-Abzflb [33]:33)
,,:i-2si';;SUjVi 

1:yanfr'&i C; *J K-; c ;jJ
a i _{i,\ i}. frt',\i_,, 6i';t6',;1)i (t)7,

-:;./
qy, rs45{#;;;S'JA,G)IH

Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhios

dan bertingkah laku seperti oratTg-orang Jahiliah yang dahulu
dan dirikanlah salat, twtaikanlcth zakat dan taatilah Allah dan

Ra s ul - Ny a. S e s un g guh ny a Al I a h b ernt aks ud h e nd ak

menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan

kamu s eb ers ih- bers i hny a.

Makna 6y g. J;3 ao, henclaklah kamu tetap di rumahmtt.

Menetaplah di rumah dan jangan sering keluar. Ini merupakan tradisi

dunia. Karena bila saja wanita sibuk dengan urusan rumah tangga,

seperti melayani suami, anak-anak niscaya tidak ada waktu tersisa untuk

keluar rumah. Timbulnya keluhan dari para suami, karena para istri
tidak melaksanakan urusan rumah tangga. Ia kecewa karena istri tidak
punya waktu untuknya, karena banyak kegiatan di luar.
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wanita yang bangkrut adalah wanita yang sering keluar rumah.wanita yang miskin adarah waritu yurg -"rgatur rumah tangga dariluar' Kalau dia belajar keterampilan Jir"uyu dia akan betah di rumah. Dipropinsi Dimvat Mesir paru ianit" r,uur. *"d;rr;k;; keterampilantangan guna membantu keluarga. Baik dia masih gadis untuk membanturezeki keluarga atau membantri suami saat setelah-berumah tangga.

, 
j.,l' 

_zlt^e,st c; F? t;-;;; jangantah krmu berhias danbe,tirtgkah raku seperti.orang-orang Jahitiah yang crahuru. Kata tabarujberasal dari burui yaitu hishntoint"lns. Tabaruj a*inya keluar daribenreng' Maknanya"jangan r..rrrr' ol.i benteng p.rr.rburyian danntemperlihatkan perhiasan yang wajib ditutup

. . J-i)' 9-' 6-y bertingkah taku seperti oraTtg-orang Jahiriah yang
'lthulu' wanita atau 

_budak bukan dikatakan merdeka bila seraru;remamerkan lekuk tubuhnya, bahkan hampir t.l"ql;G: para budakberani memamerkan lekuk iubuh k;;;;, tidak memiiil.ii.irurg a atau:anla baik yang perlu dipertahankan. Adapun wanita -.rd"ku pudurasa jahiliah memiriki kemuriaan du, tehormu,un. Nu-un]r.guurryu,
f ::il1|rl frifff, 

mendirikan,.*f ui r.r,,,,, uiuu lor,ri,l,i b agi p ar a

Unruk iru saat \pi T.:rikat janji dengan wanita mukminat unruk':ak berzina, istri Abu sofy"an #rk;;u, ,.Apakah 
wanita merdeka itu_l:rilil Artinya, pada *u.u 

-;uniriurr, 
)inu ai,ol"r.-uuei wanita

\Iakna mbaruj kedua, iarab ihtisa'/meruas daerah tertutup, dari,,::_i relah ditetapkan syariat, yaitu muka dan dua r"f"p"f. r"rr"r. Dalam' ' '. la1n' perempuan-perempuan tua yang terah terhenti (dari haid cran'':t'trttlttrtg) vang tiacra ingin kawin'itosr, tictdarah atus mereka dosa.',;,tggolkan pakaian mereka a1igo, ,iiar{" fermaksud)
":';"tptkkctn perhiasan, dan berraku ,olrn actatai'rebii orit trogi''---i (QS an-N,r .[2al: ool anerrnya, kita menemukan wanita' -:rr'rr -s0 atau 60 tahun menghias mukanya dengan make up merah

. .,,1.*nffi.,-T"T:llau'11'l'' oia trdak -JG"Ci ',iu v,,,g
i!'- 

":-tj 
l>ar ;;lit cran cririkanrah sarat, tunaikanrah zakat. Ayati-':uran selalu mengaitkan salat dan zakat. Karena salat tiang," : D:1a, zakat kita iengetuu.t u, frrnyu 2,5 yo harta. Harta hasil'- ' ''-:ra perlu wakfu. Dalam salat kita menyisihkan waktu. seakan
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salat telah menginfakkan9T,5 oh.

Dalam uyui iri dipahami bahwa, wanita memiliki keuangan secara

mandiri. Lepas dari Lyah, suami atau orang lain' Buktinya' Allah

mewajibkan kepada dirinya zakal. Namun peradaban modern membuat

harta wanita slbelum berumah tangga di bawah orang tua, setelah

berumah tangga di bawah suami.

Lebihseoitrtaginasabnyakepadaayahdicabutmenjadikepada
suami.Inilebihmenyakitkansetelahsebelumnyapenguasaanharta
diambil suami. Dialiiikan nasab dari ayah kepada suami adalah

penindasan terhadap wanita. Aisyah dari dulu sampai sekarang tetap

iirra-akan Aisyah binti Abu Bakar bukan Aisyah Muhammad'

inr, il)t ,*\ dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, karena ibadah ini

tidak saja salat dan zakat, tapi di sana banyak hal akan menjadi nilai

ibadah bila kita taat kepada Allah dan rasul-Nya'

Dalam ayat ini, kata ..A11ah', disambung dengan ..Rasu1nya,,, pada

ayat l2at-Thaqhdbtn dipisah dengan "taatlah," 
'l.,|!t tf?t rtt tt411

taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, saat Allah dan Rasul

dipisahdengankata..taat,,seperti;DatltaatlahkepadaAllahdan
taatlah kepicla Rasul. (QS at-thaqhAbirn $\: 12) maka. maknanya

Allah ditaati secara giotut dan rasul ditaati secara rinci' Allah

memerintahkan salat dan zakat secara global, Nabi Muhammad

merincikan yang global ini. Beliau bersabda:

*f "*"i,\s 
\;-

Salatlah sebagaimana kamu melihat saya salat' (HR Bukhari)

Bila kata Allah dan Rasul-Nya disatukan tanpa dipisah seperti ayat

vans kita kati atau taatilah Allah dan Rasul' supaya kamu diberi

;;i;rr; (QS A1i 'Imran [3]: 132), maka perintah Allah dan perintah

Nabi adalah satu. Buktinya: kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah

melimpahkan karunia-|'{y:a kepada m.ereka' (QS-at-Tawbah [9]: 74)

t'ti,J i'fu) /t|y1 '&'jt & .'1.'^t 'u'l r,"];y sesungguhnva

Allah btermaksud henclak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait

danmembersihkankamusebersih-bersihry,a.Rijsmaknaqadzdrah/
kotoran baik secara hissi/indra seperli bangkai, khamar atau maknawi

seperti dosa. Sesan gguhnyo (meminum) khamar' berjudi' (berkorban

untuk) berhala, *"i{r"ai nasib dengan panah' adalah perbuatan trjsl
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keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan. (eS al_U-aidah tSl: 9b)

Ahli arti dasarnya keluarga, tapi bisa digunakan 
"nLt istri. Seperti:

"Saya bersama keluarga, maksudnya saya membawa istri. Kenapa istri
dikatakan keluarga, karena wanita itu bersembunyi. Begitu juga nama
dan urusannya selalu di balik layar.

walaupun ayat ini membahas tentang wanita tapi ditutup tentang
pria gKs t*'4.oun i*:, bukan ;!:s-4o, kalian para perempuan.
Karena wanita itu tertutup. Atau boleh jadi ahli artinyakeluarga yang di
dalamnya ada unsur laki-laki dnn ryani1u. ***

(QS al-Ahznb p3l:34)
gi + i.t1 U'"A;; C &-v .<;L1$

@ GW a#'il;+:a*rs
Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu crari ayat-ayat Artah

dan hikmah (sunnah Nabimu). sesungguhnya Ailah'adarah
Mahalembut, Maha p engalaman.

: 2 ', . - t '

"*, € lsH 6 o'f:t1 dan ingatlah apa yang dibacakan cli

',rmahmtt wahai istri-istri Nabi Muhammad lt :6 6 clari ayat-ayat
llloh dari ayat suci Alquran e;{Att dan dari hadis Nabi, atau hikmah
:dalah bagian dari ayat suci. Tapi definisi hikmah yang lebih mengena
:dalah hadis Nabi Muhammad Saw.

Dari uzkurna kita mengenal zikir, yaitu memanggil kembali
-nlbrmasi dari alam bawah sadar ke puncak sadar. Maknaln"ya hadirkani':mbali ingatan tentang Allah dan laditan Dia di dalam hatimu
-.:1amanya.

Allah berfirman: fii *t ;it mengingat Ailah (sarat) adarah rebih
','a:' (keutamaannya dari ibaclat-ibaclat yang lain). Maknanya akbar/
'-"ilt besar dari ibadah apapun. Karena seluruh ibadah memerlukan:::siapan waktu, beban dan konsentrasi. Sedangkan zikir cukup

-.-ekukan rnelalui lisan di setiap waktu, tanpa perlu mengambil waktu
r:-ientU.

Dari surat Ali 'Imran l3]: 10 kita pahami serama zrkir artinya
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menjadikan Allah berada di hati, maka hal itu tidak menghambat

aktivitas dan kerja, karena dia mudah di lisan dan berat timbangannya'

Dari keagungan Nabi Muhammad, dia bersabda: "Mataku tidur, tapi

hatiku tidak tidur." (HR Mutafaqqun Alaihi)
tt ry oS *IltLl r"rurgguhnya Allah adalah Mahalembut, Maha

Mengetahui. Lathtf/lembut adalah ketelitian dan keindahan dalam

menlerjakan ,.routo, hingga pada bagian yang .rumit dan detail

sekaffi. Seperti, pekerjaan yang tidak dapat diraih dengag tangan dan

tidak ierlihai oleh mata, tapi dapat dituntaskan dengan baik, indah dan

menawan dikerjakan dengan alat bantt, seperti dengan kaca pembesar

dan alattertentu untuk menghasilkankarya seni yang detail, indah dan

menawan.
Pada ayat ini, selain Allah Lathif, Dia irtga Khabtr/Maha

p engalamai. Piitu lathtf/Mahalembut, terkait dengan keterlatihan dalam

kerja, maka khabtr/pengalaman terkait erat dengan pengetahuan yang

luas hingga dapat meletakkan sesuatu secara akurat. Ketelitian tidak

akan terjadi kecuali dari orang yangberpengalaman/khabtr' ***

SIFAT ORANG.ORANG MUKMIN DAN KEWAJIBAN
MEREKA TERHADAP PERINTAII RASUL

(QS al-Abzflb [33]: 3s)

'"y$G,rt;t5G <-\>35b

li;;g6 o- i:$G C4ti^G 4'$G'*.+;2)6 c;:*{6

6^i 6/lGqbA5 ;*# 6L *9
A. ,r' ,,.< lAi4,'frJK(A o-g1V
€" V-.JJ, \-

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan ))ang muslim, laki-laki

dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempLtarL ))arLg

tetap-dalam ketaatannya, taki-laki dan perempuan yang benar,

takiJaki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan

yang khusl,trk, iaki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-lctki

dan perernpuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan )/ang
memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempLton yang

a
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banyak menyebut (nama) Altah, Allah telah menyecliakan untuk
mereka ampunan clan pahala rrrg bisor.

Ayat ini turun untuk menghibur Asmd' binti umays, istri Ja,far binAbu Thalib' Tepatnya saat dia menemukan bahwa rrurrpii serlua hukumturun untuk laki-laki, maka dia berlanya bagaimana pula denganrvanita? Maka jawabannya, mereka sama dengin pria. Bila berimun
akan mendapat pahala yang sama di sisi Allah Swt.

Ayat ini dimulai dengan Isram baru iman. Mana yang rebih dahuru?Jarvabannya: orang-orang Arab Badui ittt berkata; .,Kami 
telahberiman". Katakanlah (kepacra ntereka); "Kamu berum beriman,,,

reropi katakanrah, "Kami terah berislam)runduk.,, 1qs ai_Hu.iurdt l4gl:
1 -1 ) Islam berarli kita meraksanakan syariat sebaga) iuatu-beba nrtakrif ,baik hal itu didasari iman atau tidak, yakin pada Allah atau tidak. Untukrru iman lebih utama dari Isram.. i-lntut itu ayat ini datang untukmembuka kedok masyarakat Arab Badui yang beriindung di balik ritualIslam padahal mereka tidak beriman.

Terkadang iman datang setelah Israrn ketika kita meraksanakan
sr ariat Islam, kita pun akhimya merasakan nikmatnya iman.Ayat ini berisikan sepuluh sifat. Dimulai dari muslimin dan:ruslimat ditutup dengan zdhirin Arah dan zdhirdt. Seakan-akan Ailah::remenuhi keinginan Asm6' binti umays. Ayat ini juga mengisyaratkan
:ah*'a hukum taklif bagi wanita terkandung-dalam bi"ngkai h"ukum laki_
-rki. Inilah dasar hukum dalam Islam.

Makna qdnitin, f?1uh orang yang berkesinambungan dalam::ribadah kepada Arlah. Ketaatan yu"g *ut rimal penuh tffi.aha, aa,;rdah hati.

;€itAt1 41,d.J;t1 hki-laki dan perempuan yang berseclekah
. :-rsisyaratkan bahwa wanita memiliki uang tersendiri dan dia bebas' :ngeluarkannya untuk apa saja, tanpa harus izin suami. Bila diar'--'nrperoleh warisan atau hibah dari zuami atau lainnya, maka tidak'- rran-q pun boleh memilikinya. Inilah keistirnewaan' wanita dalam
'''rn' Sementara pada masa pra Islam, hingga zaman mooern tita, .sih menemukan istri harus rnengikut orang tua atau suami.

S edekah meliputi zakat. Ses uigguhny a s hadaq dh/s e de kah_ s edekahItunt,alah untuk orang-oratl, fiiir, ororg-orong miskin, pengurus_
'"!t''uS zakat. (QS at-Tawbah [9]: 60). Sedekatr teuitr rrrru-, intinya
-' sedekahlmeyakini kekuasaan Allah saat dia menjamin rezeki kita.
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Kita bekerja dan berkarya di bumi ciptaan Allah'

Seakan-akan kita membenarkan posisi Abu Bakar yang berkata:

"Kusedekahkan semua harta hasil rampasan perang ini'"
Nabi berkata: "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga?"

Dijawab: "Saya tinggalkan Allah dan Rasul-Nya bersama mereka."

Bila zakat dikeluarkan agar harta bertambah dan bersih, maka

sedekah yang diberi tidak diharapkan apa-apa kecuali rida Allah dan

pahalanya di-akhirat. Seakan-akan orang yang bersedekah in_gin berbakti

iun *.*p"rkenalkan bahwa harta ini dari dan milik Allah. Dia telah

memberi 
^harta 

kepada kita dan tidak memberinya kepada orang miskin

atau orang yang tidak mampu.

?6.Art ry_bt: laki-laki clan perempuan ))ang berpttasa' Puasa

merupakan ibadah individual. Semua ibadah Islam memiliki pahala

jelas, kecuali puasa, ia langsung dari Allah' Kenapa puasa begitu tinggi?

lawabannya, puasa adalah ibadah satu-satunya yang tidak dilakukan

manusia dengan manusia. Syahadat boleh saja diucapkan manusia untuk

manusia, sep-erti: tiada Tuhan di alam ini kecuali kamu, kamu pemberi

manfaat dan mudarat. Bukankah kita mendengar istilah "penguasa

tunggal." Salat, kita menemukan manusia sujud kepada selain Allah'

Ada juga yang memberi sesajen kepada berhala, atau hadiah yang diberi

t epuiu puru perrUesar seperti zakat. Tapi, tidak ada manusia yang

beikata:1.Suyu puasa sebulan agar dekat kepadamu wahai Fulan."

Keagungan puasa bahwa Allah menghalalkan banyak hal' dan

menghar-amtu, t itu beberapa jenis makanan secara abadi. Keimanan

yurg duhryat membuat kita mencinta halal dan membenci haram,

iri"igu tidak ada selera walaupun untuk melirik yang haram. Dia tidak

U.rii"ti, untuk minum khamir, makan bangkai. Dalam puasa Allah

mengharamkan apa yang dihalalkan bagi kita. Ini bukti bahwa iman

dapal membedakan antara kenikmatan ibadah dengan kehalalan

makanan harian. Buktinya, pada saat idul fitri kita keluar dari tidak

makan menuju ibadah dengan cara makan'

?YaO ff;i la$ hki-taki clan perempuan yang memelihara

kehormatctnn)'a. Datangnya pesan menjaga kemaluan setelah puasa'

karena puasa -"n..guh dua syahwat, perut dan kemaluan' Syahwat

perut diciptakan Allah untuk melangsungkan hidup dengan makan dan

minum. Syahwat kemaluan dijadikan Allah untuk melangsungkan

keturunan melalui nikah dan berumah tangga'

10
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Dalam kaitan rakiJaki disebut fuaficthin./uritjahrtm, sementara untukperempuan kata furfij/kemaruan tialt aiieuri, ku...ru wanita harus.lilindungi dan dirutupi.

lfar3 ins ur ;1fr.tsr1 laki-taki dan perentpuan yang banyak
rttent,ehut Qtama) Alt:h1';^\ali"_layi masalah wanita harus ditutupi dandilindungi' t1{; t}i1 

'f; i4 )ut ",ts-i Ailah terah ntenyeriakan urtuk
rrret'eka ampunan cran pahara yang besar. Kata rahum/bagi mereka,Iterupakan kondisi umum di mana"wanita berada ai uriir. rr".ia, bukans eb a_eai 

.mU 
uA penyepelean atau -"..*.ht unnyu.

Seakan-akan Arah ingin mererakan Asma, sebagai wakil wanitajc'n-ean bentuk-bentuk seipurn, aur 
-.'urrita 

tetap teftutup di daram:rgala hal' hingga sampai dalam hal takrif rtu senorri. ;;il- ayat ini':i'punan didahului dari ajr,upa,h. Karena kaidah berbunyi: ,,pencegahan
:bih didahului dari m"ngumbil maslahat.,,

Allah rnernberi upah seriap kebaikan yang dilakukan hamba. Arlah' i;k mengambil manfaat sedii<it pr" Jul ibadah kita, tapi manfaatnya
""rn diperik oleh perakunya dan *"ru,, *.ga di akhirat . bisilatkan air/:''rii dengart 'azhim/besir karena ra olu"ii oreh Ailah iJu, vung.l:habesar, di akhirat.lanq kekal. Upuh upukah yang besar dari upah,:r: diberi Allah di akhiratrr i.**

:,::it 
;:i'rK J #;H-;'J?rh nt *, i,tu5
:r |U nL jl *,X;;;^i t_r .-,-. "i .

l::ittktcrtt patut bagi taki-laki yarr *rOmrf;nff)r,r', Urr,!€t'entpltan 1,ang mukntin, apabila Allah dan Anrut_frio-'i"jrn' .it€ropk(tn 
'ttatu 

ketetapan, akan atta bag:i m:";:;;;'O;;;,'r"1,o,f
,i,.tt ) tentailg urusan 

.ntireka. Borang ,iop, *nrrlrrhakai Attahi.trt Rasul-Nt,a maka sungguhlah iio ,"loh sesat, sesat yang
nyatct.

- "ri ir-ii mengumpulkan laki-laki dan perempuan dalarn iman.
..,,, 

.-r11 ini merupakan tanjuran dari uyu,'r.L.rl;';;;rl di di' .-.:n,Lttn\a.
\-r"rb a'at ini turun terkait dengan penolakan Abdurlah bin Jahsy''*iaranr,'a Zainab saat dinikaii otetr Zaid bin H,ritsah. Kata

il

L-_l



Tapsn Sve'n-A.wt Ju-to t t

,,mukmin,, dimaksud dalam ayat ini adalah Abdullah, dan kata

"mukminah" adalah Zatnab. Namun ayat ini juga berlaku secara umum.

Kata md kdna/tidak mungkin maksudnya, sesuatu yang jauh dan

tidak mungkin didiskusikan lagi, karena iman telah bersemayam di

dalam jiwa. Selama telah beriman tidak mungkin meninggalkan perintah

Allah 
"dan 

Rasul-Nya. Kalau masih meninggalkan perintah, berarti ia

belum beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Bila dikatakan: "Bukankah Allah telah memberi kepada manusia

hak pilih?" Benar. Tapi bedakan antara pilihan masuk Islam dan tidak

*u.,ik, dengan pilihan dalam lingkaran taklif. Manusia bebas memilih

memeluk Islam atau tidak, tapi setelah memilih Islam, maka dia harus

melaksanakan taklif yang dibebankan Allah kepadanya, tanpa

pembangkangan.' 
Ayal inimengisyaratkan akan kekuatan iman yang telah terpatri

kokolr pada diri Nabi, anak bibinya Zainab dan pembantwya Zard.

Mereka menerima perintah Tuhan dengan kekuatan iman tanpa ada rasa

dendam dan petmusuhan.

4 ry'Jb"ri3 ntaka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata'

Di sini ditemukan tiga kali penegasan. Pertama, kala qad/telah setelah

fi,il mddhi. Kedua, maf it muthlaq dhalitlan. Ketiga, mubtna. Dhaldl/

sesat adalah tidak mendapat petunjuk yang menuju kepada jalan

mengantar kepada tujuan. Terkadang ada orang tersesat di tengah jalan,

lalu ditemukan orang yang menunjukkan arah tujuan jalannya. Adapun

orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul, dia tersesat dan tidak

ditemukan orang yang menunjuk arah tujuannya. Karena jalan iman

adalah jalan menuju akhirat.
i<etlta Rasulullah bersama usman bin Ubaid bin Basyar

mengunjungi rumah zaid, namun zaid tidak ada di rumah. Dia hanya

befiemu Zainab yang sibuk mengunrs rumah tangga. Nabi berkata: J16

;J1}, ;3i ;ui ucapan yang biasa disebut bila melihat seorang lagi tekun

bekerja.
iaat Zaid pulang, istrinya bercerita tentang kunjr.rngan Nabi dan

ucapan Nabi itu. Zaid berkata: "Ya Zainab, sebaiknya kamu menikah

dengan Rasulullah. Karena kamu berada di hatinya. Saya ceraikan

kamu, agar kamu dapat berumah tangga dengannya'"

Mendengar itu hati Zainab senang, mukanya berseri. Seakan-akan

dia tidak p.i.uyr. Dia berkata: "Bi1a kamu ceraikan. saya akan nikah

t2

LIEI-T- R
DE][C.{

*'
..-..

- -.>

l.

T
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dengan Nabi?,,
Kalau peristiwa ini tdadi pada keluarga yang tidak beriman, pasti

*ff::yturunya 
metonjik, d; ;il; tapi-ima-n telah ierpatri pada

MENURUT HUKUM ANAK ANGI{AT TIDAK SAMADENGAN ANAK KANDUNG
(QS al-Ahzflb [33]:37),9,1{,a;1a-4;4 #r,f €1"i13}n 3{,

44q'

^V 
;ui -*, *+){tty <# e cL^i St;- -z 

t€) t,iiq

[6wU;;s;"A*s
;i,i 5 54 ffi 'Gr\;:i,tt ek) ej e U,*r,X

O *;;
(Ingatrafu, ketika kamu berkctta kepada orang yang Arah terahmelimpahkan nikmat kepadanya dr,', ko*u (luga) terah memberinikmat kepadanya' "iahan[ah turus istrimu dan bertakwarahkepada Altah", yd-anS ko*u *,":ryembunyikan di dalam hatimuapa yang Allah a.k1n_menyatakantrya, dan kamu takutt kepaclarnanusia, sedang 

llla.h_-lah 
yang tebih berhat, ur,rui io'*'u takuti.M a ka t at kal a Zai cl t e I ah,1 * g ;kt i ri kep e r I u an t 

", 
n oirp"'i, t ri nv,tmenceraikannya), Kami kawlnkan kamu a"ngrn- ii"o' ,irioyo ,iaot,oda keberatan b-agi orang mukmin untuk (menga**ini) istri-istr.i

cr n a k--an a k an gkat * 
", " 

io, ap ab i I a o, o t _ r*-, f i,,' ii)l.r' r, u, 
", 
r,n t e ny e I e s ai kan kep e r lu anny a cl arip ad a i s r r.i ny a. r aZ ili' ii r", o, o,

Allah itu pasti terjarli.
\lakna J*"tr. ingat crengan baikperihal Zaid didalam ingatanmu.--*:ri saat kamu berkata kepada orang yang kamu beri nikmat dalam hal

::ng-undang manusia menjadi ;""d;, raru kamu nturri oru dengan: :3119 merdeka dari suku Quraisy, sedangkan dia adarah haLua. tngat- .:r kamu beri nikmat kepadanya, dengan berkata kepadanya: tl*:f* -: : 
'''.il -':))t 

tahanrah terus istrimu cran bertakwatah t 
"poa, 

Ailah.

13
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Tapi mengapa Nabi Muhammad takut kawin dengan Zainab?

Apakah takut dari buah bibir manusia: "Dia kawin dengan istri dari anak

angkatnya." Tidak, semua ini merupakan keinginan Allah. Dia ingin
tidak ada tabanni/anak angkat.

ir:X ;:i j;i rtt1 sedang Allah-lah yang lebih berhak untttk kamtr

takuti dari pada mengurusi luapan ocehan manusia. Dalam ayat lain
disebut: (yaitu.1 orang-orang yang menyampaikan ris alah-ris alah Allah,

mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada

seorang (pun) selain kepada Allah. (QS al-AlzAb [33]: 39) Para

Orientalis mengatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan Nabi sangat takut

kepada manusia. Kita jawab: "Takut itu ada dua, takut karena sesuatu

bahaya yang akan menimpa, atau takut karena maiu, demi menepis

dugaan yang tidak dilakukannya. Nabi takut dalam afti malu, sesuai

dengan: Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu l{abi laltt
lVabi malu kepadamu (untuk rnenyuruh kamu ke luar), dan Allah tidak
malu (rnenerangkan) yattg benar. (QS al-AhzAb [33]: 53)

ry3 6 \ e 6i maka tatkcLla Zaicl telah mengakhiri keperluan

terhadap istrinya (menceraikannya). Wcrthr ialah sesuatu yang sesuai

dengan kehidupan laki-laki. Maknanya ghayah/tuiuan atau hdiah/
keperluan. Tujuan laki-laki dari keberadaan istri adalah sakan/
ketenteramctn. Blla tidak ada ketenteraman maka ada wadd/cinta, brla
tidak ada wadd, minimal ada rahmah/kasih antar keduanya. Zard ttdak
lagi memillki sakan, wadd dan rahntah pada Zainab' Bila sudah

demikian untuk apa dipertahankan ikatan pernikahan? Untuk itu dia

pergi kepada Rasulullah. Dia mengeluh apa yang dialaminya saat

bersama Zainab.

Pesan Nabi kepadanya al,t $r, 'Jq'i; -'l;;c 

"!*)i 
t(ll1r,rlah teru.s

istrimu dan bertaktvalah kepada Allah. Lihat kekuatan iman pada diri
Nabi Muhammad, Zaid dan Zatnab. Setelah Zaid rnenceraikan Zainab,

Nabi meninggalkannya hingga selesai masa iddah. Saat iddah berakhir,

Nabi berkata kepada Zaid: "Wahai Zatd, pergi kepada Zatnab, pinang

dia untukku." Ini merupakan kekuatan iman. Nabi mengutus orang yang

mentalak untuk meminang yang ditalak untuk dirinya. Ini tidak akan

terjadi, kalau Nabi tidak percaya 100 oh denganZaid.
Zaid menemuiZainab dan berkata: "Kabar gembira bagimu Zainab.

Nabi mengutusku untuk meminangmu."
Dia berkata: "Demi Allah, saya tidak menjawabnya, sebelum saya
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sujud syukur."
7.aid melaporkan hal ini kepada Rasulu,ah, Nabi pun pergi kerumah Zainab. Dia pun masuk taipa izin. Kenapai Karena'pada saat itu

dia telah syah menjadi istrinya WC-"r: t?-) W U) & ei maka tatkala
Zaid telah mengakhiri keperruan terhadap istrinya (menceraikannya)
kami kawinkan kamu..ArJl telah menjadi wali dariatas r"rgit ke tujuh.

saat Zainab duduk di antaru para istri Rasul, inr *"*p"utan bagiandari kekuatan iman,. dia berkata: "Saya dapat berbarrggu iur"na kariandinikahi oleh wari kalian, sedangkan saya oleh Ar[t.,, Mereka puntidak menepis.
Pernikahan Nabi ini dan pernikahannya dengan para istrinya hinggaberjumlah sembilan menjadi arasan bagi pu.u o.i"rtuh, untukmemojokkan Nabi. Kita jawab: bahwa bilangan sembilan aaaran jumrah

akhir. bila salah satu_ atau lebih wafar, tidal boleh org*ii s"oangkan
Llrnatnya bila memilih empat istri, dan sarah satu atau"rebih wafat, dialoleh mencari istri untuk menggenapkan menjadi empat.

Jau.,ab yang lain dari permasalahan di atas adalah J, or<j ) FJ
. ri:: -* rfE rjr 

"+qrii6rr:i j cr- +-jJr srpa.va ticrak adu kebet.atatt
''tgi ora,g ntukmin untuk (mengawi'ni) istri-istri anak-ctnak artgkat
":ereka' apabila anak-anak iugkat itu terah menyeresaikan
- ( pet'l uannya daripacla istrinya.

Ayat ini ditutup dengan ir" l, ;i ats, ketetctpan Ailart itu pasti
' ''iqdi. Pernikahan Nabi dengan Zai-nab dan dengan istri yang rain harus
-'rladi' Tidak seorang pun dapat ,renghambutoyu. Di antaiany a, agar:ak. rusak strategi daiam p"rghuprrun-tradisi tibanir anaiangt<at. .ladi,::nikahan Rasul dari- wanita yurg ,.,urrinya adalah anak angkatnya,
'::k lain dan tidak bukan kecuali untuk meienyapkan kesukaran dalam

- -- ll]uSllmrn.
Sekarang, setiap orang tua yang mengangkat anak boreh menikahi-,:r anak angkat yang telah diceraikann/&. **x

(QS al-.{hzib l33l:38)

--V b.$i e 

^i't^ 
;,t6r g3q- € i ;i( & tft

(@ S'fr6s ;ri5'tgfi
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Tidak ada suatu keberatan pnn atas Nabi tentang apa yang telah

ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang

rlemikian) sebagai sunah-ltlya pada nabi-nabi yang telah berlalu

dahulu. Adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti
berlaku.

r i ,'* i )t , b o€ 6 tidak ada suatu keberatan pttn atas Nabi. flarit.J I 9. I

maknanya itsmlclosa atau maldmah/cela. iJ Nt ;a'1 v*. tentang apa

yang telah ditetapkan Allah baginya. Bagaimana kalian mencela

Rasulullah yang melaksanakan perintah Allah. Kata lahu/baginya,

mengisyaratkan bahwa perintah itu baik bagi Nabi, bukan beban alaihi/
atasnya.

,Ig e \b ;lt e y, 'k @llah telah menetapkan yang demikian)

sebagai sunah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Paru

nabi, atau tradisi sebelum Islam telah menganut sistem poligami. Dalam

hal poligami, Nabi Muhammad bukanlah pencetus dan peftama kali di

dunia.

Pada ayat lalu ditutup dengan !-& 1' Vi 
-G1 

dan adalah

ketetapan Allah itu pasti terjadi. Benar, bahwa perintah Allah terlaksana

dan terbukti dalam peristiwa ini. Untuk itu pada ayat ini ditutup dengan

6)ii; ()i lt '-;t'dkj dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan

ltang pasti berlaku. Artinya, apa yang dilakukan Nabi telah ditakdirkan

sejak azali. Tidak ada yang keluar dari takdir Tuhan. Benarlah hadis

Nabl yang mengatakan bahwa pena telah kering atas apa yang telah

ditulis dan ditakdirkan. ***

(QS al-Ahzflb [33]:39)
/' / -/ \ ;r;iVr 1i .;{e'b;$-Oiio*t 

^. ,/28,, i z/,e.dt ti; 
^\,u8 

iii\ iluJ
(Y aitu) or an g- o r an g y an g m eny arnp aikan ri s al ah -ris al ah A ll ah,

mereka takut kepada-l{ya dan mereka tiada merasa takut kepada

seorang (pun) selain kepada Allah. Cukuplah Allah sebagoi

Pembuat Perhitungan.

Ayat ini seperti mengingatkan kembali pada firman Allah kepada
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-:r,-\r'a 'oC,X oi'Vi rtrj atlt ;*:, kamu takut kepada manusia,
' ';'1'/19 'lllah-tah vang rebih berhak untuk kamu takut. (es ar-Ahzdb: j 

-1 
- 

)

" )iO] Itd*,0,"*11, takut pada seorang pun untuk menyampaikan':r"e pes&n Allah. Ayat.ini mengisyaratkinbahwa N"[iiii"r. pernah'::j 1'1u* tablig. Ketakutannvi iaiun rasa marunya bila umatnya::rrC&ra atas hal yang tidak diketahuinya.
; lt rGi l'e:.;,"\),aJ.#,J-)a'ilr .r)C, Jl;4',-l, eaitu) orang_orang'': il?ent:ampaikan risarah-risaun ,qiun, *"i"to" takut kepada-Nya'' 'itereka tiada merasa.takut kepada seorang (pun) serain kepacra- -;): rni mtrbta(ra', khabarnya trdak ada, ya"ng' uau-iautun tu,hq.' =.-r.? redaksinya 

T.."j1di,y;"g ;;;yampaikan risalah Tuhan tidak.. ... dituduh bahwa dia takut i..pu'Ou manusia.

-, !u, 6t cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.
'-: ':r1 rrdak akan dihisab/dihitung oleh mereka. yang menirai adarah' '" Bila Nabi Muhammad beibuat sarah niscay" ?ir"r."rr'kenabian

. :: *: darinya. Allah menggantikannya dengan ,"ti frir.^i"pi, hal itu: ,.: iidak terjadi.
r:nrbali kepada permasalah an tabanilanak angkat. x**

(QS aI-Ahzib [33]:40)

;'i j,:"jf-JJ"8.c; dF\-6ig -o(a

Dry,-{, &){:,i o(s"r;llr iq
!:'':'trrtrnad itu bukanrah bapak dori ,"oroi[ raki-raki cri antara' '1: 'i retopi dia adarah Rasuruilah dan penutup nabi-nabi. Alrah

Maha Mengetahui segala sesuatu.

*i-'; .t t i tii 3"j; aC 6 Muhommad itu bukanlah bapak dari: ,,,tki-tiki cli antara kymu Ayat ini turun bertujuan untuk:' ; :saikan tradisi tabani. Hal itu lebih penting dari dijadikannya''1:hamrnad sebagai ayah bagi suruh ,eo.ung dari kalian, karena' \':!i \'{uhammad_menjadi uy-uh kitu tidak akan memberi mantaat- :-1n' 1'ang member]. lalfaat baginya adalah tablig au.i arrur,' - =:rbahagiakan kita di dunia dan df akhirat.
-:'rianva kita kepada Nabi Muha*mua karena dia rasul utusan
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lebih baik dari pada kebahagiaan kita kepadanya, karena dia ayah kita'

eetapa banyak kitu *.rr.rrukan seorang ayah pemimpin atau pejabat'

tapi anaknyu t iOrrp susah dan jadi sampah masyarakat'- 
"€.a,' ;i" seorang laki-laki di antara kalian bukan minhum/dari

mereka.Kenapa?KarenadiaadalahayahbagiAbdullah'Qasimdan
Ibrahim. Semuanya anak-anak kandung dari diri Muhammad' Dia

adalah ayah merlka. kata riidt/laki-laki dewasa berfungsi sebagai

f"rg""ruilun mereka bertiga. Ku""u tiga anaknya ini telah meninggal

sebelum samPai usia dewasa.

;!Jltetapimaknanyaadahalyanglebihpentingdarisekedarposisi
Muhammad sebagai sosok ayah, yaitu posisinya sebagai utusan Allah

bagi kita semua. Tidak saja sampai di situ, dia juga 4' in-t adalah

Rasultillah clan penuhtp nabi-nabi penutup risalah. Tidak ada risalah

banrsetelahnya' 
'. " ''2 '^rlr JG') adarah Ailah MahaDitutuP dengan t'=Ie ci 

")st

Mengetahui segala sesuatu. Selama Allah Maha Mengetahui segala

,.r.rrt maka tidak ada yang dapat membantah kehendak Tuhan. Tuhan

berkehendak mengutus i"oiung rasul pada tempat dan waktu tertentu.

TuhanjugaMahaMengetahuibahw.arisalahMuhammadakanberlaku
pada setiaP waktu dan temPat.***

KEWAJIBAN MENGINGAT ALLAH
(QS at-Ahzfrb [33]: 41-42)

'G,- i;l <:K *'6; 6 6';i'i "tiS:ti tfiii oii $u'
Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut

nama) 7ttot ' iili, yo,g sebanyak-banyaknya' Bertasbih\ah

kepada-N1'a di waknt pagi dan petang'

Allahmemerintahkankitauntukberzikirsebanyak-banyaknya.
zlkff adalah puncak ibadah dan paling mudah dilakukan mukmin'

Untukitusetiapselesaiibadah,seperti:salat'puasa'haji'A11ah
memerintahkan kita untuk berzikir. '"Si yt ii'1 aan sesungguhnt'a

mengingatAllah(salat)adalahlebihbesar(ketttamaannyadariibadat-
ibaiat yang tain). (QS al-'Ankabirt l29l: a5)

Zlkir adalah usaha untuk mengingat Allah yang harus terus
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::.,.l'ir-l. Bagaimana manusia dapat melupakan Tuhannya, sedangkan
. ,-'-:h mengikat janji dengan-Nya saat dt alamZafl

3,.rangsiapa yang mengucap strbhdnallah, Alfoamfuililhh, h ild ha
- . t;r .lllah ttkbar, la hanla wald quwwata illa bilMhi al-'azhfm, 30
:.,arn sehari dinilai sebagai orang yang telah berzikir. Barangsiapa

: r:ngun malam dan membangunkan keluarganya, salat 2 rakaat dan
: -r.:il:Lrk orang yang berzikir. Jadi, zlkir itu mudah. Dapat dilakukan
: .:,3n111iS. saat mencangkul, saat makan dan minum.

'+: .,-< ifu3 bertcrsbihlah kepada-l{ya cli waktu pagi clan

: T.t:hih adalah taqdis. Taqdis adalah tanzih/membersihkan.Dari
. :- .,', merrbersihkan Tuhan? Jawabannya, membersihkan-Nya pada

:---,: dan o.l''al-N1,a. Wujud Allah tidak sama dengan wujud selain-
- ',\'iLtrLd Allah tidak dimulai dari tiada, sedang selainnya dimulai- .,i.r, Begrtu juga dengan sifat dan af'dl-Nya. Semua berbeda

nakhluk.
lnr avat suci Alquran, tasbih merupakan tabiat khusus, ia

r aival dari surat al-lsrA', l?re'ri gir ;;":, Mahasuci Allah,
r t t e r r t p e r j a I an kan h a m b a - |{1. a. Kita membersihkan Allah dari

' ang tidak mungkin menurut manusia, tapi mungkin menurut

dan takdis tetap dan abadi sebelum Allah berbuat. sebelum
bertasbih, sebagaimana Dia Khaliq sebelum ada yang

rra. setelah sabbaha/telah diciptakan. Bertasbih kepada Allah
.i,i;t cli langit dan apa yang ada di bumi dan Dialah Yang
.;:,i lugi Mahabijaksana. (.QS al-Hasyr [59]: 1)
.: rrakhluk tems menerus bertasbih: Yusabbihu/senantiasa
-;!,t,ttlo Allah apa yang ada di langit dan apo yang ada di
. lttng l[aha.suci, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS
. 6ll: 1) dan tasbih itu terus berlanjut sampai kiamat. Untuk
'rluhanrmad dan umatnya diminta untuk bertasbih. Sabbifui

),.t/no TLrhctnmu Yang Mahatinggi. (QS al-A'la [87]: l)
:::ura rranusia tidak bertasbih dan bertahmid. Dia Zat yang
.,Lrrakan kita. Sebelum menciptakan kita dia menciptakan
..: untuk kita. Dia tidak langsung memberi manhaj. Dibiarkan

:-.:nrkrnati hidup dengan limpahan nikmat hingga akil balig

"dah. Agarna Islam dibangun bukan karena ikut-ikutan
:!ipakan keyakinan dan kesadaran.

ta
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Setelah itu semua, apakah taklif pada usia matang, beban atau
menyenangkan? Semua bingkai Tuhan yang dilarang dan diwajibkan
hanya 5 o/, dari 95 Yo yang kita bebas bergerak. Ini sungguh luar biasa.

Ini merupakan kasih Tuhan dalam memperlakukan umatnya. Ini
bukti cinta Tuhan kepada hasil ciptaan dan makhluk-Nya. Lebih agung
lagi, bahwa tasbih itu akan menimbulkan aura positif bagi manusia.
Untuk itu Allah berfirman. ***

(QS al-Alzib [33]:43)

"ii;;
r4'r:, t/! *;'4 :A\'ar'.-4 )Ai,ly .lAf

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan ntalaikat-l'{ya
(memohonkan ampunan untukmtr), supaya Dia mengeluarkan

kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Adalah Dia
Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

Makna salat adalah doa, doa tidak diharap kecuali untuk permintaan
baik bagi yang berdoa. Dan tidak memohon doa kepada Zat,kectali Zat
itu mampu memenuhi doa tersebut. Tapi bagaimana mungkin Tuhan
berdoa kepada diri-Nya untuk manusia? Jawabannya bila doa
mengharap kebaikan, kebaikan yang diminta Allah pada diri-Nya untuk
mukmin pasti tenn.ujud. Ini bukti bahwa Dia Maha Memberi dan Maha
Mengasihi kita. Maiaikat juga salat untuk kita. Malaikat adalah: Mereko
berkata: "Ttthan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai)
anak", Mahasuci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat iru), adalah
hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nyct
dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. (QS
al-AnbiyA' l2ll:26-27) lihat juga QS at-Tahrim [66]: 6.

Salat dari malaikat adalah harapan kepada Allah yang Mahakuasa
agar orang-orang yang beriman diberikan ampunan. Bahkan mereka
tetap dan terus berdoa: (Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan
malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannyo dcut

mereka beriman kepada-|'{ya serta memintakan anlpun bagi orong-
orang yong beriman. (QS al-Mu'min l40l: 7)

Tidak saja berdoa sebagai harapan agar diampuni dan terhindar dari
neraka. tapi juga harapan semoga masuk ke surga. ya Tuhan kami, dart
mctsukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikart
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atau
ibkan
rsa.

r. Ini
rgung

rusia.

''epoda mereka dan orang-orang yang sareh di antara bapak-bapak
":e,eka' dan istri-istri mereki, ,tin ketur.unan *,rrrko semLra.
Sestyrtgguhnya Engka_ttlah yang Mahaperkasa, Mahabijaksana, dan:'eliltaralah ntereka crari (barasan) keiihatan. Dan o,.orig-o,rrrg yatlg
-'tgkoLt pelihara dari (pembarasan) kejahatan pada hiri itu, maka
"ttngguhnya telah Engka, anugerartkan rahmat^kepacranya dan ittrrah..lltenangan yang besar ,(eS 

al_Mu,min [40]: g_9)
Demi Allah, kalau mukmin berdoa uniuk-dirinya niscaya tidak akan:.:emukan doa yang lebih universal daripada doa malaikat ini.
'\lalaikat berdoa untuk kebaikan minusia, tapi bagaimana mungkin

': berdoa untuk keburukan manusia. [! as -u;i n{iir ya Ailah
-.'.!kun vong kikir kerusakan. Kerusakan itu sendirr adalah pemberian
: ':l':an penarikan. Bila suatu benda mengganggu kita dan menyebabkanj :'" lrudarat, maka diarihkan dan dipindahkan pada posisi yang rain
,. -,,,ah kebaikan.

-\lasan salat Alrah dan malaikat kepada mukminin adalah eF
-- ,r .raifu' ;r" supaya Dia mengerr.tarkan kamtt sekarian dari
.:..t'tpen kepada cahaya (yang terang). Iadi.::ra kita beriman. Iman itu sarana untuk
. _::. apan menuju cahaya.

-ri kebiasaan untuk har yang maklawi. Di daram cahaya kita dapat; ..:t lalan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam t.g.iilu, i.rtu
_-,- :ntuk melangkah. Jalan gelap mudah membuat _urr*riu t"rr.rur,- :ipaksa berjalan, maka tidak diketah,i ke mana arah dan tujuan.-: -:rsn rnenghancurkan benda yang kecil dan menabrak benda yang':! Begrtu juga dengan nur maknawi yang menyeramatkan kita dari': :. ,rerlberi petunjuk dalam langkah tetrioupan. Untuk itu Allah- :.:-en setelahnya V3 4'ilu, tG1 Dict Maha penyayang kepacla

' :- ,i'tng \:ang beriman.
i..: -{llah Maha pengasih kepada mukminin. Bagaimana pula-_.:.. kellm kafir? Dijawab, Allah rahman kepada kaui kafir. Allah- :: dr dunia dan rahim di akhirat. Rahman di dunia adalah kebaikan
- *" ,rukrnin dan kafir, taat dan raknat. Sedangkan di akhirat
-'. sitat rahim. Karena, rahmat-Nya di akhirat dii<hususkan bagi' .- :ukan kepada yang lainnya. ***

a

ntaan
liZat
iuhan

doa
untuk
Maha
'ereka

myai)
dalah
i-Nya
I.(QS

kuasa
ereka
v dan
a dan
rang-

r dari
i, dan
tiikan

salat Allah kepada kita
mengeluarkan kita dari
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(QS al-Ahzib l33l:44)
,D, .S C) 

-iL f;:&,x;fr. i; W
Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mu'min itu)

pada hari mereka menemui-l'{ya ialah: "salant"; dan Dia
menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.

Pembahasan di sini tentang akhirat. Talliyat adalah salam/
keselamatan. Bila keselamatan diucapkan Allah maka itu pasti ter"wujud
dan bersifat agung. Dalam ayat lain disebut: (Kepado mereka
dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selantat dari Ttrhan Yang Maha
Pen1,a1,ang (QS YAsin [36]: 58)

Rahmat yang kita peroleh dari Allah di dunia berguna untuk
menopang gerak hidup dan konsisten dalam perilaku sefta ketenteraman
jiwa. Walau demikian dunia tidak lepas dari rintangan dan peristiwa
yang mengganggu. Sedangkan rahmat/kasih Al1ah di akhirat ialah
keselamatan abadi tanpa cacat. Ia kekal, tidak kamu tinggalkan dan
tidak juga meninggalkanmu. Di akhirat kita bersama Tuhan pencipta
sebab, sedangkan di dunia kita bersama sebab ciptaan Allah.
"Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? " Kepunyaan Allah Yang
Maha Esa lagi Maha Mengolahkart. (QS al-Mu'min [a0]: l6)

Apakah maksud U'fi ?'i" pada hari mereka menernui-N),a. Har.

peftemuan di akhirat dalam bentuk surga, atau kematian dan selesai dari
kehidupan di dunia? Seperli ucapan kita: "Fulan yang wafat, telah
bertemu Tuhan."

Jawabannya, kedua-duanya benar. Talliyat atau salam akan

diucapkan malaikat maut sebelum kita dicabut nyawa. Bila itu terjadi,
maka kita menjadi ahli salam. Ini pintu pefiama, atau maksudnya adalah
mukmin befiemu salam abadi di surga pada hari kiamat.

Untuk itu Nabi Muhammad saat sakratul maut berkata kepada
Fatimah saat Fatimah melihat apa yang dirasakan Rasul dan berkata:
"Sakit wahai ayah."

Nabi berkata: "Setelah itu tidak ada lagi rasa sakit pada diri
ayahmu." Karena dia telah berada di sisi Tuhan dan kedamaian yang
abadi.

Ayat ini ditutup dengan tir{ (;i nl uft Dia menrecliakan pahala

yong mulia bagi mereka. Disebutkan ajr/upah dengan karim/Maha
Pemberi. Orang yang membuka lapangan kerja hingga dapat rnemberi
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ryah kepada para pekerj a adalah karam/dermawan. Bila para pekeq'a itu
dryat merubah nasibnya dengan membuat usaha hingga dapat memberi
rya[ maka pembuat lapangmt kerja pertama disebut maha dermawan/
tarim, bukan sekedar karam/dermawan.

Contoh lain; 6f 6':: t4S U't*ft Kami sediakan baginya rezeki yang
aulia. (QS al-A[zab [33]: 31) Saat kedermawanan rezeki berpindah
dri pemberi rezeki kepada rezel<t itu. Karena rezel<t di dunia memiliki
sil:ma di tangan Tuhan, dan rezeki di akhirat datang kepada kita tanpa
:ebab. Hanya saat kita berpikir, rezeki itu pun langsung datang. ***

IT'EAIMAD ADALAH RASUL YANG DIUTUS UNTUK
SEGEITAP UMAT MANUSIA

(QS al-Ahznb [33]: 4s-46)

@ b.fi ff;\ard" ;)ifrj -$L?;i \:;\i

@ tl, (W.*)y,$ ly-A?;
Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi salrsi, dan

pembow'a knbar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi
Ireqvera kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi

cahaya yang menerangi.

Syahid/orang yang bersalcsi, ialah orang yang menolak menetapkan
yug benar pada pemiliknya. Para hakim selalu mendatangkan paru
r*si rmtuk dijadikan dasar dan bukti. Untuk itu hakim tidak
ffighukum berdasarkan ilmu tapi berdasarkan keterangan.

BiIa direnungi ayat di atas, kita akan menemukan bahwa Allah
ngin mgodiskusikan penetapan hukum dari berbagai dimensi, hingga
Tehfa hukum itu ditetapkan, pasti setelah mengalami proses yang teliti,

-rrdasar. 
dan terj amin kebenarannya.

Bila ditanya atas dasar apa Nabi menjadi saksi? Jawabannya, setiap
rml meqiadi saksi atas umatnya bahwa dia telah menyampaikan
drks?h- Perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi yang lain adalah
liti Muhammad merupakan Nabi penutup. Untuk itu umatnya
ir*fliki tugas mulia sebagai pengganti para nabi dalam menyampaikan
erahya. Nabi bersabda: "[Jlama umatku bagaikan para nabi Bani
Inrad-- (Syaukhani)

Di antara umat Muhammad ada yang bertugas sebagai mubalig

.L3
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bagai tugas para nabi. Ini makna /gt * ):# \i-ii agar kamt

menjcrcli saksi atas (perbttatan) manusia' (QS al-Baqarah [2]: 143)

Katands/mantLsiapadaayatinibersifatuniversal,sejakAdam
hingga kiamat. Mukmin akan bersaksi atas seluruh manusia betdasarkan

Al{riran, bahwa para rasul telah menyampaikan tablig kepada umat

mereka.
Katamubasysyir/kabargembiramerupakankonsekuensiimandan

amal baik dalam wulud pahala. Sedangkan nazir/kabar duka bagt olang

yang tidak percaya berupa siksa Allah'

l.'ru,, lt iy Qs3 tliuk iadi pewerLt kepada aganlo Allah dengan

irir-iv, iengan perintah tlarinya, bukan sekedar pekerjaan sukarela dari

Muhammad.kutu biiznihi/1engan izin-l'{1:a membedakan Rasul dengan

manusia biasa. Rasul pasti berdakwah dan mengadakan perbaikan,

sedangkan manusia diperintahkan untuk berdakwah'

(r; E(t) tmtrLk iadi cahava yang menerangi' Allah

mengumpamakan Nabi-Nya dengan sirdj/bintang' Sirdj ini bukan

sekedar lentera yurg -.rryinarkan kamar saja. Seperlt: Kami iadikan
pelita ,v-ang amat terang (rnatahari)' (QS an-NabA' 178]: 13)
' Ijmat- Muhamm"ad dir,vajibkan untuk berdakwah setelah

Muhammad. Seakan-akan Muhammad itu bintang. Dari bintang itu kita

peroleh cahaya tapi cahaya itu sendiri tidak berkurang' ***

(QS al-Ahznb P3l: 47)

,@, g5 S;t ;ri ; I "i,r'u;iiii;i
Scmpaikanlcrh berita gembira kepada orong-orang mukmin

bahwasestnggtilmtclbagimerekctkaruniavangbesardariAllah'

Dalam doa kita berkata: i".r,Jl': 
) j;/lt tG nd' 'la Allah'

pergatililah kami berdasarkan kart'rnia-Mtt buksn berdasarkan
-keadilan-Mu. " Karena itu adalah memperoleh upah sesuai kerja, atau

mengambil hak sesuai kerja, sedangkan fadilah adalah mengambil hak

dan 
"memperoleh 

bonus tagl. Katakanlah; "Dengan karunio Allah dan

rahmat_i1,a, hendakloh dengan itu mereka bergentbira. (QS Yihnus

l10l: s8)

Nabi bersabda: d"rr ;"j, 6; 'rri 'J;4"i ,","o'o'g tidak akan
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\t/t'go kareno amal. Mereka berkata: itt-J"_t-: I i:,f y: kamtr juga
lak ya Rasulullah? "

Nabi menjawab: ,,ya, 
saya

engandalkan amal. Kecuali Allah
ra semua." (HR Bukhari)

juga tidak masuk surga kalau
melimpahkan rahmat-Nya kepada

ietika saya menghitung amal saleh berbanding dengan apa::-ran Tuhan kepada saya, sebelum lahir, saat lahir,-nr;**- r:r ukan semua hidup saya bila dipenuhi ketaatan ,"rup ,ui,:: lrpat membayar dan memenuhi hak Tuhan.
f ' sisi lain kita menemukan bahwa ibadah dan ketaatan manfaatnya'" oleh kita sendiri, bukan untuk Ailah. Bila demikiuo, ,,rt u put utu
-.iah bonus atau fadilah dari_Nya.
- -'ltoh sederhana, kita memotivasi anak kita berajar, kita sediakan- - i1LU1l Strutrrra,a, Krra memottvast anak ktta belajar, kita sediakan-'': peralatan sekolah, dan seluruh biaya sekolah. gita rurus akhir

yang
saya
tidak

dlta pun memberi hadiah, hadiah ini adalah bonus atau fadilah,
rak dia atas kita.

-:rnrlah Abu Bakar berraku saat dia memaafkan Mustah bin,:r. "Jonganlah orang-orqng yang mempunyai kelebihan ctan
!,trt cli antara kamu bersumpah bahtva mLereka (tictak) akanrbantuan) kepada kaum_kerabat (nya), orans_oroni ilons.._Lut orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, clan
';.): irtereka-memaaJkan dan berripang-dacra. Apakah kamu til.clak
.;:'',a .lllah mengampLmtmu? Aiah oaohn l4aha e":r,r,go,*;un,

: :tt... Llt etlg. " (QS an-Nnr e4l: 22)
' -:srn diampuni dosa, ampunilah dosa saudara kita. ***

(eS al-Ahzflb [33]:48)
- ) /a -// /
.*rli er',4g$t; t4*i e,j;

ztra: -/ / .P
r^;i )t^z--, jtL
-'/-z)

(t: <, ?7 ///
at:t rp,J*4;,

ganlah kamu menurutyo_r1ng-orang yang kafir dan orang_
'g munafik itu, janganlah kamu hiraukai gangguan mereka
m bertawakallah kepada Ailah. Cukupht Allih sebagai

pelindung.

awal surat al-A\zdb, Allah berkata kepada nabi_Nya: ,,Hai
nakwalah kepada Ailah dan iangailah kamu menurutin) orang-orang kafir dan orang_oiong munafik.,, (eS al_
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AlzAb [33]: l) Di sini Allah berfirman sesuai dengan ayat di atas.

Ayat I merupakan awal dakwah, tepatnya saat kaum kafir
melakukan tipu daya terhadap Rasul. Maka saat dakwah telah kokoh
tipu daya pun semakin dahsyat. Untuk itu sekali lagi diingatkan agar
jangan menaati kaum kaftr, maka ayat 48 ini diucapkan.

Tipu daya mereka, tidak membuat Nabi harus pasrah dan Tuhan

berdiam diri. Tidak. Tuhan tetap akan menjadi penolong kita. )c'f y1
,.
15; uUU .r.e(1 a'lJt bertotvakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai

pelindtmg. Allah yang Mahakuasa akan menjadi rvakil kita yang paling
layak. Saat kita merasa lemah untuk berbuat, maka kita wakilkan
kepada Zat yang lebih kuat dan perkasa untuk melaksanakannya. ***

BEBERAPA KETENTUAN ISLAM TENTANG
HUKUM PERI(AWINAN
Wanita yang Diceraikan Sebelum Dicampuritidak ada lddah,

dan Harus DiberiMutah
(QS al-Ahzflb [33]:49)

::i : !:iL'*,?t;5i K tl;y rff( t"4i qb"

Q'i,urWK\l a;:;JJi
-,+t_-./ /,./,// 1t 5..//<t ,j/:
I ) =tL!.. &_/: J4rr -;*,

Hai orang-orang yottg beriman, apabila kantu menikahi
p er etnp uatl- p e r e m p u on y an g b erint a n, kemtt cli an karnu c e r a ik an

nterekct sebeltun kamu mencampurinya ntaka sekali-kali tidak
vtajib atas mereka idah bagirnu vang kamtt minta

men),etnput'nakann,va, maka berilah mereka mutah datt

lepaskonlah mereka itu dengan cara yang seboik-baikn'a.

Ayat ini membahas tentang masalah masyarakat yang terkait
dengan kelangsungan hidup manusia yang tidak akan terjadi, kecuali

dengan menikah. Awal proses nikah adalah khitbah/turtangan. Namun

sayang, banyak orang yang tidak mengetahui khitbah.
Banyak orang yang mencampur adukkan antara tunangan dan akad

nikah. Mereka menyamakan tunangan dengan akad nikah. Kenapa tidak
nikah dan harus befiunangan? Tunangan adalah kesepakatan wali
dengan pihak laki-laki atas mahar dan hantaran sefta pernak-pemik
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::rnikahan. Tapi belum boleh duduk dengan calon pengantin wanita
: :n berdua-duaan dengannya.

Bila terjadi pembatalan saat tunangan, maka tidak dituntut apapun,
::i.'u31i melapor kepada wali, bahwa pertunangan itu dibatalkan.
>:dangkan akad nikah tidak akan batal kecuali dengan cerai. Jadi,
,:1gan samakan nikah dengan tunangan.

Pada ayat di atas disebut ?r"ilt nlL* t:l apabila kamu menikahi

. ) empuan-perempuan ,vang beriman. Padahal lelaki mukmin boleh
;'nikah dengan Kitabiyah, Masihiyah atau Yahudiyah. Seakan-akan

:,.Ja ayat ini ditemukan isyarat lembut, bahwa bila lelaki mukmin ingin
.,:nikah sebaiknya bersama wanita mukminah saja. Ini lebih selamat.
''.,inita mukminah lebih terjamin atas kehidupan dan kesucian harta dan
: ,rknya. Wanita non muslim belum tentu demikian.

Pada ayat ini dikaji tentang perceraian yang terjadi sebelum
- -':hubungan suami istri. Apabila kamu menikahi perempuan-
.''€ntpLtan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum

' . ,iit: ntencampurinya rnaka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah
.:inut yang kantu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka

tth dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
, S a1-A!zdb [33]:a9)

\Iaksud nikah di sini adalah akad. Kalau maksudnya bukan itu
.;:r..a tidak diucapkan 

.$;A 
ul F q sebelum kamu mencamptrrinya.

- ,:,; nl€hV€t7tuh bahasa kinayah dari jima'/hubttngan suami istri. Ini
-,,.ah pekerjaan yang ditutup Allah lafaz hakikat dan diganti dengan
:.r'ah.

1:* :: q ""*)t"€J 6 maka sekali-kali tirtak waiib atas mereka
:: bogimu yang kamu minta menyempurnakannya. Calon suami tidak

:-,,S ffieflurlggu masa iddah mantan istri orang, bila dia dicerai
::rinva dalam status belum digauli. Iddah memiliki hikmah. Iddah

' . -,r masa talak raj'i memberi kesempatan kepada suami untuk merujuk
r.r\ a. atau mempersiapkan diri untuk dapat introspeksi. Iddah

:..-'rnssi untuk menjamin rahim bersih dari kehormatan. Atau idah
,.:r.r ufltuk dua hal di atas, tapi untuk menghormati suami yangwafat.

, r'-i, ; .'

_s_*:i.l-b ; kemudian kamu ceraikan rnereka. Nabi bersabda: F\ ot

-" = airr y )Vt sesungguhnya halal yang paling di benci adatah tah;
.; . Barangsiapa yang menolak kehalalan syariat talak dan merasa
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aneh bagaimana seorang suami dapat dipisahkan dari istrinya setelah

hidup bersama dalam cinta kasih adalah salah. Mereka lupa bahwa talak
walaupun di benci, ia tetap saja halal. Cukuplah Allah membuat proses

ialak sampai 3x, dalam hal itu tidak digunakan kecuali dalam keadaan

darurat. Isiam pun mewaspadai pria agar tidak mudah mengucap kata
"kuceraikan," hingga menjadi kebiasaan.

"$# berilah mereka mtfiah dalam ayat lain disebut: Jika kamu

menceraikan istri-istrirnu sebelunt kamu bercampur dengan mereka,

padahal sesungguhnya kamu sudah menentttkan maharn,va, maka

bayarlah seperdua dari mahar yang telah kanttt tenhtkan itu. (QS a1-

Baqarah l2): 237) kedua ayat ini dapat dikaitkan. Ayat perlama, saat

mahar belum ditetapkan maka diberi mut'ah. Bila mahar sudah

ditetapkan maka istri yang belum digauli hanya mendapat 1/zmahar.

Ada pendapat, tidak ada larangan bila telah ditetapkan mahar, pihak
suami memberi lebih dari setengah mahar sebagai mut'ah. ini pendapat

yang perlu diberi apresiasi. Keadilan membuat r,r,'anita mendapat % tapi
fadl/karunia membuatnya dapat menerima lebih.

,* vQ e;?3 lepaskonlal't mereka ittt dengan caro yang

sebaik-baikn-va. Sarah arlinya svajar lahu tamar/pohon yang memiliki
bttah. yang terdapat di pedesaan. Pohon itu biasanya dimakan binatang
temak. Yang sudah besar makan pucuk pohon, yang kecil menunggLr

pukulan penggembala terhadap pohon itu hingga daunnya jatuh dan

dimakan mereka.
Tasrifu arlinya surat izin keluar atau yang keluar di pagi hari disebut

nasrah, yang pulang di siang hari disebut na'suh. Wanita ditasrih atau

disuruh keluar sebagai lafal cerai adalah bahasa yang lembut. Karena
perceraian itu selalu diserlai dengan marah. Untuk itu dianjurkan bila
bercerai, cerailah secara baik-baik tanpa kekerasan. ***

Wanita yang Halal Dinikahioleh Rasulullah Saw
(QS al-AhzAb [33]: 50)

c; €;;A $,r. -dri,iL. t\ ;n 6fr -$ li rii-Y_

Ag +6u 3t* ;,ai i* +Gi 4t;^i :\i Eq.
t4-(--"!55 bLei';66 3fr '.u;C 4i i\*tL +V5
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O U)(fr)i\i<,fsU4t
:Iti \-obi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagintu istr.i-

r;trinttt yang telah kamu berikan nlas kawinnya dan hamba
,.iltt) ct tang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh

Lltlctrrt peperangan yang dikaruniakan Allah untukmtr, dan
,ierrtikion pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-taki
l.apokntu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan

'tpakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu
.1,;,t ;trtttk-anak perempuan dari saudara perempLtan iburnu yang

rurtrt ltilrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang
rrtenyerahkan dirinya kepada lrlabi kalau l{abi mau

,, i e r t g at y i n in)t a, s e b a gai p en gkhtts us an b a gimu, b ukan un tuk
.,t:iltt orailg mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa

.;,r-q Kcuni wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka
.;-;tt Jtontba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi
t,-;etttpitan bagimu. Adalah Allah Maha Pengampun, Maha

Penyayang.

-..-:h tidak pernah berseru dengan memanggil nama Muhammad,
.:.:uno ;"ang telah Dia lakukan pada Nabi sebelufilnya, seperli Ya

\ " 'lsA. Ya M0s6, Ya Ibr6him. Untuk Muhammad, Allah
:r._._rilnva dengan Ya Nabi. Atau Ya Apuha ar-Rastl.
l :.,nueilnya Muhammad dengan jabatannya sebagai nabi atau

r'.::r91s\.aratkan sifatnya yang istimewa dibanding nabi-nabi yang
, : . :rerupak an kemuliaan/takrim baginya.
> :')' i.U Cri 61 sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu
- 1i,it. Apa arti ahlalnd/telah Kami halalkan di sini selama

-::tr.rn rlasih seputar istri-istri Nabi? Jawabnya, sebelumnya
:" . :.::am kemudian dihalalkan A1lah setelah membayar mahar/

S:s:ar dengan penggalan ayat selanjutnya ;a11l+i'q ;At yrrg
. . ".. :,.t iAatt ntas kawinnya.

f-::i:.r mahar dikatakan ujrah/upah? Upah ialah bayaran atas

-.-r.::,.ir status fasilitas/jasa dalam masa teftentu yang dilakukan

t{
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antara pengguna jasa dan pemberi jasa. Nikah bukanlah bersifat

temporal/sementara, karena niat nikah adalah ta'bid/permanen.

Jawabannya, jangan kutip dan pahami ayat ini sepenggal-penggal dan

dijauhkan dari ayat lain. Pahami ayat ini dalam satu kesatuan yang utuh.

Allah berfirman pada ayat yang lain terhadap Nabi-Nya tentang

istri-istrinya. '"iE r\X i q"i kamu boleh menangguhkan (menggauli)

siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu). QS al-

Ahz|h [33]: 51) Maknanya diakhirkan menikmati istri-istrinya, *i]:
*# ;a ,4! dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki.

Artinya, bila ada di antara istri yang dinikmati belakangan maka

manfaat nikah itu seakan-akan temporal, maka dalam hal ini mahar

layak kita sebut dengan ujrah/upah. Allah menggambarkan sirah Nabi-

Nya dengan gambaran suci.
"$:t;i c|jl ..ial, yang telah kamu berikatl mas kawinnya, sebagai

bukti bahwa nabi tidak pernah meniduri istrinya sebelum membayar

lunas mahar. Sementara ada manusia telah menyebutkan jumlah mahar,

lalu tidur dengan istri, sementara sebagian atau seluruh mahar belum

dibayar. Sebenarnya, ditunda pembayaran mahar memberi hak bagi istri
untuk menolak ditiduri suami. Bila hal itu diberikan, maka itu berkat

budi baik/fadilah dari istri. Jadi, Rasul merupakan teladan yang baik.
'jJi,,1-'cSJ; 6j hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa

yang kamu peroleh dalam peperangan, yamini maksudnya hamba

sahaya.
-,!)b iitr ,\i1 q yang dikaruniakan Atlah untukmu, sekedar

pencegahan. Karena hamba sahaya bagi Rasul datang melalui pintu

syariat. Datang akibat fai/tawanan perang yang dihalalkan Allah
baginya. Bukan hasil dari wanita merdeka yang dicuri lalu dijual dan

dijadikan hamba sahaya.

ir;tt |* o"ita ,rt_J)t q)E -tu.i -d.v ,:6.1 Jb ,>61 -clb 
'>6x

'w'ist )rt q d tA.e \4r*" oi 'nlt irtl";t1 C W"*3 r\ r'l
demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu'

anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak

perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan

dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan
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= 
'".r1,-it'! mukmin yang menyerahkan dirinya kepada lvabi kalau Nabi

" ',:. ,:_g.7',r l rtittya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semLta'; ,i''t;;77yi,. Allah juga menghalalkan Nabi untuk menikah dengan:. r;:ir11puan paman pihak ayah, anak perempuan makcik pihak
:r. ;t:u anak perempuan paman pihak ibu, atau anak perempuan
::.-,:. rrflak ibu. Tapi hal ini tidak dilakukan Nabi.

;-+_t Jl erj;61'rt, perempuan mukmin yang menyerahkan
' .: -.;lroda Nabi. Wahab/hadiah, berpindahnya kepemilikan tanpa
:, ::ian menghadiahkan ini, artinya memberi tanpa minta balasan,

, :r. , -rl beli bukan pula barter. Saat ayat ini turun Aisyah berkata:: : \rJUlrl dengan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada, - ::"- se.ara gratis tanpa dibayar.,, Turunlah ayat ini.
-- s .:h berkata: "Wahai Rasul, saya melihat Allah begitu cepat

: --:r. *f . pemrintaanmu."
".,:. menjarvab: "Ya Aisyah, bila kamu bertakwa niscaya Dia pun

- - :--::t.nuhi permintaanmu." (HR Bukhari dan Muslim)
j;u tir'', clan perempuan mukmin. Hibah/hadiah ini khusus bagi

' - . :-.:kmin. Bila kitabiyah menyerahkan diri kepada Nabi maka hal" -::: ::h. -\pakah sekedar menyerahkan diri kepada Nabi, langsung' t;";'-l ridak. Tetap harus ada ijab kabul. contohnya, seseorang-":: :,ipida Nabi: "Saya hadiahkan diriku untukmu.', Nabi harui
: - : ';":r. menerima atau menolak hadiah ini. untuk itu dikaitkanlah

- r-ngan \#<rt\" ;:i ',ilt itri'o1kalau Nabi mau mengawininya,

: -'=,:?kltususan bagimu. Karena harus ada ijab dan kabul.
l:: --:lr ulama, Nabi tidak pernah menerima mukminah yang' --:r-'r:rkan diri kepadanya. yang lain berkata, hal ini pemah terladl

__ :r-r_:r oran_q yang menghadiahkan: Maimunah binti Haris, zainab
-'- '-zeimah. ummu Syarih binri Jabir dan Khaulah binti Hakim.

- -:--.: .enar. Mereka menawarkan diri, tapi Nabi tidak tertarik.
:'.:' -'--,i-it ls3 qUA.e sebagai pengkhususctn bagimu, bukan

" :'1'.t-i orong mttkmin. Hal ini berlaku khusus untuk Nabi. Karena
- :- r'.. = rrdak untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk seluruh umat
- -: : :_.:rSSa hari kiamat.

.= - :it, u1 'na-zt1"1i d 6.gJi, *? C 6lt ii sesungguhnya Kami
. :.;:;t/-ttti np, yong iam1 wajibkan kepacla mereka tentang istri-- .-.; ,ictrt hamba sahaya yang mereka miliki, dari jumlah yang
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dibatasi hanya empat dan mahar saat akad nikah. Maksudnya setiap

hukum Allah ada hikmat dan undang-undangnya. Bagi Muhammad

peraturan yang sesuai dengannya. Bagi umatnya peraturan yang sesuai

untuk mereka.
Orang berkata Islam mendukung hamba sahaya. Kita katakan,

sebelum Islam datang hamba sahaya sudah ada. Hamba sahaya saat itu
diperjual belikan, tidak ada jalan keluar bagi mereka untuk menjadi

merdeka, kecuali dimerdekakan tuannya. Jalan menuju hamba banyak,

tapi cara menyelesaikannya hanya satu. Pada saat Islam datang semua

pintu masuk menjadi hamba sahaya ditutup kecuali perang, dan pintu

mengeluarkannya banyak, tidak harus tawanan perang otomatis jadi
hamba. Bisa saja terjadi pergantian tawanan perang.

Perang dalam Islam bukan untuk memaksa agama, tapi untuk

melindungi kebebasan beragama buktinya di antara negara yang dibuka

Islam penduduknya masih ada yang tetap kafir.
Dalam masalah hamba sahaya, jangan dibandingkan hamba sahaya

dan merdeka, tapi bandingkan hamba dengan dibunuh. Dari pada

dibunuh saat perang lebih baik ditawan. Dalam Islam hamba tetaplah

berstatus sebagai makhluk Allah yang harus diperlakukan secara

manusiawi. Allah membolehkan menawan dia agar kamu dapat

memilikinya sebagai alternatif positif daripada dibunuh, tapi dia bukan

untuk dihina.
Nabi bersabda'. "Budakmu saudaromu, Allah menjadikan mereka

milikmu. Bila dia bersamamu, maka berilah makan sebagaimana karnu

makan, pakaian sebagaimana kantu pakai, iangan paksa yang tidak

nlantpu. Bila beban itu berat, bantulah." (HR Mutafaqqun Alaihi)

L-r 4)b ""e 
y5l, supq)a tidak menjadi kesempitan bagimtr. Ini

hibah/hadiaft khusus dari Allah kepada Nabi Muhammad bukan untuk

umatnya. Seakan-akan Allah berkata: "Kami tidak ingin
menlusahkanmu dalam segala sesuatu, agar kamu dapat konsentrasi

dalam dakwah." t1*') tP rtt ;tk 1 Allah Maha Pengamptm' Maha

Penyayang. ***
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\::i boleh memilih di antara istri-istrinya, siapa yang akan tetap: legangnya dan siapa yang akan dilepaskan

, ,,,,2 _ -t-a:il-AEzab 
[33]: st)

,*i ;;.r.1 jJ i6, b,,rq1_"*'Cr{G, ; ;j #
,4-,.-: \1. i ,) ,,4 /, // i '-i ,., e _2. // / ,,LY-)y ;v--rl ,i[.-,1Iir\.d]: <)* {>u d,

j s) {--;G c.6 {gX,:GVi3L ffiv \1 <,e;}J

@c+Wxi
Kctnttr boleh menangguhkan (menggauli) sictpa yang kamu
kehendaki di antara mereka (istri_iirrimu) din fUotJn puUl

trtertggatrli siapa yang kamu kehendaki. Siapa_siapa yaig kamu
;rrgitti untuk menggaulinya kembali clari perempior"yoi! rchh
kantn cerai, maka tidak acra dosa bogimu. yaig demikiZn int

tduloh lebih dekat untuk ketenangan hati mere"ko, dan mereka
ticlctk merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah

kanru berikan kepada mereka. Altah mengetahii ipolong
(rersimpan) dalam hatimu. Allah Maha Mengetahii, i.[aha

Penyantun.

'-* ,t:i f q'j kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang
' ".it keltertdaki di antara mereka (istri-istrimu), maknanya tuakhkhar/

.;-.irirkan malam siapa saja dari istri_istrinya.
,5 ,J 4t *ij: dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu

'' 'rtdoki. Maknanya tadhanmu/cligabungkan dan digauli siapa saja
--.:t mereka.

;i+t .es siapa saja yang kamu minta di antara istri-istrimu. Kamu

-:-rrt if n siapa yang kamu jatrhkan. '& C* \ti artinya ticlctk

.. tlosa/itsm bagimu. {H \) Wi ?.:i ;li e$.: yang dentikian itu

.;ith lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, clan mereka tidak
.'.:r--so sedih. Sesungguhnya semua istri-istrimu akan senang. Baik
.:eka_yang berkumpul bersamamu dan yang ditunda, semuanya akan--. Karena semuanya tahu bahwa kehendakmu dalam har ini
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berdasarkan perintah Allah.
Ketika kita merenung kata taqarra/damai, kila temukan kata itu

bagaikan permata yang setiap sisi memiliki sinar khusus. Walaupun

sinarnya banyak tetap saja indah dan tidak menyilaukan. Begitu juga

dengan Alquran, walaupun terdapat banyak kata qarrata dan berbagai

makna tetap saja saling terkait, dan menjadikan Alquran itu indah

karenanya.
Makna qarra yang pertama adalah ,sakana/berdiam. Qarra bil

maktin/menetap di tempat. Qurrata aini/matct yang teduh, tidak melirik
ke kiri dan ke kanan. Kebalikannya mata liar, tidak menatap ke satu

fokus.
Keclua, qarra arlinya burfidah/dingin. Qurrata aini dapat diarlikan

juga dengan penyejuk mata. Bahasa kinayah, karena kita senang

melihatnya. Mata tidak akan panas kalau tidak karena sedih dan sakit.

Diketahui bahwa pupil mata panasnya sangat rendah. Dia sebagai

termometer untuk menentukan sehat atau sakitnya seseorang.
l)

?15 },;, W P"-{) sen"Luanya rela dengan apa ))ang telcth kamu

berikan kepada mereka dalam keadaan apapun.

|Sil, g u i& iJli Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam

hatimu. Untuk mengisyaratkan kepada rida. Bukan rida pada anggota

tubuh, tapi rida itu terletak di hati dengan melaksanakan perintah Allah,
tanpa rasa beban atau berat hati.

e{ fr' ';s?j 
dan adalah Attah Maha Mengetahtri. Dia mengetahui

yang ada di dalam hati. tl)i Maha Penyontun Allah tidak menilai

apayang dikerjakan hati. Kalau setiap perbuatan hati dinilai tentu

menjadi susah. Dia Maha Penyantun.

Allah memerintahkan kita membaca Bismillali walaupun kita telah

bermaksiat kepada Allah. Jangan duga bahwa kita tidak layak untuk itu.

Tidak, tapi, mulailah kehidupan baru dengan baik. Yang sudah,

sudahlah karena Allah Tuhan Maha Penyantun, Pengasih dan

Penyayang. ***

apa

dari
kita
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NabiTidak Boleh Kawin Lagisesudah Ayat ini Diturunkan
(QS al-Ahzflb [33]: 52)

1# ]; dj rb'rf ;\ i;1;,cit:1i3i3;-n
,A' Y.J; r*,,9 * xi iq:;tq.;SS 6 f, #

Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah
ittt dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri
(yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali

perempuan-perempLtan (hamba saha.va) yang kamu miliki. Allah
Maha Mengawasi segala sesuatu.

Perlama kali Allah telah menghalalkan kepada Nabi Muhammad
..:'.:uk menikahi istri-istrinya berdasarkan QS al-A\zltb [33]: 50
:,::rudian kehalalan ini dibatasi dengan QS al-AlzAb [33]: 52 ini.

.\11ah selalu memulai dari yang ringan untuk kemudian menuju
-,:-g berat. Allah memulai dengan memuji Rasul dengan penuh kasih

,::, :ovlrflg dibarengi dengan pujian kepadanya, dengan 'At i$ \ie
. ',go Allcth memaaJkanmu. (QS at-Tawbah [9]: 43) sebelum

::-..rsihatinya n{ Uli l_mengapa kamu memberi izin kepada mereka.

! :t-Tawbah [9]: a3)
Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa apa yang disyaratkan Allah

-::da Rasulullah dalam poligami, berbeda dengan apa yang
, - .,,ratkan kepada umatnya. Rasul mendapat dispensasi dalam
- . akrr;-a jumlah (ma'drtQ bukan banyaknya bilangan ('adad).

'1;ldd/bilangan hanya 4 istri, bila istri wafat atau dicerai, umat
-,::r boleh mencari lagi. Sementara jumlah ma'drtd Nabi dibatasi 9 bila

, . :. .Itau wafat, tidak boleh diganti, dan bila Nabi wafat para istri Nabi
-::: f oleh lagi menikah. Karena mereka ummahatul mukminin.

l,'lasalah hamba sahaya bukan cela bagi Islam. Ini adalah
: . -:_{Lrlan Islam, dalam menyelesaikan pembunuhan akibat perang

,- 
=,n menjadikannya hamba. Pilih, mati atau jadi hamba. ***
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ADAB DAN SOPAN SANTUN DALAM
RUMAIT TANGGA 

trf,1xi#fil},It?) 
sAlrl

SyF <;;i.:\ * t 4i 6i;Wi i \fi( 6ii (|ft
WG ;r;-! tls$ rll{6 "# tt'l :#; lj4.t"g I 16

. 6,4 qi,siil4"F;'t yl*.9 l,t +ra 1:

J-iM t1t1'b|r5t7 6$ d$ -Gfr-{ tii\3"?r-

3 "H) 5(c",ry*' {,;q m "C)t've iv, v
"f i'"y"i .z$.;,;r.ij'W ;\'ii 

^i'\r' 
;';;i1'--'

@\1=t;^i''+iU
Hai orang-orang t,ang beriman, ianganlah kalian ntemasuki

rumah-ntmah irlabi kec'uali bila kamu sekalian diizinkan untuk

makan dengan tidak menmlggu-nunggu waktu masak
(makanannl,o), tetapi jika karrut sekolian dipanggil, maka

mosuklah dan bila kalian selesai makan, keluarlah tanpa asyik
m em p erp a tj an g p er c akap an. S e s ttn g gtthny a y on g de mi ki an itu

ctkan mengganggu Nabi lalu l{abi molu kepadamu (untuk

ntenyuruh kamu ke luar), dan Allah tidak malu (menerangkan)

1,ang benar. Apabila kamu sekalian meminta sesttatu (keperlnan)

kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang

tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati
mereka. Tidak boleh kamtt sekalian menyakiti (hati) Rasulullah

d an ti d ak (p ul a) m e n gaw ini i s tri - i s tr i ny a s e I a m a - I ctm any a

sesudalt ia wafat. Sesungguhrya perbuatart itu adalah amat besar
(dosanya) di sisi Allah.

Allah membagi perintah untuk Rasul dan umatnya. Allah berkata

kepada Rasul pada awal surat ini ol)t elt ldt 4-l ," t oi Nabi, bertalett'alah

kepatla Atlah. (QS al-A[zAb [33]: 1) Allah berkata kepada umatnya. (i r1

'"$& 
# :gF, 1!;k 6 t41 ait hai or.ang-orarg rans berintan,

apabila karnu menikahi perempuan-perempLtan -\ang berimatt'
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kemudian kamu ceraikan mereka. (eS al-AfuAb p3l: a9)
Pada ayat ini Allah memberi tahu kepada mukmin adab sopan

samrm saat masuk ke rumah Nabi Muhammad. Rumah Nabi memiliki
rere krama, sesuai dengan posisi Nabi. 'Xl dt o_#. rriff I trjif ;ylir t$is-
'r< t11 ai har orang-orang yang beriman, janganlah kamu *"*oruki
runah-ntmah Nabi kecuali bila kamu diizinkan. Jangan menyusahkan
r@ah Rasul karena rumahnya sempit dan tidak dapat menerima tamu diuip waktu.

Izin di sini terkait dengan jamuan makan * jl n* ;$fi ,ti',11

tauli bila kamu diizinkan untuk maknn. saat diundang untuk jamuan

+"o jangan datang sebelum waktunya. contohnya,-bila undanganEh siang jam 2, jangan datangjam 10. Karena uotetr jadi dia murih
de kegiataa berzikir kepada Allah, kumpul keruarga. Inilah makrra '$

1ef dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya).

Frymrnunggu di sini adalahmenunggu makanan sudah matang dan
frpdsajilmn.

,-jrt6'n,,ei ri1 ;;il1 rctapi jika kamu sekalian dipanggil maka

-4tah, 
karena pada saat itu makan telah tersaji dan siap disantap. rif

di* ?rL aan bila kalian selesai makan, keluarlah. Bila telah selesai
t hF duduk lama-lama di rumahnya. Bila selesai pulanglah.
Eda y-y.'yy lj tanpa asyik memperpanjang percakapan.

rF ogobrol terlalu lama dan kamu jadikan rumah Nabi tempat

*hq1fng. Biasanya kalau sudah begadang. ngobrol pun menjadi
l-Eldlt.

!${i Mrhammad tidak pernah merayakan pernikahan walimah
ry tunali saat menikahi Zainab binti Jahsy dingan menyembelih
&hbing ditambah dengan kurma kering aituurii dengan minyak,
!!htdirmbah susu di atasnya.

tr Emu selesai makan, mereka ngobrol-ngobrol. Nabi
a! mereka berdiri dan pulang. Tapi, tidak ada yang berdiri. Rasa

:l tratnl,n sungkan untuk berkata: "Berdiri dai pulanglah.,,

- 
rrhrdiridengan harapan mereka berdiri dan pulang.'rapiJidak

L:fA berrdiri, bahkan di antara mereka duduh di luar. Dia p*
ff -frt- Akhirnya, tetamu merasa apa yang diinginkan Nabi.

3t
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Akhimya mereka pun pulang.
Anas berkata: "Saya terkejut, saya pun mengabaikan Nabi bahwa

mereka telah pulang. Nabi datang dan masuk, saya juga ingin masuk
dengan berjalan di belakangnya. Namun Nabi menutup hijab." Artinya,
tidak ada yang masuk termasuk Anas. Demikianlah ayat ini membahas
tentang adab sopan santun masuk rumah, berkunjung, menyantap
jamuan dan duduk di rumah Rasulullah.

Pada penggalan berikut dibahas tentang hubungan mukminin

dengan istri Nabi €-.ttit';all'n3.t 7? ,t't: q ,.,iUA Ga $$i $;1

**: apabila kamu meminta sesuattt (keperluan) kepada mereka

(istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang
demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Matd' adalah
perkakas rumah tangga yang tidak semua memilikinya. Biasanya dalam
satu gang ditemukan satu atau dua rumah memiliki perkakas yang
lengkap seperti penggiling tepung dan lain-lain. Orang miskin jarang
memiliki ini, dia pun meminjam dari tetangga. Tahukah kamtt (orang)
yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengltardik anak yatim,
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka
kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang
lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria. Enggan (menolong
dengan) barang berguna. (QS al-Ma'un [107]: l-7) matd' adalah
md'i.tn.

Jadi, adab sopan santun dengan Nabi tidak menghambat seseorang
untuk meminjam perkakas dari rumah Nabi. Biasanya dengan mengetuk
pintu dan berkata: "Boleh saya pinjam cangkol." Biasanya kita
meminjam dengan istri orang, karena dia yang berada di rumah. Bila
dilakukan kepada istri Nabi, mintalah dari balik hijab.

**t €".;tilt'Abi Et yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian

dan hati rnereka. Dalam hubungan pria dan wanita. Syariat telah
membuat pencegahan preventif sejak dini. Saat melihat kecantikan
wanita, lebih dari istri kita, kita pun terlarik.

Bila tertarik dalam hal ini, masuklah dari pintu halal. Bila tidak
mampu tahanlah diri dan selera. Bila juga tidak mampu, terjadilah
perlakuan haram. Untuk itu agama mencegahnya dari awal. Jangan
coba-coba menatap wanita cantik. Karena dia membangkitkan gelora
birahi dalam jiwa pria.

Bila tidak bangkit birahinya, berarti pria ini tidak normal. Walaupun
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prta itu sudah berumah tangga. Jangan duga bahwa kecantikan istri
l.-.Irh? untuk tidak melirik wanita lain. untuk itu disebut, wanita itu

I P -""k ."3:uny.u ingin dicoba. Walaupun istri cantik, niscaya
5 Try sisi spesial pada wanita lain yang tidak terdapat pada istri kita.r,Tk itu merupakan kasih Alrah kepada pria, untuk tiiak coba-coba
-libd x'anita. Pintu pertama rusaknya pernikahan adalah saat suamiflri d&k menjaga keutuhannya dengan baik.

-{rat di atas ini sebenarnya berlaku unfuk umum, terutama sekali
F.+dil hubungan muhainin dengan istri Nabi. Ji.) ty:l.i oi,€J ok S,
r b tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasuruilah. Benar, sebagai
h.ilHi yang berstatus ummahatul mukminin, mukminin tidak dapatEi meka- Melihat mereka dapat menambah beban pikiranmu.
Sqyekitlan hati Nabi. Buktinya pesan Allah u A+r::f ,r^* of ,1,

rE & bleh kamu menyakiti (hati) Rasuruilah dan tidak (pura)

-r!AT" isti-istrinya selama_lamanya sesudah ia wafat.

- 
mrqa*an bahwa seseorang melihat Aisyah. Sebelum turunhf- rii+ hatinya bergelora dai berkata: "Demi Allah, bila Nabi

!|t rrye akan nikah d"rgu, merah jambu ini.,, Waiaupun dialhF hus membayar kafarat atas utapan ini dan haji dengani#r trki', membebaskan hamba sahaya semata_mata agff Allah
rypnqla dari kelancangannya terhadap Rasulullah.

h F:'oladalah apa-apa yang telah disebutkan di atas dari
r-r FGekas dari balik hijab dan tidak menyakiti perasaan Nabi,
n di istinya, semuanya ini ry yt 'y og sesungguhnya
fu ib dalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

-rrtrnm.ngkin kita dibenarkan menyakiti hati Nabi, bukankah
FqR tidak lain kecuali menyelamatkan kita dari penderitaanf5-tf,akhirat. ***

(QS al-Ahzflb [33]: 54)

*; zG 6 6AiLg :]i 5 6 v!;i ot-
"' : 

- 

-rItirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka
: .; -lllah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

:...-._tlsvaratkan peringatan keras kepada mukminin agar

t1

h

n

k
h
.n

tn
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hatinya jangan terkait dengan istri Nabi. karena Allah mengetahui

segala sesuatu dan tidak ada yang luput dari-Nya walaupun itu sekedar

bisikan jiwa. Dalam hadis disebutkan: "Bat'angsiapa yang membisikkan

di hatinya kejahatan dan tidak dilakukan, Allah menulis pahala

kebaikan untuknl;a." (HR Muslim). Ini dalam hal universal. Sedangkan

untuk istri Rasulullah tidak berlaku.
Allah berkehendak agar Rasul memiliki kekuatan prima dalam

melaksanakan misi dakwah. Untuk itu jangan digangu dengan pikiran
rumah tangga. Tugas apa yang lebih mulia dari tugas memberi petunjuk

kepada seluruh umat manusia di sepanjang masa?

* t:q ;.tljika kamu melahirkan sesualzz. Walau bagaimana pun, ;i
qt i,r 

'&. if ilr LV ;)t J atau menyembrmvikannva, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. 'Alim

adalah kata superlatif dari ilmu. Karena ilmu Allah ilmu azah trdak

terbaharui dengan peristiwa yang terus saja baru. Allah mengetahui

sebelum terjadi. saat dan sesudah terjadi
Waktu yang lalu, saat ini dan akan datang hanya berlaku bagi

manusia. Sedangkan bagi Allah tidak ada masa lalu sekarang dan akan

datang. Untuk itu Allah mengatakan akan datang dengan bahasa masa

lalu. * :e E aK adalah Mctlta Mengetahui segala sesuatu. Kiina/

dahttlu dan sampai saat ini Dia tetap Maha Mengetahui. Karena ilmu
Allah tidak berubah. Jangan diduga, ilmu Allah itu berdasarkan

peristiwa yang terjadi. Tidak, tapi peristiwa mengikuti ilmu-Nya yang

azali. ***

(QS al-Ahzflb [33]: 55)

7; UiLL,c)'l; r;ry$G{'t' "*t:t; e*;b'{; f
6L^i Gs"'";,{r .a 6 <t_, "eg i; "#:; Jl

'f-. t1', * ri, 3t,,9 iP <r(6i
Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (ttntuk berjumpa tanpa tabir)

dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereko'

saudara laki-laki mereka, anak lakiJaki dari saudara laki-laki
mereka, anak laki-laki dari saudara mereka ))ang perempLtan,

perempuan-perempuan yang berintan dan hamba sahaya yang
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tnereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai istri-istri llabil kepada
Allah. sestrngguhnya Attah Maha Menyaksikan segorct ,sesuatrt.

. Seteiah turun ayat hijab (es al-Alzab [33]: 53) Melaporlah kaum
ierabat ummahatul mukminin dan berkatu, ;'Hirggu karni juga ya
R.asululiah?" maka turunlah ayat 55 dari surat A!z6b di atas.

Makna '* au; \ ficlak atla closa atas istr.i-istri Nabi, adalah ld

--t,ojltidak apa-apa dan tidak itsnt/berdosa blla orang-orang di atas
:-.'isuk. Karena kedudukan mereka dikenal di sisi waniti itu. Tidak ada
:ne ditakuti bila mereka masuk. Mereka itu, ayah, anak, saudara, anak

r,llldara dan anak saudari.
Maksud malakat altmdn adalah pelayan wanita yang membantu

.:rt. syaratnya harus mukminah. Karena mukminah lebih selamat.
>:dangkan kitabiyah atau kafir tidak boleh menjadi pelayan bagi

rkrnin, karena dia dapat mempengaruhi kehidupan keluarga.
j#6ji "c^iG 6 \s dan hamba sahaya yang mereka mitiki. Hamba

''::a1.a yang diperoleh akibat tawanan perang adalah positif, daripada' -, dib,nuh dalam perang. Hamba sahaya dapat drjual, dihadiahkan,
- '' ariskan. Hamba yang dirnaksud dalam ayui ini adalah wanita atau' :k-anak yang belum balig. Atau anak-anak yang berum mengerti. rng atrat wanita. (QS an-N0r efl:31)

\-ang boleh masuk ke rumah dan dianggap sebagai orang dalam
-'1ah satpam penjaga rumah, supir dan juru masak. lgu*u memberi
.--'ng,9aran bagi mereka, karena tradisi masyarakat menolak terjadi
rrngan gelap di antara mereka dengan istri majikan. Tapi beiapa
riak dari mereka berani menodai kehalalan ini dengan melakukan
r.,nsan intim dengan istri majikan atau anak-anakny:a yang cantik.
,,rk itu Allah berfirman: ut'a,fitt clan bertakwalah kamuseakan-akan

n

g

'r berkata: "Aku telah menjelaskan hukum-: diperbolehkan masuk ke rumah wanita.
..:kx'a kepada Allah."

tentang siapa saja orang
tinggal satu hal yaitu

Takr,va ini yang menghantar manusia kepada ketaatan, dan
.-egah dari penyelewengan. Karena f4$ ,o'i JS .,Il Jtf ifur lf
"sgtthnya Attah Maha Menyaksikan segala sesuatLt. Dahulu dan
::ng Allah masih tetap Maha Menyaksikan. *{<>k

4t
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(QS al-Abzffb [33]: 56)

w( otri (y "*itr s ;j3'-,:,2;s5 iily
@wi#)ri;'\ta

sesungguhnya Allah dan malaikat malaikat-Nya bersalawat untuk

Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersala**atlah kamu unttrk

Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya'

Nabi datang menyebarkan kebaikan kepada umatnya mukminin dan

memberi peringatan kepada kaum kafir. Dia sangat berambisi agar

umatnya mendapat hidayah. Sesungguhryta telah datang kepadamtt

seorang rasul dari kaummtt sendiri, berat terasa olehnyu

pencleritaaruntt, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan)

bagimtr, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap mukminin. (QS at-

Tawbah [9]: 128)
Beliau sangat sedih bila seseorang keluar dari jalur iman. Nabi Sau

membebani diri secara maksimal dalam dakwah di atas kemampuannya.

hingga Allah betpesan: Moka kpakah) barangkali kamu akan

membtrnuh dirimu karena bersedih hati sesudcth mereka berpaling.

sekiranya ntereka tidak berirnon kepada keterangan ini (Alqurarr. (QS

al-Kahfi [18]: 6)
cinta Rasul kepada umatnya terlihat jelas saat turun QS adh-Dhuha

[93]: 5 Allah berfirman: Kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-l{vct

kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas. Dia berkata: "Saya tidak rela

biia ada satu dari umatku masuk neraka." Bila denrikian cinta Rasul

pada kita, maka layak baginya mendapatkan salawat. Karena kebaikan

yang didapatkannya terpancar kembali kepada kita.

,sjti. bersalawat untuk l{abi merupakan berita dari Allah dan

malaikat. Allah menggabungkan antara salat-Nya dengan salat malaikat.

Jika Allah salat atas Nabi dan malaikat salat atas Nabi, bagaimana pula

dengan kita? Kita pun bersalawat atas Nabi: 4t t;V* tr-t a-it 4i i-

rl3 tj.l*j bersalawatlah kamu

p enghormat an kep adanya.

untuk I'labi dan ucapkanlah salant

kepada Nabi
rahmat Allair
akhir zaman.

illlrl I '

illtt

lllj]l1,

liiil:i,,,,

{" lll ll '

illriLtL,,,,,

iii.,l

,li,.l,

lliillllllil: li i . ,

rillllllllllll i ti|, .

illplli '

rlllllr,ttt'"' il ,,,

Telah kita terangkan bahr,va makna salat dari Allah
adalah limpahan rahmat-Nya yang menyeluruh. Cukuplah

kepada Muhammad dengan dijadikannya dia sebagai Nabi
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-:.:brh lagi bila nama Allah disandin
'a"frkctrt b,gimu r"i)ron lnrwnlu.", /r-to 

L,e- delsan namanya.httgimtt sebu^n ,ri--': 
uroouLullg oengan namal

kemulraan ,,,-- 
^trl^?/,!-z' 

(Q.S.al-insyirah 
fgal: a)

Murntahanah tool: ,;";:;',,*;;:; *ZIi,, ,!ff,, 
^r'okl;:;

:bih

,::f '.H:r'u::nuu^'s"i[Jit#lY;ft '#:#:"*tY:!i
--'re rt svafaat pada t u.i r.,"-ri, ;;; ^cPauanya bahr'va dia dapal
,.-r,r 

.seluruh ,rui.,trt. cukrrnreh "^::t?9 
umatnya saja, tapi

re rr syaraat pada hari kiama,, ,iffi ffiff,IX,:?l;:r rTjX,.?xii
-,,, "11T1,,''lj#,il-.,:;l:i{h'i.i,'ur ju,, Muharnmad d iao;:.f,li, 

J,lo:l 
ulw -:;r*, 

^,;;'J,"'H, i:T?

Kami

dia
rk

r dan
agar

lutnu
/un,a
tran)
S at-

Sau,
INVA.

tkan
lirtg,
(QS

huhA

-\.'r n

rela
i.asul

rkan

dan

ikat.
pula

+1 U

tlont

\abi
illah
nan.

i.Japun salat dari malaikat adalah doa mereka kepada. Muctah_t,t .lllah rnenimbulkan trr,i" i'rrri ,r,,,1r?r, clengan orong_- .trt! kuntu musuhi^di ontora *-","Fr. Attqh Mahak)asa. AllahPtrt?ctrrtptut, Maha 
1",,to1,rn'g. )iirnira, melarang kamu untuk. httik ctan bertaku.;;,1 i;;;';;o',oo,ronr_orong yang ilacta:- !tttttt kurena ,go:,,1 dort ticlttk iOu,o, mettgusir kamu clat.iJerl//1g.g.trhtty,.ct A llah menyrkri,oi.

: -- : :, i t g g t t 11 ny a I i t a n h r ry o ;; ;, ;; g",f:ff 
r#f 

,;:;r, ::; ::;" -t ot',,g-orang lang. *"*"rorgi lo*, t ornna agama dan".tnttr dar.i neget.intu ar,,,i,7n,,,0-o,,','.;..:r 

,Btr.etlg ,iofn ntenjadikan *";;;:"rr!;;;:f .ru, TH.,:tr ot'_ung-ot.ang yong zalitn. f eS ai_Mu. min l4Ol:7_91

::. rc-r-t.ub&t, maka il111**" 
orang yang-berdo; ;;k#';rr,

- -:rair? 
)agalmana dengan Rasulullah ,rng ,".r"u..i

- ..,i1. ,,,l,hinin adatah isrigfar. IstisfaI -:r,nrad. tupi ruiu*ur d;#,;",#,i1,ffi1"Ii#:ffi#f:.;.:id? nrereka mu.ing_mu.i;;."il;ra Nabi Muhammad, _ j,l rahmar bagi mere[a..r.;;rk;; kewaliban yang jangan
, 1.;iriedamaian 

hari bila .;;;;;ilr' namanyadengan cara
'. .;-,,rr?r_e mukmin membaca salawat atas Nabi. Sebenanrva.:,:mberi salat kepadi. nrrfrrrrl*]r," tiru ticlak membaca-. : :rentbaca salawat. ,,_ng f.#lahkan adalah berdoa- :' Zat Yang Tinggi agar-uuh"ammaoriu-puttun 

salat/doa,;r_.rr -'_llluhuntma. 
shalli :ria" 

Urn"mntad/ya Altah
, ,.,t'jo,rif{{,!,",#i;!mnmad 

" aii,iatidak ada yang kita, - ..:tika Nabi Muhammad ditanya: ,,Wahai 
Rasulullah. itu

43



Tersrn Sv,c'R.Awt Ju-to t t

salawat dari Allah, itu salawat dari malaikat, bagaimana salawat dan

kami?,, Nabi berkala; 'Allahumma shallai 'ala Mtthantmad wa 'ala Ali

Muhammad. Kama shallaita 'ala lbrahim wa 'ala Ali lbrahim. wa

barik 'ala Muhammad w*a'ala ili Mtthammad Jil 'iilamina innaka

hamidun majid. (HR Bukhari)
SeorangsahabatmenemuiRasulullahdanberkata:..YaRasulsaya

tidak melihat kebahagiaan dan kesenanganmu lebih daripadahati ini'"

Nabiberkata:..Jibrilmenemuikudanberkata..,.Barangsiapayang
membacasalawatkepadaku,Allahakanntemberikepadanyal0x
rahmat, ditulis untuknya 10 x dinilai kebaikan' dan dihapus l0

keburukannYa. " (HR Syuluthi)
DikatakanbahwasulututasRasulullahsunatbagimukmin'tetap11a

menjadi wajib setiap disebutkan nama Nabi Muhammad Saw' Dalam

hadisdisebutkan:"Orongyo'gpalingpetitadalahsaatdisebutnamaku'
tapi ticlak mau meniaiob i"ignn mengucap salawat bagiku'" (HR

Ahmad dan Ibnu HibbAn)

alS trJt salam penghormatatt kepcLdanya' arluinya salat atas

Nabiharusdinyatakanmrrkminindenganketaatandankepatuhanpada
perintahnya. Kita serahkanitaslim seluruh ketaatan kita' baik besar

'uorf.,, kecil. ralau tidak bagaimana kita bersalawat kepadanya, tapi

melakukan temuLriutun dan iembangkangan atas perintahnya ' Ma\a

clemi Ttrltarmtu, mer.eka (pacla hakikatiya) tidak berima.n hingga mereka

menjadikan kanttt hakim clalam perkara yang mereka pe.r'relisihkan'

kemudian mereka ticlak merasa kiberatan dalam hati mereka terhadap

putusan ,,-artg kamu berikan, rlan mereka menerima dengan sepentrhnya'

(QS an-Nis6'l4l: 65)
Darimaknataslimkitamengucapkan:,,Assalatt,alaikaa,vluhan

Nabi. " Seperli yang kita baca saat tasyahud'

Saldm/Mah, io*oi adalah satu dari nama Ailah' Makna salam

'alaika)laRasttltillahada|ahkitamemohonperlindungankepadaAllah
hingga iiduk udu seorang pun yang dapat menyakiti kita'***

,ii.t,,

lr

ti

lltulti it, t

.iriirl,il\lt.

'," ll li

llilllltilr'"

rlfittltlr' , t '

,dnll,irtiti l li lirrl
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at dan
ila Ali
m. Wa

innaka

rl saya
ir1i."

a yang
rl0x
,us 10

etapi ia
Dalam

'amaku,
.,, (HR

lat atas

an pada

k besar
Lya, tapi
v Maka
mereka

lisihkan,
erhadap
muhnya.

ayyuhan

ra salam
da Allah

(eS at-Ahz0b [33]: s7)

{itri ufri ;:3 fr;;5 Ai 5;$tjiiy
@q(r:ip^&r;+{,6

gguhnla orang;olang )tang menyakiti Attah dan Rasul_Nya.
-7ttah akon melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan

menyediakan baginya siksa yang menghinakan.
mem,akiti adalah menimbulkan rasa sakit yang dilakukan

ru_kepada penderita. Rasa sakit itu dapat berblntui;.;k;#
erbuatan. Rasa sakit dalam_bentuk perbuatan tidak mungkin
makhluk terhadap Allah. Karena mereka tidak akan;fu;

31a. -Akg tetapi dalam lenruk perkaraan hal itu _""gf.in
taksud sakit dalam hal ini adalai perkataan yang membuatrka. Seperti; "sesungguhnya Allah miskin dan ti*i t ayi;;
lnnin [3]: 18I), "Tangan Attah terbelenggu,,, (eS al_Mdidah
m-'L-:air itu putra Allah),(eS at-TawUuil 101, fO)t ini.qgrkataan yang menyakitkan. feitaOang seseorang
nenf ak]jkan orang lain dengan perkataannya, hpl orangyan:grena dia benar, maka ucapurr. vurs dituduhkan f."piOinvl
ebagai angin lalu. yang sakit "Lii"i, orang yang menyakiti
. Behkan dia berdosa.Iur"l? ucapartnya. B.git":igu a""gu"iatqan yang menyakiti itu tidak berdampak upu p.,n bugi_N"yu.rang menderita akibat perkataan *"r.ku sendiri.

hadis Kudsi disebutkan: *Wahai hamba_Ku, kalian tidak,*I?!"?krn,manfaat kepada_Ku, sehingga kalian dapatrannya kepada-Ku. Kalian tidak akan 
-dapat 

memieri
Wd*Ku, hingga memudaratkan_Ku." (HR Bui<hari, Muslim
lr
0 usaha untuk menyakitkan Nabi Muhammad. Nabi
I 

_manusia, 
jadi dia sangat mungkin disakiti secara fisik dan\abi Muhammad dituduh sebigai: ,,Ahli sihir, *ung grlu-,

Secara fisik Nabi Muhammad diLmpar batu hingga b;d;rhlrh dari unta pada p€rang Uhud 
^hingga 

"eOer:a 
lututnya.ng menyakitkan iarah menggoda istri Naui dan usaharlrh satu dari mereka saat Nabi wafat. Tidak boleh kamuhar, Rasulultah dan ti.d1! @uta) mengawini istri_istrinya

on'a sesudah ia wafat. (eS al_Ahzab t33l: 53)
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Nabi sangat cinta kepada para istrinya' Dia berkata kepada

Huzaifah: "Bila saya wafai, jangan menikah lagi'" Ini diucapkannya

tu..nu beliau cinta tepada mereka walaupun sudah wafat'

Akibat orang yurg b"*saha menyakiti Allah dan Rasul adalah

Allah akan melakna-iinya- Allah usir dari rahmat-Nya di dunia dan di

akhirat' dan menl;ediaian bagirya siksa yang menghinakan'

Pada ayatberitut diteringlan balasan bagi orang yang menyakiti

Allah dan Rasul, Aun tugi sfupa suju yang menyakiti mukmin dan

-rt -irr^tt pasti akan dibaias juga' Artinya' Islam- m.enyamakan bahaya

yang diderita rasul-Nya' Slapa yang menyakiti mukmin berarti

meiyakiti Allah dan Rasul mereka' ***

(QS al-Ahzflb [33]: 58)

6 ;'^,, i -;i\G <*:Ai 6;$tiG
.,yo-!.,,.' ' 

/' / //'' o lzzn' // c *// ' :

! q'AbW !,f'-\ ,res\j*i'+t
Orang-orotlg ))ang ment'akiti rnttktninin clan mttkninat tanpo

k e s al a lt an, n ri g,in'' o k ct p e r b t t a t' tn crk cr s e s tm ggtt h ny a m er ek a

telalt menikttl kebohongan don dosa tcutg n'vata'

Saat dilarang menyakiti mukmin A1lah membatasinya dalam

bingkai t;kt 6 itt.tanpa kesalahan tang mereka perbtrat' selama

mereka tidak dalam dosa' Karena menyakiti mukmin yang tenggelam

dalamdosaadalahwajib.Kitamenyakitimukminyangberzinadengan
rajam, yang menc.rri d.ngun potong tangan' dan qa{ bagi yang

meminum khamar. Ini sedua menyakitkan yang disyariatkan' Orang

yung -.fuf.sanakan hukuman ini (eksekutor) harus dipuji' karena dia

melaksanakan sYariat Allah'
Buktinya, terhadap dua orang yang melakukan -perbuatan 

keii di

ontara kamu.(QS an-Nisa, [4]: 16tdanianganlah belas kasihan kepada

keducmJ,a ntencegcrh k,'"'-"ituk (ruenialankan) agcrtnct Allah' (QS an-

Niir [24]: 2) Karena belas kasih bagi orang yang melanggar lydfid/

hatasatlTuhanadalahbelaskasihyangbodoh.Kitatidaklebihbelas
kasih sayang daripada Allah kepada hamba-Nya'

Saat Al1ah menetapkan hukt'rman bagi pendosa' s-ebenarnya Dia

ingin agar manusia tidak berani melanggar batasan-Nya' Untuk itu

dalam hukuman kisas di antara firman-Nya" "Dalam qiscts ittr ocla

(jantirtan kelangsttngan) hichtp bagirtttt'" (QS al-Baqarah [2]: 171)
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a

ti
rlt

,3

1i

r- aaa kehidupan bagi pembunuh? Benar, ada kehidupan,
fiara1 bagi dia dan orang lain. Kalau membunuh diil;;h;E ada orang yang beraii membunuh. Dengan demikian
I lag membunuh dan dibunuh dari pembunuhan.
*,asab berbeda denqan kasab. Iktaiab berasai dari pekerjaanimulkan rasa tidak- enak di dalam t uti, Oiu.urryu pada saatbcftuat dosa, naluri sehat menolak hal itu. Sedangk an kasabm yang dilakukan secara naluri dan tidak ,0, U'.Uu" Vurg
H:_1*1*{u. Contohnya, jalan berdua dengan istriD- semertara berduaan dengan wwtita non muhrim itau istrii ibasab/ada beban di hati i-akut dilihat o.urg. Ia mendapat
"_:fur. leb 

ai-ikan) y an g kas ab/diu, ohokorny a d an ia, a I aihd/nrsa (dari kejahatan) yang iktasab/dikerjakannya. (eS al_:r lt6) Bila kamu beli_i *fiun du, *.nlrutnya7 rupiah. Inivbuntung. Bila beli I rupiandan jual i *pluf, i"i ru.rrrnyui
_e"ST dengan lahd/bagi, karena memiliki dan untung.k-ab dikaitkan dengan ,oiA/rto, 

mengisyara tkan adabeban

e ,oq ur.l, yang. berisikan tentang perbuatan jahatt tasab. (Bukan dyikjan), yong binoi, torong iro;ofu dosa dan ia tetah dilipiti oUn'aoronya, mereka itulah
a*a. (QS al-Baqarah l2j: g1) Ini karena kejahatan telah
1Esij+P, sehingga tidak meiaru f.Urn dan berdos a saatp-. Dia bangga telah berbuat dosa.
ncrda: "Allah selalu menutup kesalahan dan dosa hamba,
! y ielairi yang membuka )ibnyo.',
bfis lain: "-setiap pendosa dimaLlkan, kecuali orang yangt &a dan kes al ahanny a.,, (HR l,irtuaqqrr, .Alaihi)

)-:,1

r--.::

I)...
rl-

?a sesungguhnya mereka telah memikul,bukan fuamilA/na ftamilA adalah membawa sesuai dengan
Ittamalfi adalah membawa sesuatu di luar kemamprin,sai dengan ke{a. Bila dalam dosa merek a iktaiabat/
a mereka pun ifttamalfi/memikul beban berat.

Q kebohongan dan dosa yang nyata adalah kizb/dusta

"da} 
sezuai dengan kenyataan. Itsim/dosa adalaht perkataan yang dibenci yang dilakukan ,.r.;r;G.1-i

4l
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Dalam hadis: "Itsim adalah apayang terbetik di dalam hatimu' kamu

akan malu bila hal itu dilihat oleh orang'"

Dalam ayat im itsim/dosa dikatakan dengan mubfn/nyata atau

wddhtfu/jelas Maksud dosa itu jelas karena pelakunya telah melakukan

dosa, atau dilakukan dan tertangkap basah'

Selanjutnya Allah menjelaskan adab rumah tangga' ***

KEHARUSAN lIIANITA PAI(AI JILBAB'
BILA BERADA DI LUAR RUMAH

(QS at-Ahznb [33]:59)

Wahait{abikatakanlahkepadaistri-istrimt't'anak-anak
p erempuanmu dan is t ri-i s tt'i rnuknti n 

" 
" H en dakl ah merekct

*irgrlr,)krn jilbabnva ke seltu'trh tubuh mereka". Dentikian itn

,rrf,o,ro .uriko lebih mttclah tnttuk clikenal' korena itu mereka

tiAatr diganggtt. ALloh odolah Maha pengomputl' Maha

Pen\'a-v"ang.

Terlihat pada ayat rni perintah memakai jilbab dimulai dari istri dan

anak.anakNabi.Artinya,bilaadaperintahTuhanmakaNabiselalu
memulai dari diri dan keluarga. Ini lebih mudah diterima umat' Sebelum

memerintahkan mulailah darl diri. Karena kita dan umat sama. tidak ada

sesuatu yang harus diistimewakan.
Dalam iejarah Islam, Tariq bin Ziyad yang membuka Andalusia

berkata: ,,Walai manusia, saya tidak menluruh perintah, sedangkan

saya tidak melaksanakannya. Saya berada pada posisi depan berperang

,r"lu*u, musuh kalian. Biia saya membunuh, saya telah menyelesaikan

tugas. Bila saya terbunuh, maka saya tidak dicela'"

Dengan persamaan pemimpin dan rakyat ini juga Um-a1lin Khattab

dapat mJnguisai dunia. Untuk itu saat seorang melihat khalifah Umar

tidurdibawahpohonseperlirakyatnya,diaberkata:..Kamutelah
menetapkan hukum dengan adil, hingga kamu merasa aman dan dapat

tidur pulas di mana pun, wahai lJmar'"

*t't'l # F, 6 \ waltai l'{abi katakanlah kepada istri-istrimu'

bukti bahwa Nabi menyampaikan pesan Tuhan kepada keluarga-Nya'
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mu telah
1an dapat
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arga-Nya.

ar-ArzAe y,lvzzz

Etrh tirlak mengubah sedikit pun redaksi dan tata bahasa

!t*"i. yt ayat ini turun, istri Nabi berjumlah sembilanE dari Quraisv: Aisyah, Hafshah, U;, Habibah, Ummus'n'reh btnti zim'ah. Tiga da-, Arabl- Maimunah binti Haris,

ilrffi*f: Juairiyah ulnti Harist.s; dari Harbi dffi;;;
- ^ : r '" :rq laki_laki semua wafat dalam usia masih anak_anak.-:----r*:.. hidup dan besar hingga berumah tangga, yaitu;" - -: :r. :an Ummu Kalsum, aurlirg p"li;;k.iil'i"""ri_in.': -- -. .=: memerintahkan istri_istri "frabi 

aun ,ruf.-unut Vu- r: - Dia melanjutkan perintah itu untuk wanita mukmin...;': :_;tr.i_istri mukminin, karena keluarga Nabi bukan
r - -: :.:: Jan anaknya saja. Seluruh penghuni alam ini adalah

. - -u _-; ;:i- henclaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke

-',;,:-i artinya taqrib /mendeiatkarz sesuatu dari sesuatu.

_- _ f]l:$, qensan bajumu yang di uru, -"rr;r"t":: - 'j -:NaIl ouml.
::ensis)raratkan menutup seluruh tubuh hingga bumi-. -: -i-)* mufradnya jilbab. Ulama berbeda_beda

_ _' .]dl,rulrg berkata: pakaian yang dipakai di atas_ :r ,tadr baju dalam itu pendek, terdiri aa.i bal, aun: -.- - _, . .lbab n-renu_fupi itu semua hingga mencecah bumi.. : : -: rerksta: ,.Jilbab 
3{at{ turup1epalu frrnggu t.riutup

_ ,. :: dada." Tapi ini tidak sempurna, karena tubuh--:. jit3 ada d1 antata baju itu terbuka, menerawang dan:l _ l:il!.

-:m pakaian itu tidak.boleh terbuka, menerawang,
iek-uk tubuh, dan tidak boleh menarik perhatian

;"kai .1ilbab,-tapi bajunya ketat. f..fifrut bentuks.rra menimbulkan fitnah, hingga seakan_akan dia

ry modem ini menyebabkan perempuan gemarbn kecantikan tubuhnya, seakan-ak ui aiumeminta untuk
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dilihat oleh pria. Seakan-akan dia mengingatkan tepadl nl11yang sibuk

untuk istirahat sejenak dan berkata: "Kami di sini tho." Bila kita dapat

memahami gaya anak baru gede karena belum nikah' tapi bagaimana

fula dengai wanita yang ietah menikah dapat berbuat iseng dan

merusak masyarakat melalui godaan mautnya'

Selaniutnya Allah meneiangkan hikmah dari memakai jilbab dan

menutup aurat. eUi yang itu. kembali kepada jilbab yang menutup

seluruh tubuh dan tidak memamerkan perhiasan adnd/aqrab atau lebih

dekat ,ji;j >V't1il oi supa),a ntereka lebih rnudah untulc dikenal, karena

ittt mereka ticlak digang,gu. wanita muslimah dikenal dari pakaiannya'

Bila dikenakan orang segan mengganggunya' Seakan-akan pakaian dan

kepribadiannyu yurrf tenang berkata: "Ia bukan wanita murahan yang

menunggu isyarat darimu."

t1?) \y il.lr 'JC-) Atlah adalah Maha pengampun' Maha

petryarottg. Yang sudah sudahlah' Allah akan mengampuninya' Ini

i.r.luOi ka"rena ettan ltanakasih. Semua adab ini ditetapkan untuk

menjamin keselamatan rvanita muslimah. Jaminaniasuransi adalah

mengarnbil darirnu saat memiliki, turtuk diberikan kernbali saat tidak

dimiliki.
Islam menjamin kecantikan r,vanita Saat nruda dengan menutupnya,

agar terhindar dari rasa rendah diri saat tua dan sudah tidak cantik. di

mana pada saat itu mereka berusaha untuk menutupnya'

is^lam menjaga masa tua yang keriput dengan menjaga masa muda

yangcantikoengansatucara:..tutupaurat',,Bilainidilakukanakan
i.rliiut kepribadian santun dalam diriwanita, atau tetpancar aura positif

daridalamdiriyangtercetminpadakepatuhanperintahAllah.***
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b,ur,3lg
EIIAIT.AITCAMAN TERHADAP ORANG.ORANGEArIK DAIT ORANG.ONETVC VANG MEMBUATTUEUEAIT DI MADINAH.

(QS al-Ahznb [33]: 60-61)

e6j;;v Fj e$ et{55;i5i ii i,t *
rS' y+ $ y_e- dirrlo * e, Ji;# i4i;i

O iJt,'bj&L$WcgA"ri
fmtguhnya jika tidak berhenti orang_orang munafik, orang_
-utg !*ang Oerfeltlalit 

_dalam 
hatinyi dan irang_irong yrrgurcbarkan kabar bohong di Maiinah 6*i i""yiiii*u1,ya Kamiperintahkan ko*, (untuk *"*"rorgj *":r"m,tatdian mereka-tidak menjadi' tetanggamu (di Madinah)alaatan dalam waktu yang s"b"rtor, dalam keadaan terlaknat.0l ruta saja mereka dtiuipaf , *"r"t o ditangkap dan dibunuh

dengan s ehebat-hebatnya.

tia memperhatikan risarah Isram akan ditemui bahwa dakwah
l*rry tiga tipe manusia: pertama,mukmin. Kedua,kafir, dan{pr -r'rafik yaitu orang yang berad a di antaramukmin dan kafir. ItuE Ra$l diutus untuk mengubah kondisi ,""ryarrf.r, dari

- 

Vasyarakat.menantikan perbaikan dai para nabi yang

=hgga 

saat dia datangme."ku pr, mengimani dan ikut kepada

ttu'.h orans Mesir masuk Islam. Karena pemerintah RomawiE -hr,k"'' krzaftman. Begitu juga telah beriman kaum persia
i 

=deryar 
Islam datang,tiu.""u ,i".eka merihat perilaku muslim

lIl Adap,ro orang yang memperbudak manusia Ou, ."rr;uOitunE Fguasa runsqal bagai Tuhan, mengetahri;;;;^;ur-# uurr*uhEr \abi tida[iain kEcuali ,,.**t t.dudukan mereka, merekalElltnfilri dakwah Islam dan menjadi orang kafir.l*rin dan kafu terah berpiki, rolir. ep ayangdi hati, diamalkanlf, .-rr -vukmir beriman se 
"uruiii,' aiucapkan oreh lidah. Kafirihi secara hati $y diucapkan of"i, fiOufr. S"dr"gk;;iunankf' h=k Beriman di. lisan ,"pi ai rtuli ,iour.. vt.."fu ioi--d*gr,

-,'**- 
cinta tapi di hati benci. untuk itu A,ah meletakkan
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mereka di neraka yang paling bawah'

a iltl:t 
" 

i ,3! sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang

munafik. Allah berkata benar, walaupun Dia tidak bersumpah,

bagairnana pula bila Dia berkata dengan sumpah? Tentu apa yang

diucapkannya tidak main-main dan sangat penting'

Munaf,rk berasal dari kata ndfaqa yarbu'/tikus melubang tanah. Di

dalam tanah banyak lubang yang berbentuk terowongan yang banyak

cabang. Begitu juga munafik yang hatinya kufur lisannya iman'

i*t e o-b'-,st, ,-e-t ** ,t ,t!V ii:Cir orans'orong munafik,

oratTg-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang

menleba*in kibar bohong di Madinah (dari menyakitimu).

Disambung kata o'munafik" dengan "orang yang di hatinya penyakit"

bukan mengisyaratkan dua tipe, tapi menjabarkan dan menerangkan

kata kedua tentang hakikat kata pertama. Afiinya, olang munafik itu

hatinya sakit.
Dalam ayat lain disebut: Di antara manusia ada yang mengatakan:

,'Kami beriman kepacla Allah ctan Hari kemudian", padahal mereka itu

sesttnggtthnya buian orang-orang ,rang beriman' Mereka hendak

me"ipi ,l.ttah dan orang-orang ,rrrg beriman, pada hal mereka hanya

*"nip,,diritllasendirisedangmerekatidaksadar,Dalamhatimereka
acla penyakii, talu ditambalt Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa

1,ang pe'dih, disebabkan mereka berdtrsta. (QS al-Baqarah [2]: 8-10)

Makna 
'J*:ilt 

berasal dari rajah artinya guncang kuat. Lihat QS

an-NAzi'At l79l: 7. Muritfun orang yang berusaha mengguncangkan

sesuatu yang telah kokoh. Begitulah kaum kafir yang berusaha

menggoyangkan Islam yang kokoh ini'
"t. '&"F niscaya Kanti perintahkan kamu (untttk memet'angi)

mereka, Kami akan menjadikan kamu pemimpin atas mereka. Kami

akan menguatkanmu dalam melawan mereka, hingga seakan-akan

pertempuran dengan munafik sesuatu yang indah bagi mukmin'^ 
Selama muslim menguasai mereka, dan memiliki kekuatan penuh,

maka mereka tidak akan dapat menetap di Madinah dan pasti tidak akan

betah di dalamnya.

,+ 'rl 
VUir:{1! kemttdian mereka ticlak menjadi tetanggamu

(di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar diMadinah. Kata i!
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..,.i:.tn dalam waktu yang sebentar dapat diartikan dengan
:.::eka irang tinggal sedikit atau waktu mereka yang singkat

'.1.1d1
'ladinah kemudian pindah ke tempat lain.

-'j1 -;-ii'ottt keadaan terlaknat, mal'an/mathritcl diusir dari rahmat/
' --i:r. -\tau diusir dari Madinah karena terbuka niat busuk

- .- 
-.:rk itu Nabi Muhammad mengusir mereka dari masjid. Salat

r--:.rB tidak menutupi hakikat kemunafikan diri mereka.
-.; -= Jr rnana saja mereka berada. r:Liatau usiri/ditawon. t jJi,
- ":;:"ipakan taukid/penekanan. Artinya, bunuh mereka dengan

--_:,: kasthi mereka. Ini setimpal dengan balasan atas apa yang
- :,._-r-lo terhadap Islam.
' -:-l:' -lLr adalah racun yang berbisa yang dapat menular. Bisanya

- - : -r :r;'r a tidak saja berhenti saat dia pergi, untuk itu mereka tidak
, -.L:,- -xx

(QS al-Ahzbh [33]:62)
'. 

. 1 
^i'rl-4 

J5"j3 e\ev <r;t( .: ;j,i'i::"
. ,.,,:ncth Allah yang berlaku atas orang-orang ttang telalt

. :.,,1t sebeltun (mu), dan kamu sekali_kali tiada akan
,,tettdctpctti perubahan pada sunnah Altah.

- - --.ah menerangkan akhir dari perjalanan kaum munafik
- 

- - ,:. \1lah menjelaskan bahwa hal ini bukan suatu yang baru
-, - -::r. ienabian. Ini sunnatullah.--,-- ,...: pernah melihat Rasul yang diutus lalu ditinggalkan

,:r. :lusuh Tuhan menjadi menang melawan Rasul dan

:=::eda selamanya. Peristiwa yang terjadi sekali atau duaam sunah rramanya. Sunnah adalah rutinitas yang
.- .:;,1

b Fda sunnah Allah. Benar sunnatullah tidak berub ah danr" rrena ia bersumber dari Allah. Allah tidak memiliki sekutu
ts mengubah. Setelah itu, Allah ingin mengabarkan bahwa
I wg dibawa Nabi Muhammad berasal dari Allah, di dalamnya
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ada perintah dan larangan. Manhaj ini harus dihormati'

kehidupan ini kepada selain-NYa.

Ingat bahwa kita pasti akan kembali kepada-Nya'

dari genggaman-Nya. ***

Jangan serahkan

tidak bisa lepas

HANYA ALLAHLAH YANG MENGETAHUI I(APAN
TERJADINYA HARI BERBANGKIT

(QS al-Ahzffb [33]: 63)

(r'S(ryti* C,L 
"57\1i * J,ui A\4"

+l \i,3 3KL6i {;,Lri\_
Manusia bertanya kepadomu tentang hari berbangkit'

Katakanlah : " sesungguhnya pengetahuan tentang hat'i

berbangkit itu hanya di sisi Allah". tahukah kamu (hai

Multantmacl), t:oleh iacli ltari berbctngkit itu sttdah clekat

v'oktunvo.

Nabibanyakditanl'aorangtentangkiamat'Pertanyaanbilaterkait
dengan hukum taklif adalah lurnrah. Karena itu terbukti bahwa mereka

benman kepada Nabi dan mencintai taklif. Orang itu ingin hidupnya

dibangun atas hukum yang jelas. Tapi Allah membantu kita dengan

kemudahan. Hai ot'cttlg-orang ))ctt1g berimarL' janganlah kamtt

menanl,akan (keparJa iVabimu) hal-hal yartg jika cliterangkan kepadamtt,

niscal,o ntewttsahkan kamu. (QS al-MAidah 15]: 101)

Rasul berkata: "Tinggalkon apa 1'ong tidak kujelaskan karena umat

sebeltmtnlta binasa akibat banyak tanya dan berdebat dengan para nabi

mereka. " (HR Ahmad dan Muslim)
Jadi, perlanyaan di seputar taklif disampaikan bila hal itu urgen.

Sedangkan tentang kiamat adalah gaib. Tidak ada yang tahu kecuali

Allah. Untuk itu ketika ditanya kepada Nabi Muhammad: "Kapan

kiamat?" Nabi berkata: 'oApa yan-q telah kamu persiapkan?"

9t-Jt f ;Ul, e.UU montrsia bertart\a lcepadamu tentang hari

berbangkit. Diucapkan oleh orang yang tidak beriman kepada Tuhan

dan Nabi-Nya Muhammad. olok-olokan mereka ini sebenan-rya akan

menelpa diii mereka sendiri. Olok-olokan ini sebagai usaha untuk

menyakiti Tuhan tidak akan sampai. Karena Allah menginginkan

kebaikan. Dia Khalik dan mereka makhluk-Nya.
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\lereka berlanya tentang kiamat karena mereka mengingkarinya.
: ;':'r berhorap semoga kiamat tidak ada hingga tidak ada perhitungan
-_.,, lan neraka.

\-rnat itu ada atau tidak. Untuk itu mereka berkata: *Maka

:i:trtloh azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kantu
. ' .il; s;r,,rf-orang yang benar " (QS al-A'rAf l7l:10)

,,J.r ar.,at ini Allah berfirman: nilr ire r;i.i.c uJ1li *U.,1'*;6r eUUj

, --(' .;;..1r 6r '4:a 6s ntattus'ia berto,rl'u keltttcronru renrang hari
:..rr Katakanlah: "sesungguhnya pengetahuan tentang hctri
-'.'' ::..t hunyu di sisi Allah". tahukah karrut (hai Muhammacl),

. : ,i.erbarLgkit ittr sudah clekat w-aktunya. (eS al-A!z6b
): r,l1rr3r? pada wa rna yudrika (eS asy-Syur6, l42l: 17)
-:'--:.

: .. Ushul. ilmu dibagi kepada dua; ilmu dirayah dan ilmu.... ::uar-ah adalah seperti orang yang menghafal Alquran
..;i. tJt atau 'astarah akan tetapi tidak rnengetahui

' - r,:r r,r hanva menguasai riwayat dari ilmu Alquran tersebut.
--. .: \ang menguasai tafsir dan mengetahui hukum yang

- ,: -::t \1quran, maka mereka disebut dengan orang yang
.-. -. tliravah. Jadi, ilmu dirayah itu adalah pengetahuan

. ':t,;n{kan ilmu riwayah hanya global dan umum. Allah
. -.: :.r.r1k3 menjadikan orang-orang yang hafal Alquran

, - .:..s.1r1 u1ama, kecuali dalam jumlah yang sangat kecil.- : -,iarra akan disibukkan dengan perbedaan bacaan,
: - -'t-...111 makna antara bacaan ,,fatosabbatit,, 

dengan

. ..,.. \llah rnenggunakan kata kerja yang menunjukkan
: ,,Ltttlltriri') yaitu "yttdrika" yang berarli bahwa tidak

. . r,r :,tik sekarang ataupun pada masa yang akan datang-: -:..'-i\an kepada kamu wahai Muhammad tentang
-.-.-:1let.

- .. .:. i.193 drjumpai Allah menggunakan kata kerja yang
.'-..i" sebagaimana dalam firman-Nya: v,a maadraka

' , . - .,- ,r:t1t tentang ke datangan hari kiamat pada masa lalu.
- : - ,, Jr ketahui pada masa sekarang atau akan datang.
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Alquran sebagai berikut ini Kelak, Aku akan memasukkannl,a ke dalant
(neraka) Saqar, dan tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu? Ia (Saclar itul
tirlak meninggalkan dan tidak membiarkan (QS al-Muddatstsir l74l: 26-

28) Lihat juga QS al-MursalAt 177): 14-15, QS al-HAqqah 169l: 1-4. QS

al-QAri'ah [101]: 1-4, QS al-Balad [90]: 11-14, QS a1- InfithAr 182): l7-
19 dan QS al-Qadar l97l: 1-3. Seluruh ayat ini menunjukkan bahwa

Nabi Muhammad Saw tidak mengetahui tentang hal itu pada masa lalu.

namun kemudian Allah memberitahukannya.
Allah tidak menyebutkan waktu kedatangan hari kiamat agar iatetap

menjadi misteri agar setiap kita bersiap-siap menghadapinya.

Sebagaimana juga Allah merahasiakan kepada kita waktu kedatangan

maut. Tidak seorang pun mengetahui kapan ia akan mati. Karena itu
pula setiap orang bersiap-siap untuk menyambutnya karena ia bisa

datang kapan saja. Demikian juga Allah merahasiakan malam Lailatul
qadar di sepuluh akhir bulan Ramadhan. Agar setiap orang tekun dan

semakin tekun beribadah di seluruh malam bulan Ramadhan khususnya

di sepuluh akhir. Dengan demikian, rahasia-rahasia itu membuat kita

semakin mawas diri atas apa yang akan terjadi pada diri kita dari

Kematian, hari kiamat dan yang lainnya yang dirahasiakan-Nya.
Demikianlah ketetapan A1lah Su't untuk suatu maksud yang

dikehendaki-Nya. Aqar manusia senantiasa mawas diri, sebab jika

seseorang mengetahui ajalnya, maka ia akan merekayasa kehidupann-va

sedemikian ntpa. Ia akan berbuat dosa dan kemudian berlobat di akhir
hayatnya. Oleh karena itu, Allah tidak menetapkan satu sebab tertenru

bagi kematian. Maka benarlah orang yang mengatakan bahwa kematian

yang tidak diketahui sebabnya, maka itulah sebabnya. Bahkan betapa

banyak pasien yang meninggal dunia karena suntikan dokter atau

malapraktek. Namun, Al1ah memberikan kita isyarat dan tanda-tanda

kematian sebagai bentuk rahmat-Nya. Demikian puia dengan kiamat

diberikan-Nya tanda-tanda besar dan kecil. Oleh karena itu, Allah
berfirman tentang hari kiamat: Sungguh, hari Kiamat ittt akan clcttang.

Aku merahasiakan (waktunyo) (QS Thaha [20]: 15) Hampir saja, tanda-

tandanya pun tidak diberitahu-Nya.
Sekiranya Allah memberi tahu manusia tentang hari kiamat, maka

Nabi Muhammad Saw adalah orang yang pertama diberi tahu. Namun.

Nabi Saw sendiri menjelaskan bahwa ia tidak mengetahuinya' Setiap

kali ditanya tentang waktu hari kiamat, maka Nabi menjawab

"Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya." xxx
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r*n l-{lty[,A]{ TERHADAP ORANG-ORANG I(AFIR
(QS al-Ahzib [33J: 64-65)

i, W""i^";,;tnKiA^iLL
j G \; tt; t;4.n 7; -+;,"t>

, 
E g,, t,,, 1,, oi r r- 

-ir 
r,i, o, *,- 

", 
o, g - o r a tl g k afi r d a n. | .;-..trr bag.i mereka api yang menyala-nyala (neraka),

" -".. - el:al di dalamry:a selami_lrrm"anyo,. nerek:a tidak. ' ,ii .seorang pelindung pttn clan tidak (pula) ,":or:ong
penolong.

'';--"S1f setiap orang kafir dari rahmat-Nya baik di dunia_ ::.r1r3r kelak. Bagi mereka telah disediaian neraka yang. , __ :::-semuuh, di akhirat kelak. (Ingatlah) pacla hari (ketika). . .ptda Jahanarn, ,,Apakah 
kantu sudah )entth?,, Ia ntert_

..,i.rt:Lttt rcunbattan?,,(eS eaf [50]: 30) bi Outu_ neraka. , :._:-iekam- seiama_lamanya, ,.buguirunu yung Ofetustan-- ':-\\a: Dqtt.barangsiapi mencrurhakai Arah cra, Rasur-Nva
-'_' . ' ., ,t dio akan rnenclipat (azab) urrrm jo,n-on;;:;'";;i;

- 
.,: selqma_lamanya.,, (eS al_lin 172): 23). Hanya dalam:.,: -\llah menggunakan kata ,,kekal di dalam neraka

':.: xetrka menjelaskan kenikmatan surga, maka Allah..: ::daksi kekal selama-lamanya di setiap ayat menjelaskan- - . : Demikianlah kasih sayang Allah Swt terhadap"hamba-
- . ::-- ntendahului amarah_Nya, sehingga Dia memberi tahur-tetrtang nikmat surga yang kekal.

P 1"9irtuun 
p.nyu*paiin dalam firman-Nya bahwa Allah--.- "-{an kabar gembira kemudian mengikutinya d.G;;.-: lembut pula. D":gul_cara ini pula binyak *."t.;;i-rag kafir dan memelu\ Islam tanpa paksaan. Sebagaimana

o-"9- y*q datang kepada Ibrahim hendat< bertamu]nu*",
rclahya karena ia kafir.
F,T"t setelah kepergian orang tersebut, maka Allah Swt
'rahim 

seraya berkata: ,,Wahai lirahim, Ak, _"rgfriJrpiryu
ry 5, sepanjang usianya sekalipun dia kafir. Apakah kamu
TH agamanya hanya dalam satu maiam Aiengun .u.ur ketika ia akan bertamu?,, Segera setelah itu Ibrahim
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men1.r-rsul lelaki itu dan mengajaknya kembali ke ru1ahnYal 
-,

Lelaki itu berkata: "Buk"ankah engkau yang tadi mengusir diriku?"

Ya benar, namun Tuhanku menegurku atas perbuatanku pada mu, kata

Ibrahim.
Lelakiituberkata:..SungguhluarbiasaTuhanmuitu,menegur

utusan_Nya, atas ferbuatan""yang dilakukan terhadap musuhnya

sekalipun,,.Makaakube,suksitiadatuhanselainAllahdanengkau
(Ibrahim) adalah uiuru, Allah. Dernikianlah Allah membuka hati

musuh-musuh-Nya dengan kasih sayang dan rahmat yang ada pada-

Nyu.***

(QS at-Ahzfrb [33]: 66)

Padahariketikamukamerekadibolak-balikkandalamneraka,
mereka berkata.i "Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada

Altah clan taat (pttla) kepada Rasul"'

Setelah Allah menjelaskan tentang keabadian orang-oIang kafir

dalam neraka, ,rum Jutu,' ayat ini tilah Swt menjelaskan gambaran

keadaan mereka dalam neraka. Kata ". ..dibolak-balikkan"'" betmakna

perubahan keadaan mereka dan satu azab kepada azab yang lain,

sebagaimana yang-A1.iu'tu" Allah dalam firman-Nya: Itu hanl'olah

kesenangan sententara, kemudian tempat kembali m.ereka ialah

neraka Jaha,am. (iaLhanaml itu seburui-btrruk tempat tinggal. Tetapi

o r an g- o r an g y ang' b ert alou a'kep ada Ttth anny a' mer eka akan m end ap at

surga'surga yrng *n''[ohr diLawahnya sungai-sungai' mereka kekal di

dalamnya sebagai karunfa dari Allah' (QS Ali 'ImrAn [3]: 197) Kata

bolak-balikpadaayatinimenunjukkanbahwamerekamembawabarang
perniagaan antata SYam dan Yaman'

Adapun Uotut-Uuiit yang mereka rasakan dalam neraka merupakan

pekerjaan Inutuitut. 
-s.tlup-turi 

tubuh mereka masak pada satu sisi

malaikat membalikkun"yu untuk membakarnya pada lagian 
yang lain

sebagaimana yang dilakukan p3ra penjual sate di kala mereka

meJbakar satesebelum disajikan ke meja makan'

Dikhususkannya wajah dalam ayat ini karena ia merupakan bagian

terpentingpadatubuhmanusiayangmembedakannyadariyanglain.
Wajah juga merupakan bagian y-alg paling mulia dari tubuh manusia'

Kata wajah ,.tuirr'Jrp..gun-akan datum bat uru Arab untuk menunjukkan
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AL-AHZAB T.Juz2l

::r;r11 kata al-v,ijahah dan al_wajih. Setiap
:=:ratikan bagian ini dari padi tubuhnya: :: kali seseorang menghadapi kecelakaan r

::t;I11 kata al-v,iia,

rn.menutupi wajahnya.

orang akan
yang 1ain.

maka secara

:: , -ga gambaran orang-orang dalam neraka ketika mereka- -.. :lenutupi wajah mereka dari jilatan api neraka. Maka
-.- ,-,r,9 

.tctrtg melindungi w,ajahnya menghindari azab yang.'. Ktontat (sama dengan orang mukmTn yang titlak'ken'a: i--Z,.inrar l39l: 24) 
-p-errubahan 

izab yangdiruJukun o.ung_
-: ::: rler&ka dapat dilihat pada sejumlah firman Allah yarig: . .i .; ,';;11.i Kiamat engkau akan milihat orang_orang yang ber_

,;ri .tllah, wajahnya menghita,n. (eS az_Zumai i:ql. OOI- " ' =::rah 175l:24-25 dan eS 'Abasa iSO1, +O_+2. 
L- - r' "" '

- ; .rr -\llah menjelaskan warla waJah yang berubah_ubah
-- ::rbasai siksa. Menunjukkurr rugu* urib yungdialami

- -- - -::ka sekaligus menunjukkan betapa pedih siksa neraka.,:- tcr&ka itu mendera mereka maka mereka berkata:- . ,:.-i ttttclaikata kami taat kepada Allah dan taat (puLli)
l.l:reka dahulu di dunia ,,minyakiti 

Allah,,, Rr."i_Nt;---.-r.-:.], Kata alangkaft menunjukkan bahwa upu yung--r:r. itrereka adalah khayalan semata yang jauh 
-dar1

I :::r:.:lana syair yang mengatakan:
, -,, ,,... ,r .lika masa muda kembali (pada ku) suatu hari

: .;; kabarkon (kepadamu) kejaiian pacla masa tua.
-. -:r menjelaskan alasan mengupa mereka tidak taat' -- :-..sul-N1,a sebagai upaya untuk melepaskan diri dari

(QS at-Ahzflb [33]: 67_68)
y 

=*ti 6k6 $K Gi6 ffi teye:,J6

3 LKfii{rbrffiC,fue)re,
rffiatt "Ya Tuhan kami, sesunsg"ilio kami telah
aimpi n -pemimp in d an p emb e s ai lp em b e s ar kam i, I a lu
4'esatkan kami dari jalan (yang benar). ya Tuhan
-Flanlah kepada mereka azab dua kaii lipat danJHah mereka dengan kutukan yang besar,,.
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kata as-Sddah bentuk banyak dari kata sayyid yaitu pemuka

masyarakat yang apabila ia mengatakan sesuatu atau memerintahkan

sesuatu maka tidak seorang pun yang dapat membantahnya. Sementara

kubard' adalah pemuka masyarakat pada kelompok tertentu dan

ketaatan kepadanya sebatas apa yang dapat ia berikan kepada

masyarakatnya. Namun, keduanya membutuhkan kelebihan yang

dimiliki agar mencapai posisi salyid ata:u kubard 'tersebut.

Terkadang kekuasaan dicapai dengan kekuatan dan paksaan-

sehingga sayyid tidak mengeluarkan modal sama sekali untuk
memperoleh kedudukan. cara ini mengakibatkan ia dibenci oleh

masyarakatnya. Seorang pemimpin jika ia hendak didengar
perkataannya dan diikuti perintahnya, maka hendaklah ia memberikan

contoh terbaik.
Pada umumnya, masyarakat menl'ukai pemimpin yang memberikan

teladan daripada sekedar berkata-kata tatpa ada kenyataafinya. Sebab.

dengan demikian manusia akan mendapatkan manfaat kebaikan dan

dirinya, sebaliknya pemimpin yang mencapai kekuasaannya dengan

kekerasan. Masyarakat akan merasa senantiasa di bawah tekanannya

dan dizalimi hak-hak mereka.
Kepemimpinan zalirn tidak mendatangkan kebaikan sama sekali

pada masyarakatnya. Dia hanya bahagia di atas penderitaan rakyatnya

dan tefiawa di atas tangisan mereka. Rakyat dibahayakan dengan

pemimpin yang zaTim dan mereka senantiasa dirugikan. Dalam pada

itulah, penyembahan dalam ibadah dan ketaatan seluruhnya han,va

dipersembahkan kepada Allah Swt bukan kepada manusia atart

pemimpin sekali pun.
Dalam Alquran Allah memuji Nabi Muhammad Saw karena

ketaatannya dengan panggilan hamba: Mahasuci (AllaD, yang telctl:

memperjalankan hamba-N1,-a (Muhammad) pada malam hari dari Masiidil-
haramkeMasjiclilAqsa. (QS al-IsrA' [17]: 1) Penghambaan diri Nabr

Muhammad Saw yang sempurna kepada Allah Swt menyampaikan dia

kepada derajat mi'raj befiemu dengan Allah. Di mana pencapaiar-

demikian tidak pemah dicapai oleh makhluk yang lain.
Sesungguhnya, ketika seseorang hendak bertemu dengan Tuhan-

Nyu, maka dialah yang menentukan kapan, di mana dan dalan:

permasalahan apa. Bertemu Allah di jalan, di rumah, di tempat bekerja

di masjid. Ketika seorang belwudu dan berdiri mengangkat takbir, mak;
ketika itu dia telah hadir di hadapan Tuhan-Nya.
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ar-- AHzAs it,Juzt:-

::. pernah bosan dengan hamba-Nya sampai hamba-Nya

- rrsan. Jika seseorang memahami penghambaan diri seperti

:,.k ada kemuliaan lain. melainkan kemuliaan bersama

: terbalik dan sangat jauh berbeda ketika seseorang

r.rlr dengan pejabat tinggi atau menteri. Dia akan

::.ulitan dan berbelit-belitnya protokoler yang mengatur

Protokolerlah yang menentukan pertemuan di mana dan

.:ra anda harus menerima dan menunggu jawaban dari

::-:rilot kelak, kaum kafir akan melaknat pemimpin mereka

=rr esatkan mereka. Sesungguhnya kami telah ntenaati para

,'-ii'ct petnbesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari
,.'., (QS al-Abz?h l33l: 67) Mereka menuntut balas atas

::-lia vang telah menyesatkan mereka kepada Allah Swt.

::.: meil1il1ta kepada Allah agar mereka dihukum dengan

:- qanda. Ya Tuhan kami, timpakanlah ftepada mereka azab
r*lS a1-Ahzdb [33]: 68) Sebab, kesesatan yang mereka

, -: berlipat ganda, mereka sesat dan menyesatkan

':-. -\1lah yang lain disebutkan perkataan orang-orang kafir
- :-.:in mereka. 'oYq Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami

.:.'t relah menyesatkan kcuni yaitu (golongan) iin dan manu-
. -ikkctn keduanya di bau-ah telapak kaki kami agar kedua

.,' .r:li t'ong paling bawah (hina) " (QS FushshilAt la1]:
. ::.', rk ayat kita menemukan firman Allah Swt yang

- -..1.rS 1,ang terjadi ariara kaum kafir dengan pemimpin
: :e Derti firman-Nya'. "Ticlak ada kekuasaan bagiku terha-

' ..'. ,sekedar) aku menyeru kamu laltt kamu mematuhi seru-
' : ::t icmganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu
' .:.;t. tlopat ntenolongmu, dan kamu pun tidak dapat
. :.,:qguhnva aku tidak membenarkctn perbuatanntu mem-

, .,;r',/i siksaanyangpedih."(QS ibr6him [1a]: 22) Pata

-:\ hanva meminta agar paru pemimpin mereka dilipat
akan tetapi mereka juga melaknat mereka.

irenarik, jika kita perhatikan setiap kali seruan

\llah dengan menggunakan kata rabb tidak
'tticla' -1'r1. Sebagian ulama berpendapat bahwa huruf

6l
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nidii' tersebut memiliki tingkatan yang menunjukkan kedekatan jarak

antara yang memanggil dengan orang yang dipanggil. Sebab, nidA'i
panggilan/seruan ini mengharapkan adanya jawaban dari yang di seru.

Semakin dekat jarak yang dipanggil maka tidak menggunakan huruf
nid6'. Oleh karena itu. dalam Alquran setiap kali menggunakan kata

rabb tidak menggunakan huruf nida' yaa karena kedekatan jarak antara

Allah dan hamba yang memanggil-Nya.
Dalam Alquran kita menemukan 65 ayat yang memanggil Allah Swt

dengan menggunakan kata rabb dan tidak satu pun menggunakan huruf
nidA'. Seperti firman Allah Swt: "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri

Mekah) ini negeri yang aman " (QS al-Baqarah l2): 126) Ya Ttthanktr'

ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapo pun yang mema,suki rtmtahktt den'
gan beriman dan seil1ua orang yang beriman laki-laki dctn perempttart.

(QS Nuh [71]: 28).
Kedekatan Al1ah dengan makhluk ciptaan-Nya ditegaskan dalam

f'rrrnan-Nya'. Dan sungguh, Kami telah ruenciptakan manusia dan menge-

tahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekqt kepaclort' -"

claripada urat leheruyCI (QS Qaf [50]: 16,1"Don apabila hamba-hanrl:.;'
Ku bertan,va kepctdantu (Muhantmadl tentang Aku, maka seswt'-:-

guhnl:a Aku dekat. " (QS al-Baqarah [2]: 186) Jadi jelaslah bahwa A11a:,

Swt itu sangat dekat dengan hamba-hamba-Nya.
Biasanya seorang hamba mendekat kepada Tuhannya di kala r,

dalam kesulitan. Padahal sebelumnya, ketika dalam kondisi lapang I'
menjauh dari Tuhannya. Hanya pada dua tempat saja dalam Alqttr:'
ditemukan penggunaan huruf nida' "yaa", yaitu pada (QS al-Furq,:

[25]: 30) dan (QS az-Zukhruf ia3l: 88). Hal ini memunculkan masal;:
mengapa penggunaan huruf yaa ini malah muncul dari Na:
Muhammad Saw? Sebagian ulama mengatakan bahwa hal 1i--.

menunjukkan betapa Rasulullah Saw sangat mengharapkan ag::
umatnya mendapat hidayah Allah. Sebagaimana yang digambark:-
firman-Nya: Boleh jacli engkau (Muharumad) akan membinasakan clh'ii':

(dengan kesedihan), kcu"ena mereka (penduduk Mekah) tidak beriman. lQ>
asy-S1u'ar6' [26]: 3)

Kemudian Allah mengarahkan firman-Nya kepada hamba-han.rb'-

Nya yang beriman: ***
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AL AHZAB T.Juz22

DE/T TERHADAP ALLAH MEMBAWA PERBAII{AN
NL DAX AtrPUNAN DOSA

i.;.: , , 
(QS al-Abzar- P3l:69)

,rs vy);l( i$k 6K$ gv'"Jiqti.

W 4i'^4i,?'Vgqril
tgorang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti
girangyang menyakiti Musa; maka Allah member-
7a dai tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. adalah
tng rang mempunyai kedudukan terltormat di sisi Allah.

-{llah menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang
$lah. menyakiti nabi-Nya dan orang-orang yang beriman
rskan bahwa permasalahan ini bukanlah masalah fanatisme
i \fuhammad Saw. Akan tetapi penyiksaan seperri ini juga
i-mbi yang lain seperti Nabi Musa as sebagaimana yang
da a-r'at di atas.
rFlanan dakwah Nabi Musa as, ia memiliki dua hubungan:
hgan dengan Firaun yang kedua dengan Bani Israel. Nabi
kepada Bani Israel bukan kepada Firaun. Oleh karena itu

Hatm mengatakan: "Sungguh, kami berdua adalah utusan
o*o lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah
rifu mereka." (QS Thaha Qg: al yang menj adi target;'n Nabi Harun adalah menyelamatkan Bani Israel dari
fraun.
*Eah yang disampaikan Musa as kepada Firaun dengan
*t-'r mukjizat di hadapannya adalah untuk bagian dari

:- '.-ine harus ia lewati guna mencapai tujuannya yaitu
. I.rael. Oleh karena itu pula Nabi Musa tidak lepas

Frraun sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya:
Grrmg pesihir dan pendusta. " (QS al-Mu'min .4e: 2a)
rSlu'ari' 1261: 21 dan QS az-Ztild.ffuf l43l: 52.
Ehad^p Nabi Musa as merupakan konsekuensi dakwah
l larf:rpi. sebab Musa membatalkan ketuhanan Firaun yang
lr dirin-va. Menyelamatkan Bani Israel dari cengkeramarr
I dan perbudakan atas mereka. Namun, setelah Nabi Musa
E*:n mereka, Bani Israel malah berbalik menyakitinya,
i mereka dalam firman-Nya "Kami tidak tahan hanya

.r
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(ntakan) clengan sattt macctm makanan saia' maka mohonkanlah kepada

Tuhanmtr untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan

bunti, seperti; sayur-maittr, mentimtm' b.awang putih' kacang adas dan

ba-*ang'merah.;' Dia iMusa) meniawab' "Apakah k!*y m-eminta se'

suant iang bunrk sebagai ganti clari se-suatu yang baik? Pergilah ke

suLatu'koti' pasti kamLt'okoi *"*peroleh apa \)ang kamu minta'" (QS

al-Baqarah [2]: 61)

Demikianluga mereka menuduh Nabi Musa membunuh saudaranya

yaitu Nabi Harun ketika mereka berdua berada di atas gunung'

Kemudian Allah mengutus malaikat untuk memperlunjukkan jasad

Harun di hadapan Baii Israel untuk menjelaskan bahwa tidak ada

sedikitpunlukapadatubuhHarun.lnilahmaksuddarifirman-Nya:
"Maka Allah membersihka'ry'a rlari tttduhan-tudtthan v-ang mereka lon-

tarkan." (QS al-Ahzab [33]: 69)

Selain itu, mereka juga menuduh bahwa Nabi Musa menutupi cacat

yang ada paia tubuhnyul ot"t-, karena itu ia berpura-pura malu setiap

kali mandi tidak berani bergabung dengan orang b"-"f\ dan tidak

berani mandi telanjang. Bahkan ada yang menuduh fali..Musa 
dengan

penyakitkelamin.tr,tut.uAliahSwtmemperlunjukkanhakikatkebenaran
kepada Bani lsrael'

Pada suatu siang ketika Nabi Musa as sedang mandi' maka Allah

memerintahkan keplda batu tempat Nabi Musa meletakkan bajunya

untuk berlari. Ketika Nabi Musa melihat bahwa bajunya dibawa lari

oleh batu tersebut segera Musa mengejarnya sambil berleriak meminta

kepada batu itu untuf berhenti. Ketika itulah orang-orang yang tadinya

menuduhberbagaiaibpadatubuhMusaasmelihatbahwatidakadasatu
frr, yurg *.r"f,u tudu'hkan itu pada tubuhnya. Demikianlah Allah St't

membebaskan segala tuduhan pada Nabi-Nya'

Demikian juga Qorun ketika memfitnah Musa' maka ra

memerintahkan kepada seorang pelacur untuk membuat pernyataan

bahwa Musa telah berzrna dengan dirinya' Dengan kehendak dan

kekuasaan-NyaAllahSwtmembuatsekelompokorangberkatabahu.a
sebenarnyalaii qorun yang memerintahkan hal itu. Mereka yang berkata

sepertiitupuntidakrnenyadariapayangmerekakatakan.Perrryataanitu
mr,r..rl begitu saja. Oemlkianlah mudahnya Allah Swt membebaskan

utusan-Nya dari berbagai tuduhan pada mereka'

Setelah Allah meijelaskan batrwa utusan-Nya tidak memiliki aib

sebagaimana yang ditudunmn kepada mereka' maka A1lah mengangkat
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' r--:ika dengan mengatakan: ,,Dia seorang yang mempunyai. - : .t,'ltor.ntat di sisi Allah".": 
-tir,tlt menjelaskan bahwa doa mereka dikabulkan Allah dan- -:.- rtereka diperkenankan. Tidak ada lagi orang yu.rg O.rurri--'" :rereka seterah hakikat kebenaran terdukti ,J.u.u iv"i, oi- !:11 Israel. Tidak ada lagi yang berani menuduh mereka: ,,-itrsa yang mereka tidak *.lukrkurrnya. Sebab, Allah pasti

: -- :;.: dan melindungi utusan_Nya. ***

'- ,2i, -_-: -\

(QS al-Alzflb [33]: 70_71)

1+, 1; )'6 
",A ifr 6i #.,;5 t-1;,i "FX

- 'i'itng yang berintan, bertakwalah kamu kepado Allah
' -;iokonlah perkataan yang benar, niscaya Allah
' :,tiki bagimu amalan-amilor*u dan mengampuni
.;-los.omu. barangsiapa menaati Ailah dai Risut_t{ya,
':'1gttltnra ia telah mendapat kemenanga.n yang besar.
,.skan pada pembahasan terdahulu makna takwa yaitu:.ns hamba membuat benteng antara dirinya d,ari"azai:. samping Allah memiliki sifat lemah lembut dan kasih- i_qa memiliki sifat Jatdl yaitu tegas dan pedil/keras
..:ndaklah seorang hamba melinduigi dirinya d,ari azabr.nrran dan melakukan amal kebaifan, sebab ia tidak

. :r-tu mengalahkan Allah.

.:rii seorang hamba menjauh dari Allah, akan tetapi:;i dari sifat jalal-Nya. Sebab, ketika dia menjaun aari. S,,rr berarti dia mendekat dengan sifatJantal/keinclahan
_:-\ra. Sebagaimana yangpemah dijelaskan pada ayat_- - : :.ntang -.k"r^,;k;;Hoffi;i;i,T*#f*J'#;

-, , : iepsda hari kiamat.
.;tukonlah perkataan yang benar hendaklah seorang
..,L.tnLrrun pertu[aan yang benar hendaklah seorang
:nar dan jujur kelak akan mengantarkannya kepadi

> , . Kata sadtcl berafi.t tepat ,u.u.urrfiduk ;;i;;;.;;?;
:l:l Hanva denor. oqtq Ao*)1.i^-l^r- ^-:. TTj: d:rgu, .uru dem.ikianlah "."rs-;;;;;;;;--." dengan Allah sebagai pelindung mereka.

. .:h menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi dari
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perkataan jujur yaitu "niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-
amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamtt. Barangsiapa
menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhry;a ia telah mendapat
kemenangan yang besar." Yaitu di akhirat kelak.

Kata fauzankentenangan diberi sifat dengan kata 'azhim/besar,

sebab ketika manusia berada di dunia mereka mendapatkan rezeki
dengan sebab yang mereka lakukan. Sementara di akhirat kelak para

penduduk surga mendapatkan nikmat dari Allah langsung dari-Nya
tanpa sebab yang harus dilakukan. Bukankah dengan demikian nikmat
akhirat lebih besar daripada nikmat dunia? ***

SEGI KEZALIMAN DAN KEBODOHAN MANUSIA
IALAH MAU MENERIMA TUGAS TETAPI TIDAK
MELAKSANAI(ANNYA

(QS al-Ahzdb [33]:72)

W J 1S )\+iG,i;\t o.(,pi* iC'tiC;;ey
; i# Q* ;#^1;F) i Qr; \,-';r;;

Sestrrrgguhrrya Kanti teloh mengenrukakan amanat kepada langit,
bunti clan gutllolg-gutttutg, ntaka setnLtonya enggarL trntttk memikttl

amanat itu dan mereka khaytatir akan mengkhianatinya, clan

dipikullah amanat ittr oleh manusia. Sestrnggtrhttya manusict ittt
omat zalim dan amat bodoh.

Kata 'aradh berarti etalase contoh yang mempefiontonkan sesuatu.

Sebagaimana ketika kita melihat parade militer yang memperlunjukkan
kekuatan senjata dan tentara di depan panglima mereka. Sebagaimana
yang dijelaskan dalam firman-Nya: "(Ingatlah) ketika poda suatu sore
dipertunjukkan kepadary;a (kuda-kttda) yang jinak, (tetopi) sangat cepar

larin.ra. " (QS Shad [3 8] : 3 l )
Allah Swt menawarkan amanat kepada seluruh makhluk ciptaan-

Nya; manusia, hewan, tumbul-r-tumbuhan dan benda mati untuk melihat
siapa di anlara mereka yang akan menerima amanat itu dan yang

menolaknya. Sebenarnya suatu kesalahan dalam redaksi yang

mengatakan bahr.va langit dan bumi serta alam semesta ini tunduk
kepada ketentuan Allah secara mutlak. Sebenamya ketundukan in:
adalah pilihan mereka sendiri, sebab Allah pemah menawarkan amanal

kepada mereka, namun mereka menolak untuk membawanya. Jadi.
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a*" yang memilih untuk tunduk atas ketetapan Allah dan tidak
r5n hk pilih.
re kebiasaan kita, kata amanah seraru dikatikan dengan uangI brmg lerharga yang diamanahkan karena tat<ut tritan"g. Maka

lmitiptannya pada orang yang dianggap tepercaya agar ia dapat
rrEmjia dan mengembalikannyu ai utu drbutuhkan Biisanya pula
i'- itu dilakukan secara tersembunyi, sehingga tidak ada saksi.

t f it,, bisa saja pada satu saat ninti ketika titipan itu dimintaffi-ia mengingkarinya, sebab tidak ada saksi dan bukti yang
-rit-nnya.l*p* alnanah yang disodorkan Allah kepada makhluk-Nya adarahd rmtuk memilih antara beriman atau kaf*, taat atat maksiat.H makhluk menolak dan tidak berani untuk menerima amanah
! Igh, berat, kemudian manusia menerimanya. Sebab, makhluk_E inr melihat ke depan di kala harus men*naikan pilihan itu
-- !- kafir), terasa begitu berat sehingga mereka iebih baik

hhila ia tidak berkeinginan,ntuk menerimariya. Namun, karena

re ke depan maka ia mengambil sikap untuk teUit Uait* molak dan tidak menerimanyu.Aduprr. Manusia menerimanya& *Sesungguhnya 
manusia itu amat zalim dan amat bodoh,,.raFn hamba-hamba AIah yang beriman dan bertakwa tidak

- ..::rda vanS zali..::rda vang zalim dan bodoh. Sebab, mereka telah memilih,'r:i raitu pilihan keimanan. Diberikan kepada mereka

er AHzAs st.luzzz

..:l*k be,man dan melakukan maksiat dan mereka memilih
': dernikian seorang mukmin telah memilih dengan pilihan
.,:rnr ketaatan kepada Allah Swt sebagai Tuhan ,i,r.rtu

:.: men_qabaikan kemaksiatan dan meninggalkan kekafiran
-: Netaatan dan keimanan.

trlitrg memperlanyakan bagaimana cara Allah
...rk pilih antara iman dan kafir kepada selain manusia?
..,,iarr Allah adalah Zat pencipta alam semesta. Dia jualah
.:kan bahasa burung kepada Nabi Sulaiman as

::iant firman-Nya: "Kami telah cliajari bahasa burung dan
.:.: t .resuotu." (QS an-Naml l27l: 16)
:r , -.go lralnya dengan Nabi Daud as:*Wahai glmung_gunlmg

-g (QS Saba' l34l: 10) yang menarik bahwa tasbih:,; !, (Q5 saba' [J4): t0) yang menarik bahwa tasbih
:, \abi Daud sama dengan tasbih yang diucapkan para
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malaikat. Seakan-akan mereka mendendangkan nyanyian yang sama.

Jadi, Allah Swt berdialog kepada siapa dan apa saja dari makhluk-

Nya. Jika Dia menghendaki agar benda mati berkata-kata maka hal itu

akan terjadi. Demikian juga kalau Allah Swt menghendaki seseorang

memahami bahasa suatu benda atau hewan, maka hal itu juga akan

terjadi dan tidak mustahil. Sebagaimana kisah Nabi Suiaiman dengan

bumng Hud-hud yang diperintahkan untuk pergi ke negeri Saba'.

Sesanipainya di sana burung itu menemukan bahwa penduduknya

menyemba-h selain Allah. Demikianlah Allah memberikan kelebihan

terhadap burung Hud-hud sehingga ia memahami perkara tauhid.

OleL karena itu, sandarkanlah suatu kejadian kepada Pencipta

kejadian tersebut (yaitu Allah), niscaya kamu akan tenang. setiap

kejadian pasti memiliki latar belakang atau sebab. Ketika anak kita

daiang menangis sambil rnarah-marah terhadap seseorang, hal ini

menuijukkan blhwa ada kejadian sebelumnya yang menyebabkan dra

berlaku seperti itu. Maka kita akan bertanya, siapa yang membuat kamu

menangis? Kamu terlebih dahulu harus mengetahui siapa pelakunya.

kemudian barulah kamu dapat menetapkan tindakan apa yang akan

kamu lakukan. Biasanya, jika anak tetangga yang berbuat, maka kita

terpancing untuk marah. Namun, kalau si anak mengatakan bahwa yang

menyebabkannya menangis adalah pamannya, maka kita berusaha untuk

menlnangkannya dan amarah pun sedikit mereda. Bahkan mungkin kita

malah menyalahkan anak kita; mungkin kamu buat salah? Sehingga

paman *uruh padamu. Kita balik bertanya dan menyalahkan anak kita

ladi, yang menjadi patokan adalah siapa pelakunya?

Alam semesta bertasbih kepada Allah Swt sebagaimana yang

ditegaskan dalam firman-Nya: "Dan tidak ada sesuatu pun melainkor

berisbih clengan memuii-l'tya, tetapi kamu tidak mengerti tasbi):

mereka." (QS al-Isr6' lll: a\ Namun, kita merasa aneh kepad;

pendapat yang mengatakan bahwa alam ini berlasbih dengan "tasbil'

diluluh,, (tasbih isyarat) bukan "tasbih maqdl" (tasbih perkataan,

Pendapat seperti ini tidak tepat, sebab alam ini bertasbih dengan car;

mereka ,u*rn Allah menutupinya, sehingga manusia tidak mengetahu-

hakikatnya. Bukan berafii kita tidak memahaminya atau tidao:

mendengamya, sehingga tasbih itu berarti tidak diucapkan. Sebab.

ketika kita memperhaiitan bahasa saudara kita banyak yang tidak kit,
pahami. Apalagi bahasa itu berasal dari orang lain yang berbeda negar:

dan sukunya dengan kita maka lebih banyak lagi yang tidak dipaham-
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-'-,: nahaman kita terhadap bahasanya berarli ia tidak
,i-:rnssa kita nafikan bahwa ia berkata_kata.

, *-ra. bahasa lisan tidaklah selalu bahasa yang
.::ari-han. Terdapat bahasa tubuh dan isyarat yu"!-.'-. :.nensena dan mudah dipahami daripada bahasa iisai,:':aimana bahasa yang dipergunakan orang_orang bisu: :::kontunikasi dengan orang lain.

inenrbawa dalam ayat ini sama dengan kata hamala
'.Pertrmpamaan orang-orang yang diberi tugas mem_,,:rtLlion mereka tidak memboiorvi (ticlak iengaruat_,:iterti keledai yang ntembal,va kitab_kitab y;g tu_

..:u'ah 162l: 5) Mereka membawanya namun tidak

.:ra. Sebagaimana keledai yung -"*tawa buku_buku
- :.:\a. Sebagarmana keledai yang membawa buku_buku- .: :rJak memahami apayangia bawa. Namun, permisalan-.;-.:niukkan hahrvn lreledqi i+,, L^.l^L r-^..^.^^ 1---,--.:nlukkan bahwa keledai itu bodoh, karena tugasnya,., 'rukan memahami isi kitab. Sehingga keledai iti tlAat

:--doh atau dungu. Akan tetapi *unriiu tugas pokoknya
--.. isi kandungan kitab yang diturunkan attut t.puiu
.'arena kebodohannya manusia tidak mempelajarinya,[ryd Iralusra rroaK mempelaJallnya,

:;:.Jiitr membawanya saja. Oleh karena itu pula, Aliah
: -. .,. .r manusia itu bodoh dan menzalimi diri ,.rOiri.

--;:--.rngeop keledai bodoh karena mereka menuntut pada
agaf

tugas
telah

*.:. ketentuan Allah padanya. Manusia menuntut

., a dengan baik.
:: -:r* ,erniliki tugas pokok yang harus ia tunaikan sesuai

'::c telah ditetapkan Allah Swt. Allah tidak menuntut';:.:i.ln 
1-ang telah Ia tetapkan. Ketika ketentuan itu

r..i telah keluar dari ketentuan dan telah melakukan

:: : touh. keledai memiliki kelebihan d,aripada manusia:; 
:,rgar. Jika seekor keledai kita bawa ke suatu tempat

.--rglngatnya dengan baik, sehingga untuk berikutnya ia
;>.: 

. 
Sekalipun dilepas oleh tuannya setelah beberapa hari

, ;::rbaii ke tempatnya semula, karena rekaman keledai..:g dilaluinya sangat kuat. Terkadang manusia tersesat. .:lah berulang kali dilaluinya. Jadi ,iupu yung bodoh

::---: iSi kitab, padahal itu bukan tugasnya. Adapun
:-.:mbawa kitab-kitab itu ke tujuannya, dan ia
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kemungkaran. Demikianlah Allah menciptakan segala sesuatu penuh

dengan- hikmah yang telah Dia tentukan untuk suatu tujuan yaitu

kemaslahatan makhluk-NYa'
Kata asyJaqa berati merasa iba pada saat melihatnya. Ketika

makhluk yurrg ditu*arkan untuk membawa amanah itu menolak, Allah

mengetahui bahwa mereka menghindar dari suatu yang kelak mereka

tidali mampu untuk mengembannya yaitu amanah Allah' Maka Allah

kasihan Oan iUa melihat mereka dan tidak menunjuk mereka sebagai

khalifah. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa makhluk selain manusia

mampu melihat ke depan betapa berat beban yang harus

dip ertang gun gi awabkan'' 
SeUagaimina sering kami sampaikan bahwa manusia itu memiliki

sifat tamak yurrg -.nJ"rumuskannya kepada lebih hina dari hewan

Buktinya setelah ia *ukun dan kenyang, kemudian ia mengambil cuci

mulut t.*pu puding atau es. Ia pemrhi perutnya sehingga ia sendiri

merasa suli1 untuk irelakukan akivitas. Karena kebiasaan sepefti inr

pula yang membuat mereka rnudah diserang penyakit. Sementara heu'an

iu, binuiurrg buas sekalipun. ketika ia telah merasa kenyang maka ia

tinggalkan makanan itu ian segera berhenti. Mereka tidak mengenal

*ul-urru,, ringan atall makanan pembuka dan lain sebagainya

Demikianlah sifat hevn an yang tidak berlebihan dalam makanan dan

minuman.
Jadi, wajarlah kalau kemudian Allah menyebutkan sifat manusia dt

akhir ayat inr dengan "zalim dan bodoh". Kata yang dipergunakan juga

dalam bentuk superlatif yang menegaskan bahwa kedua sifat benar-

benar melekat pudu diti-manusia. Terkadang kita masih menjumpar

orang zalim tapr cerdas atau bodoh namun tidak zalim. Akan tetapr

manisia yang tidak tunduk kepada ketentuan Allah maka ia zalim pada

dirinya sendiri dan dungu.

Manusia sering kai dikuasai hawa nafsunya, sehingga para ulam:'

mengatakan bahwa hawa nafsu manusia itu musuh paling berbahal;

bagi dirinya sendiri. Sebab, ketika musuh berasal dari luar mak:

,"r="orung dapat mengetahuinya dan segera menyadarinya' Namur'

ketika musuh itu bera-da dalam tubuhnya, maka ia akan sangat sul'

untuk mendeteksinya karena ia bagian dari tubuhnya sendiri.

Allah telah menjelaskan bahwa kezaliman terbesar yang dilakuka.

seorang hamba adatati syirik. "sesunggr,thnya mempersekutukan (Allo;:

adalaibenar-benar knraiim,n rangbesar." (QS Luqmin [31]: 1-1
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rnr tidaklah membahayakan Allah sama sekali, sebaliknya
seldirilah yang akan diancam dengan siksa yang tiada henti

dalam kemusyrikan. r<>k *

(eS at_Alzflb [33]: 73)
- ( :ril. .,/ - lri? - zr?n. z+-;J!, 44_ r$t,;' -. i1i;'4y;i,i( 3i
)' 5,1 )te Kt ig"$r:t\r a*Ii * X;' "
::u lllah mengazab orang_orang munafik laki_laki dan. ,.i,i clon 

,orang-oratlg muqt.ikin taki_taii clan perempuan,., ,r-e,q./ Allah menerima taubat orang_orang mukmii taki_
..': .tcrentpuan. adalah Allah Maha pengampun lagi Maha

PerytaYang.

;: \ ang lalu diakhiri dengan sesungguhnya mctnusia itu amat
'...;r bodoh sementara ayat ini Ol?nir dengan ctan acta,a.h. P:,tgcrrrtptut lagi Maha penyayang. Demikianlah keindahan

-.-:.1n vang memiliki kesesuaian antara ayat demi ayatnya:\ir). Allah Maha pengampun bagi orang_orang yang
. jan sayang terhadap mereka yang b;doh a"rI rr"_f"_irrvrl: r;le hamba tidaklah sewajarnya melakukan doru j-::rngan-Nya karena rnengetahui bahwa Allah M;h;

= \laha Pengampun dosa. OGh karena itu Allah berfirman:
. _ .lpakcth 

yang telah mernperclayakan kamtt (tr"rUuot iur_' 
.!:.rltt/nmtr 

yang Mahamulia.,,(e3 al_Infithdr [g2]: 6) SiAt- I.l,..ha Pemurah disalaharliku, ol.h hamba_fuya A"rgu," ::-Si3t dan dosa.

;.d1 au,al ayat ini menunjukkan bahwa menurunka n azab- .':: dari penciptaan manusia. Allah tidak menciptuk;;,, JrtZab melainkan untuk memerankan tugasnya sebagai,:r disebut dengan lam at_ta,qib yang berarti seb"ab'- '^)r'r itu sendiri sehingga dia berhak itas azab Allah Swt.- -,:r dlumpai dalam firman_Nya:Maka clia dipungut oleh'i!dt. (ketak) dia menjadi mustrh dan kesicrihz" iriit. Frt'ctutt dan Haman bersama bctla tentaranya adalah: .et.sctlqh. (eS al_eashash [2g]: a1 fetiia F;;;;-.' seba-9ai anaknya maka ketiku it, diu berarti terah
-.--.tlva yang kelak akan menghancurkan t..u;uurrryu.
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Anak angkatnya itu bukanlah yang membela atau menyenangkan

dirinya kimudian hari, sebaliknya akan membuat dia sedih dan

metupakan musuh yang besar.

Kaum munafik jauh lebih berbahaya dari orang kafir. Sebab orang

yang kahr terdapat kesesuaian anlara ucapan dan hatinya. Sedangkan

munafik antara perkataan dan hatinya tidak sejalan, lain di bibir lain di

hati. Mereka adalah orang yang menyembunyikan kekafiran dalam

dirinya. Oleh karena itu, mereka adalah musuh yang paling berbahaya.

Ancaman Allah atas mereka pun begitu kerasnya yaitu akan

ditempatkan pada neraka yang paling betat azabnya.

Dalam ayat ini juga Allah hendak membedakan antara olang

munafik dan musyrik. kemudian secara khusus Allah sediakan ampunan

dan sayang-Nya kepada orang-orang yang beriman. Inilah rahasia

mengapa Allul, ,o.ngulai nama-Nya dua kali pada ayat ini. Allah

mengaiab orang-orang munafik dan musyrik dan Allah mengampunkan

dan Lenyayangi mukmin. Sifat keindahan Aliah bagi orang mukmin,

sedangkan sifat Jalal-Nya atas orang-orang munafik dan musyrik.***

t2
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I*t{.{] TERPUJILAH ALLAH
] *-5 .4..}L4,T SEMPURNALAH ILMUNYA

(QS Saba' [34]: 1)

-, --.-.'Xrer\iiCGo_SAic.C A 
"iii 

^:S'O +i;-{<fi;57*i
.,rgr Allah y_ang memiliki apa yang cli langit clan apa

i .ut g Mahabij aks ana, Maha Mengetahui,

da awal ayat ini mengajarkan kepada kita alasan untuk
:r. r:do awal ayat rni mengajarkan kepada kita alasan untuk. S,.r'r. Dalam kehidupan, seseorang dapat memuji sesuatu

,.:..llu*y-a sekalipun hal itu tidak ada kaitannya d"ngun
-sr3 serlng memuji seseorang yang profesional dun

::--: jaannya sehinssa dia mor.li,ii "r.r; A; l..i,r^-^--.^:-taannya sehingga dia menjadiiadi ahli di bidangnya.
i.it \.ang dihasilkannya tidak ada hubungan dengan diri

.r:.1i1 itu.
-- ' . pula jika sesuatu yang dihasilkan itu berguna dan.-:rnjang usia kita? Maka tentulah pujian le6ih wajib
" :.';a-\ya yakni Zat yang Maha pemberi nikmat. t<etika- -::sa dan berguna bagi kita, maka wajiblah seorang hamba- , -\r a atas seluruh nikmat yang diterikan. SebJn amya,

-:--ruti manusia, maka kita dalam waktu yang sama teiah. S,.rr. Allahtah yang memberikan kelebihanltu paAa diri
: - -_.3 dia dipuji oleh orang lain.

, :::lo Allah: nil iajr segala puji bagi Alah terdapat
. ' ..'-i di dalam Alquran. Di awal surat sebanyak lima kali- : -r:i al-FAtihah, al-An,6m, al_Kahfi, Saba,, dan F6thir.-: ..:r\ali surat-surat ini dengan pujian bagi diri_Nya, sebab- r- r3:rkan kehidupan dan seluruh potensi itu^augimanusia
:r--:.1 Dengan potensi itu pula manusia berkeribang dan-:: i-,irllpertahankan komunitasnya. Oleh karena itu, k-arena

-'- :'-- 3asian dari alam ini, maka hendaklah mereka bekerja
r -- ::akhluk lainnya, bukan menguasai dan bertindak

-. :,-!.

:.:' -:ulah Allah Swt menetapkan aturan berupa manhaj_Nya
-, -: rehidupan umat manusia. Membimbing hu*u ,ruf*,
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sebab jika tidak, maka yang terjadilah seseorang membangun' yang

rui""yu merusak du, *e.rgiancurkan. untuk bekal di akhirat kelak

Allah Swt mengarahkan kita untuk memperbanyak ibadah dan

perbuatan kebaikan' 
*^*L,-+,,LLo- ,,qq* r. seberumHidup di dunia membutuhkan usaha, sepertt menanalr

menget#, memasak sebelum memakan dan sebagainya. Akan tetapi di

akhiiat kelak, manusia hidup dengan kekuasaan Allah yang cukup

mengatakan: "Jadi!", maka ladilah kehendak-Nya' Oleh karena itu

kenifmatannya aUaii dan tidak habis. Berbeda dengan di dunia,

kenikmatannya semu dan hilang dalam sekejap'

Jadi, Allah menciptakan kiia dari tidak ada menjadi ada. Kemudian

Dia tentukan manhaj yang harus ditaati agar bahagia dunia dan akhirat'

A1lah mengatur seluruh Lebutuhan makhluk-Nya dan memberikannya

secara .u-u-..r*u kepada mereka. oleh karena itu, Allah berfitman:

"(Tuhan) Yang Maha-Pemurah, Yang telah mengajarkan Alquran' Dia

mencipt,akan mant.tsia, Mengajarn\a panclai berbicara.,, (QS ar-

RahmAn [55]: 1-a)

litu Alp.rhatikan setiap surat yang diawali dengan pujian kepada

Allah akan didapati bahwa ayatnya diawali dengan pemaparan

keagunganciptaanAllahpadaaiamsemestaatautentangmanhajyang
dltri-unlan-Nya. Seperti firman-Nyapada awal surat: Segala puii bagi

Allah yang titah ntlnciptakan lctngit clan bumi, clan mengadakan gelap

dart terang, namttn oroig-o,,ng yang kafir mempersekutukan (sesuatut

dengan Tuhan mereka. (QS a1-An'6m [6]: 1)

bi awal surat ini aitrt, m"nyinggung tentang penciptaan langit dan

bumi,cahayadangelap'Adapundalamsuratal-Kahfi:segalapuiibagi
Allah yang telah ienururt oi t 

"pa4a 
hamba-l'lt,a Alkitab (Alquran) dar:

Dia ti'dak"mengadakan kebengkokan di dalamnya. (QS al-Kahfi [18]: 1 t

Allah menga:wali dengan penjelasan tentang manhaj-Nya yang

diturunkan dalam Alquran. 41Ah menjelaskan tentang aturan yang hanis

ditaati manusia untuk menundukkan hawa nafsu dan membimbin5

kehidupan mereka ke arah kebaikan'

Adapun rnaksud dengan pujian di akhirat kelak: a7)r 3 'r'l'Jt i-'

bagi-t'lya (puta) segala puji cli akhirat, bahwa penduduk surga semaki:

-""rringtu,-pujiannla kepada Allah Swt atas karunia nikmat yang begitu

dahsya"t diperuntukkan bagi mereka tanpa kerja Bgrkenaal dengan ha'

tersebut Allah berfi rman:-Penutup tloa mereka ialah; "Alhamdulillai:

Rabbil.dlanlin.,,(QSYfrnusi10]:10)Berkaitandengankehidupa:
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memuji Allah Swt.

DalampadaituNabiMuhammadSawbersabda:,,MahasuciEngkau
yo 7ttot , kami tidak dapat mengutara.kan puiian terbaik pada-Mtt'

Engkaulah .v-ang paling tepat memuii sebagaitnatla yong Engkau

p,fit* poa, aiii-Mtt" sei,iri." Demikianlah Allah mengajarkan

,rgt upun pujian yang sama agar tidak terjadi diskriminasi antara

hamba-Nya. Semua memiliki ungkapan yang sama yaitn

Alhamdulillah."
Perbedaan waktu di alam ini agar penghambaan dan ibadah yang

ditujukankepadaAllahtiadahenti.Setiapsaatdibumiiniadaorang
yang salat mengucapkan kalimat takbir' Setiap saat pula ada orang yang

il.rig.r.upfan lalimat syahadat' Semesta alam memr-rji dan tunduk

kepa"du Allah Swt, berzikir dan bertasbih pada-Nya' 
..

Mungkin muncul pefianyaan. apa kegunaan Pu11an-itu bagi Allah'

bukankah Dia yurrg'*.-ititti alam semesta ini? Berbeda ketika

,.r.orurrg dilayani h"urtu yu'g ia miliki daripada melayani yang tidak ia

miliki. Seperli pembantu di rumah tunggu' maka majikannya tidak

merasa penting untuk mendengar ucapan terima kasih dari

f.rrrburt.rrryu. Sebab. harla yang dipergunakan untuk melayaninya

adalah harta malikarrryu .t"jiri bukan harta pembantu'-Akan tetapi

ketika ia dilayani J.ngo harla yang bukan miliknya' maka ketika itu

berterima kasih dari berslukur menjadi suatu h1l {u'g harus

disampaikan.Dalamhalini,Allahmelayanikebutuhanhamba-Nyaatas
;t;;p" yang tidak mereka miliki. Bukankah ini suaru pemberian yang

luar biasa?

Demikianlah Allah hendak memberikan ketenangan du]l

kenyamananbagihamba-harnba-Nyadalammenjalanikehidupandr
duniaini.Seakan-akanAllahberkatakepadahamba-hamba-Nya:j.iilukun 

pergunakan seluruh fasilitas yang ada di bumi ini, tidak ada

satupunyangakanmelarangkalian.sebabAkulahpemiliktunggal
alam semesta ini."

KetikaAllalrSwtmenciptakansesuatudialamsemestaini,Allah
cukup mengatakan: "Ktti/iaclilah, maka terjadilah apa yang

dikehendaki-Nya. Tidak ada satu makhluk pun yang menentans

ketetapan-N yu, Potuh kepada Tuhannya' don sudah 'semestinlta lcmgi

itu patuh. (QS al-Insyiqdq tSal: 2) Langit mendengar dan tunduk atas

perintah Aliah Swt, karena itulah yang harus dilakukan'

Dalam ayat utama yang sedang kiia bahas ini Allah mengulangi isrr':

78

rtilfifllllfl{lffi iitltll i|ln,,

;Ml|ffiili,,i111111,

id{l ,illlilli11n'il

]fi tilfl ,qnuiiulrtll',

rfl{tilt"

{tudtil"iU,,,

rfimMW$i,

MUlllliiifliiilriliiliititLlt: 
*

lffiilmIlrn|rry1"fi1p,

m$fi ,,lllltiitltlluiti

lmnffi|ilIlllfirlxl 1:

mMfilim1y,o,,1,,,

li[,ri]linmllit,,L

ffiffi1)lI,,ur1Y*,,,,''

,ffifu tllilfl lth,iuli,rnrr,,,.,

ffilhmtl: 'I{r:

lffit$Htf,q|rtlir'1,,

rrilUMilttlluml

iffiuurnn r
flrsuummruuuitu

,ffiuJfrftm,m,r ;utn

irlirlli. ,ll

0i///llllllllliltirlrlrilfl []rl



Saea, :+. Juz zz

aa sambung yaitu m6. Dalamsurat lain dijumpai tidak terjadim- seperti; senantiasa bertasbih kepada )Uoi ,pr;;";";;;
9 o!" yang ada di bumi. (eS'al_iumu,ah (eZl: 1)1;;;
lyd*Nya apa yans ada di unlit io, ii bumi.'(ei ald;;
Lcdra ungkapan ini tentu memiliki makna tertentu.
{Ilah Swtmenunjukkan kepada keduanya (langit dan bumi),rh menyebutkan tanpa iata .rurnUrrg. Sedangkan jikat adalah kekhususan masing_masing, maka Allah:rmla secara terpisah,sebagaimana yang terdap at dalam ayig..masing langit dan bumi-memiliki pJnghuni d", ;;;;;_
-lliki kebaikan dan manfaat bagi m'akh'iuk yurrg tidrrp-Ei

i- di ujung ayat ini Allah Swt menufupnya dengann dua sifat-Nya: #t Fiijr $1 Oialah yang Maha
|laho Mengetahui. Kata !?Oi*, menunjukkan kebijaks anaan
,r:ng Mahabijaksana 

.!!am menemiatkun ,"r,rut, ffi;
f.y itu dapar terjadi karena ifr"u ilfuf, menguasai dan
l$f*Vu (khabir)-. Vrrg -.rritit i l"rrgulu-un penuh6luk ciptaan-Nya.
n Allah hendak menjelaskan kepada kita salah satu contohman-Nya dan pengetahuan luai terhadap humUa_Nya. * * *-^

(eS Saba' pal:2)

{-3567e1c;**r".U6&
Ct :r*$ )=Ji'fi W e"c; ;ai

frd apa yang masyk k9 daiam bumi, apa yang ke luar
W- ry ),ang turun dari langit dan apa yang naik diy Dialah Yang Maha penyayang, Uoio pengampun.

h berarti masuk, sebagaimana firman Allah: DiaJl@, ke dalam siang dai mumasukio,n siang ke dalamEt t [35]: 13) Alla[ -.rrrur,rt t uo- .u* ,u*u lainnya,t -lam kepada siang. d1n sebaliknya. Ada j"g;--;;;;h hmi di mana terkadang tita tiiaf< begitu perhatianqu -l5uknya air hujan-datam Uumi. li, fr":"" ltnfi salah satu sumber utama t.fria"fun manusia dan- him1a. Air itu mengalir melalui ,oirggu_.o, gga yang
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Tlrsn SY,q'RAwt Jrm t I

terdapat di dalam tanah, sebagaimana-yafig dijelaskan dalam firman:

maka diaturnyo *"n1o-d} "*["'-sumbi' 
air di bumi' (QS az-Zwar

[39]: 21)
Demikian juga masuknya biji-bijian dalam tanah ketika ditanam'

Setelah beberapa 
-;;k* " munculiah tumbuhan yang menjaga

keberlangsungan hidup mu"'sia dengan buah yang dihasilkannya'

Mayat-mayat yang ki#antarkan ke kuburan juga masuk ke dalam bumi'

Dapat diambii ,rut"-u"utogi antara giji y,ang drtaiiT.:-ti** mayat

yang dikuburkan. lilu-lut'uiun tumbuh maka manusia juga akan keluar

dari kuburannya untuk dihisab' Sungguh hal itu tidaklah sulit bagi

Allah, sebagaimano -rrdut"ya Dia mengeluarkan iumb,{la: 
besar dari

benih yang kecil. All"h b"'f'rmu": Oiri bumi (tanah) itulah Kanti

menjarlikan tr*u tton i"padanyl Kami akan mengembalikan kamu dcut

daripadanya Kami-oko'n'*nngeluarkan kamu paia kali yang lain' (QS

Thaha [20]: 55)"^'lAl;|Syc, 
apa yat'Lg turun clari langit' Air hujan yang turun dari

langitmerupakankebutuhanutamamanusiasebagaikebutuhanjasmani
Sedangkan untuk ttl"i"f'"' rohani' Allah menurunkan kitab suci yang

berisikan manhaj melalui malaikat pembawa Iuhl"' sebagaimana

firman-Nya'. "Bagi manusia od? malaikat-malaikat yang selalu

mengikutinya bergili'ra", q' .*.'k:^'lon di belakangnya' mereko

meniaganya atas perintah Allah"'(QS ar-Ra'ad [13]: 11)

Allahmenunjukkankepadamanusiatentangkekuasaan-Nyadalan:
menurunkan hujan' Ji6 kita melakukan percobaan hujan dl

laboratorium, U.tupu banyak dana yang diperlukan dan betapa suli:

proses yang harus dilalui' Sementara tItih Al1ah menurunkan hujar

kepada manusla, -utu Oiu turunkan tanpa disadari manusia dan tanp'

menghalangi kegiatan mereka' Semua. berjalan b1-g]I sempuma dar.

bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia' .' 
Demikianlai

kebijaksanaan Ailah mtntip'uku" % permukaan bumi terdiri dari lautar'

"g"ip.rti"pan 
air bagi manusia tetap terjamin'

Kemudian Allah mengatakan: (p t;;" 6'1 apa yang naik o

dalamnya, berkaitan dengan bagra" ini ' Allah. Swt tela:

menying gu, g"y" ;;; ay at liin: 
-Ke 

p ai a -t"ly a n a ik p erkat a an - p er k at a ti'

yang baik aon oin*i-ylons 'otut' 
dlnaikkan-Nya (QS rathtu [35]: 1t'

Kepada Allah S*i""uif..Jtiap amal kebaikan yang diiakukan atas das":

ketaatan terhadap manhaj yang telah diturunkan-Nya' Namun' Yan=
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S,qse'sq.Juzzz

diperhatikan adalah ketika Allah menggunakanhuruf fi/&n huruf ild/kepada.
:ma ada yang berpendapat bahwa huruf itu zaici/lebih,
::erniliki makna lebih pula. Ada pula yang mencoba

:--laknanya dengan makna huruf lain. Namun, kedua
:-.: keliru, sebab Allah sangat detail dalam menentukan
. -: demi huruf dalam Alquran.

::ieng_gunakan huruf ild sebab huruf ini menunjukkan
::.ia dikatakan: "Sava nersi ricri lKqiro lzc IcL.-,{-*i.,^Lia dikatakan: "Saya pergi dari Kairo ke Iskandariyah,..^\s ur\srqr\ou. r4J4 p(,rBr uarr l\alro Ke rsKanoarlyah,

': adalah batas akhir dari perjalanan yang saya tempuh.
' .;ira perhatikan d";;;;r;';;ilJ*;"*;fi"il'#i,
. .:.ah tujuan akhir dari naiknya suatu amal ibadah.akhir dari naiknya suatu amal ibadah.

::asal dari 'ala syai'yang berarti sesuatu yang berada
s3t1ap yang berada di atas kepala kita diiebut langit.

::truf ila, maka ayat itu menunjukkan bahwa amal
.: .ansit. dan pemahaman sepefti ini keliru dan bukan
.:- ..leh ayat. Oleh karena itulah Allah menggunakan
.:.lnlukkan bahwa amal ibadah itu naik sampai kepada_:.: sampai ke langit. Langit hanya sebatas jalan yang
:::da tujuannya.

dapat kita pahami ketika memperhatikan firman
:,'tlalt kamu llalkepada ampunan dari Tuhanmu. (eS

Daiam ayat ini digunakan huruf fi/cli dalam karena,: adalah tujuan akhir dari usaha dan upaya yang
-rilah. Sementara dalam firman-Nya: *Mereka itu
',..ttdctpat kebaikan-kebaikan. ', (eS al-Mu,min [40]:

: :rut ila/kepada sebab kebaikan adalah salah satu
'.: tar-qet yang harus dicapai manusia dalam
..:_skan pengampunan Allah adalah target dari
t:-USia. Demikian qehq-,o-.,o 

^;-.h-*i -^*L^J^^.^:-':-usia. Demikian seharusnya dipahami perbedaan
:-.r.rf./i tli dalam dan ila/kepacla yang terdapat pada

. ': Jaiam memahami firman Allah dalam surat IbrA
- - -. dalam ayat tersebut diartikan sebagian ulama

l'::raharnan ini tidak tepat, sebab penggunaan huruf
:.-.:r flefi-]beri makna superlatif atau mubAlaghah.
: :rerek? tidak saja meletakkan tangat mereka pada
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mulut mereka sebagai isyarat penoiakan terhadap manhaj yang

disampaikanutusan-Alluh,akantetapimerekamendustakannya.Di
samping itu, kata tnt:"g" Ut""aknabahwa mereka menahan emosi yang

;;;;i.;;uncak m.J"u rasa benci terhadap Rasulullah'

'rgot OSt'91 Dialah Yang Maha Penyayang' Maha Pengampun'

Rabimberartimenjauhkansegalakemudaratandarihamba-Nyasejak
awal sebagaiman" ;;G .1t'g"u alJetaskan dalam firman-Nya: Kami

turunkan dari Alquran suatu yang menJadi penawar dan rahmat bagi

orrng-orong yani beriman'(QS al-Isrd' [17]: 82)

Kata syfA' Vu"g U"'ii kesembuhan dalam ayat tersebut

menunjukku, lrut *u ?etika seorang hamba ditimpa suatu penyakit'

maka hal itu lebih Jisebabkan kelalaian dari manusia itu sendiri yang

tidak menjagu t "r"t 
utu'*ya' Kemudian Alquran menjelaskan kepada

manusia bahwa t edatangannya sebagai penyembuh bagi sakit yang

mereka derita' 
^-^^,-hrrn -onrnrka lative yang

GhafurMaha Pengampun merupakan bentuk kata super

banyak dipergunak"r"O"fi* Alquran' Allah menciptakan manusia dan

Dia mengetat,ui uar'*u *u,,.,,lu.itu tidak selalu berjalan di atas relnya.

pastilahsatuwaktumerekaakanmenyimpangdariketentuan-Nya.olel-
karena itu, Dia memberikan pengampunan kepada mereka' sebagaiman:

;;;; iG; ditegaskan dalam rrrl'an-xya" sesungguhnya telah !1!.i"q
kepadamu Rasul X,*i, menielaskan kepadamu banyak dari isi Al Kita:

1,ing kon'ru sembunyika'?' (QS al-MAidah [5]: 15)

Dalam pada itu Japat'k-ita katakan uatrwa kalau tidak karena kasil

sayang Allah Au, p.'gu*punan-Nya' niscaya orang yang berdosa rr*

akan terus .rr.t.*, Ialam dosanya' Tidak terbuka hatinya untui'

bertaubat Oun orurrg yang seperli id (tiOat mau beftaubat) disebut orang

yang hilang arah 
-W,qib 

Kehadirannya meresahkan masyarakat da:

menyrsahkrr, -.rJtu, ut"' tetapi ketika dia menyadari bahwa di'

memiliki Tuhan yang akan mengampunkan dosanya' maka dia pu:

,"g"ru bertaubat dan mengakui segala kesalahannya'

Jadi, Allah menetapian taubat sebagai kasih saya1g-Nya ag":

penduduk sat nege,i tidak resah..d.engan orang yang kehilangar atz-*

itu. Setiap orang if.f i*yu memiliki.tquan yaitu pjnglTp"nan Tuh::

dan mengetahui cara kembali kepada Tuhannya' Olllfiantah nikm':

Allah yang t "git iuusnya tidak dapat dihitung manusia' sebagaimar-'

firman-Nya : " Ji ka io*''''''" Sh i t ung- hi tun g n ikmat Al I a.h'. nis c ay a ka n : -

tuk dapat *"n"rtl,rion iumiahnyal Sutuigguhnya Allah benar-bett"'
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\falto Penyayang." (QS an-Na!l[16]: 1g) **,r

(QS Saba' [3al:3)* Z;! j;;J. S,';rlila(f z it , , -

dr-r\JEj
- / ,,. =- ' -:'>'' e*t r-SAi c ;;'t 3\rr; U,}",5fi. ;i y,:.- C<LliL.r{;<43 u

- ..,.-? kctfir berkata; ,,Hari berbangkit itu ticlak akan
.. ..;rtti '. Katakanlah; ,,pasti 

clatang, demi Tuhanktr
- .: ', cutg gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan. ', .t Tidok ada tersembunyi dari-ltlya seberat zarah

. .;trgit dan yang ada di bumi clan tidak ada (pttla)
. . ,i-tri itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut

,. Kirob vang nyata (Lauh Mahfu)."
-.:skan tentang hari kiamat as-sii,ah yang terdapat
:::irti. ntanusia bertanya kepadamu tentang hari

.''.. -ir,.# "' 
i\'r:i Z;f '3;^f' :;;*i": "{:tr l:;:,:-:r::n hari kiamat. Mengapa mereka mendustainya?

::r,, adari betapa banyak dosa yang telah mereka
: teiah larut di dalamnya. Mereka pun beralasan
"Kalau sekiranya Allah telah menetapkan segala
luga telah menetapkan siapa yang taat dan yang
kedurhakaan kami karena takdir dari-Nva.

\ilah akan menyiksa kami atas maksiat yang kami
,: :dalah takdir dari-Nya?

.-:,. a. tidak seorang pun di antara mereka yang
::..n: "Mergapa Allah memberikan mereka pit-ruti
..:','a. padahal Allah telah menakdirkan mereka
:.:s1ah bahwa pemahaman mereka itu tidak sejalan

'.1:reka tidak mengatakan demikian kecuali karena
:- ::kllr atas azab Allah. Sebab, selama ini mereka
r: -. ang begitu banyak, untuk keselamatan dirinya ia

:- :rtit sebagaimana yang diungkap dalam firman_
'..)iqit'o hari kiamat itu akan datang, dan jika
-.,trbulikan kepada Tuhanku, pasti saya akan

--',:-t!i lang lebih baik daripada kebun_kebun itu".
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(QS al-Kahfr [18]: 36)

Banyaknya pertallyaan mereka tentang hari kiamat dan pendustaan

mereka"menunjukkan bahwa sebenarnya mereka sangat takut akan hari

pembaiasan itu. gahkan mempercayainya saja mgre.ka tidak berani

iorror, lagi menghadapinya' Jika mereka bisa menghindar dari manusia'

akan tetipi meieka tidat dapat menghindar dari Allah. Jika mereka

mampumenghindardarihukumandunia,namunmerekapastitidak
*u-p., untuf menghindar dari hukurnan Allah di akhirat kelak. Mereka

kelak tidak memiliki argumen apa pun untuk membela mereka dan tidak

lagi dapat bersilat lidah.- 
oaiam pada itu Rasulullah Saw bersabda" "sesmgguhnya sayu

adalah mctittsia biasa, dan kamtt mengcttlttkan perkaramu kepada ku'

Mtmgkin di antara kamu yang bertikai acla yang pandai bersilat lidalt

sehingga saya memenangkainya' Barangsiapa di antar.a kamu yang

kr,*ir"ongki, perkora*i padahat itu adalalt ltak saudaran,v-a, mako

henclaktih dia tidak mengambilryta. Sesungguhnya itu adalah potongatt

clari api neraka. " (HR Bukhari dan Muslim)

Seorang hakim memutuskan perkara atas dasar argumentasi dan

bukti. sisa 3aAi seorang yang pandai mernbolak-baiikkan fakta menang

dalam perkara. Oengan 
"Aemikian ia telah merampas hak orang lain'

sebagaitnana yang dilakukan para pengacara saat ini' Upaya penipuan

itu hanya dapat mereka lakukan di dunia, sedangkan di akhirat kelak

semua -urrr'rriu berada dalam persidangan Allah Swt yang Mahaadil'

Jadi, mereka mendustai hari kiamat, karena pada hari itu kezaliman

mereka akan terungkap dan mereka akan menerima balasannya. Hal ini

membuat mereka iaut ,ry"rryak tidur dan tidak enak makan. Hal inr

pula yang meruntuhkan martabat dan kehormatan mereka. Sekalipun di

dunia mereka aman dan bebas berbuat apa saja karena mereka memilikr

kekuasaan dan jabatan. Tapi tidak demikian halnya ketika di akhirat

keiak, Allah birkata kepada mereka' Sestutgguhnya kamu datans

kepacla Kami sencliri-seniiri sebcLgaimana kctmtt Kami ciptakan paclt;

mulanta, clan kamtt tinggalkan cli ielakangmu (di dunia) apa yang telai'

Kami karLLniakan kepadamu. (QS al-An'Am [6]: 9a)

Mempermasalahkan kedaiangan hari kiamat dan mempertanyakan

nya beruiang_ulang juga terjadi pada permasalahan bunga bank. orang-

orang yang -""gl"lgmmn bunga bank selalu mempertanyakan

trukjmnva otiup tii JuOut< bersama ulama. Setiap kali mereka befiemu

dengan para ulama mereka bertanya tentang hukum bunga bank' Tidak

84

lM.qrlruu ,,,1r[

rfuMk,Trilirilr'

ffi@]tlutrrirr'r,rL,l

rlryffililrun: r

h -ruumum:'

,tklqFflElr4idlltr

',hililm, ,r;;
4lhf,,iMrfrtrlnillrr,. .::

Ilr,luuiuurum

lhr H,n:)

ililtui mllul

mmm, -

':lfllluillll[

';1llflIIu

rilllllliilllill



3rldustaan

akan hari
rk berani
manusia.
a rnereka
asti tidak
k Mereka
dan tidak

tlt.\'cl so\'0
epuda kt.
silat lidctlt
:ttllll lOll8
t.t t, ntakct

pototlg(ttt

:ntasi dan

ra menang
rrang 1ain.

L penipuan
rirat kelak
haadil.
kezaiiman

1a Hal inr
rn Hal in.
:kalipun d.

a memilik:
dr akhirai

nLt clalcttig

,tkan patl,;

.t ctrtg teltti:

ertanYaka:
nk. Orang-
,efianyaka:-

ka berler-n-
rank. Trda-o.

Saaa, :+. Juz uu

rru ruama yang ditanya. akan tetapi ribuan ulama ditanya.rry kalau ada di antara.mereka yang menghalalkannya.Han seperti ini kerap menimpa orung 6'rnyrr..--etlol",?ri
. se[ama hal iru adalah sesurl" y"d;;ggelitik di dalam hati,ri{ari alasannya, maka ia 

"d"dh 
k-"b"tiL. Sebagaim ana yangI delam hadis Nabi Saw:,,Dosa ii" ,ilUn yang bergelora dib kamu tukut kalau orang lain m"rg"iohuinya.,, (HR Ahmadlin).

r alat ini Allah tidak saja membantah langsung pemyataanfr lang menafikan kedatangan fr"ri f.i"_rt , akantetapi dalamAltah menegaskan dengan';";;;;,^;;"ns_orans yang kafir-Hai berbanskit itu tidak it on 
-aotong 

kepada kami,,.
3 "Pasti daiang, demi Tuhanku vat
F+r iv 

^, 

- 
i"i 

" "xuii "':re;"' 
;;;:;^i;{f" -ffii:;:, l:tr

1 tury Zat-Nya, ou, yuiinrJ t"lil; hari pembalasan ituEg:- Allah tidak 
.pernah ,n"rgu.j;.ku, rasul_Nya untukr eabu Altah adalai rot vuii-xiuii'u'*u,. datam perkataan_ls mungkin dengan bersumpah Dia berdusta?g )b yang mengetahui yang gaib membrrktikan bahwaE teffang datansnva hari kiamat berasal daf- Zatyang Mahai hal-hal gaib. Eukan kabar burung apalagi bualan belaka.br hanya itu, Allahaturrn"rrgt ir"-g,irirp dosa yang kamui rl.nia rtan memberikan balas-inn*'iiirrr, itu. Sebab, tiadar )ang dapat bersemb.unyi dari pengetahuan Allah Swt.musia pandai menyembunyiku, r.;;;;r. Har ini ditegaskanr firman-Nya: e \) :t g, e.s:,'J$L Lb rit *;;#

y\;;t Yr'lc).; q fui t1 ,;,\\r riiak ada tersembunyi
V-w seberat rorolh Dun yqng-ada di langit dan yang ada dirilok ada (puta) iang leb"ih kecil dorli'itu dan yang lebihA@, rcrsebut daiartkirub yong nyota'1Lauh Mahfuz),,.s'tbu berarri tidak ada :^y, ^;^;;; ):uns auputsembunyi

=S*. 
dalam ayat ini Uuti ,orron'intuk menunjukkanFEFnr Atau daoat juga diartikan dengan debu yangr dsinari oleh maiahari J.nirggu frun..pii riaak dapat dilihat.

lh kegelapan, maka debi';"*l;;"rbangan itu tidakI c*rrxr sekali. Sebab, mata manusia yang terbatas ini tidakh sesuatu yang kecil. N;;;";.i!", trrrran sinaran
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matahari mampu membantu penglihatan mata'

Demikian juga ketika kamu melihat dinding bangunan yang terlihat

rapi dan rata permukaannya. Namun setelah beberapa hari kamu

tinggalkan, maka di permukaan dinding tersebut debu-debu yang

melnempel dan menunjukkan kepadamu bahwa dinding itu tidak rata.

Demikian juga dengan sinar yang terang membantu mata untuk melihat

cela yang ierdapat pada dinding tersebut. Demikianlah zorrah diartikan

sebagai sesuatu yang sangat kecil yang diketahui manusia yaitu atom.

Akun tetapi perkembangan zafi1an menemukan bahwa atolx

bukanlah bendi yang terkecil. Sebab, ditemukan bahwa atom dapat

dibelah dan dibagi lagi menjadi molekul-molekul kecil. Bagi orang-

orang yang suka mempefianyakan redaksi Alquran, akan mengatakan

bahwa Alquran menyaiakan atom adalah benda terkecil. Sekarang telah

ditemukan benda yang lebih kecil dari atom'

Kalau orang yang protes itu memahami redaksi Alquran dengan baik

dan mereka -.-bu*-uyat ini Saba' [34]: 3 niscaya mereka mengetahui

bahwa Allah akan mendatangkan segala sesuatu yang ada di bumi ini

Bahwa dalam firman-Nya itu mencakup seluruh yang ada di alarl:

semesta ini. Tiada sesllatu apapun yang berada di alarn semesta ini yang

mampu menghindar atau bersembunyi dari pengetahuan Allah Swt.

Kemampuan manusia sangat terbatas, bisa jadi ia tidak rnengetahr-rr

sesuatu karena kecilnva benda itu sehingga tidak terlihat oleh mata ataL'

alat bantu sekalipun. Boleh jadi manusia tidak mengetahui sesuatt'

karena besamya benda itu sehingga tidak diketahui ujung dat

pangkalnya. Demikian berbeda dengan pengetahuan Allah Swt yan5

meliputi alam semesta ini. Dernikianlah redaksi Alquran menjelaska:

kepada ktta bahwa Allah mengetahui sekecil apa pun benda itu dan jug'

mengetahui sekalipun benda itu sangat besar.

.,{dupu, hikmah dijelaskannya tentang pengetahuan Allah aka:,

segala sesuatu yang ada di bumi agar manusia menyadari dosa yang r-

lakukan. Bahwa tidak ada dosa sekecil apapun yang mamp-

disembunyikan dari Al1ah Swt. Sehingga manusia seharusnya sibr:,

dengan dosa-dosanya. Oleh karena itu, hendaklah manusia bertanr:

tenting dirinya, dan tidak mempertanyakan sesuatu yang menamb::.

permaialahan, sebagaimana yang diingatkan dalam fitman-Nya: "-F1.'

orang-oratlg)'angberiman,.fangcmlahkatttumenan,vakart(kep't';'-
l{abimtL) hal-hal yang jika cliterangkon kepaclamtr, nisctt. '

menyusahkcrn komu dan .iika l;annr menanv-akan di v'aktu Alqtrran : '
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Saea' :+. Juz zz

'1nkan, niscaya akan diterangkan kepadamu.,, (e.S al_0l)
eka bertanya tentang hari kiamat, sedangkan Allah
mereka kepada sesuatu lebih penting yaitu bahwa Allahseluruh perbuatan mereka. 

- 
Bukirr hanya sekedar

akan tetapi pengetahuan itu menimbulkan hisab dan
crbuatan yang pemah di lakukan seorang hamba di dunia.

(QS Saba' pal: a)'lLyAi;j-firlJr:;jZ#_
"C r-+3:rl;,;fta.Jj

-lllah memberi balasan kepa'da orang_orang yang
'on mengerjakan amal yang saleh. UZrefu itu adalah
'ang yang baginya qmpunan dan rezeki yang mulia.
mgat menakjubkan bahwa Allah menyifati rezeki dengan
lukankah yang mulia itu Allah San! pemberi Rezeki?
a jika yang mulia itu adalah rczeki itir sendiri? Tentulah
ang yang menerima rezeT<t tersebut. ***

(QS Saba' [3al: 5)

:. :)\'i e,t j- j t*t, $.t; e ;1:,,iG
,,? l.,erttsaha untuk (menettta.ttg) ar-at-ayat Kami',;,r tttereku dapat rnelemaltkan (mengga,qa lkan
---,t irtr mernperoleh azctb, yaitu (jeniJ aiab ya,rg

pedih.

ai berarti berjalan dengan cepat dalam menempuh jarak
y-ry"q".tiannya di sini adalah memalingka, munusia
{Fh dan menyesatkan mereka. Mengapa mereka

Karena mereka menyadari beful bahwa Alquran
ruh positif yang begitu besar dalam jiwa manusia.
r berupaya sekuat tenaga untuk memalingkan manusia
pal Allah agar mereka tidak mendapjkan hidayah

musia memasang telinga mereka unfuk mendengarkan
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ayat-ayat Allah, niscaya mereka akan tersentuh dan memberi pengan]h

ptsitii bagi kehidupan mereka. Dengan pengaruh yang baik itu pula

mereka digiringnya (ayat-ayat Alquran) masuk dalam keimanan. Ketika

itulah hatimereka beigetar dan jiwa mereka bergejolak mendengarkan

lantunan ayat-ayal ,.rii Alqrturr. Oleh karena itu, kaum kafir itr-r

berupaya memalingkau manusia dari firman-Nya, sebagaimana yang

terdapat dalam: Oiang-orcmg yang kafir berkata: "Janganlah kanttL

*"rrirrrgo, dengan sirrggrrlt-rrrngguh akan Alcluran ini clan buatlalt

hirttk-plkttk terh-aclapnl,-i ogo, katnu dapat mengalahkan (mereka). (QS

Fushshilat lal):26)
Sekiranya Alquran itu hanyalah perkataan biasa yang tidak memiliki

pengamh, 
- 

niscaya mereka tidak melarang manusia untuk

mendengarkannya. Mereka pun tidak perlu khawatir ayat-ayat itri

didengai oleh manusia. Akan tetapi dikarenakan ayat-ayat Alquran ini

,r.*iliki pengaruh yang begitu luar biasa, maka mereka pun berupala

untuk menjauhkan Aiquran dari manusia.

Kata mtt,ajizin birasal dari ka1a Ajaza yang berarti kedua belah

pihak bempaya untuk melemahkan 1ar'vannya. Kata ini semakir:

-.negurkun udurlyu upaya yang penuh dari kaum kafir untuk
,,melJmahkan pendengaran" manusia agar tidak terpengar-uh fltman-

Nya. Selain itu, mereka juga berupaya untuk mencari titik lemah dar-

ayat-ayat A11ah. Dengan- demikian kaum kafir berupaya unlllk

melemahkan dakrvah Nabi Mrihammad Saw dan Islam secar:

keselumhan.
Namun, apakah mereka mampu melakukannya? Bagaiman'

mungkin *.r.ku mampu melemahkan Allah? Allah Swt menjamin aka:.

*.nJiorg rasul-rasu1-Nya, dan membela sefta tidak meninggalka:

mereka. Sebenarnya. peperangan yang dihadapi para rasul dan nab-,

hanyalah In.rupukur, . sebab datangnya pertoiongan A1lah S$:
perimgilalt ,.,nieko, niscaya Allah akan menyikso mereka dengci'

(per"cr,ltcu.aan) tangan-tangatlmu dan Allah akan menghinakun merei'.

,Jrr, ,rrerrolong kamu terhadap tnereka, serta melegakan hati orott!-

orang )'ang biriman. (QS at-Tawbah [9]: 1a) Lihat juga QS ash-ShAfr:'

l31l:111-t73
Jadi. siapa yang akan

yang akan kalah dan lemah

Tidak ada satu apaPun jua
kehendak A1lah.
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'dt' ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ka,m kafir itu
'='::iasa berupaya untuk meremahkan umat Islam dan menghalang-. ':gi dakwa agar kebaikan ridak t.rr"Uu. ai t";il;.*rn ,runurlu.iemudian A,ah menjeraskan barasan bagi L...r.u 

*"firg
. :ralang-halangi dakwah Istam yaitu ei k.."; U;i A'Ui. ,-..i ittr memperoleh 

.azab, 
yaitu (ienis) )r,ri ,on-r pedih.'*o ir_; :erarli beban yang teramar.berat. Makna asalnya adalah dosa besar: :erakibat pada hukuman yung O..ul Au, U.rti_fu_ii_pu. Of.r,=r' iru' Allah mengingatkan ourui firman-Nya : Dan perbuatan dosa. ,'ittbah berhala) tingga.lkanlah. (eS al_Muddatstsir lTal: 5):.: lakukan dosa, sebab ia mengunding hukuman yang berlipat

- := dan bertimpa-timpa.
-i:'anjutnya daram sifat azab yang disebutkan pada ayat ini bahwa:r rrlr "sangat pedih,,. TerkadangAttut juga menyifuti-'rruiu uruUt:.:,tilj:_menghinakan arau azab yangsangat besar. Kesemua sifat.r ursesuarkan dengan kondisi manusia yang mengingkari agama'', Jika dia seorang yang bebal tidak memiiit i"p"ru.in,-.lt u t.tut:.-:rn menerima azab,yang menghinakannya. Sedangkan o.*g yung-. r :,irg dan merasa dirinya U.ru", utun nrer"ri,,u azab yang besar' Sebab' azab atau sangsi itu tidak seramanya berbentuk hukuman

::Daglan manusia ada yang merasa sangat menderita dengan:::1 \'?119 menghinakan dan menjatuhkan martabatnya. Demikianlah
-,:. keagungan tata bahla Alquran yurrg m.mbuktikan bahwa ia.. r:lan dari Allah Swt. ***

(QS Saba' pal:6)j 4: n <Ay-i/ Gii -g 
Grrt ir.ir ;;;

@ *9 /_A +ie,ll,c#, -et,
Orang-orang y,ang dilei ilmu (ahli Kitab) berpendapat bahwau'ahyu yang diturunkan kupaiamu aa,r funai*" ,riri,n"ir"ribenar dan menunjuki @)nusial trup,aa)iahn Tuhan yang

Mahaperkas a, Maha Terpuji.
tY 

1"i- 
merupakan hiburan bagi Nabi Muhammad Saw. seakan--{llah hendak menoatakanke{ada NuUi-Ny, agar tiiak' i..put ,r,n bersedih atas ierbuatan ;Gt;;";rang yang menghalang_
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halangi dakwahnya' Sebab, yang mengirim mereka adalah Tuhan yang

uf.ur lr.roforgln, dari gangguu" du' ancaman mereka yaitu Allah Swt'

i.Uugui*una 
-mereka 6.t'ifuyu unluk menghancurkan dakwah dan

_"rrf.uu.tan kebatilan, *utu semakin dekat pertolongan Allah bagi

hamba-hamba-Nya yang beriman' Jaminan ini membuat jiwa Nabi

Muhammad merasa tenteram'

Tiada seorang pun yang mampu untuk memadamkan cahaya Allah'

sebagaiman" y""g^di;;atk-u" dalam firman-Nya: "Mereka ingin hendak

*uiodo*koi rot oyo-(agama) Atlah dengan mulut (ucapan-ucapan)

mereka, dan Allah tetap ienyempurnakan cahaya-l{'va meskipun orang-

o,rong kafir benci." (Q's as-ifraff 1o t 1 : 8) Lihat juga at-Tawbah [9] : 3 3 '

Kaum kaf,rr itu'akan menyuksikan kemenangan dirimu (wahai

Muhammad) bahwa engkau membawa kebenaran' Bahwa engkau

membawa manhaj dari Allah dan menunjukkan kepada jalan yang lurus'

ifuyu mereka setatas kemampuan manusia dan tidak ada bantuan lain

UJgi *"r.tu. Sedangkan orang-orang yang beriman memperoleh

bantuan dari Allah.

Adapun yang dimaksud dengan /jr rlli ;'l\ s't: orang-orang

yang diberi ilnttt (Ahli Kitabl yaitu orang-orang yang beriman kepada
'ujl,uin Nabi Muhammad dan membenarkan agama yang

disampaikannya, yaitu mereka dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani

rrt.."iu yang"moderat dan tidak menutup diri dari ajaran Muhammac

iu* -.rrg"tihri dun mengakui bahwa alaran agama yang dibawa Nab'

Saw adalah haq. Mereka juga mengetahui dengan baik sebagaimana"

mereka mengetahui anak cucu mereka'

Di antara mereka ada yang sengaja berangkat ke Yatsrib (nama lam;

kota Madinah) sebelum diaigkatnya Nabi Muhammad Saw. Merek:

menunggu feOuturga' utuin Allah di sana' Bahkan tnerek'

*.ngu!kurr: ,,Kami ikun ,r"*erangi kalian dengan nabi terakhir yang

,r.rrlUu*u ajaranbarLr." Demikianlah paham mereka akan ajaran yan;

akan dibawa oleh nabi yang baru yaitu Nabi Muhammad Saw'

Namun upu yrng i.':-uOi ketika Nabi yang ditunggu-tunggu it*

datang? Mer&a kafir dan menentangnya sebagaimana yang disebutka:

dalam firman-Nya'. "setelah datang Lnpoda nterekl^apa- yang tela'

mereka ketahui, *."r"ko lalu ingkai kepadanya. " (al al-Baqarah [l
89) Demikian juga o,uttg-o'u'g Yahudi dan kaum kafir membanta:.

AlqurandanmenolakajaranNabiMuhammadsebagaimanayan;
dijelaskan dalam firman berikut tni, berkatalah orang-orang ka./i'
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' .', tr btrkan seorang yang dijadikan Rasul...,, (eS ar_Ra,ad [13]: a3)-':lanJurnya kita menjuLpai kata ti*.' Adapun pengerlian ilmu: ::r Se s&r& sesuatu qgrkarayang diketahui statusnya secara tepat dan- -..:,ing dengan dalil. dan 
-rrg-r_., 

fang valid pula. Bila tidak:- 
=:ndung unsur tersebut tidaklapat dititutun ilmu. Jadi suatu ,mu--: melarui pembuktian oun u.gr-.n''yurg jelas. Apabila suatu-'''.:'. tidak diketahui secara jeraq maka dia disebut dengan dugaan'rloresa semenrara. nprUilr'O,Vlklri ,tr. ,rutu perkara rapi-...:hlXjensan kenyataan maka dia disebut d""s"r';;;dohan
:h karena itu, sebagaiman a yang. telah disampaikan pad.a' .,resan terdahulu bfla orang yurg UiOot i,, Urf.rrfTf, ilr* r,O"O. ,<r ilmu, akan tetapi o.ur!;G";**etahui rentang hakikat:r..:rrn sesuatu kernudia.n._mengingklrinya. Adapun orang bodoh:enseftian ridak memiliki itmu slama rir"ri ffi;;; #*i" orans- " - 

sonq pengetahuannva. Sehingga ketika ;tr;il;;# i?o"or"r"--::.111 suatu hakikat, ia menerimanya.. Sebaliknya ;;;; yrng'-''"hui tapi mendustainya, ."rri-ng;i-t.titu ia diberi Ln, ia
:r-,]r. 

orang seperti inl siu-sii-untuk dinasihati dan diberi
' _:rr_rn suatu hakikat yang diketahui:r* aar, ,tau 

".gumennya, maka hal ,,TT#rJit5_llrl.o,1- r'-'iin)' Sebagaimana pengetahuan yang ada padadiri anak_anak. -.:.:gikuti orang tuanya. Anak itu _.r*rfyli,"rr;;;;";;',urpu
- -',.,Lri alasannya. J1!i,iu -"r*,kr;;^ (r;kt,.t) i.rrrr?"0-riibrutu,,- :.g dapat dipercaya dan -.rriuyurrginya. Ketika tetai seorang_:t,:r rte[]€lhami alasan ia mengitutiorang tuanya, maka ketika. .:jh sampai kepada derajat ilmi.' . iapar dibagi kepada ilmu syar,i dan alam. Adapun ilmu syar,i:rs berkaitan dengan.*uhl, yunf airu*rk* All"il-i.puau

"" r dan tidak ada indil -*uriu oj dalamnya. Adapun tugas, :anvalah menyampait u, t unJrrrg*ryu kepada yang lain- :;]a vang disampaikan Rasuluraf, 
';. lil;"rrirli" rurg' -::"rl kepada kita tentang haral dan haram. Ilmu ini iiaak

' ' .:r di da.ramnya. Akan r.r-upi ,.ngurr. ha*u nafsu manusia_::: Serok?h dan tidak menrsak uluil. Ot"f, k;;; i,,i.rrfu- ::rbeda pendapat dalam masalah lni
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Adapun ilmu alam yaitu ilmu yang rnembahas tentang kejadian alarr

semesta tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia sefia benda-benda lain

di alam ini. Ilmu ini berdasarkan akal dan logika manusia. Manusia

tidak banyak berbeda pendapat di dalam memahaminya, karena ia nyata

dan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, manusia berlomba-lomba dalanl

menguasainya bahkan mereka saling mencuri informasi satu sama

lainnya. Dengan ilmu ini pula manusia meningkatkan derajat dar

kesejahteraan hidup mereka. Allah telah membekali manusia dengar:

potensi alam yang berlimpah ruah untuk menjamin kesejahteraan

hamba-Nya di bumi.
Jadi, ketika manusia hendak meningkatkan kesejahteraan hidupnla.

maka ia harus memutar akalnya. Mencari dan menemukan berba-sar

potensi yang telah disediakan Allah Swt. Pada masa lampau misalnl'a.

Letika manusia hendak mendapatkan air, maka mereka pergi ke sunga-

atau telaga. Apabila hujan tidak turun, maka diperintahkan untuk sala:

istisqdlsitat minta lmian. Namun, saat ini manusia telah menemukar

alat penyuling air dan daur ulang air yang telah digunakan. Sehingg:

hanya dengan memutar kran di rumahnya, maka air akan mengalrr

epaUita aiidari kran itu mati, maka ia tidak berdoa: "Ya Allah turunkar.

hu;an,,, akan tetapi mencari tahu sebab terhentinya air tersebti:

Mungkin karena padam listrik atau ada kerusakan dan perbaikan da:

perusahaan pengelola air bersih tersebut.

Dapat dikatakan bahw-a semakin maju teknologi suatu kaum, bole:-

jadi menyebabkan semakin jauh dari Allah Swt. Dalam ilmu ini tida..

ada klasifikasi atau perbedaan antara kafir dan mukmin. Barangsiap'

yang bersungguh-sungguh maka dia mendapat. Oleh karena itu, saat rr

litu -.rr.rrukan pakar dan ilmuwan yang berasal dari orang kafir buka:

Islam. Sebagaimana yang diketahui dari penemu listrik, telepo:..

komputer.

Jadi yang dimaksud dalam ayat ini iJ'Jt lrJli elt s'i': orang-or(tt '
yang cliberi ilmu dapat juga diartikan dengan ilmu syariat. Yaitu merek'

yang beriman kepada Nabi Muhammad Saw dan membenark::.

uju*rrnyu. Mereka yang meyakini bahwa ajaran yang diturunkan kepac,

Muhammad Saw adalah benar, sebagaimana dalam firman Allah Srt.

,F\--* C,': ,r_ q\-Jli 1it yong ditttrunkan kepadamu dari Tuhanri"

itulah yang benctr. (QS Saba' [3a]: 6)

Sebenarlya pengetahuan tentang alam semesta dapat meningkatk:-
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'] 
:rakwaan kepada Allah Swt dan membenarkan ajaran Rasul. Bahkan
"n-1adi 

pendukung dan pembukti bahwa ajaran para nabi itu benar':-'r'y&' Kalau Arquran adarah tanda-tanda kekuasaan Allah daram:rtuk bacaan, maka alam semesta ini uautut tanda-tanda kekuasaan-. iah yang nyata.
-\lquran penuh d.:g11 ayat_ayat yang memberikan isyarat ilmiah,:erti firman-Nya: ,.Ticlaikcth 'kamu 

melihat bahwaslnya Ailalt''i,,tmkon httjan dari langit rortt Kami hasilkan a"ng; huja, itu.lr-buahan yang beraneki macam jenisnya. Dan cri oirto* gLtnung-' : !'1g ittr ado garis-garis putih ctin merah yang beran"ko *o"o,,,it.rU,a drn ada (puta) ycutg hitam pekat.' ,rlrtZ y,ng'-bermacam_
- .un warnanya (dan jen_isnya) ,, (eS FAthir l3Sl: Zl _25.1-
Bahkan 

.dalam penyebutan "ulirru" dalam ayat tersebut adalah:.ril yong bergelut dalam ilmu pengetahuan alam, 1,aitu pu* pul12. Au,-: ':liti. yang berupaya untuk men-emukan sesuatu yang baru untuk
':'rngkatkan kesejahteraan umat manusia. Ayat ini juga rnenegaskan' '.'i' a mereka adarah orang-orang yang takur klpada iir;h, k;r.na ilmu
": mereka miriki menunjukkunGkr-uruun Allah di alam semesta ini.-r:ra pakar ini diharapkan.menjadi juru dakwa y"r; ;k;;rl dalam:':'anlpaikan ajaran Islam, karena mlreka -.-,iii-:.f,,*tun rrni- konkret terhadap kekuasaan Allah di utam inr. rv"iuiii p.r.ritu,' 'L)enelnuannya mereka dapat menjelaskan kekuasaan aitur, yurg'': terhingga. Bahkan uramadalam i"1*.,_ryu.u, berhubungan dengan' ^''gai masalah keagamaan sangar membutuhk", ii;;;".igetahuan
, rur. seperti penetapan awal dan akhir bulan.\\.trrun masih banyak kita melihat orang_orang yang mendustai--:r asama Altah. padahal jika ditanya tep"aOa d6-;;";g: ..siapa
: nenciptakan alam semesta ini?,,Mereka akan _"r]ur,uuUi..Allah.,,- '':' tidak ada seorang pun yang sanggup mengatakan bahwa ia- :.Dtakan alani ini.
-.i:iam, firman-Nya 

.Allah menegaskan, se.rLtngguhnya jika kamu.ttt kepada mereka; ,,Siapakih 
),ang men(.iptakan langit clanTentu merekct aka, menjawab . ',,Att"a, ,, (aS i"qr"a, i:1]: 25).rnnan-Nya , sungguh iika kamtt bertany)t k;;;;; 

, 

*"ruko;..t.uh y-ang menciptakin mereka, niscuya ,rnrnk, menjawab;

. "',huh Allafu? (eS az-Zukhr-uf [43]: 7g) Jika alam ini adalah milikian tidak ada satu pm yurg menyamai_Nya, maka _"rgup,
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orang-orang kafir itu masih juga mendustai agama Allah'?

S'elain itu, dulum kehidupan ini para pakar dan para penemu ttu'

namanya diabadikan dalam iejarah dan diajarkan kepada siswa. Jika

kita bertanya kepada anak-anak sekolah siapa yang menemukan listrik'l

Makamerekaakanmenjawab:ThomasAlfaEdhrson.Bukanhanya
diajarkan dan dikenang bahkan dibuatkan patung untuk menghormati

iosu-jurunya. Akan tetipi tidak pemah ditanya siapa pencipta bulan'

matahari dan bintang? Padahal bulan, matahari, bintang, udara dan

.ipruun lainnya di alJm ini lebih besar dan merupakan kebutuhan pokok

umat manusia di mana pun mereka berada'

Demikianlahterkadangtnatlusiamenjadisangatbodohdihadapan
sesuatu yang sangat nyatal Sebab, yang buta bukan mata kepala tetapi

mata hati.
ContohlainyangmembuktikanbahwakekuasaanAllahdiatas

segalanya. Ketika ma-lam tiba. maka manusia menghidupkan lampu dan

menyalakan penerangan di rumahnya, sesuai dengan kemampuannya'

Xamun. ketika siangltiba dan matahari menyongsong dari ufuk timur'

maka lampu buatai manusia 1tu kaiah dibandingkan dengan cahaya

yang dipancarkan matahari tersebut'" 
bemikianlah, ketika ketetapan Ailah berlaku, maka tidak ada satu

kekuatanpunyangmampumenghalanginya.Demikianlahkitadapat
menyaksikan kek'uasaan Allah di alam semesta ini sekaligus

memperkokoh kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Saw'

Contoh lain, ketika Allah menjelaskan tentang azab orang-orans

kafir di neraka kelak. setiap kali hllit mereka hangus, Kami ganti kulii

ntereka dengan kttlit yang lain, sttpa.r-a mereka merasakan azab. (QS

an_Nisa, t4l: 56) ,tyaiini menegaskan siksa tubuh yang difokuskan rasa

sakitnya puou t,tit. Penelitian kedokteran membuktikan bahwa rasa

saklt dltimbulkan bukan dari otak atau dari anggota tubuh lainnya, akar:

tetapi terfokus pada kulit. Buktinya ketika kulit dibius lokal, maka bius

itu hanya berpingaruh pada anggota tubuh yang dibius saja' hingg;

pasien yurrg aiuirs dd;k ,rr.ruiuku, sakit sedikit pun saat diambi.

tindakan medis. Demikianlah penemuan ihniah memperkokoh wahlt

yang diturunkan Allah kepada nabi-Nya'' 
fuasih banyak penemuan ilmiah lainnya yang menguatkan fitmar-

Allah dalam Alquran seperti bulat bumi, peredaran tata surya dar

gerhana. Singkatnya, bahwa "ilmu" yang dimaksud dalam ayat ill'

il"n.ukup sJuruh" ilmu syara'i (agama) dan kauni (alam). Berkaita:
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qadian di alam semesta ini Allah menegaskan dalam firman_tah' tidak ada Tuhan (yang berhak'iiseTnooq melainkan Dia
?.kakol lagi terus menerus mengurus (makhluk_Nya); tidakt d@ tidak tidur. Kepunyaan_Nya apa yang di langit dan di& yang dapat memberi syafaai ai ixi2lhh tonpo izin_Nya.qemhui opa-apa vang di iadapan mereka aon'ij ;;:;;;;gbt mereka iida'k mengetahui apa_apa dari itmu Attaht qN vang dikehendaki_Nyo." (eS aj_Baq arah l2): 155)
I Allah selanjutnya ';lt -* itulah yon[ b"no, menunjukkan
Eamn yang hakiki itu hanya ada satu yaita yangberasal dari. Tidak mungkin terdapat dua kebenar in dalim;r, ;;;il;
Yq yang boleh *.ri-bulku" U.U"*pa kemungk inan ataurdisebabkan ketidaktahuan. r'

:r-:,*"g mengatakan: ,,Saya yang mengantarkan si Alil oan sekarang dia telah terbang.,,Akin tetafi salah ,.orurghg", mengatakan bahwa Ali niasih b"ruau Oi rumahaya danagtat dan orang itu baru saja-melihatryu. f"tit 
" 

Ol"#rf"rg\li temyata benar bahwa dia di rumah.

T .ri Ali menjelaskan bahwa ketika ia di bandara,-M:" 
ry:?l^/at lagi diperbaiki uniuk^ waktu yang tama,

ry JIr? Ali) pulang ke rumah. Maka datam hat ini kedua

3-T:a:llh benar, dan tidak ada yangberbohong.ru naq datam ayar ini adalah kebeniran yang iidak dapatt tidak pula berubah-ubah. Inilah t.U""uru" yang hakiki dan
*ban1a dimiliki oleh Allah. S"Aungf.ur? akna ,Aziz adalahliti kekuatanyang sempurna_sehinfga fidak ad,asatu apapunmgalahkannya atau memak.rryi.'siai ini hanyalah #lti.^yang mengandung makna mengancam. Kemudianrgan sifat kasih savang al_fuamtd yang"Maha terpuji- S-ifat
$a1. sikap optimi.tir Outu* Am fru-rnUu_Nya agar terusi kasih sayang Allah S\Mt. {<*x

(eS Saba' pal 7)

.:q.,fi{"Kr,S" W;j,rj6: *+1*,4&ti; kS;
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Orang- orang kafi r b erkata (kep ada t e,m an-temanny a)' " M aukah

kctmtr sekalian kami tuniukkai kepada kalian seorang laki-laki

yang memberitakan keiada kalian bahwa apabila badan kctlian

i, h7, h o,r r rr s e h an c ttr - h an c urnlt a, s e s un g guhnv a kamu s e kal i att

benar-bettar (akan dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang

baru? "

Suatu pemyataan membutuhkan kepada orang yang mengeluarkan

pemyataan dan trSuan dari pemyataan itu sendiri. Dalam ayat ini yang

mengeluarkan pelxyatuut udutuh kaum kafir yang ditqukan sesama

mereka. Adapun yang dimaksud dengan rajul laki-laki dalam ayat inr

uourur, baginda Nabi saw. Disebutkan dalam bentuk nakirah untuk

maksud pJnghinaan dan pelecehan terhadap diri Nabi Muhammad Sau.,

Banyak iitemukan dalam Alquran ayat-ayat di mana kaym kafir itu

menun;ukkansisikebodohanmerekasendiri,seperlifitman-N1'a
"Janganlah kamtr memberikan perbelanjaan kepada 

-or-ang-orattt
(Muhajirin) yang acla di sisi Rasilttllah'" (QS al-MunAfikfrn 163l: 

-

iurpu *"i.ku ,idari, dengan mengatakan: "Rasu1u11ah", maka merek;

sebenamya telah pula mengakui bahwa Muhammad adalah utusar

Allah. Demikian pula dalam ayat utama yang sedang dikaji ini' merek'

mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah pembawa bent'

penting an-rtoba' 
Kala an-naba' memiliki makna berita yang sangat penttng yang

harusdiketahui,sebagaimanayangdisebutkandalamfirman-Nr:
Tentang apakah *"rrIo saling bertan))a'tarya? Tentang berita |ati:

besar. (QS an-Naba'[78]: 1-2)

Kata at-tamziq berarti membatalkan atau menolaknya secar;

keseluruhan sampai bagian terkecil. Seperli meleburrrya besi ketik,

dipanaskan sampai derajat tertentu sehingga menyatu selunt:

Uugiunnyu. Demikian juga dengan tubuh manusia yang hancur bersar-

;;;;"".,rr.r, tanah ketifa dik;umikan' Sebagaimana yang disebutka:

dalam firman-Nya: Mereka berkata" "Apaka! bila ka.mi .telah 
lent'';:

(|ratncurl cli datain tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptct';'

,t ang bartt. (QS as-sajdah [32]: 10)

penolakan terhadap hari tebangkitan juga dijelaskan_ Allah dala:

ayat lain: Qdf. Dem-i Alquran yang sangat mulia' (Mereka titi';'

menerimanya) bahkan ,'n'ik" tercengang io"'o telah clatang kepu' -

mereka seorang pemberi peringatan tlari (kalangan) mereka sendi'-

maka berkatalah orang-orang kafir: ,,Ini adalah Stlatlt ),ang cttl:",
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':";ii korni seterah mati dan seterah menjadi tanah (kami akan:. .' Ittt adalah suatLt p.engembalian yong ridol, ntungkin. (eS
,, 

,,r3il1y_:!^t, ini i"1ur. sekali ;;i*" kaum kafir ituFri kedatansan hyi - t ebangtitan pengingkaran ir;
ff,.|1l*a^1!iera ad.atah;*;;;;; yang takut akan siksadh,ediakan rii;i,-^;;;;1;,-''#:'"BJfff 'ffi1#",.,,}j;
!for".uk?" tetapi karena.mereka mengetahui akibat perbuatan
*:mereka lakukan selama ini. c-
j .'r';'rl radid menunjukkan pengerlian bahwa Alrah Swt akan*:'"'an 

manusia itu kepada t":".di", ,.mula. Har ini tidakrah

;., .-.r.1 _lf 
y aknya manusia membalikkan pakaiannya sehingga

(eS Saba, J3al: 8)'";i\ 
ij1 J,+ "* j 6t;i & ijii

-,4^ /,-
'',gj ##be(;-st3r;-ii

' : -" ..,: tlict mengada_adakan kebohongan terhadap Allah;,* - ; ;.i:allanya penyakit gila.? 
.' .@d;i, rctapi orang_orangj '* ' :eriman kepada negeri akhirat berada-dara*iit roo'i

dan kesesatan yang jauh.

' ;' :=:ani gila atau 
-hita"ng 

ingrt;;,;;i,-#-"tTf#"r*T#;
'-i: : "{ memiliki nilai sam-a sefali. M;;;"p" mereka menuduh;r :::lan giia? padahal mereka ..U"fu'r"r,u telah menuduh*:,.-:_:tad Saw pendusta. Jadi, orang yang berboh"G i;;"1";,' -;:*:upi kebohongannya, maki *"i.ku U"*plyu ;;;;ki "::. den_qan berbagai tuduhan untrk *"nutrli,;U"r"il,
- r:': :rereka menuduh Nabi Saw dengan berbagai tuduhan,ir^:-. \abi Saw terkenal,dengan t.lulirunnya, maka paling

:-- 
. ..- r an_q terdap atpadadiinya. i;;;,n, merupakan upavarr- *-r*r. menjauhkan umat dari ajaranv"rf;r;;;spuru, 

updv.

r';. : s;3T \-ang sama,.tuduhan i..puou xiul naunarr_ud sr*
'r" -. : :endusta adalah tuduhan yurg .ungut murahan. Sebab,i1,r_.- *-poenal 

kalau Muhammad iti uajan;;;;;^;;ilffii
l;:,--.u-iYf..-T-.:5, sendirilah y*g *.,rberikan getar- ;- _..:u qt_anun yartu orang yang jujur lagi tepercayu. 6t.t
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karena itu, ketika Allah Swt membantah tuduhan-tuduhan tersebut, Dia

ingatkan akan keberadaan Muhammad yang telah hidup di tengah-

tengah mereka selama 40 tahun. Bagaimana mungkin kemudian ia

berdusta padahal sebelumnya ia dikenal dengan sosok yang sangat jujur

dan amanah.
Sestmgguhnya aku telah tinggal bersamamrt beberapa lamct

sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkanrla?(QS Yfinus [10]:
16) Bukankah kalian wahai orang-orang Arab Quraisy terkenal dengan

balaghah dan tingginya tata bahasa. Bagaimana sebenamya kalian

memahami makna al-amin?
Jadi singkatnya, tuduhan gila itu adalah antisipasi mereka kalau-

kalau tuduhan dusta itu terbantahkan sendiri dengan keadaan

Muhammad Sau'yang terkenal dengan al-Amin it:u.

Kemudian Allah menjawab tuduhan gila itu dengan firman-Nya: -!
.t4)t )>tb)t1'.,rjijr j if\u,l,iI x J-lt (tidak), tetapi orang-orttng

yang tidak beriman kepoda negeri akhirat berodcr dalam siksaan clat:

kesesatan 1,-ang jauh. Bantahan ini mencakup kepada seluruh tuduhan

dan merupakan bantahan yang sekaligus berisi ancaman.

Dalam firman-Nya di tempat yang lain. Allah Swt menjelaskan

kepada Muhammad Sarv mengenai keadaan itu untuk menenangkar
jirvanya. lhtn, cleni kolant dan upa rong mereka tulis, berkat nikmii

TrLhannttr kamu (Mtrhammad) sekali-kali bttkan orang giltt

SesLutggttlttryo bagi kamu benar-benar pahala yang besar 1;ang tidu'
p ttttts - p rr ttts ry a. s e s un g guh ny a kamtt b e n ar -b e n ar b e rbu di p eke r t i y ar t':

agLulg. (QS al-Qalam [68]: 1-4) Bagaimana mungkin seorang yang gr1'

disanjung dan mulia? Tentu ayat ini merupakan "pembersihan" terhada;
jati diri Nabi Muhammad Saw atas tuduhan keji itu.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sejarah tentang kisah kehidupa:.

Nabi Muhammad Saw yang terkenal dengan akhlak yang mulia. Belia-
dikenal kaumnya sebagai orang yang sopan dan santun, sayang kepad:

yang muda dan menghormati yang tua. Beliau jauh dari judi, minuma:

keras. petzlnaafi dan segala macam kejahatan yang mentradisi c-

kalangan anak muda saat itu. Bagaimana mungkin orang yang mulr-

seperti ini dituduh gila, pendusta dan penyihir. Sebab, tuduhan-tuduh;:

itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak ber1noral dan tidak diken,

memiliki integritas moral yang baik.
Oleh karena itu, setelah Allah Swt menjelaskan kekeliruan tuduh.:
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.-.,ngannya, maka Allah Swt mengancam mereka dengan:.: dan hukuman yang berat. -,,r.iiir C l14luri*"i_\ ji i.iuk), tetapi orang_orang yattg ticlak berintatt kepada, :eroda dalam siksaan clan kesesatan yang jauh. Jadi,-,:: merupakan balasan atas tuduhan keji yang mereka.:: \abi Muhammad Saw. )F**

(QS Saba' pal:9)

;,af 4 r"* t1j &S'6, t1 dlg;)f
-..-'.'- ' G t15i?, ii, jj";*r 4JtG

'O#r;{J-'isQic
" - -. -t: ,iiereka tidak melihat langit clan bumi yang ada cli' -"- - . -- ,. .itut di belakang merekai Jika Karni menghenclaki,

. - : -;i-irrtl benamkan mereka cli btmi otau Xam'ii;'r';;;;:"i i.-.- .".r;l;61 gumpalan.dari langit. Sesungguhnyo poao yo,ngt' "' - "., r'ettar-benar terdapat tancta lk"iurrorn Tuhan) bagi;,riap ltamba yang kembali (kepada_Nya). 
/ - -'o'

;- ,:: ,. an_e diajukan di sini mengandung makna teguran.;:( :,:gkin mereka melupakan tanJa_tanda kekuasaan Allah..r-r r:ri.ri telah menyaksikannya dengan nyata. Sebab, manusiar r :-: semesta ini menyaksikan tanda_tanda kekuasaan air"r,r,*_ :.rrotahkan 
laS_l ,l1dat 

,d, 
:l1r_ pun yang menghalangi' -'-r-r' nen-vaksikan kebesaran Allah di ;ra; ..*J.irlri.-: -:-.-sta menyaksikan matahari, bulan, bintang, ;.*;;; ;;,:: :. :-: di -iagat raya ini.;*" ::: oenda-bendayangbersinar, di laut ada gelombang dan:*-.r:i jurang. Bagaimana mungkin _unu.i*u *.ngin-gturir: -. :_. sementara mereku a.ryu[.ikannya. Oleh karena itu,:r :r-.:r.tn ancaman yang sangat menakutkan kepada manusia,'r: r -r;r..,adari kekeliruan yang telah mereka lakukan.; : :-::ciptakan alam semesta ini berikut potensi yang ada di. -.- -r. -,esejahteraan manusia itu sendiri. 

^S"Uugui,f.riil;
l *: : s::antiasa mawas diri dan mengoreksi Oirinyu-Ou.i: - ..:rr sebuah hadis Rasulullah Suw UersaU au, ::tiiotio
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saya dan kaumku adalah seperti seorang lelaki yang mery;alakan api.

kimuclian tiba-tiba ktlat clcm laron datang mendekatinya. Kemudiatt

saya menarik pinggangmu (agar tidah masuk ke dalam api), sedangkatt

kalian melepaskan diri dariku. " (HR Bukhari Muslim)'
Allah memberikan jalan keluar bagi setiap manusia yan-s

menghadapi masalah sekali pun dia adalah olang kafir. Allah juga

memlbuka^pintu taubat bagi hamba-hamba-Nya yang hendak kembali

pada-Nya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:
i,s"ru,rgguhnya Allah lebih berbahagia daripada seorang hamba vattg

menemukan untanva yang hilang di tengah Padang pasir'" (HR

Muslim).
Bahian bagi orang-orang yang telah lanjut usia atau dalam kondisi

sakit, sewajamya membuat manusia semakin mendekatkan diri pada-

Nya. Setelah sembuh dan menyadari kekhilafan pada masa lampau.

*uku diu mulai memperbaiki diri dan bertaubat pada-Nya. Sehingga

kelak ketika dia menghadap Allah pada hari kiamat, dia hamba tersebut

dalam kondisi bersih dari segala dosa dan noda'

Dalam sebuah hadis yang disebutkan Imam a!-Ghazah dalan:

kitabnya ,,Ih-r-d ,Ulfint acJ-Din,' disebutkan bahwa sebenanrya langit.

bumi dan lautan merasa geram dan keberatan dengan tingkah laku

manusia. Mereka meminta kepada Allah agar mereka diledakkar:

sehingga menimpa manusia yang durhaka pada-Nya. Langit berkata
,,Ya Allah... izinkan aku untuk runtuh agar menimpa manusia yang

telah Engkau berikan nikmat tapi mereka tidak bersyukur'"

Namun Allah Swt berkata: "Biarkan Aku dan makhluk ciptaan Ku

Karena Aku telah menciptakan mereka, maka Aku aka:

menyayanginya. Apabila mereka bertaubat kepada Ku, maka Akuia:

kekasih mereka. Namun, jika mereka tidak bertaubat dari dosa mak'

Aku jualah dokter bagi mereka". **>k
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*nu !2 +/A
IEF.d}.DAJAN YANG DIBERII{AN KEPADA DAUD ASTUTT 3qS6UASAAN KEPADA SUiETNNAN AS

= ,.i.,- ,2. 
(QS Saba' [34]: 1o-11)

-._aJ,_. ,tS J\;;J5V;;tiln\: i, *
-, . 

,j ,- ,r/- / / / >zst /a ,,-i qr*t ,;t* J*t,j O j,j"Li 'iLlG
",'i4'b!3 6, ;;r:J$Cs;S

'- '- ''rt-t ct terah Kami berikan kepacra Datrcr karttnia dari:_,ltti berJirman): ,,Hai grrring_gurtmg clan bunrng_- '.,' ,t:bihla.h berulang_ulang bersama Datrcl,,, dan Kami
, : t k k on 

.b 
es i untukny a. (yiitu) bu at| a h tr 11 r,' i 

", 
i ) r,, g. .. _.t.,irut ukurlah anyomann.ya,. dart kn,ioka,rlai n,iroto,

.\e.strrtgguhnl,a Aku melihat apa yang kantu kerjakan.
.:r memaparkan bahwa Dia akan mengampuni dosa_dosa--:s Derbuatan mereka kepada diri NabiMuhammad Saw,

*r l./LruLrclrclir rlcreKa Kepada dtn Nabi Muhammad Saw,-::relaskan berikutnya tentang nikmat_Nya yang begitu
'- - ::lanusia mendustai aiaran inu^o rlan nrenoit ,rri t ^._.^
. _,1olrLr)ra rlenoustar aJaran agama dan mengikuti hawa.,-i] 

*y1,J:l"l^::Tbukl qiltu ,ahmat dan raubat_Nya*r ^,vr,uur\o purru rarrrlat oan taubat_Nya

_::. 
b.T*bat dan mengakui kesalahannya. Seakan_akan

rllJrlnl:^6 l,^-^^)' -.:ngatakan 
kepada mereka: ,,sudahlah! 

Jangan tagi kam;
-. !rmu. Tetapi segeralah bertaubat sebab rahmat ,{llah itu* :emba-Nya.,'

- - :::buat salah, maka ketahuilah bahwa di antara para nabi*. ,.;-:kan kesalahan. Namun, mereka segera memperbaiki- - ::kui kesalahannya. Oleh karena itu, Allah Swt
- - .. ..h Nabi Daud t1": ayat.utamayang sedang dikaji ini.-. ::da ayat lain Allah menjelaska, Outu_ firiran: brua' .t Kam.i mengujinya, *oLo io memirto ampun kepada, !1!\.uttgkLtr sujud dan,bertaubal. (eS ShaO ;iS1: 24... -:h kamu merasa malu untuk -.rg"t"i tJrufufrur'au,:-:-r.rr. 

.Sebab, para nabi p* melukikan kesalahan dan:-: . ;:1lub?t. Demikian juga dengan Nabi Sulaiman ; fi;-' ::r i-rnn.&1-Nya: Sesungguinya Kami telah *";g;;. .'--;,iii .lctdikan (dia) tergeletak cli atas kttrsinlto ,nOiglo'i' :';': l;orena sakit), kemudian ia bertaubat. Ia berkata;
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"Ya Tuhcutktt, antpunilah akn dan ontrgerahkanlah kepadaku keraiaan

),;;; ttiiiotk 
'ctinitrki 

oleh seorang pLtn sesudahku, sesungguhnya

Etrgkaulah Yang Maha Pembeii"' Kemudian Kami tmtdukkart

kepadanya "gi' 
y''ug berhembus clengan baik mentu'tfi ke nrutru sttju

yorg ailr"lrrnirt i*ol dan (Komi tundukkon ptia kepadany'a) setan'

'r"rli, ,\emuanva ahli'bangunan dan penyelam' dan setan yang lain yang

terikat clalant belenggtt' (QS Shad [38]: 3a-38)

Maknaal-fadhladalahkeutamaandankelebihanyangdiberikan
Allahkepadahamba-Nya.AllahSwttelahmenganugerahkankepada
Nabi Daud u. r."riu-,i* yu'g bunyuk yang tidak diberikan kepada

Nabi yang lain. eifril *l"ginugeiahkan kepadanya kekuatan dan

manhaj. Di sampin* n.,, etLn Swt.memberinya kekhususan yaitu

mampu melembutk'ai Ufl Utti, sebagaimana firman-Nya Bertasbihlolt

bet'ulang-ulattg bersaml O'u'l' dan Kami telalt melunakkan besi

untuknya. (Yaitu) buatlah baitt besi yang besar-besar (QS Saba' l34l:

to-'rtlu" 
hakikatnya selur-r_rh manusia mendapatkan nikmat dari Allah

Swt, hanya saja para nabi dan rasr:l itu memiiiki keutamaan yang lebih

auripuJu *un.rriu biasa' Dalam hal ini Atlah Swt menjelaskan mukiizat

yang dimiliki Nabi Daud daiam ayat .r,.'r;Jl U tlf''p:t'''^ti ;)i'J(t \hai

gunLmg-gutlttt1g, ttlang-ulartgilctlt mengucap tasbih . .bersanla-sant';
clengart Nabi Daucl, clin 

"nhlai 
burttng-burung (bertasbihlah bersamct-

,onio dnngonn.va)!" jttga telah melembutkatt besi baginya'

Dalam ayat ini'ad"a tiga mukjizat Nabi Daud yang disebutkan d.

antara sekian uurvur. *.rtlizatying diberikan Allah kepadanya. Al1ah

memerintahkan kepada gunung-gunung untuk mengikuti b.acaan N1l

Ou,,J yu.g diambij da. Zabti berupa zikir. Dalam pada itu, ayat ttr

*.rr.rrl1.rkf,un bat wa Daud mengetahui bahasa gunung' Jadi' gunun;

pun memiliki banasa tersendiri *.I-tir-tggu ia dapat berkomunikasi denga:

Daud as. Selain itu, gunung Juga mampu mendengar zlkt yang diba;'

Daud as dan ikut mengulang-ulanginya'

Dalam ayat ;i;-J,J.t;rku" 
-puia 

bahwa benda-benda mati jr-r5'

befiasbih -.r1r.iku,' Al1ah Swt, iebagaimana firman-Nya 'Tidak "' -

suattt pun *"toi"i'o' bertasbih dnigan memttii'ltly'a' .tetapi 
kar -

sekalian tidak mengerti tasbih merekt,,, (QS al-Isri, [17]: aa)

Sebagian orurrf,otngatakan bahwa tasbih para benda-mati itu ada.':

tasbih sikap (rasii tt aindD bukan tasbih yang diucaP!1n (rasb-i\1 ' 
-

maqdl).Pendapatinisangatkeliru,sebabAllahSwttelahmenetap|'-
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lllllr

i.

ill, .

*:r.-5,: tidak dapat mengetahui tasbih benda_benda itu. Oleh--: .: ':k rnemahamin ya, makakita tidak dapat pula mengatakan. :.-::nda itu tidak berlasbih.se.uru ,.upun tetapi sikap.-. 
__ )ans mengatakan bahwa tumbuh_fumbuhan. gunung,-''-' r"'nda-benda rain secara rrrririrrr"ii.rak berbicara. Kirar:. ; : ilenurut kami, mereka memiliki buhuru i;;;;ilt ,rr€:. .._,. nrengefti. oleh karen; il:-;;; yang menyebabkan..-, campur dalam permasalahan yang kamu tidak

-- . , \lengapa pula rnanusia mengingk arrnya?

: 
.lluli"r," Allah renrang orolh fr.u:r dalam firman_Nva:_ .t\t,ut uengan.!"yuji Allah, (demikian pttlal para. ':,'.; rokut kepada_Nya.,, (qS ar_Ra,aO 1f :1, 13) Demikian: r:rr malaikat bertasbih. Sebagaimana l.iir, Oii#irffi;- - - :.rr* a seJiag benda di alam ;;.;;;; ini memitiki bahasa.:- -.- dalam berkomunikusi. SeUuguimura kita dapatidalam: S'.,:iman yang berbi.uru offi"ou*r* Hud_hud dan: :nr- l\ at yang sedang t<ita t<aj; ini menjelaskan bahwa

_... .1il1;dalah 
bahwa atu rll.*ufru*i bahasa ;;;d;;;

: :r:.r;:kan br.li besi. lrrfonnuri iii'_"_U.rikan pemahaman, r:r,.,,..: besi-besi itu menjadi f"nuf. Ai iurrgan Nabi Daud as.--... .rar r.ang dibentuk menjadi il;; oleh anak_anak-,.. Sebab, sebagian pendapat 
"i.rg""t* bahwa Allah

--- ., {kan tetapi jika 
1ry _rr* terladi mata tidak ada nilai_:-:ntr-i\-o. karena 

.tidak berbeia dengan kemampuanr ,. sementara mtil<1izat adalah suatu kejadian luar biasa-;:-.Saan.

- - r:il bermacam rugarn kualitas. Semakin padat unsur:* : ::aka semakin kuat. Karen" t.;* pentingnya besi,
',t;1,.. .T_llyTrkuyy.u dari langit .epe,ti menurunkan... ;,nt ctplakan besi yang padanyu rertlapar kekuamn- - -: ,./ttgcti manfaat,bagi minisia. (eS al_Had id l57l: 25)- .:-: drketahui blhwa kata - orroto/*"nurunkan,: :,-:*:ertian turun dari atas k" b;;h. Allah sengaja
: l._',-]T lI* menunjukku, t.puou manusia bahwa_::.. -,c)r rroaK sama dengan benda lain di br_i ;;;;
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berasal dari proses daur ulang alamiah seperli m111ak dan gas bumi'

Besi memititi mantaai yang 6"git" besar tagi kehidupan manusia' Di

sisi lain, besi juga -.*pu[un f,ahan penting dalam membuat senjata

perang' ' tqi' '' '' '*t;:i 6'oitul buatlah bajtr besi
Adapun makna 1,J.ll ..l ;*1 trwu 

'f
yattgbescu.-besard.anuhtrlahant..amallnya.Bttat]rahbajubesiyang
berbentuk rajutan, tJlrggu lebih kokoh dan dapat leluasa bergerak'

Dikisahkan bahwa it-uui ouro as rnenghidupi dirinya dari baitul

mukmin sebab ia adalah pengurusnya' Maka Allah menur-unkatl

malaikat dalam U.rt,t ftfukl, daianglah manusia bertanya kepadanya'

"Bagaimana Daud ffi;-il;han?. i4aka ,*ululk* ^tt -u;1t<ata: 
"Daui

memiliki banyak t..,iu*uun dan kebaikan halya saja ia memakan hart:

Baitulmal".Ketik"U.ti'uitusampaikepadaDaudas'makadiapttt"
merasa sangat sedih dan berkata: "Ya Tuhan mengapa Engkau timpakat'

padaku Permasalahan ini?"
Kemudian Allah Swt mengajarkan kepadanya cara- membuat baiu

besi dan sejak itu prr" i, ,r.rr!nia.,pi dirinya dari hasil berjualan bai'.-

besi tersebut'
Baju besi itu konon dijr'ia1 dengan harga Vang m1h11' Setelah uatt-:

itu traUls maka ia buat iagi yang lain dan begitulah seterusnya 1;

menghidupi dirinya. o1.n tTur.no'itu. kira menjumpai perintah A1la-

dalam ayat ini: 'rJ' C 
';t3'1 bttatlah bctitt besi ittt sesuai deng';

kebuttltannttr.

Kemudian Allah memerintahkan '-:"*' at1*jJ w.
,jy 6;.a ttt* I

ketjakattlah kamtt (v,ahcti Dcntd dan tLmatmtt) amal-antal yan.g salc;

sesungguhttya Aku Maha Melihat akan segala ))ang kamu keriakci'

irrg"f,,i t eiit a kamu bekerja bahwa Allah Swt memperhatikan apalrL:

yang sedang kamu lakukan' Peringatan ini disampaikan Allah kepa;

nabi dan utusan-Nya yang jujur dan terpelihara' bagaimana pula deng':

manusiabiasalainnya?Sudahbarangtentuperintahtersebutlebihrre,:
untuk diperhatikan dan dicamkan'

Betapa banyak f.tiu *tfiflut pekerja yang bekerja dengan tekun :

bawahpengawasan-*u"dotnya'-Akantetapitetikamandoritutic''
berada di tempat, maka meretu pt"' malas dan bersantai-santai' Dai=

pada itu ettafr mengingatkan- setiap ?T"g 
yang beriman ke3,ada-\,;

;;; ;."g.tahui baf;wi penglihatu" 'q'uuh dan pengawasan-Nva tt;'r

pirnah luput dari hamba-hamba-Nya'
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., .l sekelumit dari kisah Nabi Daud as yang penuh hikmah:: rcp?d0 kita secara singkal.**-*--s 
qJ J(

,. ,,,, b (QS Saba' pal: t2)
- __i_U ry ,i: (,r_r\;rG3i 

e)iiii,t;
-.t.t' )lt+.'i_* j:I" j di,uJ 

-;r)f
,..4i,/,2-l-).<

:, n A t t t t, a n g i n ba gi S,yl o i n a n,' 4rir rr', o, o n a n n 1. a cl i' " -. .1, t ct d e n g an p eri a I a n a n s e b i I ar-io, [. rL o I an anny a,, .::.::,_,o dengan perjatanltl ,"brt;;";r-ta) dan Kami' ,,: 
!?l_br* bgin1tu., S,elagio, io'n:)i, adcr yang. .t{tttpoltnla (di bawah knkuZsronryi) clengan i:in

,: 
SilrSl,ang menyimpang di orroro mireko dori:r.t,t i, Kami ras aka" i"yri onyo- iit' nJro m, orrap i ny a m eny a I a _ ntt a I a.

:-: :&d3 ayat terdahulu telah dibahas tentang mukjizat dan-.: f,s. maka pada ayat ini did;;"t;;;ang mukjizat dan:.r-'tan. Namun sebelum kita memapartunnru lebih jauh'-:: \abi Sulaiman, maka perlud;i"*", tentang angin.- - :ernah dijelaskan bahwa ,r*f , 
-rrrOila 

disebutkan-' ialam bentuk 
T.,.frud tr*i"g"U""rr"t, angin itu_r ...ian dan azab o1l1n atan te?i)i' up,ualtu disebutkan:r..;k (plltral), maka ia m.elSandrrg *uLu kebaikan dan'- - ::ainr,ana yang dapar kiri br.;;r; f,

1 t r t k cr i o n,,7 i i, : 
1,1 

tr r. n t 
" 
i, a 

"-'* 
),'il :, ;i ;it 

r; 
;f;;--.,t ittr tidak nembiu.rkatt ,ro,-) prr'r:ang clilanclan.va,

_- .::tt.ltt repeni set.buk. rQs adz_-ozari"a, $\: 4l_411: .-..ttt inrlah a:ab yung kctnttt ;l;r';
- ' ,], (.tttgi, ))ang mengandunr not ,il!7!rriri'(d{

,,,,n,,,,,,,1_kn! 
ungin url,,k *"rlr),rru,, (tttmbuh_- -Hr.rr l15l:22). .r datang dari satu, arah 1mufradl, maka angin itu- - , kehancuran dan bencana. Se;;;J,r:ragaln arah m._uu*l-"k."p"r;,T:L#fl1 ti

105



TepsnSYe'nawtJrm lt

kebaikan.Halinidapatkitasaksikanketikaakanterjadinyaangintopan
dan puting beliung. i"gf" V"'g bergerak kencang itu berasal dari satu

arah.
Akan tetapi pertanyaan yang lebih pentinq ad.alah apakah Al1ah

menundukku. urgi, .,'t-,t XuUl Sulaimanitu dalam bentuk tunggal atau

plural? Allah tidak,,""""aufttan seluruh angin yang berhembus kepada

Nabi Sulaiman as, akan tetapi angin tertentu saja yang berkaitan dengar

mukjizat.Anginrtr'"tmao"giS-ulaimandarikejahatandankedengkiar'
musuhnya yurg lr",,Jut -t"y-e'u'gnya' Sehingga tidak ada musuh yang

mampu menaklukkan Nabi Sulaiman as'

Demikianlah ailah memberikan kepada Sulaiman kerajaan dar'

mengangkat,yu *"rr1udi utusan-Nya' Bahkan tidak seorang pun beran-

untuk menggugat 
=tJ.umun 

yang diberikan Allah kepada Nab'

Sulaiman tersebut,i;;;il; Naui i'tutrammad Saw' Dia mendapatka:

kekuatan yang tidak dimiliki siapa pun' Dia mampu memaksa apa da:"

siapa saja untuk memenuhi kehendaknya'

Berbeda a"rgu'- Jut*ah yang disampaikan Nali .M*u-T,ud !1:
beliau mengajak d;"g"' hati dai sikap yang lemah lembut" Mengq:.'

manusia beriman teiaOa Allah Swt tanpa paksaan' Oleh, karena tr*

AllahmengatakanOatamfirman-Nyat""IikoKamikehendakittisctt'''"
Kanti menurunkan ;;;;;, *"r"ko mukjizat clari langit, maka setratrtitt'"

ku cluk-ku dtk m e r e k a' t un dtk ke p a cl an! o' " (Q S asy-S yu' ar il. 12 6): 4)

Jika ayah Nabi Sulaiman as yaitu Nabi Daud .as 
mamp-

melembutkan biji u.ri ou" membuat baju daripadanya, maka Sulaim'.

mampu melelehkan kuningan'

Kala al-qithr berartt kuningan atau tembaga' sebagaimana dal;::

kisah Zulkarnain Allah berfirman: "Berilah aku tembaga 
-(',:""'

mencliclilt) ,go,.lrutro;[kon ke atas besi panasiar"' (QS al-Kahfi [1:

96) Selain it , -ot3i'u? XuUi S'tul*an as adalah mampu mengerahk':

jin r,rntuk t.p.n,irrgur,,yu yt i*-. i* 
'; 'J,.1 i 'sz!\ ;e1 (K';

mttdahkatt)sebagiattclarijilt.untukbeketjadihadapann,llaclengalli:,
Tuhannt'a' 

kkan bahwa menundukkan jin ' -
Kala"dengan izin Allah" menunJu

atas perintah du'i-iyu, bukan. kehendak pribadi Sulaiman as sep'::

yang diiakut un pa,u'd'kun' Oleh karena itu' Allah mengancam sei.i:

jin yang menent;; ptt*1'ft lllliman as' Sebab perintahnya ada'-:

fugiun iari perintah Allah Swt' ***
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(eS Saba,[3 ]: t3)

;: i: i *ursq :#; * er(4(,X..b;fi_
: :Kai 4G SWYP :;r 1( gei*e

i-'r.''-,',t.)l,"li,':,u::',,:*k.sulaimanapavangdikehlndakinva, :: -..,.,!_geaung yany tinggi dan patung_patLtng dan piring_r ' .. '. :trtg (besarnva) sepeiti kotim da,i periuk yang tetap"-!';_;- .ii tras tung'ku) alt"ar"i'i'i'oi:r"tuorgo Daud untuk: ' ". .'.,. rkgrr4, Allah). Seai*t sekali cta'rf hamba_hambaKu
yang berterima kasih.

tifirab berarti sedunh. E ffi ;ffi ,,:#li_[:11,, +*,,:1,,:ffi,"JH:.hl.o firman-Nya: ietiap Zaiaria' *irrt, untuk menemui

:;'oi:!',,,::,,:'o::,:,,'i:ffi ,ii';;;, Zakari a berkara.;.t;'i trtana kantu memp?.:t:l yr,l,irrrr) ini/,, Marytam.i-.uton ittt dari sisi Altoh ',. (eS Ali ,I_ran 
t3]: 37)

__i:u, quyng yang diukir a;t ,r*il.iu.r,r* manusia
'j:,i} l?l-",r:. llncul ai. u"nur. 

-iitu 
peftanyaan:::gkin Atlah Swt mengizinkan Nabi 

-i;rff;f'ffiril
";'?:*,1':,,?"':',:1'r:j:lrtu.ri",rlrrpatung-patung- ::'r:b kemusyrikan, dan Uuryu[ nuUi1ffi;firh*ffiffi

- _ .::nbah?,'
.:.uasal pembuatan patung bukanlah untuk sarana

^:T,.:.":*i*lrgan sebagaimana yang rerjadi saar ini.r,tikn1,a, 
.patung adalah" .uru* i;;"r*d,'oil"i"flil

.,.,n dan ilustrasi. Sebagaiman, ,rr* Oidapatkan pada-:Jahulu untuk mengingatkr, ,ruorri7 akan k.han"rrun:' -rorefl? patung itu mengisahkan tentang hal itu. Akan
.:Ir.1^,911111!., 

tunssi. menjadi sesembahan dan:,-rk. maka ketika itu ia -"r3uai ;;;#"il;'h#l:
-";,: adalah talam besar tempat makan, layaknyapiring

.;l:ll,I"i:r:y:! _p",1si 
atau sumur yang ruas- :,r besar. Kata ini merupak-a" tr"rrri" (i"*ffi;t#l;

-:- :Uk3 memberi makan orang lrir.'-".- ,:::nrradisi di kalangan bangsa Arab. Nabi Muhammad. .:r besar untuk -ukun U"rrl_rt"tif.u U.fiuu tinggal di
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Mekah. Demikian juga ketika raja Abdul 'Aziz membangun kota

Riyadh (ibukota Su.rJi 'A'taUia), ia membuat talam-talam makan yang

besar. Bahkan tur.* ;t;;r' boleh menampung seekor unta di

dalamnya. Aku (Sya'rawi) penrah memasuki atase Mesir di Mekah' dan

aku mendapatkan talam *ukurruo yang begitu besal' B?hfi" aku sendin

sempat mencoba u"rJ"i Ji dalamnyi dan seluruh tubuhku masuk ke

dalamnYa.
Atas nikmat yang begitu luas dan banyaklya' A}?h mengingatkan

nabi-Nya ugu, b.rr1n-k*lAttut' tidak hanya mengajari kamu makan dan

hidup, akan tetapi m""guJu'l bagaimana bersyukur atas. nikmat yang

telah .ianug.rulrtur. i1frf.", nikriat adalah sebab utama berkekalannl a

nikmat itu pada diri seseorang' sebagaimana Allah berfirman

"sesungguhnya iika kamu bersyikur' pisti Klmi. akan, menambai"

(nikmat) kepadamu)' iqS fUtaf'f1n 11+f' 
7) Perintah untuk bekerja c-

ayat ini dalam p.,gti]u" b9k9r:alah-secara maksimal dan berikar

bantuan bagi orang yang tidak bekerja'

Umar ra pemah mendengar seseorang berdoa: "fa e!!y!t"f a*k:nli:"

aku masuk di on'o'o ha"mba-hamba Mu yang sedikit"" Doa lt*

menimbulkun p..turryuan di dalam diri-Umar' dan beliau pun befianr"

kepada orang y""g;;;;;1uJi um" maksud dari doanya tersebut' Mak'

orang itu berkata: "Tidakkah kamu membaca firman Allah: q'+ "']"'P:

"rl*1, seclikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih' \QS

Saba' [34]: 13) Sangat sedikit man-usia yang bersyukur atas nikmat yai;

telah dianugerahkai Allah kepada mereka. Kebanyakan iupa bal*r'-

kufur terhadap nikmat tersebut' *8*

(QS Saba' [3a]: 1a)

,y;i ;s;i Y'at {" 
"e; t' e;i e7" \;i3 \5

;:;ii b# G( i J A ;* i fr' krA te' *e
O +e5( -\3;ic\;4(

TatkalaKamitelahmenetapkankematiansulaiman'tidakadct
yangmentmjukkankepaclamereka-kematiannyaitukecualiraya}
yang memat ,""-i""ii"nya' Tatkala ia telah tersungkur' tahulalt

jin ittt bahwa kaliu sekiranya mereka mengetahui yang gaib

tentulah mereka titlak tetap dalam siksa yang ruenghinakan'
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t Aiiah Swt mencrhrrr -.,^...^ \r r . ^ 
--=--

Eekit ;; H##'.l[,,#ffi *irr,1 
::] ::an a s 

.ranpa s e ba bE.ry tidak mesti ait"rr1,,,,l"T:',.l'-:i' mt menuniukkan bahwa
r rtab. oleh karenuketahui 

sebabnya. karena kematian itu sendirir 
rnserra; k;;;# il!#;;;;ff*l:: o,o;;;;x;,,

* #,"i,!^'o'!#:*i q'i)l(q'{L N;:, ,{;r: ,{,'" dan

Si*-ffiil,ft lTl,;;,{,jffitiffi [,*::l*;I3-rl selama o..ourun-uu;;::iJ'ns sansat rendah dan

:ffi,+:,i#ftpl*,,,,*.#q#i,+ff i,#d?if13y mengira urr,*" 
-oir'.:; 

" 
:Ii*1, 1,.:.*y1 nyaw any a,

:.6ffi;;rtwa 
dia sedang beribadah. ,ia^ilZi i^lrr

;+g u"n*ii1, iJan 
vans diperintahkrn srtuirur;1i.:;,

l"- ::r me-,^^r-^ 
rusmengawasinya.. - merupakan bentuk-bantalrin r..-- 

=-'ralrui yang gaib. prarr,ri'r.;;r::fll"1dak rangsung
_ - 

.: a n s rn ereka . rj: 
:.1., 

u.ri ir l r r j,",:1.##: ;r; il:i:''' 
lt 

^'u,'1,,n;;rf::'!u' 
pn'gii,'iii1 i metihar kamu dari,, - i,.u.i,, i.o'^:,'i{::t,:,: ;,,,J1{f#0, ffi;* *;f U*_ .rngkar meniadi nr6i ,io, iu;;i;i, seturuh jin tidak-" _ ,ri berita dari Iangir.. S.UrU. of fr,i^r.,rn merryediakan-, ::. jrerlerang merekl, ;,.r-#ri?,r1ju u..u.uha mencuri: 

, Hrl ini diregaskrn Aulu*'nilr;:ri. . menctengai r:::::r.ni" 
a;;;;;;iti;;'u?:::rf 

,,ff;
..,: ttpi yang mengintai (untu'k ir"irnornral ,,(eS 

al_
uarmarl as wafat dr
hmakeram";;;;;":T#l-:!J"f:?,,i:r:^J:^.#{^;
tdak ada yang menunjukkan kepada

{JX{!{' r:::,#{;': r yy i -.o, 1i t,i, r*,", J' *:":;':;i

l"3f J:Tt;[T#Hr[,:rt,U; 
;x:; 

:,:,ff;
rc menjelaskan bahwa t^*^;;*irntt 

"iman 
as fidak
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beraturan karena ia tidak lagi bemyawa sehingga tidak ada kemampua:-

"","f.mengarahkantubuhnya'. 
.1 "

Adapun n'**-;;;'*';' ir'r;jr ; '4 
6 niscava mereka tidLi'

tinsgal sedemikian't'monyo ii dalam azab (keria berat) -)'tl/r-:

minghina.Hal ini #jffi+; t.puAu t lta bahwa pekerjaan itu ber.

dan menviksa '"t;;il' 
Sekalipun ;;;k; peterjaan itu tida"

meletihkan tr-rbuh ;;iJ, I"pi ,"t"vi\sa iera.saan -:.TIi' Mengap'

Sulaiman, rulu *t"ill';il*;;t'i"ur'ru" pekerjaan itu kepada sela':

mereka. .-i-^^L.-, "Bagainrat:'
Keadaan ini mungkin menimbulkan pefianyaan:

mungkin r"ttotu"g'-ile?usa tt"tttt" J;;*t'"n' 
"'1y:'t5ahkan 

ole -

seorang nabi?" Y"il';;;i'od dulu* ayat ini dengan jin 
'adalah 

sei':

yang ditundukkan'iil#il;" Jip.r#"rrran bekerja u.tuknva'i:':

bukan semua J1n sebagaimana. yans disangka sebagian orai''

Sedangkan otu'lg-o'ur-r* y-ut-'g ut'imu"-f,u"' iin 'vang 
baik tidak mas--"

dalam pekerjaan :J;":.ffi;*u 
-..r.r.u 

tidak merasa keberatan sai:".-

sekali' 1 -,^:--^ia ,'licinosrrns secara singkat dan dipaparlt: *

;f f*,ffih'Jlril1tj1;'"fl?::H;;;";*''i*i""'vu*"'1'tu't'
;;;;;Geri Saba' dan PenduduknYa' 

* * *

KEINGI(ARAN I{AUM SABA TE-RHADAP
'r.ffiili er,r,en DAN AKIB+IIIIA

(QS Saba' [3{l: 15)

o)).ez / 'z ' (,".'-':'r"

,-VJ,V: W. ;f ou'j+ *'". f ep.
t' w y;r';+'ii:l;r-ts &; o4,

Sesungguhnya bagi kou* ioUo' ada:anda (kekuasaan Tthan) di

tentDat kediantatt #|)il 
""'tt 

dua b,uah kebtttt cli sebelah kanatt

dln tli s eb e I ah i""'' ii'i"'- i- a m e r ek a dikat ak an ) : " M akan I a h

olehmu ao,i r"inii iang (dianugerahkan) r!ln,"*y^Y

bersvukurlat' to'nu t'eplaolXyo 1l'tigerimu) adalah negert ycttlg

tt a ik d an g'h';;; ; ;;'i't'ri i i "n 
*"r on g M ah a P e n g a mp ur t "

Adapun hubungan antara kisah Sulaiman as dan negeri Saba' a;'

ba h w a k isa h men a'ii' i; i ;' ;; :iil:*lL l:"l1ll 3' ::'I H[ Iylltbahwa kisah menartK lm rrl.,,uvrrLam-^' "-, 
i"flrman, Balqis dan bt':-m

ffir."il;;;imu"u diketahui bahwa kisah
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': krsah yang popurer yang menceritakan tentang akidah

i' yang berarti airSanlah bin Musaik al_Muradi p.r;; befianya kepada' rentang asal_muasal nama Saba,. Maka Nabi Saw.'.r',i a Saba' memiliki sepuluh o.urg urrf. Oi *,u*ryu,\lazhaj. Anmar, Ghasian, ,amilih 
dan Juzam serta

-L

;;ffiffi;;I -_
illn All1hot h^-.,- l-^ O ,dan empat pergi ke Syam.

*: hidup di Yaman mendapatkan kehidupan yang kaya
'u]j-1-1 :,1T::::gngkan yang pergi ke Syam hidup

alamnyayang gersang.
bahwa pada satu hari ketika iujan turun, Balqis melihatr. -al.rg turun di daerahnya habis diserap tanah ,.h;;;;

-.:ll,it lllemAnfirrtLqn--,o N,{^1.^ Ji-,._11 
llr.,lurfaarkannya. Maka dia pun O.,p*lr' rr.r.",ft

.. Lt nL'ndungan untuk rncltattlputrg air. hu3an tersebuf

,ff**,"5:-::dian dibuat *,rr*, us* ui, itu dapat

:1" 119:*an untuk mengairi plrr.u'"r"f'r."o"jii.
;,";#;;;

Ua pada suafu hari, seorang wanita paranormal betkata
_l 

.ry brn ,Amii) untuk keluar dari negerinya karenaur pada safu hari akan hancur dan menenggelamkan
S€jak ifu p:ula anak-anak Saba, t"frr. au.i kampung nenek
f^t* dan^berpencar. Di antara *"r.tu ada yang keE -{nmar, Ghassan ke Irak d,an Azd. ke yordan ia dantikianlah dikenal Saba, dari ,ru*u ,.r"o.ang meniadi namakenal dengan nama tempat.
r berarti tempat tinggai yang dihuni oleh penduduk. Ada
1lutan tempat tinggal aadn b"h;;"b; bait, sakan,aqrxa umum seluruh kata tersebut masuk dalamp""g;i:;
Empat yang dibuat manusia untuk tinggal di'dd;;;rcnangkan diri dari lelah dan penai'setelair bekeia

rtr merasakan dirinya tenang (sukun) ketika ia berada dir Erdapat seruruh kebutuharirya dan'aian. Kedua unsurtL€ untuk tempat tinggal, agar r<tta uenar-uenar merasa
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betah untuk tinggal di dalamnya' Oleh karena itu' Nabi Ibrahim "
berdoa kepada Allah: '{'3i aht teloh menempatkan' QS Ibrihim [1-:

31)
Kata sakanjuga dapat ditemukan daiam firrnan-Nya kepada Ba:

Israel: dan Kami t,u,fi,*on sesttdah ittt kepacla Bclni.Israel: 
,,Dicutl,...

;; ;e:geri ini, maka apabila clatang masa berbangkit' niscalta Kt;"
-iotoiglr* 

kamtt dalai keadaan bercampur baur 
.(dengan-m.usuhntt'

r"c uj_irra, [17]: ro+j s"uugian orientalis menjadikan ayat ini sebag',

i"-*U.rrururtut*u,irrrh i'umi ini adalah milik Yahudi. Pendapat ..

sangat dipaksakan, t.U"l kedka itu Allah hendak menekankan kep':-

merekabahwaoru"g*"gYahuditersebuttinggaldanmenetap-
u"*r. oleh karena iti, tidat disebutkan secara terang nama tempatn'' '
seperli menetaplah di Kairo atau Syam' Karena bumi yang dimaks-:

telah dijelaskan pada ayat lain, Kami 
^bagi-bagi 

mereka di dunict

meniadi beberapa golon'gan' (QS- al-A'r6f [7]: 168)

Jadi, maknu ,...,ngi'hnyJ bahwa mereka tidak memiliki neg''"

atau tempat ,u*u ,.t ufi"di b.r*i Allah ini, karena mereka mengemb'r,

ai..r"r.r, penjuru bumi. oleh karena itu" umat Islam tidak akan marr-:-

mengalahkan mereka saat ini karena mereka terpencar-pencar"\'--:

t"tupI f"ttu *"r.t u nantinya sudah dikumpulkan A1lah dalam s"--

ffiru/rr.guru, ,,uku ketika iiu mudahlah untuk menghabisi mereka'

Kata al'dyah berarti tanda kekuasaan atau mukjizat )'ri
befientangan dengan kebiasaannya dan ayat suci Alquran' Perla}i "-r'
ketikasaya(Sya'rawi)beradadiSanFranciscoSeolangorien.-_.
bertanya tentang fitman Allah: "Dia-lah yang mengutus RastLi'' ;.

di,ngo, me*biwo petunjuk -dan 
agama yang .b.enar 

agor - -
memenatlgkannyadi,atas"segalaagama-agamameskipunora.ng-aj,.'"8
musl,rik bertci." iai as-Siaff [Zr1: of ta mengatakan buka:-''rr

,.t ururg masih diterirukan agama selain Islam terus berkembang s-::a

Yahudi,Kristen,Ou"g"Oi'u"?Sayakatakan:"Pemahamanandase:'rn'
itu muncul tur.ru-unaa tidak memahami ayat Alqlran dengan :'i
Bukankahayatitusendiritelahmengatakan:,,sekalipunorang--W
musyrik itu n n*bn"inyo" ' Jadi' bukan berarli bahwa s''. '4I

kedatanganlslammakaseluruhumatmanusiamenjadimukmin.-."-m
tetapi kedatansan irt-u* *tlnu.aw3 hujjal 

1"1 -Try-L':^q:'.,It:g 
:-rs

;Jil;,*";?;;ii il; kaum kafir menolak dan membencinva'
--^-i.iunl.rtnya 

Allah menjelaskan tentang kelebihan perkamp',-:;
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'fl*rmu - -;- ,--- ,; :6 clua kumpulan kebun (yang luas lagi subur),
, -- ,.. sebelah kanan clan di sebelah kiri (kampung mereka).-:..;-askan bahwa kebun itu adalah surga, _uh-f..Uu""i,"'' ' :: -: biasa, akan tetapi kebun yang istimewa. Di antara

-"r ' ,.:- engking, ular bahkan lalat sekalipun. Demikianlah aman

F3. kebun tersebut sehingga ia berbeda Oerrgun t.tro_
" :'.it ini mengilustrasikan kepada kita bahwa kebun itu-' -,:l .kanan dari perkamprngun mereka. Kebun itu tidakuqrl ysrrldrlllJungan mereKa. I(ebun ttu tidak-" :-- :r:* dibatasi dengan apapun, sebab kota Saba,adalah kota: - ,: .J3r1 amannya.

,,i- " - ' - - -ah Srvt memerintahkan mereka untuk memakan rezeki$ _ -_.:;rkan-Nya. Akan tetapi perintah ini menimbulkan
l:'-'lapa Alrah memerintahkan mereka makan dari rezeki

-' -:--: -r:in-Nva? Brrkankeh qalln'L m--,,-j^ *^r-^.^ r^ :

ri " - -i^eh karena itu Allah memerintahkan kepada -.r.t u[ : - - - --,-] r rno hqlql rlan L^il.- L-^: +--r---r-::' -- -_:: rang ha.lal dan baik bagi tubuh. Contohnya, buah_rr -. : *;D,r pada kebun tersebut adalah buah-buahan ierlait--- '.:zat 
cita rasanya. Allah menganugerahkan kepada

. .itg subur 
. 
dan tanaman yang tidak perlu diurusi

rs - - - ----'..rn-\r'a? Bukankah seluruh manusia makan dari rezeki
m - - - -' ' i ah I iawabannya bahwa manusia ada yangmakan dari[&; r ::t l.tarus dengan mencari dan mengusahakannya. Akann* " ----': Saba'tidak demikian, mereka tendapatkin rezeki:m - ,-- - --:la-cuma dari Allah tanpa harus berusaha.

- . -...r.erlukan biaya.
;:i_t serupa juga pernah diberikan Allah kepada
rrenganugerahkan kepada Luqman kebijaksanaandia perlu mempelajarinya. Kemudian AIah

:pada Luqman untuk-bersyukur atas pemberian tanpa.:'.tltrtya telah Kami berikan hikmat kepacto Ltqmin..lr
.- krta mendapatkan manusia mengolah tanah dengan-'. :burkan tanaman dengan zat kimia dan pestisida,
- .inr tidak lagi membawa kebaikan akan tetapi' =:lah kalau manusia itu tamak dan tidak beradab:da kesulitan dan kehancuran akan menghadang
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mereka. Kalau saja kita biarkan tanaman tumbuh dengan alami

(organik), mat a tita aban mendapatk an z3t dan vitamin yang berimbang

dalam makanan r.r..[*. .qk"" teiapi ketika manusia campur tangan dar

*"*ruf."V", maka yang terjadi adalah malapetaka'

Sekarang tit" *J'""*"rI"" pt"a"a"t koia keluar dari rumah merek:

bertamasya ke perkampungan yang asfl untuk mendapatkan makana:'

sehat dan udara ,.gu'' b"iittiu"tut' yang terdapat di negeri Saba' yang

asri dan bestari it,' iu"aman dan alamnlia *utih "asli" tidak ada polu'-

dan kerusakan ekosistem'

Namun, Uiu.urlyu trru"'sia lupa dengan Sang Pemberi nikmat di ka''

hidup mereka ,.,,,"!;;;;;*;; o*n, karena itu Allah mengingatk;:

penduduk Saba'untrik *togon"'*si makanan yang halal dan baik' ser''

beribadah menyembah A11;h' Jangan sampai mereka lupa kepada-N)'

karena hal itu mengundan g azab d; malapetaka ' Ketahuil';: 
'

Sesunggulmyo "o'u'io 
benir'benar melampaui batas' karena i" -

melihat dirinya r"rir"rlriup. (QS a1-'Alaq [96]: 6-7) Jika mereka tei':

beriman dan beramal saleh, niscaya *"t"tu akan memperoleh ni}ll:''-

duniadanakhirat.KelakdiakhiratmerekaakanmendapatkanTul'-
yang Maha Pengampun yang mengampuni dosa hamba-Nyu' ***

(QS Saba' [3a]: 16-17)

'rv; ;3 * g* tli'J;" e *:t Y+,
c16;e;':' # * i z:i;1'rV Y'P

t'ki'ttu*J;-'W
Tetapi mereka berpaling' maka Ka.mi datangkan kepala mer€'""

baniir yang tn'o'dankami ganti kedua kebun mereka deng';,

dua kebun y,"i ai"t"*buhi $oho.n-pohon) yang.berbuah palti'

pohon lrrj az"' ,"aitrit daii pohoi sidr. Demikianlah Kanti

memberi Ua"'""i"i'ao *n'iko karena kekafiran mereka' Ktt"

tidak nteniaiut'lon o"ob $ang clemikian itu)' melainkan hatr' ';

kepada orang-orang yang sangat kafir'

Kata a'radhct berarti menentang perintah .dan 
menoiak '

menolak memakan muka"ut' yang halal dan baik dan juga tt-.::

,"."V.*U"n Aliah. Mereka tidak mau memakan tanaman ]31"-= 
-;

disediakan Uugl *"r"k;iurrpu t u*t bersusah payah' Mereka h':: -

tl4
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: :nerekayasa tanaman tersebut, sehingga mereka lupa

=:eri Saba' ini dirangkum Allah dalam firman_Nya: Allah'',ii s_uotLt perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang
', : .t, t I o gi t e n ter am, r e z e ki ny a dit o i s t rp o i ori r"*, 

" 
t riri ri'-.-.n.op tempat, tetlni (penduduk) nya mengingkari nikmat_

tttt Allah merasakan kepada meieka pakaian
i;aU.etla ttLl

i;etctkul
- ll2,)

,;;;k,;;;';;;';
, 1 1a\

-.'.'.rkuri nikmat berarli menjaga
*,i dicabut Allah. Oleh kaiena

nikmat itu sendiri agar
itu. hendaklah manusia
atas nikmat yang telah-r.ah sebagai bentuk pengakuan

,. 
,ru-sa memberikan kita pemahaman bahwa pengingkaran: -: :rngingkaran biasa akan tetapi tidak memperdulikan dan- - .,','hkan. Berbeda dengan Iupa alau lalai. keduary, arpr,- , :r:ri. manusia tidak dapat lepas dari keduanya. akan tet'afi

, - - '.karan itu disengaja pelakunya, maka tidak uiu

-l 
Karena vang bersangkutan menunjukkan sikapFn& Allah berfirman m.rr"gu.kurr: Barang siapa berpalingl4aan-Ku, maka ses.u.n44uh;ya baginya penghidupan yangb Ksl; akan menghiif,r*innyo;;d, hari kiamat datam

=_; 
(QS rhaha 1v.01:^tz+1 aai niiin_Nya: Apabita Kami

-atuw kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri,.fl ta ditimoa malapetaka *it, iii banyak"b"r;;;.-6:ilptl: sl)
:fu dalam keseharian kita mengatakan: ..Kamu 

memelihara

-:-:t-\1a. Namun. pernisalan ini tidak ,um p.,.rir..:1 satu pun yang mampu menyakiti Allah ipalagi.--\i's. orang-orang yang ingkar iiu sebenamyu hunia-:: ::9-Sefl&11g sementara, kemudian kelak ia akan- r-: I r an_e sangat berat.
, :, dryelaskan akibat dari penentangan mereka adalah

: lalu Kami hantarkan kepada mereka banjir yang
*--iah mengirim banjir bandang yang menghancurkan

* . - - - _:n tanaman di muka bumi. paiair aliir adiah sumber
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kehidupan dengannya Allah menghidupJ<an segala yang mati di bum'

ini. Akan tetapi A1lah juga mampu menladikan air sebagai bencana -van=

menghancurkan upt"llu yunq a9. Oi bumi' Demikianlah Alia;'

membinasaku, t uo* ;'il ;t ian Dia menenggelamkan Firaun da;.

nr.*;,:"r;sall 
menunjukkan bahwa air itu mengalir di.permukai:

bumi setelah bumi tidak lagi mampu menyerapnya' ika hal rni terjadi ;'

perkampungan. maka ia akan menenggtlumkan sawah' ladang d::

pemukiman' p.'ll'rtl'Jn l"gu :iftu terjadi di kota' maka ia menggangg'-

uktiri,ut kerja dan merusak bangunan'

Adapun t uru ot_i)i**ur...ia"vu adalah bebatuan yang ikut terbar" "

dalam banjir rru,o'#;;ttb"t;tau boleh juga ini adalah sebutan ba-:

tikus yang mengg"erogoti bendungan negeri Saba'' Lobang i:-

pertamanya sangat i;;il";;*'Aiun ttlit' air mulai mendesaknya' *r':: -

lobang kecil itu ad;;;';;;i "uuu 
air masuk dan membuat bendur]s'.

,*'3$l*Xffil;;"u'Jik.tuh*i bahwa ketika Allah Swt henci

membinasakan penduduk negeri yang membangkang ag-ama-Nya' Rr::--

Allah mengirim seekor tikus yang menggerogoti bendungan itu 1.':';

akhimya merusak dan merobohkannya'

Kebun-keb'" V""g- tadinya subur dan rindang berubah bu':-

buahnya menjadi J*'io" oJ'a"i' stuelumnya mereka mendapat';

buah dan sa)'L[an yang segar dan lezat tanpa bersusah payah' maka k-:-

semuanya t"rur."iliu-nfiit'run, o'".l1 l'*1::;, i;;n;1,fi-trr-
ilil:Hll, t".Til #',ed{'p"h""-p"r,on berduri dan buah-b5

,""ii*JliT:#h:'K1ff -SI?o 
*u,ih menyebut kebun'i*lH

sursa atau iannal'; 
's;il'p* 

^ 
*]1,3:T3f::.,?',Xo

ffi -*th;ffi;;i*";Jtd"pan bagi kebun mereka sekal

seperti dahulu.
Kemudian Atlah menjelaskan pada ayat berikut"t.!1]]:l

yang menimpa mereka tukanlah kezaliman' Akan tetapt t

akibat dari pemba';k;g;" yang telah mereka lakukan s

Allah berfirman: ,r-F 6, iqt |!5 demikianlah Kami

mereka disebabkan kekufuran mereka' Kekufuran yang

adalah tidak mensyukwi 'itt*ut 
yang telah diberikan Allah l

Penduduk kampung itu mengira bahwa hasil kebun yang mel

r16
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diri-Nya dari sifat
tidak menimpakan

(eS Saba' [3a]: t8)
,-+ ;j E( z:; 6i ;A *, .iiy Ct:;,

: :-y\: W'J4 qW lei uc-$ji;
- '-.:it oiltara mereka dan antara negeri_negeri yang Kami'-" : :er kat k3padawa, beberapa nigerf yang berdekatan' _'- .,:t tetapkan antara negeri_negeii itu" 6aiak_1arak1;':,: Bejatanlah kamu di kota_ttZta itu iiio *lJrlr"ao,

siang hari dengan aman.

ff ?HT*rl^l^.jl1Tirl tutn yang.diberikan Ailah kepada

E! namrrn tidak menunjukkan kemeivahan p#;dk ;;."-
ry g**"::-"|y.: t"lllg;[ y"-T terkenal denganIE4I I*l*" . --', , \-aman dan Syam. Allah menjadikan p.rt"*prrE",,i " - - _-_::.;ran dalam perjalanan mereka iehingga _.,,riufrou,

ill,]]i: - - - - '-':--. jrnhrrlLo- -^-^ ^*^_- n' 
=:imbulkan rasa aman. perkampungu, ltu juga dapat

;:trrsr perbekalan.
I Dgrbedaan cr,tqrq A^t perbedaan antara dminin,dengan dmana sebagaimana

! **)::,. -.r?* t"bh ;Z;0"7i"'*a,o,an kepada*{irig!:: ioro, aoo *";;;*",;;;"ffi"#*;::
$Qy:y"l1gui:ll"atayangkeiuai:^;;;;;;;"kk;;

E;u,,,Tn1T:Ii9i ry\1nan . 
dan rasa takuj saja.

=_ry8 
-p"rtama 

menunjukkan kepada .u.u u*u, JII: :: '\.ang mengganggu sekecil apapun ifu. *{<*
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(QS Saba' [3al: 19)

, /4
.:rrL\ f"#1W66\6+$

{( \1 )l\::a? 7

layaknya mencintai diri sendiri' r 1 ,1- -- -^- 
Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengabulkan perrnl.:j

Mereka berkata; " Ya Tuhctn kami i auhkattlah i arak peri alanan

kanti", clan ntereka menganiaya diri mereka sendiri; ntaka Kami

ia'dikan mereka bua-i ruttlttt clan Katni hancurkan mereka

s e h an cur - h ancurn y a' S e s tut g guhnl a p a d a't an g de miki an ittt

benar-benctr terdapat tantla-tanda kekuasaan Allah bagi setiap

oratlg yang sabar lagi bers-v-trkur'

Dapat dibayangkan betapa keras ke-palanya penduduk Saba' 1a:'-'

telahdiberikanAllahnikmattersebut.Perjalananyangdekatllleten-
minta agar drjadikan jauh dan sulit' Perjalanan yang penuh dengan ra"

aman dimint a agar aia aral melintang yang mengganggu Nikmat 1a:--:

diberikan ternyata tidak membuat mereka puas hati' akan tet::

menjadikan mereka susah hati'

Mereka meminta agar perjalanan itu dipanjangkan dengan gur--.

pasir yang luas dan pirkampungan yang dipisah-pisahkan' sehing;'

tidak ada orang yang melintuil"yi kecuali dia orang yang kaya' Da:--

Jipatlu-i Oari iltapiongkak mereka itu, bahwa yang adadalam ber''

mereka adalah ketamakai dan kerakusan akan harta dunia' Mereka tic''
siap bersaing dengan orang lain, yang mereka inginkan agar yang k'''
i.rup *.r"p".rbudak yanimiskin' Sebab dengan jauhnya perjala:.':

yurrgOit.*puhdanr"tit"yusituasidankondisisehinggahanyaor3:'-
;trrg yung^-emiliki modal besar saja yang dapat melakukan perjala:'::

itr. [uf* perjalanan itu mudah dan perkampungan saling berdeka:--

maka orang miskin pun dapat melakukan perjalanan itu sekali: -:

dengan t<eteoai yang iemah. Hal_ini lidak diinginkan oleh orang-ori 5

kaya Saba' yang iemiliki modal besar' sehingga mereka mem.-:;!

kesulitan kePada Allah.
Padahaldengandemikianmerekatelahmenzalimidirime::!3

sendiri yaitu d.rrgun mempersulit diri' Dengan kesulitan :il

perekonomian pun lesu dan muncullah kejahatan karena .mar.:l&
ielupurun. Kezaliman ini juga melenyapkan keimanan. dalam :::t'

mereka,sebaborangyangberimansenantiasamencintaisaudar':"ru

c ) . z/

ULai
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l,.a terjadilah berbagai kejadian yang menyebabkan::r rnulai berkurang karena p.nararmi, ;rr; ;;;gr.gri.-. :rre seharusnya dapat ditempuh dalam hitungan'tra.l, i"i"irf,- :rereka harus menempuhnyi berbulan_bulan. Sebab selama
- -:'-' 1urus dan tidak berbukit-bukit. Akan retapi kini perjalanan', . . r dan berbukit_bukit. Demikianlah keras t"pulu^-Ju,- -.1 dengki rnenyebabkan kesulitan pada diri sendiii., . .-iq berarti mengoyakkan ,.rrut, secara acak tidak' -. ;:r kata ini jugamengandung afti bercerai berai m.niuAi' :"3 kecil-kecir. Demikianrah gambaran t.roriiurr--y'ulrg::duduk Saba' itu setelah sebel"umnya segala sesuatunya' 

- - -.:reka. Kisah negeri Saba,ini *._puku, p".tu;u.*;;;#g- - :rtuSrs berikutnya, sehingga mereka dapai _#u, a,i" A"ri- 
. :r_r drsebabkan keras kepaia dan sifat buruk lainnva.--- .ii bagi orang-orang yang :k * S< Oogi tiap_tiap

-,,:in) yang senantiasa berribar, iagi bersyukur. Kedua: *.:ebutkan di akhir ayat ini aafam bentuk ..rp..t*iflrarefla menghadapi orang dengki dan k.r;r.k;;;1"
" 
- r.;s.lbaran yang lebih pula. Krr* iri.tin yurg _.;-r.;u- - : parah dari kejadian itu harus bersabar 

"r.*utri_uf
:.:r !-obaan ini tidaklah mudah untuk dihadapi.-- :: r r ang dizarimi janganlah merasa kecil hati dan bersedih.-: =h baginya bahwa Allah berpihak kepad" 

".";;_;;;;;-.. 
.Jadi. sungguh sangat bodoh orang yang melakukan-::b perbuatannya itu menyebabkan affafrlaufi d"rtil;;;-_- -: _,rane. yang di"aliminya. Orang_orang yang menzalimi- -;r sadar atas dosa yang dia lakukan, f.Jr"rOiu, Jiu' - ::1Id dan beramal saleh. Dia mengirakalaup.;;";;";;

- =:ghapuskan doy 
. 
kezaliman yang dahulu p.;;;- . ?adahal tidak, .*ug seseorang yung 

^"n alimi orang- :.r meminta maaf kepada Viig bersangkutr, 
-;;;

- ,:r hak. orang yang dizalLminya itu. Cukuplah Kami'" _;r pet.ltitungan. (eS al_Anbiyd'l2ll: al- :::genian syakrtr yaitu 
.orang Vu.rg banyak bersyukur

- - ::as nikmar yang telah dianugeiahk"an Aliah t"puOuryr-

tt9



T.qrsrR SYr,'nrwt Jrn t t

(QS Saba' [34]: 20)
'-4,' "i't-9-\-2 ).d1

Sesungguhnya Iilis telah tlapat membuktikan kebenaran

s a n gk a an ny, t 

", 
t', o aii" *J"'' tto t o t' m e r ek a ru e n giknt inv a' k e c u t t i :

s eb agi an o r (tng- or ang y ang b eriman'

t"giuduhul 
sebenarnya bukanlah uer111 Iblis,mamp",,flni*.

*",i.iTl,'"lo;" ffi;i-a.*iri^"i"r-'_,qnu,, membebani Iblis L'::

men g go da manusi a ti'p' Ji" ^i"i {i11 ; 
IT] 

: ::j"'#:1it*#* };:;il:iffT:#;;";1;t;;';pk"" ittair paaa makht* makhiuk-\'

termasuk rbli s. o emiki 
";l 

;h inun. T"n 
gut", 

I--t 
t:'Tli::li,, ol,'

::ffi::':ilitoff ;;ili"t-xvu ti dak mlnvada'*#,"i'":i#'i:'
*u""riu menuruti kemauan dan godaan.,t?t"l "'1i?.^l::L .oh'.
ilH# u."tr" *'it' oleh karena itu' A1lah mengecualikan seb';

dari orang-orurrg yu""g Uttt"'u" tidak menjadi teman lblis'***

(QS Saba' [3a]: 21)

';'G,;'?tr,,i.; &-oLjlJ.J- d r*{Lrut:'
@l.t ,6, ,919 e5"* c\&

Tidak adalah kekuasaan lblis terhadap mereka' melainkan

hanyalah ogo' io*f dopat membedakan siapa yang berintar:

k:epaila adinya kehidnfan akhirat dari siapa !an$ ra$u-ra{tt

tentctng itu' Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu'
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'lt,,

' '"-: '-ruria 
ini semakin menegaskan kepada kita bahwa Ibiis-:...,,i daya upaya.untuk ;ry;ru,k;; manusia. Apabila--:e *eorlg teguh pada ajarun agama Allah d"; ;";;;;,. .;ak dapat berbuot u:?:*u. i4;rl;.ttanyaan:.,Apakatr

':-: tergoda dengan Iblis memiliki alasan bahwa mereka' " {pakah dosa itu menjadi dosa Ibris sernata'/ Dengan ayat'-:rjau,ab: ,,Bahwa 
dosa itu diemban of"f, _urirgl;;ri;: lan tidak dapat disalahkan ,iupu prn.,l

::rgat jelas ketika kjta membahas tentang perseteruan antara: 13119311 Iblis kelak di padang na"rr.vr.llaaka ketika itu Iblis':r dari nrereka, seraya birkata:'lisnt oti_t rti ticrctk acra- ;.tiku terhadopmu, tyelainlan 1r"t "arr\ aku menyertt kantu':ittctttthi seruanku, oreh sebab intianga'nrah kamtt mencerco. ,tlti cercalah dirimu.sencliri.,, fqi fU?afri m [l4l: 22):.:,.lta: "Janganlah kalian *"n.".iut, Jun _"rrulimiku. aku
'.:-ra kalian dan aku tidak pula ;;ffik,;.irri.r')r;i}T
..isa. Kekuasaan yang sesungguhn ya hanyalah milik Allah

F perbedaan antara kekuatan memaksa dan kekuatan

E- ry,:"i;1i:t:-Tli,n,il fi+a# sedangkan yans kedua: ' dlpergunakan Ibris ketika di pacrang Mahsyar kerak. Jadi.

;*:T:,Y^.lll15 i*ggoda manusia, ur.un t"tup, ;;i;;;
IT p:ogikuti hawa nafsunya. 

!v!ar/r ,ra,ui'ij

fr |t1},n ::,,:::::?:111a' 
unruk 

. 
berrindung kepada_Nya dari',,,! i.Y,i-f i.: ! " 

r F 
ct : -s.s 

t: m Lt rt e n g an ;;;i r;;;;;;'; l' ;:;:
=,.nndungen kepad1!.ilah,, (eS Fushsfrtfatj+fT:-jOl g.rr"

_'-'liil lll"l s*1, Iblis akan;.,r;;;d,; i";i;;.jffi?,l,r\rrq, !)wL, lons aKan meryauh dan iari dari diri kita.
-'','l;":1*,.r.1^,.,-T_?,1 dan sendiri .1""i, ouri Atlah, rnaka ketika. - ,.iah rerbawa bisikannya. o.rgu;k;;ffi,;tt;'ffil:"ff?
.. 
j TiI; *i,;",f,Lj:ll ou,i uTu. urun tetapi sebaliknya jika- ' -::r -\liah maka Iblis akan a.f.", Jfrgr, ffibffiHffiri:i--:-.-:katkan 

diri kepada Ailah dan rn.-nlurfrtu, Iblis segeralah
-- ,.:kan-akan kamu melihatnya _.nggoOr_u.

:- --':ra pula jika terasa Ibiis membisiiian godaannya sementara: -._ . lr.11rbaca Alquran? Maka hendaklalh f.itu i.rfr"rii- Oun"- 
") 

lttz, seterah itu lanjutkan au"uinya, Dapat diilustrasikan: :i9 kaya raya duduk-duduk di .r;;; rengah rumahnya pada-.=. tiba-tiba ia melihat pencuri _.rl,"fmup dari jendelanva.

t2t



Tersm SYe'n.qwt Ju-to t t

Kemudianiaberdehem"ehmmm"'makapencuriituakanlarimenjari:.
dari rumah itu. f<ernudian keesokan malamnya pencuri itu datang 1ag

dan tuan rumahnya tetap terjaga dan melakukan hal yang sama seper

malam sebelumnya. M;it' pt"Itrri itu kapok dan menyadari bahwa tu''
o^Li-,r -

ffi"-# """1".;;'i,.i;;]{},.,|;u*ur., rumahnya setiap saat. Sehing=,

;;'i;" p"" p.rgi"oan tidak datang 
|asi ]<e:11lil;, epn,ns \A:..u"";;;i;il'iil;;;;an 

setan' tltau ia menjumpai seorans \a:'

senantiasa mawas diri dari godaannya' maka setan "O*^T::l:t,
darinya dan tidak *.";**"y-a lagi',Akan tetapi kalau orang itu 1a :

dan mudah dikalaht<-a-n]?rum'..tui dengan mudah akan bemlang k'

menggodanyu. o"-itiu"tut' fu"g'i dari ta'auz yang menyentak-l''

setan dan membuatnva menjauh dari orang vi"q Tti9Y""f5"i:Ii ^, .'*'it;:";ffffii'ffi*"'1" i'o't p"i"'d"Juk di kedai tuak' ak'

tetapi ia datang k. *di; an"""'ggio":11'1f::"'-*:*":::'iio -
tttis Ue*sut u d.ngu,'" berbagai cara untuk mengganggu orttl1$ \';' '
, 

" 
Irn g U oib adah du"''""ghll an gkan k3 n s eltr a s 

1yi : I i* I-*" "1;

"aoyr 
rrim itu aitalailemah'" (QS an-Nis6' [4]: 76)

Dikisahkanbahwasuatuhariseoranglelakidatangkepadai::-m.- 1".--,ll

Abu Hanifah meminti fu"au,gun"ya- .Saya 
pemalr -"1'vi*p1 fL'.

di tengah Padang pasir'dan sal'a letakkT 9^"1^:::.1f::t*i:',i:, :
lJ,iijiti*. ?""i#; auturg banjir menghanyutkan batu itr-r )B

tempatnYa."
Mendengar hal itu Abu Hanifah pun tefiawa dan *:1:'t;]

kepada pemuda itu: iHai pt*"du, peigilah kamu pulang dan :'

malam salatlah kamu. Kemudian nanti kamu kabari aku apa -'

terjadi."

t22

:ffir'ffi;il;il;ki;h fi""vui-i bahwa dirinva sedang tffi
a."g'"" affah, maka janganlah ia menqing'l |:tl'li Affi lli

Orang-orang yalg sedang -salat 
hendaklah senantlasa l

bahwa Iblis akan *""'ggu"gg" konsentrasinya, sehingga ia m

,""."frf, dunia dalari-salatnya. Dalam pada itu, par.a..a

rahimakumullah, mengajarkan kepada kita bahwa apabila

fihh rakaat da1; faiat, maku hendaklah kita menghitu

terkecil. Sekiranya kita ragu apakah sudah rakaat ketiga a

kita ragu dalam melaksanakannya' Jangan pelah 51ti 1*^f..p"J" 
.",an ketika kita beribadah menghadap A1lah Sw

bahwa setan itu sangat lemah, Allah berfirman: "Sesungg
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C ffit*r,,"1'.Tr# #ff iif,'t1x,f 
'#",'m: m;

Jrd*-*;;ilT': ra.auz apabila diri merasa algo;*..tu,
. - . r^_- :elmanan dan keyakinan bahwa a il,-i o:,* ^,_ .

. * :, T;i;a#F:1i:.:'#ffil,l}X*i.;l,:J' "o',

' 
- -- - ',,: ^'|)ut l1 i ta \) meloinkan u't"i tnenjadi., \ln pengetohttutt Kumi rcnt" L ry,o,/, ni, i ,t n,ii"ii,,''i,l!!r siapakah yang benar-

: ..,,or,nyu''1f":'1ffr,;:llo,g*ge,o, J,#iar rtur" - , tah Mungkin oran!*j;, ;l;it'rt kevakinan akan,,,.:: - :s. padahri airi'i.iin'_.irrlrill,lrr#ahui cara untuk

' l-rri;1-'';"'1fl1"#"T4:''1 ru;n;**ltffu;: _.ra rrelokukan perubahan dajarn arri ,...iu. j;;rrurr -._,rr \ang mengr;ir."mufi.,il'irr.,oryu.;-,ti##:""*
_ ::tahui, akan_ tetapi Oia ingin^lnelihat sampai di ,no,raa didilrrya. e.Arry, Alflf'Vrlm Mengerahui ,pu ,r.ya

: 
- ,i.rm semesta baik yang relah lalu, ;;H;"r,, ;i.rrr*

ffi .,# ::;,lxT,h i :il lilIlt, T,H;
! u,*i ^li j'i t ; :;,:,# : : i ;, :tr:;, : ;';, f 

,#X 
lj,. ...:entu. (es 

_ar_nrj, it'ii',,,,)t) Selarna Allah tetah
I iililtl[:il}'l*ha'i maka ,ia,r ,a,lu,,;;;
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SEMBAHAN.SEMBAHAN SELAIN ALLAII TIDAK

MEMPUNYAI KEKUASAAN SEDIKITPUN
(QS Saba' $4:22)

i ;;1 iq <,j>;',"'t 6t 9i' i t-*' 4i\V-i't
tr: ,*i&{)(i )i nW-16 6{ie't5 o,i3i

Katakattlah; "Serulah *ereka yang io*r, onggap (sebagai tuhan)

selainAllah,merekaticlakm-emiliki(kekttasaan)seberat.zarah
pun di langit dcm cli bumi' dan rnereka tidak mempttnyai suattt

saltant pun dalam (penciptaan) langit clan btmi dan sekali-kali

tidakacladiantaramerekayangmenjadipembantubagi-}'{11a.''

Setelah paparan di atas mengenai negeri Saba' dan penduduknl:'

maka Allah *.rrg.r.ui.u" t'ut yurr[ lebih umum lagi' yaitu tentang kaur'

yang menyekutut",-'liL'.' 
"(sylrik) dan membangkang-Nya' A11i::

hendak menjelaskan kepada kita tentang akhir dari.perjalanan *Llt^k-

yaitu kehancuran dan kebinasaan' Kaum musyrikin itu senanttas'

berargumen 
..,,Kami tiurak men,vembah mereka melainkan supaya tlt€t't)-

mendekatkan kanti't "frdo 
illoh rtnrgan seclekat-dekatnya. " (QS a--

Ztmar t39]: 3) Bahwa apa-apa yang mereka sembah adalah jalan d':

cara rrrrt rt mendekatku" diti mereka kepada Allah'

Oleh karenu it,, p"tf" dijelaskan tentang hakikat ibadah itu sendr

Ibadah adalah ketaatan kepaia yang disembah secara totalitas, menur--

p.ri"irrr"y, dan menjauhi iutu"guooyu' Jika orang-orang ]:l:
menyembah meltahari. bulan, bintang' pohon 9f lainnya' n"::

pefianyaan yang diajukan kepada mereka: "Apa yang te'i

irp"ri"*r*", benda_benda itu kepada mereka dan apa F--'L

larangannya? Apa yang disediakan mereka bagi orang ]an$ flen:;:

p.tir"fr"v" (i[a uOuli apa pula ancaman azab atas orang r 
':"5

melanggar larangannYa?"

Jika itu ,.Inouilluft terjawab' berarti alasan menyembah berhal: :1

untuk mendekatkan'Jiri r.p"o" ,qlluh uduluh bohong dan dusta bei.,;

Mengapa o.urrg-oru,g yu'j 
'"t'yembah 

selain Ailah itu tidak langs-4

menyembah AllJ Ziiul"vugui*u"u mungkin mereka 
. 
menyer:.:s

Tuhan tanpa mengikuti peraturan yang ditetaffal-l'l.Vat Apa :-4
mereka sembah ,oJfui'tu" Allah hanyalah makhluk.biasa yang :::1t

dengan manusia V""g *"4"k kepada Allah dan di bawah keten:-:r"

Nya.

!
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,,1

. .: -r.ri A1lah menantang kaum musyrik untuk menunjukkan,::J:tbahan mereka. panggillah tu'hanmu itu s"ki.anyu ia- r;lrr&n pembelaan kepaaa mu di fuAurg *unryui 1*-::n-nihan itu tidak 
T?Tp" -.rju*uU Or" ,iAri-Orpri-.;' Oleh karena itu, Allah menyatakan langsung b"h;;-: : .rr tidak memiliki kekuasaan sama sekali lA.iru I

mereka ticlak memiliki kuasa seberat rlebu

-.: nreiindungi anggora tubuh laiimya. f<rru ,i'lrg,..:.:uk menunjykk_an kepada orurrg yurlg ,*_U.L A*: - . ,_. kita berada dalam kesulitan. Kelak di hari kiamat_-_ :::kuatan- . 
; :i;r,,,,,lli,liff ,:tr:; ;;i:i"i::,,nf",W:;. . . t,Iaha pemurah telai memieri izin kepadarrya, clan
.:.er.katctonnya. (eS Thahe t20l: lOlt ;;;-*-", "'

(eS Saba' pal:23t
-: :/ \i --..,,,..1, 5, ,.2<._ >_. -, "j j; S- ,A a.)\jg yl ,:iei:iiti U*;,./., 1/.r.. + k

_ ;._ y1 ;, J;ji i;n "E; ju o_ ila
' .,.!uno s1,c(aat di sisi Allak melainkan bctgi orangi i:inkun_N1a tnentpet.olelr syafaat ir", rZt ilgg;. ,liltilongkan keruit,tan rta,.i hLfi mereka, merekct:-:..tkoh t,cutg telah rli/irmankan oleh Tuhanmu?,,
.. .tb. "(perkataan) 

1,ang benar,,, ctan Diatalh'yang
Mah atin ggi, Ma hnb e.c ar.

= . n e ;:;; ;,*,d#'ii,H::lh:';:if,ti,Hl'*:ffi
-i::L1f1.9:-_!,y,'rufaar 

berlaku bagi ahti rauhid saja,
berhak:-rir. Sebagaimana yang ditegaskan: ,,TiarJa yorg aory

, 
. , . ,iM Allah tanpa izin_Nya.t (eS al_Baqarah l2l:255)- .:.kan begitu saja, 

lkan ietapi diberitm t.fuar;.;;;l- ::. :reflerimanya setelah mendapat jzin dariAllah. c- "-' kelak ketika mereka dikejLrikan bahwa syafaat tidak::-:reka karena menyekutukan Allah. Mereka U"rturyu,
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ffi ,:rf*i,riii:x,ri^r'^^"':lmr:::rtri-q
; ;;'#ffi 

Yffil}l 
"r1,' 

li;, o b e r m a nfa a t s v ara a t kare na 

q
syafaat agar diaUt'lur'u untuk meringankan hukuman' Jika

keoada mereka tr"t?"t'itittu" i"pi tlduk m"ngt'rangi hukr

*ereka maka tidak aU gl'**a' Karena Allah tidak meridai

itu, sekaiipun yu"g "*"*!erikan 
lvafaat 

dengan ttl

memberikanny'' luiiluOu ft'U"Ouu" antata syafaat iru bergur

"",:l*iffi'fiffll3l**"0*,'v!ir e' ;', -"'-'rffi
Maha Tinggi keadaan-Nya' lag.i 

'Mahabesar 
keku

P enghuj ung uv u' ii*{Jiaut'*t"t euttan b ahwa Allah adalz

lebih tingg, o.a'u#'*]['a"'1 n;-ueri svafaat' Sebab' I
vans memberikan ;;; d;;menjadiklnnya bermanfau u'u: 

-

ililt"t'"# *"iJii'i rtebesaran' kasih savang orans vans 1

"ttli"tn p ene sas an-p ene gas an da1am,?:: Y:t -Ydah{ 
keut' : :

'6r^nc ^rans-orang ouf" i*ngun pendekatSll ::.-

Allah kembali menantang orang-orang

***
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"{'- :: S g

(QS Saba' [34]:2

U*so.Sgil;
' \, - -- .:; c ;,s#

. qJ,yeia'Au "ee$
... .,: .tir._' 'siapakah yang memberi rezeki kepacla kamu
- ' : .i': longit dan dari bumi? " Katakctnlah.) ,,,qilah,,, 

dan
. -- i',:..,1 kctni atau kamu sekalian (orang_orang musyrik),
' '- - .; .ltlont kebencu.an atau dalam kesisatan yang nyata.
.- j- ',\ahai Muhammad: ,,Siapa yang menurunkan rezeki
.*.r- - sekalian (wahai kaum kafii) dari langit dan
'L:---.-.r dari dalam bumi? pastilah jawabnya: ,,Allah 

Swt,,,-:':r ntereka tetap tidak beriman kepada_Nya yang telah-- ::zeki kepada mereka? Apakah puntu, "kalian
.,:. .tan mendustai agama-Nya, 

- 
sedangkan Dia telah.- -:;J. Kemudian kalian beriman kepada-tuhan lain yang

': --,.:: manfaat atau mudarat.
- . r -rrr&r terhadap agama Allah adalah suatu kebodohan
-: :-in\-a. ketika kita membelikan seseorang baju, kemudian*.., rebaikan yang telah kita berikan kepadanya. Maka kita:-::.- padanya: "Siapa yang membelikan kamu baju itu?,,-- :-lonrarkan bukan karena kita tidak tahu, akan tetapir-:.:.;t dan menyadarkan orang yang mengingkari perbuatan

: .. :..:a lakukan padatya.
- =:anr perunjuk ke arah baik dan lurus. Lawan kata ini--" , -;,- I'ang berarti kesesatan dan kegelapan ,ehirgg;. -:- 'a1an kebenaran. Dia menclapatimi sebagai ,"orZig". ,; :t Dio memberikan petunjuk. (eS ad_Dillfra tq:], Z]

=:elah sesuatu yang bertentangan yang tidak *rngLin
:'- " : siSe orang berada dalam hidayah, maka ia jauh ?ari
-- . ..rr-t pula sebaliknya. Namun, perlu dicatat, bahwa dua-: - ,:ri,lr tidaklah berarti bahwa yang satu menafikan yang
,,- - -...a'ah, bukan berarti menafikan dhatdlah/ker"roro,i,i: .:,',: ttdak dapat menyatu.
,.- a :-ntaksud dalam ayat ini, bahwa setiap kali ada:"r-. Sr,Blu pula ada kekufuran. Setiap orang memihak..-: :.: cenderungi dalam hidupnya. Artinya, Uitrwa setiap
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manusia memilih keimanan atau kekufuran yang dia inginkan. Ket..-
Rasulullah Saw berdakwah, maka selalu saja ada orang yang berus.:'
menghalangi dakwah itu. Demikianlah pertikaian antara hidar.-"
petunjuk kebenaran dan dhaldlah/kesesatan hingga hari kiamat. Ora:.-
orang yang berpihak kepada kesesatan mendekatkan diri kep. -'

kejahatan dan mendukung program kebatilan.
Sementara orang yang mendekatkan diri kepada hidayah ber,::

mendukung kebaikan dan menjauhkan diri dari kesesatan. Ta::.
disadari oleh pelaku kejahatan bahwa dia telah mengajak orans .,,
untuk masuk dalam kesesatan. Demikian juga orang yang berb---
kebaikan akan memberikan pengaruh baik pula bagi orang lain.

Hidayah adalah jalan lurus yang mengantarkan kepada surga Ai.,--
sebaliknya dhalalah menyeret pelakunya ke dalam neraka yang sar-_.,
pedih siksanya. Jalan kesesatan dipenuhi dengan kegelapan dan ;--
yang merintangi pelakunya. Namun demikian masih saja banyak or;:.-
orang bodoh yang memilih jalan gelap yang penuh dengan bahar a .:*
Demikianlah jika mata hati manusia telah buta, dia tidak d,:.1:
membedakan antara yang baik dan buruk, serta tidak pula memilikr "--l
tujuan hendak ke mana ia pergi. Inilah yang disebut dengan keses"-.i
yang nyata dhaldl mubin. ***

(QS Saba' pal25)
.ry/\t_. 2.,.
3 a:,r*; v; 31i$G;-\a 5]4.i "i

Katakanlah: "Kamu sekalian tidak akan ditanya (bertanggurtg
jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan

ditanya (pttla) tentang apa yang kamu sekalian perbuat."

Setelah ayat yang lalu menyatakan kesesatan yang nyata bagi or:-=-.-

orang yang mengingkari nikmat Allah, maka pada ayat ini argume:-:r;
lain yang sangat lembut di hadapan kaum kafir. Kelembutar: ,:I
membuktikan kepada kita betapa Nabi Muhammad Saw itu sa:,s
peduli dan sayang dengan manusia agar mengikuti ajaran :.+
dibawanya.

Rasulullah Saw seakan-akan menyatakan b.uhyi piha-': "n

nrelakukan kesalahan dosa, oleh karena itu J:,l-o \1e JL*i !; r;-ur

sekalian tidak akan bertanggung jawab tentang kesalahan yartg : -n
lakukan. Demikian juga kami tidak berlanggung jawab atas dosa -.'rf
kalian lakukan. Kata yang dipergunakan dalam ayat ini ptnf il nt,;:'w
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hi - 
' 
- - 'r3 terah ,alu yang menunjukkan seakan-akan perbuatan'iliri : -:r-re ,3r rerjadi ourr"pilrur. x;ft; ;.ffi;-": pada pihak'rr1"::-" :'-:unakan fiir mttdhari'rkata ke4a masi a-kan darung.

ffi-- " 
'.t.l:,.atan perbuatan dosa itu u.ru- ,r",=tu lakukan.

-- _ - _:-tj:'J',,snya 
baginda Nabi Saw daiam -.ryu-pult un

: ' ' - ' -:!rde ",Tll:tti':11at ;9qera 
memperbaiki dirinva'@i: r.ipi *?:;, il::f,, S:?i::Xi,fJ';fi*1,H,'irI,.,1

ffi . _ 
..ruk ,nenur;rti", ;;*" k"teniran u..ra, di pihakry .,.. ;;:_",1ff"#5,rffi;il.il ]1T1'l,r",j,i;!'r,ffi;,iunri;*, .-' _ ..rrpirrg itu, ,natna"-uiut lri dapat juga dipahami{ffi:r.-- -- _- _ r.:sa kita mendengar 'istilah: 

t 
"srtanin"L""lt yang,'ui* ,1, .. - - -:r - .t\\ am adalah Aoru 6.ru. Uagi orang saleh. {<**

(eS Saba' pal:26)

{: #' n 6iL* f1 t ri; c; ;:4 s*oilah: "Tuhan kita akan mefiumpulka, O,* h*rl,lbt Dia memberi keoutusan antari kita dengan benar.& llaha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui,,.
-TF memaparkan seluruh permasalahan di atas, makat rlalam ayat ini. Jika sudah di"d;i;; kebenaran kepada
3I. _:_tpo", ..yang diterima ialuh pelecehan, maka

f -- r:rengumgulkan r:Tuu di padang _rh;y;; k;i;i.. nenunlukkan bahwa kelak Allah akan memUut a. =:s:mbunr,l d^,,,d:r,.u sehingga manusia mengetahui- - 
_.,- i:li:,il o,pn ar.a1 merfiadili manusia atai dasar

, .'.::f1, f1g,,^,oirun*kiri, kaienu ,"*runya nyata di,: N.rr<i ot_lattah luga dipergunakan untuk _.rrur;rkk*
'rr. -- _ __..i nakim

#)' :t .,-;itJi-Jffi:"'1::X',"1fi.,1ilf *H1:H1;;H;:r-.:\.a hukum dengan at_faifu kar"na dengan p.;;;;-r:r ntenguak pennasalahan itu satu persatu secara::sa tidak ada lagi yang tertutupi. Jadi, hukum;.;;;;, :.,ll dengan tuntas, dan tidak ada yang mampu-- :=:rasalahan dengan baik kecuali Allah.***
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(QS Saba' l34lz 27)

@ isJ i 1;:)' xi; Sk Z'z;4 ;d\ 1'5i,a;; S
Kat ak anl ah ; " P erl ih atkanl ah kep adaku s emb ah an- s emb ah an
- 

yang kamtt sekalian hubtmgkai clengan Dia sebagai.sekuttr-

sekuttt (l'{ya), ,nt o,ii-t'oti tidaFmungkii! Sebenarnya DiaLah Allah

Yang Mahaperkas a' Mahabii aks ana "'

Allah Swt memerintahkan Nabi Saw untuk menyampaikan kepada

k;;;;tikin ,6ri y.Pi *it *t.i:\'P tunittkkanlctn kepadaku sifctr'

sifat ketrthanan yatlg ;i' po'lo makh'l.uk-mctkhluk yang kamtt hubungktu:

clettgan Allah ,"a'i''i' S'ik'""nkunNya' Rasulullah Saw telal:

menyaksikan r.rrai.i iut*g-futttrrS berhaia yang dij adikan sesembahai.

,.fui, Allah. Sebenarnya- mereka malu kalau ditanya yang lna1r;

tuhanmu? Mereka *u1., on,"f. menunjuk kepada pat"g. ful'ng buata:-'

;;;;;;.reka sendiri. Sebab, mereka sendiri menyadari bahwa patlur-.

ituiidat layak untuk dijadikan tuhan'

Kata a I - H aq a menghubun gkan atau, meng gantun gkan menunj ukk : :

bahwa sesuatu n" i"il"v" tiiak ada kemudran dihubung-hubungk:':

atau dicontohkan J;;; tambahan' Maknanya' bahwa Allah adal'

Tuhan yang berhat 
-di-r.^uut 

sedangkan tuhan-tuhan mereka adal:-

tambahanbelaka.Jadi,tuhan-tuhanmerekaitutidakasli,akantetl':
tambahan. Sebab. iman yang sebenamya adalah iman yang berasal d::

fitrah manusia yang tidal dapat dipengaruhi hanya dengan sesuatu r a: :

tidak masuk akal seperti menyembah berhala itu'

Kemudian Allah menegaskan bahwa nf"Jt \1st rtt'9 ialah '1""'

Ycutg Mahakuasa, Mahabijaksana' Tuhan yang Maha Esa dan 1;:;

patut disemb"r, rr""vJ"r, attun Swt. Sebab, ketika tuhan itu berbil"-;

yang terjadi adalah kehancuran' Sekiran'ta atla di langit don di b: 

" 

-

tultart-tuhattselaittAlt'ah,tentttlahketluan-laitutelah-rusak.binastl((':
a1-Anbiy6, tzt): zzi iuiu* uyut ini kata Allah didahului dengan /rr ;

kata ganti. Dalam iJru uu1,uru Arab, hal seperti ini tidak dapat diterap' --

fuJu"rrronur] kutu ,.tuin kepada Allah. Namun, ketika ia dipergun:''-'r

pada kata Allah, *"i." n"r ini dapat diterapkan karena tidak ada telr'.:'i

kembali dho*ir/l,ata ganti it\kecuali kepada Allah Swt' **x
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m'-!' AJi IruHAMM4? sAw ADATAH uNrvERsAL
(QS Saba' pal:25) - -'- - -'\'lrj

t-$J U. oti-'r:rz J ;'txj u;

bk mengutus kamu. melainkan kepada umat manusiaht4' a s e b a g a i p e m b a w a 
_b 

e ri t a g;;;;;"d a n s e b o g aifuri peringatir, t"topi kebanyakan manusia tiada

;T[3 ;3:#:fj,-an 
di sisi rain tentang keragaman

r. ki,a ;;; ;."#[::*fl]J :l f;ffi f;?:.r,,;ffi-"g+ ini diburuhkan aturan agama yantr kehidupan yang iebih t,i;;;i,i#ffi:ilfi'J'?:;
,h sehlu dipadankan dengan kah jami,a artinyaaa*onlah; ,,Hai 

manusr, F"r"rii"nnya aku adalah

E __ 
irieiigt:tuiuti.

t*r;#;#::fi:ffi li"Hl#ffi :"ilf ?#_.ffi*,1*?liE ----*. qruuru. JeDagat nabt dt
I Ir't -rtr--l"drdukan Nabi ,tn 

rasul terakhir yang diutush*a' uir*1, 
1?u^?. kepada';"*:;fi-' _H*t''ilrJ;r}f

-F. 

para naor *itu ciiutus Ltrrur. kepada kaum tertenru.IF, L;u-ui kepaata,eiri"irr;t ;,';;r berkata kepadi mereka);: " ":-; utun aatung i"p^rdr*, dengan membat4,a sesuotu

[ru;{*h*mu' iqs Ari-'r-,. an-,,i1: +01

E=;ffi H, 
"?,iT ffi 

'#;.';:11 
#l Lff:L,,5H;'.1?::l

Etffi menvebabk* p..o.ar* prrrlp ;;il;'rii'i'up oun
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utusanAllahkepadamusemua.,,(QSal-A'rAft7]:158)Akantetap-
ketika lebih lanjut d""I;;i tiu kdflah 

-ini, 
maka kita 

, 
aka:

menemukanmakna';;*1tb'hsre;ifr'kLsivairubahwakatatr-
bermakna men gumpurrJfi,.ro*r, perb edaan.i"'u. ouun /un 

g, u e da1 a r:'

masyarakat. Jadi, r.uiil ur.rr.rs lagi bahwa yang digabungkan itu k-

seluruh komponen dy;r"d; itu"sendiri' Ibaratnya seorang penjah.'

vangmengguntingk"i'J;fi;iiu*tu":"'setelahiamemotongka-:
itu, maka ia menjahit bagian. YSig dipotong itu ladi da:

memperlemukannyaJJi;*;;t"juoi.6aju'Demikianpuladeng":
tugas Nabi su* yuni';T;d; seLr*h perbedaan vang terdap''

dalam masYarakat'
Adapun makna kdJfahdalam alal rni berarti bahwa kedatangan Na.

Saw ke dunia ini ,ni,t"-."e-{ry.an manusia kepada kebaikan ;-

mencegahmanusiadarimaksiat.Mengajakmanusiauntukmenebark-
kasih sayang dan *;;]""h' kezaliman. oleh karena itu, A1lah S.,:

berfirman: janganlah-;;;" membuat kerusakan di muka bumi' sestt';:'

i;11"D-;;;;pZrbaikinva' 
(QS al-A'$f fl: s6)

Adapun makna 
'basyir berarti membawa kabar gembira ljr

memberi semangat ""*f.'U.rU"ai 
teUajitan' Lawan katanya noTi, 't 

J:'i

beratti pemberi peringatan agar manusia tidak ]i*t d11T-dosa c;

maksiat.Tidakadaseorangpunyangsempurnadalammeniagadin:'";'
kerap manusia lalai ilkil'; t'-'"ogt'uoup' hlwa lafsu 

o]:l sebab ;

petluadayuog*"*berikanperingatanagatkesalahanyangdiiak''E
tidak berkelaniutan'

prinsip ai aran Islam senantiasa,mtisl]:d*Hfltl#.lj'-'X
k".i;il;.*b;;u"yu ttpuda kehancuran' sehingga manusra r- -!

sampa i m e I ak uka n [;;; [:^ 
Y,i:-s "l^':.:'.:1';, :"'?i*;' ffi, . :

i:';'ffi #'fi;;;h^;i t' itu aapuit'3;,b1h*: ::""1i::,qli: T;"' " 
-'

kabar kepada -"io"vu ]""' '":l' b"lii ]i *:1"'r1lT f,i:.. ;
:::ilJ;itl"t.ffi* 

'ila""e?*'r"Pada, vane malas dan ban':- n

guru memberikan ,td;d;t""'g"-'Ltttrtu 'Jgttu 
merubah sik:: I

iiaur.*""v"*utTrtf[ffii"-"- ii$i x ,'r5]r F\'#: *f
keb any akatt nt anu s i a ti dak men get ahui (h akikat"itu) 

" 

tidak^'.* ::rg

bahwa Nabi Muharim"J.s"* Jdalah Tl,l "11*: 
u::L:- :

:$IXr^i::JIl"ffi;;" fl';h ;:l*"*** daram avat r,. :

"kebanyakan" *u"'o"''u"ti;;;;;ttut'1"vu' maka sangat s e i. 
"'

mengetahui hakikat itu' Akan tetapi ayat ini memberikan ':::
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kapankah ianji ini clatang? Kata wa'acl berarli jaqi baik' Penggunaar

kata ini sangat *tn"i[ o?rhatian ttitu,puau tvtiini' sebab seakan-akar

kaum kafir i* *tnunggi" L"Lf baik dari"Atlun S*t' Bukankah merek'

akan mendapatkan j;l' bilk wa'id1.angutu" t"tngazab mereka? Olei'

karena itu, kata *'''i O^ii''-ayat ini'beiarti janji yang pasti akan teqao'

di akhirat keluf;*ur, ,Janji Allah,, hanya akan terjadi di akhirat saja ata.

orang-orang kafir'/ feitu't'iJr' oi' a""iu ini juga siksa itu dap':

menimpa mereka, "tugui*urra 
kita temukan dalam Alquran tentatl'

umat terdahul, y"d*"?;;"gt"'g "tr'uJup 
ugut"u Alalr' Kaum ka: :

itu akan *.nauputi#;;;** ;;t' 'itt"'aiiunia' 
Sekiranva A11::

membiarkan Uegitt' 'uja 
kerisakan yut'f altuttttttan kaum kafir di' but:'

ini, dan ,u*u t"kuii";i;J-;;belahairba-Nva vang beriman' n1SC3'':

kehancuran ukun ftf'lf'' farah dari upu yung t<iia lihat saat'ini' Golort':'

itrr pusti nkt"t 'likoio'niton 
ao" 

'neieka 
uiion *u"du, ke belakartg t(:

*-BH*til#;' 
peperansan kaum muslim dapat menak\r\''-

kaum taf,t ."kulfrti' l"i'j"r' i,,t"ku cukup -ba3vf' ::l:ni 
di per'' :

Badar, Mu'tah d#;ffi;' Selumlah iotor'kafii Quraisy tewas da''

peperangan itr, ;;'t^';;;ian 
"lagi 

'"t':"oi 
tawanan kaym muslin'' -

Dalam ha1 itu, *hr" *ritipun kami pcrlihatkart kepadamu seba: '

siksct yang xoni*'oirr,o'*tou tuportr'.ln;rnko atottpun Kami w'a.fiti''"'

kamLt (sebetu*'oii.i'*li',,i*ur, !3'rko), 
nan7Ln'L liepada Kami stt-1'; "'

nter.eka ai*rn,aoilfnr. iqi ;'-nn.u'tnin l4ol' 11) Bagi mereka ]?ne 1 --:

menerima hukumannya di dunia' -utu A akhirat kelak hukuman :-

telah mena'ti'"'yu' Tiiak ada yang Jufut -""ghindar dari mahka;:'':

keadilan Allah Swt'."

menYegerakannYa"'

,#{{;#,flrlr*,'*',*+"[lr[::t;;ffi q
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EW*,#,H.J*T, *;ffi _,_",il:,*#
d];LI"mereka di akhirar ketak bahk;;i?.r;i.hiran tebihIffi rtrf ,i't{:,t:ft;:: 

I:#*ilfrfi::#,ff?
_ ""i:,?:L_'Tjil*ft r,s.ilfi ;;",,#,t*,il,?x]

Effi ,;:::::, 
::r:;i: ; i *:, pr. *, - rr,v, o,ru n4,u, o,, u n

IH'; : : :i? ! 
o o * 

"' {": 
" 
;; ; ; ; ; ;',: :# 

r; : r, i:1! ff ,' ;': :; :,
Frnr:-r:<i. ,* *j3!.',(QS 

al-Kah fi ltsl:23-iiii,lr['r1, jaminan

f ..= : " 
i : : ii'1il',11131,T.:q ati j aij inv a'"'o' l, i a u ah S wt:-":h akan menghukurn kurir-'"'" 

tG,Pd rlll Allan swt'
,.; ,1 ri" o.n!", n_"r#ri"HlT,fftfiffil#f

- , - l: _, ang lepas dari kekuas uun iunkat"tu*n_"Xrrr,,,..- :r '.,ttortin dalam U"ntrt'nr,. r----L\rq.

' . -. : RahaSia iftr ,-.-,^^;:-^s, JolE; tluaK Seolang pun;, -. ,, ,-,,.,.,,ir,"u 
ttu merupakan p.rJJu.u, ;rgl'-t"puou

.:. :: r,. rrlr dan bertoba, ai t"i"'rri;i ;:ffi_ffHr;; Si:;: I -;nl_\ 3 setiap orrng ,.nlrr#i 
,Urfr*l U.,rrriJf ,.,,r0: - : : :inra clan kiamat;r";;1;;; tiba_riba. *x,k

. . (eS Saba't3al:31)
- -'. ;^'-' : ',\'-'aii '1 ' '. -?_, ,j),.j)\\4,<ji J ",r5{ei( jli;

,---
- +=:_* .--_'_:-t - t t--. _--r y)-\:c-_ 5;rj; 6ABi i1_-u; i;" ,..)-_.. . i

,,oer::k )-Po:At' 'b''

_- ...tit. berkatu.: ,,Kami 
sekali_kali ticlok akan beriman: .1iti,/, ini (:::t:i(o,, ,i,,:il) iJiro, Kitab yang: .; r_ilu,gkuh lteban,yrl trirtr t rmrt lihat ketika.;; ? .1.tns :qlim 

,iu _dit,iaopm, ipacla Tuhannya,.,i: t t.€kt ntenghaclapko,, pn,.loi.o),n kepacla sebagian
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yang lain. Orang-orang yang dianggao lemoh berkata kepada

o r a n s - o r a n r, * ; ;; ;;,2 i"Z' 
""' 

y *" i i t'i : " K a t a u il d a k t a h k ar e n a

kamtt terilul'; k'*; meniaii ot'ang-orang yang beriman " '

Pernyataanmerekadalamayatinitidakberimankepadakandungan
Alquran rrr..t ni'rcu1'*ioto"'i"tn'i' stbuu' dalam ayat' yang lain

mereka menyatakanl-:'M""gopo Alquran ini' tidak diturunkan kepada

seorang besar dari salah s-ati dua negeri (Mekah clan ThaiJ) lni ? (QS

az-Zul<hruf[a3]: 31ft;d;; kebodohan kaum kafir itu semakin nyata

ketikamerekaberkata:"Jikakantimengikutipettmitkbersamakamu
niscata kanti akan ii^i'lao'i rtegeri kami;'(Q'S al-Qashash [28]: 57)

Jelas sekali dalam ayat ini mereka mengatakan O1:'Alquran ttt"'

adalah huda/petr'mjuk' namun mereka tetap saja tidak maL

mengikutinya. Oemikianiah hati yang sudah tertutup dengan karat dosa

sehingga sekalipun ;t*d-;;ngltuh'i kebenaran' namun malai:

mengikuti kesesatan' 
"i"fto*lttt"'I ioi--tnunjukkan balwa merek:

adalah orang-orang r""g-U"O"f' dan tidak menggunakan akal sehat'

Berbeda u.r*"J:l?#;il';J;;t"' m"'Lu ia sama sekali tidak

akan menyebutkan rrrHtT,'seiratu. Tapi orang dungu akan dengar-

'jujurnya" *.nvu*p'lkt' .hakikat 
"t'uutu 

" 
sekaiipun ia tidak

mengikutinyu. e""i'Jtu urturr berusaha menutup-nutupi kebenaran' agar

ia tidak disa1ahkan,""*u ugut orang lain ikut sesat bersamanya'

Selanjutnya huruf lar't yangterdapat;;;; suatu perkataan' maka i.,

membutuhku" iu*ubu"' Oalam ayat ini iawaban itu dihilangkan untLtx

menunjukkan dffi "ffi;v;i keladian itu' -\:9un"*ann\:

menyebabkantidakdisebuttu*uttkulr(manzhufl'i;lGr5t's't::

*, * :rP-P'r clcrn kalau.t1*U:" ""':'.'i^t.,,f:':f,:,ii,'','r?,'''o'rs.\c 
:

zalint ittt diba*-a berdiri di hadapan Tuhan mereka burtuk dihis '-

sungguh sangat mengerikan apa.Y*g--nltttku alami' Gaya h': -;u

seperri ini menarik';;'1;;;"v' ':h1;;;' 
ltut tu"t ai dalamnva' \i- r@

membaca, mat; i"iir"t [tpuau 
^ilu 

vang dil"'" du' pikr-,'

menerawang b"'kh;;;i^--t'e*t'1i lt"'tttitu' Demikian men;:r'

pernyataan dil;;'-;;^t ters"ebut "i1inggu 
mernbuat pembacai''t

telpesona out '"utu"]ikan 
ikut a"ru*tt"ti"itu' Atau seakan-akan kr":

ituterjadi dihadapannya' Lo"or riarAns ke kedai ki:1"* 
?1#'i:fflil,?:Tt'o'un* preman.besar datang ke kedai ki:t"

seserasipenjuar'"'il;*':'it"J;;:i:'-i1ru3'1.f,";3'"1,1ffi $it.Isegera sl pequat melayaru )r/trqv t""^"^- 
iJu*i"riu& kerusakan di k.:

;;;;." itu harus segera disediakan' agar t
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ffi -*ji'i:f-"nvakiti. atau bahkan membunuh orang:* '- 
il',1'ol;!ffi:]il,f,ol:,,l.jT:,;T[,H:ilff;X;

ffi; =;; ;f,' ?:;,:*i:l q:;:;r't-,o.ui *Ji.ir'uij',i premanF st"p iru' Ketika iru kondisi si preman ,,oui il;;;;rti"rrn
fi1*:l'ilT;'lY,tl ilr;+ +ru gra manus ia, baga iman a

. ..:rika Allah mempermisalkan_buah Zaqqum dengan-....:nkah kita belum pernah melihat Urrn Z"qq.il,,d*
_ :.pcharnr maknanya, yaitu sesuatu yung ,urgu, f.i.V_-.:. .terskutkan. Sebab, setan itu aiifurtrislf.u;;;;.,- : ::,-.:Jt buruk rupa dan menakutkan.i 

,, _il.il, :-a;+;r* ffi"#:, Alquran rata bahasa

; _ _-_ _.:l,l.,j , 
Kerika suatu kisah rn",ruiik AiUulu uka,

. :==Sa1h lerhadap orang yang membacanya. Hal inilah'r:,:..-:l di kala kita membi"ullqr.ur. Setiap kali kita- -;: memahami pengertiannyu, '*uku 
semakin besar-- . .,._,: rasakan dalam jiwa kita.p; f, H,:xilff",ilr'.:ffi 

'-it* i?txxl#il* .""lffi;' - '..:lahkan orang lain ).Jr:,.(r-r _*iit ,._L:.i a*rl, J,j

:' ;,.1n9 tertindqs berkata keq(a orang_orang yang
' 

.'. 
;utg ntenjadi ketuanya);,,Kalaulah trctakTiren"a

;"i1/t rrtemperdayakan kami), tentttlah kami sudah: nerintan."
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Para pengikut orang-orang jahat di dunia menuduh pimptnan

merekalah yang telah memaksa mereka berbuat dosa. Sehingga pada

hari itu mereka menuntut perlanggungjawaban pimpinannya terhadap

mereka. Akan tetapi menyelamatkan dirinya sendiri saja ia tidak mampu

apalagi menolong dan berlanggung jawab atas anak buahnya. Gambarat"

ini setakin merrjelaskan kepada kita kegalauan yang dialami kaum kat-r:

kelak di akhirat. Keangkuhan yang mereka pertontonkan di dunia.

berubah menjadi kelesuan dan kehinaan di kala berhadapan denga:

A11ah.

Kemudian para pimpinan itu menjawab: **x

(QS Saba' Pal:32)
. Y,-,.. ,,1i:-l 't' -1 ' .",,i"7''i'. .\( tt-

,,e r, t(2 5\'ffi t;\).V;?e'i ii( iu
't 'a"j KSF:( iY^-uai

Orong-orang yang innr-on bo,tgkan diri berkata kepada orang-

orong yorg dianggap lemah; "Kamikah yang telah menghalartgr

kamtr clari petttniuk sesttclah petunjuk itu datong kepadamu'l

(Tictak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa.

Kami tidak pernah menghalang-halangi kalian semua dari penr:- -'
A1lah httda, akan tetapi kalianlah yang dengan sukarela melal'r..'':

dosa-dosa itu. Bahkan perbuatan dosa itu adalah tabiat karnu ser': -

bukan ajaran dari kami, demikian para pemimpin itu menjawab tudu- *:

pengikutnya. Sekiranya kalian menggunakan akal sehat yans :. i
alU.rit un A|lah, niscaya kalian tidak akan berbuat dosa. Jawabatl '' *::5

mirip juga dijawab seian terhadap manusia kelak di akhirat: sektt, -'-ti

tidak aia kekuasoan bagiktr terhadapmtt, melainkan (sekeclot' -''a"

ment-erLt kamu lalu kamu men'tcttuhi seruanku, oleh sebab itu ictttg.; rffi

kamtt mencerca aku, akan tetapi cercalah cliritnu sendiri. Aktt '.' '*
kali tidak clapat ntenolongtnu dan kamu pun sekali-kali tidok - -:'ail

menolongktr (QS IbrAhim ]\:22)
Setelih ittt para pengikut kembali menjawab para pemimr. - 'fl

terhadap bantahan mereka. ***
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i -,.. -rri - -
st L:y.-*L;-:J

61:;41:j3i
tf4.,^ - 2.-. or /-''j JJ--, \)(

. ,: ! ..t.(utg dianggap lemah berkata kepada orang_orang, 
.,,rhongkan diri.j ,,(Ticlak) ,";;;;::.,:":::'1:f ,:

.. 
- 

",,,, r1 i,t, i r,1 s f, gr i ; ;l ; ; r;:.:; :[:r:;" lf# r#],
, ,ttpd).Iyiii rrft, i;;;;; Ailoh dott mertiactikart. - - i,rtru bagi_Nyo,,. i"ario"tin pih,ri;r;;;;i;;:;". ,trkttla ntereka melihat oroi." t<r*ri pasang belenggtt.:,:._!_ot.ang yong kafir. Mereka u* iii,ioi **ir,r,ii*,i.ngctn apa yang teloh mereka ker4akcrn. 

._-_-.,.,v1

'':-"r;'lran dari perdebatan dan bantah-bantahan antara kedua-._ rua pihak.ialing,""rrd;h"iun*u 
pifrrt^,frir, .iu,,un,'----::rng jawab atas perburi", -*.r.a dahulu di ounia.-' - ]e tnah menocrcLo^. r -irr ,,:,. ">

, 
neng.arakan: ,giJr, -UJ, F ! tidak., Bahk,tn_ , .//1S. kami . dari beriman iatah) perbuatan kctntut,;,tti ntofant.!11t si,arts p.." p."gikut itu menuduh bahwa

._,.;*, 
rnembujuk dur",r..uyi-_.r.ku agar berbuat dosa

'.;, riJ:rr daya berarlr,^?lyr" usaha yang dilakukan secara) :-*g dan malam pemimpin mereka datang mengajak mereka

, :".ff:l imit"*:'"'hutu'''"hi'esJ il.,.tu tergoda dan" : {kan tetapi kerika _...1u-*.i,"#,;#Til?:.Lli;: -.: penyesalan menyeruak dalam Oi.Jrr...tu.r E$an dari firman_Nya, oj;;i rjirs s 11orA .p apakah*!": 0o2,1 apa lang mereka telah keriakan ,-,',enaoh.{..--_
/,Ltrt,tlLt upa lang mereka telah ketjakan, mengandung.--_- ;,, OIeh karena itu. janga" p.*rfr,r;;;rr,,;;;*::;;r,-,, k eja h aran. A I r ah rr.l, n%aiT'rffi ';:::t:r]"?u j.n,

-:--:t 
^eiahalan v2noha?^r_^ r^1 , __tu, mengadili manusla:-=.: ne.johatan yang mereka rakukan ;#.#Xf;:i:l ffiil:i;- 

_.=.:lrli dirinya atau menzatimi 
- 

or.an.. am ayat 
" 
Iain: S "r*s;;;;;," ;;rr,rllTr,r{T"fr, I:;;
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cliberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka keriakan' (QS al-

Muthaffifln [83]: 36) 
ia bahwa mereka sering kali

Adalah tebiasaan Pada diri manusl

melupakan dosa dan kejahatan yang terjadi' Hal ini berdampak kurang

baik, karena pelaku k;;;*; mera"sa,klmbali nyaman setelah manusia

melupakan t.rutut'u"-"lyu' *I"l hukuman yang diberikan juga tidak

setimpal atas kejahat"?r"t'g Jffakukannya' Oleh karena itu' dalam ayat

ini A11ah mengingatkan manusia agar tidak cepat-cepat 
. 
melupakan

kejahatan putu pttut'?o;yung ''o'buat 
mereka aman dan nyaman

kembali. Akan tetaii;;;;"i"hlatuhkan hukuman vang setimpal atas

mereka. +**

(QS Saba' [3a]: 3a)

-G{'C',su iy.ri i'Pi c6:'5 6
? ,rlK-*.!*  c"uY-

Kamitidak*'ng"t"'kepaclasttatunegeriseorangpemberi
peringatcur pun, inelainkin orottg-o'ong yong hidup metvah di

irrgnr| iru bi,ko'to' "sestmggtthttya katni mengingkori apa yang

kamtt ditttt'Ls uintk met4'ampaikannya" '

Allah Swt menjelaskan bahwa Dia mengutus hamba-Nya yan-'

membawa peringatan agr rrlull:'u menyadari kesalahan yan:

dilakukannyr. N;;;, '"-'gupu 
Allah Swt hanya menyebutkan bahs '

Dia mengutu* p"*[u*u pLingutan fnodzir) 1"1 :id$ mengitimk':

orang yurlg ,r.,oUu*" tttit" gtibitu (basyir)? Sebab' kampung )rang -
maksud sudah penuh dengan kejahatan dan penduduknya membangk':4

uta, a3arun Yu"g dibu*a Para nabi'

Penyebutan ;;;p;;; 
'lt7-a.h 

boreh jadi vang dimaksud adE.'r

penduduk r.u-poig iufi"uortr' juga berarti kampung itu sendiri' J''*

yang dimar.rra vu=ng"[eY' ;tf' ha1 rni bukanlah mustahil' seh':

benda mati juga iertasbih meny.r"rcikan Allah. Sebagaimana k'z

menemukanofangmengatakan:..Tanahnyatelahmenjua1nya,,.Afiit..-.e
bahwaiaterpaksamelepaskantanahnyakarenasuatukejadianl;.5
menimpa temPat itu. rikmar :n

Kata mutraJi berarli orang v*s .Tt:ik*uli: 1Y"11'iJ,,-n,-. *
,,.*;:i, Ti'1;?; ffi;; ;i;i t*i' ia"r' p'*'l :'li:::P J:'"0'-"
untuk menikmati hidup dan bersenang-ttnu"g' akan tetapi hal itu t-;r&
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*"ffi#{fi+ff ilrlFft tr#df;liH"#ffi t'#;;il^;#
manusia, yakinlah #ffi;;;;"Mah iauh lebih baik' A

:W)#;i;.\if i"'fifrix;"i11;;,ri'':i#"*"jii:rd
T",-::fr',?,#;:-r;;*f fu "y:*?#2r;y*'"1kuttttvo mentDert^utt 

nmad [47]: 36-37)
' 

*"rI)'* ri, i * a t r k e tl e, g k i a n m u' t 
9.s. 

M 
" 

h.1 
l

Akan tetapl aittf i"'""gi'ttt 
',"ii :'d'k:::::::::Xl , -

n"#lll,ii;'#^il; nyu. tigo,trh, karntL ini orang-otans !"cttl! '. -

u n t uk m e n aJk a h k a " ?'i'i'''" i u *' i :!:i, !'.' :! : "Y:l:" * !,',' 1,",1,,'-
",Tr,::1L'1,:1';ffu,';,'T;;;;i,-iiirkiki,,",ungguhnvan'o,'n',,',':
kikir terhadap drrinvi t'"ai'i' iU'n Ut' vo.:r 

,^y,::t'. 
U,l# ',,r,, :r;#"iz:l':::";':'::;r";:;;;i*i"*ni'"",r::)',,,0::,i,'r"-r

berpalitry niscaya L;tii 
''kon-*enggattti 

(kamtt) dengan kaunt 't''t ' -

ct a n m e r e k a t i d a k a k I ni\il': 
"'' 
il"i' ll :t I ::y : 

h;IlXl 
| 1;'.' -'dan mereka tutaK urcu"rt t't^"')^u^r"^""gt"it*gLun 

kedengkian ':l:: t

","illi;ilrl";:::5X-ffi "-;:ilii{ii,?*"x:,xfi::,;orans-orang """' ";;i;"* *iJti'' Sehingga kedua belah Rih': ;iri dan dengki dari jila:::T,T:1,":i;';;;;;nkan-Nya 
reu ar -;

,"irtl"l mJmuji Allah atas nikmat yang

hamba-Nya 
^-'^+ lrromq mensaoa kaum kafir itu men-:-l:

Kembali kepada ayat utama'.Tttgutr ---- rr1^^rrro \.lqhi Nlui-'-l

","'ffTl;l 
ffiXffi i,il:tffi;'e:ffi vu"s dibawa Nabi NIui ':::

s aw me n gaj u.t'un t"'X; ;; ;'';;; : l,ly:-ll :i:i*'fil' Il. -. 
=ilI"1Hffiffi i';;;;il;"iliiout,**g"Hl'::'?',':rri"'

;:l; **'ffi 
' 

j ;;; 
,o 

ffi p ;ll ;l *:f :: 
-13#H 

;; T H;-.'"'i:vang mlsKln lusa ""i.ilti*t?;Aiil""h"ndaknva digunakann" ' -

*trJitri"ffi?""Tr"J'iilii;ffi 
^v""e-ira"roii'gi"kunora:=-'
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" >:bab mereka hanya mau dihormati, ditakuti dan dibantu. Si,r]il,;#,":r.10:1-*:-^*"*m,u,rtn,ur"puau_...kiJJraipm
:rhinakan. Golongan kaya trkrt f,;;; "';'."#ilft'il;

-;:TJ:":ll::sj^.1i1* 
a adany a kesetaraan. Kekayaan membuat

EY-P1, daratan dan menzarirri ;.""gil;.w*'' 
rw\*rd4, r,cmouat

ffi ,,t ff ::,','Tllrt:' ll^T,.*.kili manu s i a den gan fi rrah yan g- 'r manusia kepada kebaikan aun ,r.n.iri"i-;""r*1;;i#:
,,#.e;i ;:T:::?:^-'::llli ltyr "utv,vu aun t.#i-u,, t"*,

[HfT,^Tlka kegerapan pun menye,,-ur,"t#irX, 
Keza,man terus

ffi #:1"-j"j:T:_::i*iy^l?kit3.b1hwar<ebaikandankejahatan
E9-i1."::,::r::::'^r<'i"iio"rci;i;i;;;,^#;;;x;";:;;:,:;,tg vorg Kami pitih cti onrara hanha_han;; [;';,'; "ti,,t,, 

,li,.,,i,n!.,I1r:?:g 
lr",rgrniaya _diri mereka sendiri ctan cti antaraaara.;.ltt ),ang pertengahan aoi af orroro-*"reka ada (pula) yung. ..tlu berbuat keba_ikan clengan ui:n AL,ah. irr"i")[*uirl" ,*;, L r r t i a y a n r o *,,'iX,:, " &iiTur[]! rt lli !; ri,, 

g d e m i ki ct n i t u

t.-,1:'. 
I1L*,-9i-,"ksud dengan min ,itraaina 

dari hamba_hamba. 
- - i,, uyui ini;;#il;i'ffii,ffin ;ffh':; r:tr: ::#i;I:f;;:d1lah yang berbuat kejahatan dan tidak _.ry";;ii;;r}unun

:" '1,::"1:::: ':3:l!"o"prru u.,turbat Semen tara muqtashict:eng yang berputar_putar antara U.rtr"i^'f..;;r*:;"';;i. jl$ jr: T.lr:t kejahatan, _uku iu _.ny.rati diri dan- . .intuk memperbaiki 
-dengan 

melakukan kebailan. Kelompok
'l't,T,1j"^":.Y] *y firma,n Nva, u"r"to mencampur baurkan

..,r!,rF baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah_
:,",:,!,T::ri:o taubit mir"ka. inrunggrnnya Alah Maha

, 

.,,,:, 
r, u, i o | ",* ;i ;' 6{ [ir]7;;;r;i,{ {rf 

,,, o M a h a

:kan sdbiq at-khanay." 
1i7tau "."r*_;';"; ;;7r senantiasa

. ::r,31..f-1 T_l*u: diri dari goJuu", 
"..,un. 

Rasuluilah Saw.:r kebaikan kepada umat, ,l.ninggu ,_ut Islam disebut'jmat terbaik.,' Kamu adalah uio
t,tr,k wnnttoin u^^---.-.--- t 1 

lt yang terbaik yangttlttuk manusia. mpntntyt,h t -^^. 
r """6 'v' uqLL yutt{

ic,, i yanq;;;;;;, r6y;iii^:;:i{i ,|,ffr 
makruf, ctan

*'-' -:' \'ang dibawa Rasulurlah saw adalah ajaran tauhid bahwa

: _ 

.._i:li3"l,1?l_..p,i::lyaTgaikai *iq,"i alur, i*t ol"l,gu,:rukjizar untuk mengarahian r."r,ia#" 1;;-J#:#,i:u catatan yang menunjukkan kebodohan t""_ f.un, iri,-:-'ia mereka r".ul tioar< saaar ilffi,;fi,ffi;JllilJ;
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.9'

Nabi Muhammad Saw dengan menyatakan: J;j\E "' 6u1i t- -

sesungguhnya kami mengingkari olo yang k1ry"- .ditius 
ttt':';

menyampaikannya.luJi, '?tuf,r' 
itu bukanlah dari Muhammad :';:

tetapi dari Allah S;' ilt cmtah: "t:\1!.?." 

^!^"i?,^fT::;',;tff.l't""*.:** io"*t"*rto""lo kepod'onru don Allah K q
memberitahot *ofi"" iupoio*":.'' - Sisunggt'hnya ^y.-:^i,,,,,, )
f:f:#;;";Z';:;o' tama sebetu*"vol"Mok' apakatt kantt' : r

memikirkannYa? (QS Ytrnus [10]: 16)

;;;;;";;",r3iai urutu" o'u"s-orans karir itu? ***

(OS Saba' l3al: 35)

tr',*,---,it;t t:iiV*'; H c ilu;

Mereka berkata: "Kami lebih banyak mempuny! hyt'a (at'

anak-onak @o'ipoio kamu) clan iami sekali-kali tidak akat'

diazab."

Sebagaimana sering kami katakan bahwa agama 
-l-slam 

datang -:

memberikan k.,"i-uu"g;n puAu a spek'"::]:-.fl'l1l;"t:"::ii'*
fr'ffi :'ffi f; ffi;"## i ff ;;;;'kan b ahwa mereka memi lik

semua, yaitu ,nt';t;" ;;"'iiifi ktllT"ll,^ ul.ulltli'"=
ilXJiX;"*i,#, -.Irtr*i harta dan tersohor pula. Sehingsa m':3

merasa tidak perlu ;;#;-';ama' \lerek" -"l?lt: :,1i-: fj:i
anak akan *"ttolo.,g selamanla Seiain itu' mereka juga menga:"

bahwa kalau Allah tif"f' -""gt'Yg:rlhl{an \"p11,1 Ttteka 
kenikr''

friJ"p Oi J"nia, niscava di akhirat kelak juua demikian'

Pendapat i''i i.tu',i'i;""J;.il j1"-d *1,-Tl l:'l;*illli':
n.;"Jli#t'il0,ffi;'ffi;.itur rirut lluhivah 

dan rububivah :':

N\\ah membenkan J"t'gu" sifat rububttt .::Y oli:".:"t 
J

*.ritupxau" nlknrat \ersebu\' Namln'

pember\an tto tuo *ftot utut'i1at'll1a' r'oaka dituntut adanr '
tak\lt. . ,.-^-^ ^-^nc rrq.,.'e lr\t'lt\t"o 

kuteou' \nu. t\dak aM 1atcr11 
""::T."1T:"-.::'-

kenr.kmatan di durira kemutirat 51X::X).-;X"=;X:.,lffitltu[ ffi:[,"i, ;;k" ;"d;o*Y**l ll"tf 
- "

cara vanB haram d;iilh;t''guvs'*ru*\ukutcrassltke\a\ - 
o

Jadi, avat i"i ;;;;;'r'"::-J u"el *":::"il"lJ"i,l;;;-
Jadi, ayat ln1 

-buKantalr 
uLrJJo, 

mereka mengatak::-
h"jirh;; mereka' Bagaimana mungki
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i'i,,',.5:1;;,6A,;,*#-"*+{'.';,#*''*.ffi
kekurangan Yang ada Pada kita'

ts#n*Tt,:##hff 'ili,*[]J'lf 
'$:'J:xffii':r#ry

adalah rumahnYa.
D emikianlah Allah menciptakan l.<gbytuhan i*'Ylt:-g^ :"tgl

x:iy*- lr*;j :t* tru*" J'i*rilfi 
r, 

y :i, "+:iT dl
ffi;"'ffffi;;'il;;rk"o*e_ kita menladi majikal akan teta; :

satu saat kita akan menladi ptrrtbuttttt' \Aaka 
janganlah merasa nj -

enggan untuk rnenjadi pembanru tiJ,tnu*'.., 
-r.^- torani cekn'

Tidak ,elamanyu liitu hu*' dihormati' akan tetapi sekah-^'

j uga harus,o.,lgt'o*uti o'""g llil 5:ll1:.;:i::J"'f.1:,0,"i. --'lil:;*ffi"#;i;;;; il;ec,kan tu'i1?,T:rl*liii :: -
iatu saat nanti dia adalah orang vang paling,-^Ut11:1Yl .
T:;,;;T,"':;;,;;; kamu dari sebagiai ving tain datam /t'; ''a

totJfi [f 'i,'f,]*',l,l,r,,ubuly?*,'F-f :::11:i1t:,T,:"".'$
atau uang. Sebenarnyi rezeki itu adalah segala sesuatll '' '1'
manfaatkan dalam tt"'t'idttpu"' Jadi' keahlian dalam salah sa:- : u

kebaikan jrg, ,,t*puftu" rezeki' N'*i1: lanusia 
kerap ::'-"'s

;kt it,, a.igu, banyaknya harta yang dldapat'

Ketika allah meirb;;i;v' sedkit iobaan diu 
.Ttl1t^'^,91n ;;

#":;#:fr ,'tr.:k#i:,r:ffi "l::';L#-i;;;';;#:":r#4
Tfff:l;:'l'ri,,,'[i',,'r'in' inl*'tiakanku" o!"i' !^'"': 

:''r

fnengwlrnlo loiu membo lasi rezekinya maka dia berkata' -Jril
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tg' ' .;"..utku ". (eS a,l_Fajr [g9]: l5_l6t Oleh karena itu, AllahF. '..b krtlla sekali_kali' ilj;kl #;;",
I^;,_* 

adalah kebohongan belaka. apa-apa yang dilakukan

]ffi#,g;;;,,igir*:+11iq{r,?ff #Hi.r.,,r#:lvorr udllr saudaranya yang 1ain. yaiti aia.=rr?o contoh cara.bekerj, yrrrg Ur* i"fr_ _-.;; fruiu,yurg,::rn_q_qa fakir miskin dqr; il;?Lrii:","trr"*::;:-orang 
yang rnenyomborit un 'i-rurtunyu 

dan kemudian: -: d, akan menjadi petajaran b;;; lr;; u.iilrrtnfr. i;;,i;;rr*
- lH T;l;:ftIi'"1T,: ::1"1 

t"'iilu 
",* an17v a, kemudi an Arl ah

rud, '::, sebagian siksa 
1tar1s 

Kami ,r"r,*irir"{Jlnii#rr:;;,1::mti' .'.trkan kamu (sebe1ir, 
"1ri;;;,;! ye.reka), namun kepada,r _ .;ioh mereka ctikembatikan.iqi'ri_ilrr,min 

l40l: 77)- -'rpatkan rezeki arour. ,.,,,udY.d keahlian, kepandaian danL :'':i retapi mutlak anugerah attahSwt tanpa harus diusahakan.* ''am yang telah,disedi"k;; Ar"h ii", ou*, hamba-Nva adalah:* ' --ier&h yang tiada. t..rringgu. iffi*.l untuk bernafas, matahari
: 
"., .' i:: 

j;i'::,lT;, l#,::$1q,,,",i -.,v,burkan tanah, s emua

.*-- r r ?, azab _ Nya s ehi n gg a oru, g _ o.u"r"*'??"i l;;;;rrilX, * #- =,' 
l:; :;, : ;,,i ulu,::,:h :;f _lu 

" 
ai", r, i p,, n K a n i p e r t i h a r k o n

. :.r rezeki dari A,ah.'yang riioJ[.r,ng;":"#:Xff.ffihiln:;: :rerekayasa kehidup a:7nya, namun teiyata Allah menentukan. 
ll:n]ryu. 

tremikianf uf, i.r"f.i'i; rd;i::pintaran. oleh karena itu, A,ar;;;,ffi?i# *i|;r;itll:_rong dan angkuh.
: -:'"i -ru-Q& dibagikan Allah kepada seseorang karena ia memerihara'.:. seorang ibu yang rrumr -jr"t"yl, _utu darah yang ada
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'r = sedang dalam kesulitan. iekati-ka_ri tiail, a"*)iii,ri,-.;ttrt ticlak memuliakan anak yatim, dan kamu ;;;;;";;i;",':.''!!beri makan orang miskin-, cran kamu memakan harta:.;1: cctt-a mencampur,batrkart 
Oantg halal dan yang bathit),'' ''-ir*cri hartu benda rrengan' keiintaan yang berrebihan.. :vl: 17_20)

--:. :.r setiap hamba itu beradab kepada Allah, sebab Dialah-:.rkan rezeki kepada _urrrlu. Xtiu'il menghendaki agar si: :r. Colrtoh terbaik bagi saudarunyi-'yurg lain. yaitu dia, - ::nroh cara beked a yang baik dalan-:_:: rat<rr mist<in Jupu, mengikuti;..luk lrltncari 
harla yang

*'i; I1lg",,r,::J?Tlol*k?1 
"iartanya 

dan kemudian

6m:m1*ruxl*#*m1.ffi*r*#- 
-.2:b-Nya 

sehingga orang-orang rrr* ;il;"":l:,rffi-. ralasan Allah atas *"r.ku. li"rt ipirn Kami perlihatkan. -.;.!ietl siksa yang Kami anco.mt * irioao *"rJio ;;;;;;;,;

" -!;::;: !:;!:'::,?:',::,:ii: /;i;yo namun kepada

-- 
" tng telah disedi 

---rrs ,qruo urus'1rlaKall'

* "J::_ Jiill""ffi t?I,Yllffi t:fl?il? ::i#

'dn

ffi: "JiHY;:1,':ff:,"1H' *:,;,f#?;# fl #,ffi
G$&1#or-n kepada seseorans karena ia memerihara]. :ang ibu yang hamil -irrtryu, 

-_;;;;h'H;rr#;
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dalam tubuhnya itu berubah menjadi rezeki bagi anaknya' Demikianla:

kehadiran urruk, ,.r.k-i-Uugi rungibu dan rezeki ditetapkan Allah bagi s.

bayi. Seseorurrg yurrg *eirelihaia lnak 
yatim dan orang kurang mamp'-

juga demikian, inilai Laknu dart"'Kamilah yang akan memberi re:e '

kepacla mereka ao,,"i"i'"i"poai*" ",(QS ut-ttia' i17l: 31) Bukanla:

rezeki itu apa yurrg ilt"u miiiki, akan tetapi rezeki itu apa yang dap':

dimanfaatkan dari hafia. Harl a yar$ diiimpan seseorang terkadan;

boleh hilang dan lenyap sebelum ia.menikmatinya' ini menunjukka:'

buh*u ....rut., itu bukanlah rezekr baginya'

orang yurg u.;i;un kepada dlah' maka jiwanya akan tenar=

karena rezekinya il;;i" "]eh-Nya' -Dia 
yakin sebagaimanu A1]:'

memberikan rezeki tepada orang kafir' binatang dan lainnyu' *1::

Allah jrgu akan mimUerikan rezeki kepadanya' !3li"ggu d':

tetmotivasi untuk mencari rezeki yang halal dan baik' Tidak mencl-:

hak orang ruir", au"^il-Jurt f'lu '""i1i''i"yu' 
karena di1..m319e1a1'*

bahwa segala ,"r.,,ionyuitiut' Oitttupkan Ailah dengan adt', Tidak ti-:'

sestratu pwt melaiinion p'ao sisi.Kami-lah khazanahnlta; dan Kt;"'

tidak ntenururt onryo'*'.loirkon dengan ukrran yang tertenlu. (QS ' -

Hijr [1s]: 21)
Ha1 ini tidak banyak yang mengetahuinya' oleh ku:"nu,,":'-:,t:

menutup ayat utama yang sedang kita kaji ini dengan: 'J 
";uttl -t' ---'

'a 
,JL- akan tetapi kebanyakan ntanusia ticlak mengetahninva' Mer:''

tidakmengetahuibahwaAllahmenciptakantingkatan-tingkatanda,.:
t"r.fa denlan adil dan kekuasaan-Nyu'***

(QS Saba' [3al: 37)

,6' o.r., d. * W3 fi*.'P* $\Kiil; Kii\ 6

@'ubt'. *jii c"i' tk 6,qirG"l $yw
it rti-foti bukanlah itarta dan bukan @u-lal-ynay-o':1k -k:'.'."',"t 

riio* 1,ong mendekatkan ka\ian kepada U'*,:::O^'!^':!:::,:.,

;i;;:;;,;;":,:;;;;;*;i",-i*o,,0,:.y?,ry:!::i!{ j:Ii'!,",';f ;'r:';;',:";;;;;;;v;'-smemperoteh.batasan'"'"1!:::'!..:',
)'i i l' ii,',' i, i r' ;,',' ; ; ; ; ;; s t e t ai h m e r e k l k l !,',k::,' ^ !,' :,,:::,' 

*.

aman sentosa di tempat-tempat )'ang tinggi (dalant surga) '

Firman Allah pada ayat ini ditujukan kepada kaum kafir " ':
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rr rtrpat menveret seseorang kepada kemurkuun Aruh 
-s*t,

t#Y.,li*_.ju:l:,,,T.oggunakannya dengan baik.

ffitffx#?ihtn1xffi"*Hf, :l_fl ildt;th" 
asama

ffi **f*1[T{:i,il'*Hti,x_r:ilrr[h:#r;

qtan penglihatanmata.
:-( :rns mengira bahwa kehormatan ifu pada pangkat dan: :r;- alah misalnya, mengawinkan anaknya d.";;;'r*kE arau pejabat tinggi nguru, sedangkan aia iioat _8rg"ohui

t* *i,:1pr, menanrunya itu. Dengan memaks a anak

*"fl1*11j-g:l lnak ngabat ituiia ;;G;;,h,""
;=. T3l,::ri1s danbahagia. remyata seiring o"igur;"k*:- : - , eiaslah bagi si uyui buh*u';;;;*;.;1;;T*
, 

,:;-lrl 
,::ur? ana\ dgnSan ayahnya dan keretakan dalam

EIl*. S in gkatny a, tidak s et amanya"frunr r"*t:u*u f.Ip uOu

r.*-' . -- t i d'r? nrnr"ka itulah yang memperoleh balasan yang

lr - 
rata _;i2)t 6syalL bertambah baik pada sesuatu yang

-, :..:u r.ang masih sedikit. Kata ini menunjukkan kepada-:: .:.r sendiri. Kata yang mirip juga kita temukan yuit, t uiu:::.::i beriipat ganda. pengertian ini dapat lebih kita pahami' - : -- r'' kepada sabda Rasururlah saw: "setiap kebajikan yang
'" r -"'-i '::""'u::l:n'n:!''*'ganrtakan tii'i' ))'*'' ''"o"un. mtus kali lipat,. Jadi,'pahila y-',g aigu;;{;' ;;;{;i;;

tt digandakan dosanya otetr eianiwt] oemikianrah kasihf kepada hamba-hamba_Nya.
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Allah membalas suatu amal kebajikan atas dasar niat si pelakun'va

Jika niatnya karena ettut' semata' maka Dia akan melipat gandakar

p"Lf""V"'aur, *",rU.'itun yu"g lebih b.aik dari apa yang diharapkan s:

hamba itu sendiri. Iil; ilg fita miliki adalah milik Allah Swt, krt"

hanya sekedar rn.rryutlttitun kepada mereka yang kurang beruntutl-r

dalam hiduPnYa.
Kita dapat pelajaran yang begitu berharga dari Salyidah Fatimah r:

PadasatLrhariRasulullahSawmelihatFatimahmembersihka:
penggolan uang dirham' Kemudian beliau berlanya r1€fl$eil;.

perbuatannyu t.r."U.rf trluku Fatimah mengatakan: "Saya beml,'.

bersedekah dengan uang ini, dan saya juga menyadari bahwa uang 1:.

sebelum sampai di t;;;;i'*irt irr,",ouki ia terlebih dahulu singgah ;

tangan Allah." Nabi Saw pun tersenl'um'

Seseorangyungb."tdekahmakahendaklahdiatidakmembansk"-
bangkithartayangtetatroiaberikanitu.Hendaklahdiamenghindark,'
dirinya dari mengingat-ingat kebaikan yang telah dia-lakukan 1! keUl*

orang lain. Setiap 
' kali" dia teringat akan kebaikannya itu' 1n:-'-;

hendaklah dia segera menyadarinya dan memalingkan ingatann :

;;;;;; demikian lia akan ,rendapatkan pahala yang sempurna c:.

Allahsebagaibalasanataskeikhlasannyadalammenolongoranglairl
Dalam banyak uyut ftnu *t""-rltu" penyebutan iman dan ar.-

saleh saling U"rgurA"',gun' f"Ottu"ya adalah dua sayap yang tidak d;:;

dipisahkan. Amal saieh tanpa iman' tidak akan diterima \-.-r

sebagaimanaimantidakbergunalartpaamalsaleh.orangkafirl::-I
berbuat kebaikan di'J;;', daka ia telah mendapatkan kebaikan ir- :

dunia dari perrgho,mutan manusia dan popularitas' Oleh.-karena ' -
t.f"t ai akhiratla tidak akan mendapatkan balasan apa punJua'
-- 

Kata ghurffit U."t"tt plural dart ghu{ah yang-berafii kamar '--;
lebihtepattugirua,,ga,,yangdibangunditingkatpalingatasdarini'].-rri
,"Guii.*plt berisiirahat yang nyaman' Demikian kita melihat sa:: -:r

banyaknya ruko-ruko yang- dibangun' .ruangan 
baw.a\ 

"nt".k 
mene: :f,&

tamu sedangt un *u.gun" atas a-dalah tempat istirahat. dan rua:im

keluarga. S etiap t"r"u'Eu -emiliki keunikan tet:**:"Ul:: 
"tl:: 

-;;
;;ffid;'iirtilh". dari rumah itu' Demikian juga ruansan c: 14

rumah ini ada yurrg tJ""'s dan ada pula untuk tamu dan keluarga '' {
,t ^.- : ld

ffiil'?ffi.'irairr rrirulnya, adalah ruangan paling rahasia dar .:r

irm# yang tidak boleh dimasuki kecuali *'5",1i:fl^'?Ii.lf 
.;

ffi;;ffi d"p" ;;;ggalkan pakaiannva' dan ketika kelua: :d
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-;::irur 
maka ia bergegas mengambil pakaiannya. Di era modem' ::dapatkan rumah yang terdiri darikamar khusus untuk anak! : j:,kamar khusus puta tintuk ,"uf.p.r._prun.- ,-:rhususan seperti .ini didapatk; ;i dunia, maka niscaya.r :: surga akan lebih baik dari itu semua. Di dalam ii"rf*" r*-- : : 'rga dan memelihara kerahasiaan seorang hamba dalam

(eS Saba' t3al:38)
a-:^ti -t tai 4 .,4J tn g 

W:,. g -";_i-rJS
' :- : .;/tg.\.curi b"ruroh, (menentang) ayctt_ayat Kami dengan: - _ ..1. irttuk dapat melemah,ka, q"nnggogoikon orab ir;;;,rnereka itu dimasukkan ke dilai azab.

:,J.i dasamya kata lni U..r,ti ,;fi;;* ffi;lr.rilffi:'--. .: .tia digandengkan dengan ,r[r, ,J,, 
'h, 

^ijiil)uiil"tn^,. r-:da memiliki makna lain-yang teUiti spesiru.- ", .tli:.in_ berupaya mengaiahkan atau melemahkan.=ir -ri bukanlah antara *rk_in dan kafir, atal) antara;r ::: umatnya. Akan tetapi mereka arahkan kepada Allah.t::_.1'.L.Ti.reka menganggap bahwa diri meref." f.r"t, *J"- :rr rLu lldak seba.nding dengan kekuasaan Allah, ,;krli;;":-':,-s.a bersatu untuk -ergatuika, Ailrlr- Ni#; ffi#;;: -:-;.ikan hukuman Allah atas diri *.r.ku, sekali_kali merekat: ::pU.
tdharfin berarti
uk menghindar.
imenentang Allah

mereka dihadirkan sekalipun mereka

Y.*|u_ digiring dan diseret ,.Ougui
Swt dalam kehidupan 6i 6rr1u.*** "

-^: ,aj p'_1 -pq eiq;4o:;i y;";, otj;/ - -:|t-- "9' ?-cl._s g;u
-:' <1c;ri:6 '6|LXgr6 zu' Sesungguhnya Tuhanku *"loporgkon rezeki bagi

:i' 
k 
:l: 

n 
: 
d:ki - Ny a di ant ar a n,i o o _7 am b, a_ t ty a d an' -;'i bagi (siapa yang ttikehendaki_Uylo),1." n*ong apa
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sai a yang kam:;#;ir#,:*: 
il\,,:[:#I:,*ff;:tinva 

dan 
I

tu-;#itr"ilff:;i,x#flH:*r5fl r'#n:f ;:fltld#l

"*';;;;";rm.ti 

seluruh makhluk rczektnya' A1lah Tu*pY

xi,TnI*:rffi#**nI;fiffr{HYJ*{*ls}#fl
ror*;;il:ditemukan' dalam kehidupan ini tingkatan

masyarakat yang berbeda-beda. eg* ,I'-ffi U.ti"f* kepada *{

::HJffi ,kTjfr 
,J;ffir,H:,;krl1i::*i::':*Trd

x*l;":.*"ffi 31,ff il::f 11-ffi''l# 1lill *,' t,':fl,'ffi
iirt.* zakat dan sedelah secara umum merupakan cara

membatasi kekayaan pada seseorang saja atau pada satu

Demikian jrgu O""g;"Lmiskinan dapat ditanggulangi dengr

'."i"'*[triltt;;lu,.;mft r"#-J]]"t-bl

T,qFsrn SY,q'RAwt Ju-to tt

;:H&;:#;;; ;;;'h*' nasututtatr saw menYrk" o"T

?i7'f".;;.::k:";":r,;::;:;;:,:'#";'!:I;;,:ta';ffn' r{Jff"iri*ul ?. r.1 ur,t.r aan oran s mi skin s eb a g aim ana A1 I 
" 
:

melindungi hut o,an'g--J;;;k;)'" s"tlup f1!Y:i'" :ang 
drlakr rk': :

f#,ffiffi *""aln"oan balasan yangierbaik dari Allah.

Allah memb*ft"'ni"i'"n' 'i ftuyu i'tu Oiu t*i,lti::1:*:-
..#;il;"ili;il;u*-^''i'r'in iekaripun :i 1l:Tl:^iidak 

:: ;
melunasi hutangnva,-mata ellah akan membetik": b11i:11"',,11t ::;
ffillilil *."i;';;i ;khi'u' outu'n *ilY1i:,:,:,":2f::,n '

ada (manfaat) dari hartamu itu' apa-apa ya]tg kamtt, makal'1 t''-:*

akan habi.s begitu saja' Atatr .ap(l-apa,y,ang 
kamu .pakai 

nro,k'; ' t-

rusak clan ttsang. Tapi yang kantu sedexahkan intlah yang l'e\'

milikmu. . r. r -^r,^- r-^*rrins r*'"{lXr*Rasulu1lah 
saw menerima hadiah seekor **oTfr,I

'Ai Jrh';; * 
"nv.o"i"r'r"1 1'r"1t' 

o:.qll*" [::,t5 :T-HtrJ



I'JtmT,'I1Yl"l* rlfl g qT o "!:', ukepada'Ai svah
'l:";,l:f ?l::fl:I3,A,*,,il*"i;::;:'ffi ;;'""fi ,f ilJ;,li:lff f
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:l rusuk (kambing) ini.,, kecuali

, 1i 

-i}ilI"il,l 
"*"3:::?l oL 

l''ak, s emuanva (kambing)

l:;,,ii;,*?l^[']7,^^:"-'i*:t";;";;ilffi 
*tii?'''ii:'T:llrJl

:-L
r.L: uqugan Ktta. keCUali
-;kahkan tidak akan pernah ",1:::' , 

rusuknya ini... Apa yang
,,,.u:q. akan terapi rerap meniadi mili['

, 

r ben sedek, r,. a Jrp* rrri';;;"; ;::: J;ffi ,f 
,ffi 

il:l*li; T; I::. I D1S.

-r';h karena itu, kita temukan jaminan dalam ayat inibahwa Arlah
':un 

_T:]i,:":,, 
setiap sedekah yang diberikan karena Altah .4

_-:ll f,lx'*L 
r,ffi'rr#:: 

,T:::,:1*.,,g"i 
,"ling membanru,

'-: 
: ::r Y.,*!" 

Ailah akan menggantinya dan Diatah pemberi' ' t'ttlR sebaik-boiknya. Demikianrah Arah Swt menenteramkan: 
. 
oran$-orang kaya untuk senantiasa gemar bersedekah dan'- 'lg saudaranya yang dalam k"sutiturr. D"ngun iu-inurltu puru:-- \\\'r menenteramkan hati o.rrg-o*ng miskin bahwa ia tidak

, :..lfl;tXl,fl,l,-, ini, akan ;;,pi";u,,"a,.",v""iung 
ur.un

itulah yang
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.--r;i, ,13l1usra akan berjaian dengan b"aik dan ;&;.;ffi?
*;i:i l1ils":::I?1 *1gp antata si kaya dan si miskin

H3#,flfi :"saansaring-"-ii*i*ffi ;#ffi;:r1i;,TfltTi
-"':1 meiimpahkan r.ezeki kepada hamba-Nya disebabkan tiga' :''::;?^, *':*"'::l- ^i"irr-ul,. 

,.,"ii r,"*u"-iv" ;r."':' '----r sangar mendesak.dan sanga, orpJrt";r-fi;i"rjffi
I i'' ,i|'rili,il:,::Iti,1.o]:l:,,:* ieuerum manusia hidup diK e d L t a, karcna t r d a k .ir i iun g _ | ffi*;; ;; ;#ffi i r1:li_,11',l'ili"il'if:ilt.*11'1":::lL; 

vang Maha kava Ketiga,.. _:,. t i d ak m em i nra dari hamb a ir;;;'; ; Ltll}Jr,i; ;; :rrr:;
. :. ; l'1 111 X":# ::':l :':-' j^l': I 3,i ge'ir, .,* u -.,. u'J,., -il r";:il#;",f*:,jl i11 ;amnai .rli,,"_", ffiiid;,J"1,2-sebaik-baikPemberi tezeki,,. 

-r--- wru.r 'q\tr4tt rralrtr Allan akan
hgguh sangat berbeda dengan manusia yang selalu mengharapkan

Effi ,::t"l,ll,l,*""*tffit,Irf:hiTg#,til*fl;ml, ., -ra.ah?t ia adatatr,;;;rd'*Jr r:i#,*ruffiJ:trt1X_il::]" ..",. ,tqmi klah mengasuhiu if orrrro (keluarga) kami, waktu
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kantu ntasih kanak_kanak dan kamtt tinggal bersarna kami beberapo

mhun d ari umurmLL' (Q S asy- S1'tl' ar A"' l26f: 1 8 ; 
* * x

(QS Saba'[34]: a0-a1)

17,';rtiS-\}\4 ft y. it*'t )<*\. 3i'i G "r:r''1 i;;
";Ai otl:,; tj,( S.-e), eq) J ig'\;'C

; 'r;;i ye.$Et
(Ingatlah) harf (yang di wakttt iitii'ttUn mengumpulkan mereka

s e mu any a kn *,i ili o'' A I I ah b e r fi rm an k e p a d a m al aika t': 
. 

" Ap ak ah

nrereka ini dahulu menyembah kamu? " Malaikat-malaikat ittr

menj aw ab ; " i oho"'ii Engkatt' Engkaul ah p elindung'k a mi'

bukan mereka. s)l'lio'' *u"f,o rclah ienyembahiin; kebanvakart

mereka beritnan kePada jin ittt'"

Ayat ini kembali mengingatkan manusia akan hari pembalasan' ;

mana Allah mengumpuilan seluruh hamba-Nya, Namrl' mengai:

Allah berulang-ulr"g-i'iL -engingatkan hari perlemu1l, t"t' Hal r:

menunjukkan bahwa'Allah tidak pernah lalai mengawasi hamba-\" '
dan tidak pula membiarkan nabn-Nya sendirian dalam berdak$ ':
Seakan_akan Allah Swt hendak menegaskan bahwa kamu akan meh:'

balasan atas kekufutun ku"* kafir itu: Se stmgguhnya orang-orang k".' 
.

telah diberi ganjaran terhadap apa yang clahulu mereka keriakan' tr'>

al- Mutaffifin i83l: 36)

Sebagaimana yang dijelaskan terdahulu bahwa \it 
kafir ':i

menyembah Uanyak tuhan, namun mengapa pertany.aan ini diaju''-'r'

kepada para malaikat tidak kepada *"'"ku-? 
- 

$G f i\ 
"11^i 

*:)'A-];' ;
.is|4i.kemuctianAllahberJirmankepadamalaikat:,,Apakahmerek.;(i

dahulu merq'embah kamu?" Sebab' malaikat adalah makhluk Allah '':4
paling tinggi O.tu:u*V' V""g disembah kaum kafir itu' Nle-"n

menyembah uut , |Lno", g'1"1g, *"t"l'1i]l,bl1:1111litil"f:#il: fr'#ilffi'#i.k";;;;;,;#urr.,"*" malaikat itu adalah anak pere.: *@

Allah. Mahasuci N:l'J atas tuduhan keji mereka, sesungguhn): -ftu
.-.. , id

adalah Tuhan yang Maha Esa' Mereka mengira bahwa m' -

memiliki kekuasaan untuk berbicara kepada A11"1. dalar'
{;.-. ^

*""*r-r*i kesalahan mereka' Oleh karena itu' tidak dis::-:s
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benda-benda lain yang mereka sembah.I Muncul lagi pyTy?u? lain, meng apa pertanyaan ita ditujukan
#p"d" yang disembah bukan t.puou-'yurg menyembah? Allah Swt

Hffitffi:-1fff :rp#ff*-*:ih{,-ffi
L ,"*O:i 

jawaban para malaikat atas pefianyaan in: AJa) $a

ffi .#W{-##i#H*+L#*}ftrffi H"ffii'ffihnilikikekuasaandankemulir"ry;6-;;'d;*":'il;;#l#';:Lil*
|aahh hamba-Nv
L , . ,- ,reniar^-r:3y! pe,nuh dengan.kekurangan. -Bahkan 

para. - ,.-:i .renjelaskan bahwa kur- tu-nr-ri, 
-iiartt;;;" 

ffi;:"irH-:. : ierapi juga menyembah jin;:yj; t,e,gi 4t aj*;" r-,,r,,1.,
fut mereka telah menyembah jini k"banyakan mereka berimanfu iin itu.
i-''"' 'rt berarti terlutup, karena ia tidak dapat dilihat dengan kasad
_ -1 :f,f:] i: ]1" 

melihat manusia, sebagaiman" t.G;u;laskan
;, :]] )yi : S e s u n g gu h ny a i a a, 

" i " riii", _; r s; ;' :; ";;;;;;)

| 9 :i:* ̂ '::l:' 
y1 r t o*"., i ii"; ;; ;; rt ;";:; :{ :'6{K- 

.1-,t aoapun yang mereka sembah i^r:ti^"aill";..tH;;
:,"-li- rn^enyembah setan dalam pengertian mengikuti

I ,1an ffia'a^^-^^. .^i--- . . ,-'. :r dan mempe rcayainya. Karena ji, d"prt;.;r, trUui'our,

;;, ;:::ii ]:h:I:_! "da 
manusia yu,,g *err.l udi,,temao,,fu,,F demikian'"r.i,"ry* 

l;. ;.,.ffiili H*:#1T,[ gaib.

3oT.uo^ITf^-,":1*1 _ 
kelahui,d 

.n"lrlrrr,- r..,iu"*" vrnerit"'" kebatilan. Ad3 vans bena. ,.rupi t"uit banyak keliruv#rir5mg mereka samoaikin, fu..ou *..&u tidak dapat mendengarFtaft berita iangit i1u. xx*
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Maka pada hari ini sebagian kamu tidak berkuasa (""'*^r^ I
memberikan) kemanfaatan"dan tidak pula kemudarata" k"p:-O: I

,*:;i',;l;ffi:r# tr:#:r:#::::;:;.x;;il1;#i #:f,, 
I

Hari yang dimaksud di awal avat ini adalah hari kiamat"iJ'Hl
*ukhlnk'tid-ak berkuasa atas dirinya apalagr t"llu9uq ol

Dengan demikian rr;khi; r"g -disemb# 
aufi'rtl di dunia 11{"ffiI

menoiong yang menyembahnya' karena padahart.kiamat nan

ffiT'h.*Tlrtrf i:[-iil**Ti##[ffi *HJH
akan memberikan syafaat kepada mereka atas dosa yang tel

lakukan selama di dunia' Adapun y';g-Jtp;; memb-erikal,-Y"{

*ril;ffi,Yiffi ,l;l;,T?1?I"x,ix"ffi ,lT,:ff 

H
mendahulukan umat Islam darrpada kaum kafir yang mer

Allrh. Demikianlah fanatisme Rasulullah Saw kepada orang-r

;;;il" kepada Allah dari kaumnya' Inilah yang seharusr

oleh umat Islam Orf"t" bergaul di tengah-tenglh.masyarak

Vr"g U.rl*"" kepada Allah lebih mulia daripada me

menyekutukan-NYa. . .-,.. .21
Dalam Alquran ditemukan ayat yanghampir mirip yaitu' 'r1* t{

t;.i<3 q, € fr ,6r rasakanlah olehmu azab neraka 
'*r 

O:':.:1

kamu dustakan itu. (QS Saba' 134): 42) dan :) € qit 
'tit 

+'r t{

t;K rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakanu'a' (!l

t*+***ttr#f**m*qffi
membacanYa secara menYeluruh'

-.#***r',t*#[ixr***,*-ffiH
f3,"#16l [ffi',?]i ;t 3,H ;;l*'fr"fi"ix*,liil#llH

T.A.rsIR SYI'nawt Jtt-to t t

;*bJ" )ada kedua ayat di atas' di mana masing-masing menll

I
rs6 I t



T,qrsR SY,A"n.AwI Jilto t t

Setelah mereka menghujat nabi Muhammad Saw terhadap

tindakannya yang *.'ui't mereka menghalang-halangi mereka

beribadah, kemudian mereka berpindah kepada menghujat kitab

' z "'t '' 'i' lf t.ii 6 (Alqurcut) ini tidak lain hawaloh
Alquran: 'sP i.lel

kebohortganyangdiacl'ct-adakansaia'KataiJkuberartirnembalikkan
suatuhakikatdarimakrrasebenanrya.olehkarenattukozibdusla
Jis.uot dengan y'k. Sebab, berdusta berarli mengatakan sesuatu yang

tidak sebenarnya, tu*u, katanya jujur aslr-s hidqtt yaitu menyatakan

sesuatu apa adanya yang sesuai dengan kenyataan'

Kata ini juga kita temukan penggunaannya dalam- ayat lain sepefl:

firman-Nya'. l'{egnri-neg"'i k'u* ii'tt' -yo"g 
telah dihanc.urkan Allul'

(QS an-Najm [53]: sjiiu' nlengapa kami masih berpalingT (QS a1-

An'6m[6]:95)Kebohonganyangmerekatuduhkankepadabagind:
Nabi Saw ditegaskan pt-rti ae'"tgao kutu muftara' Yang-berarli bahu'

"kebohongan" itu dilatukan dengan sengaja' Tentu hal itu jauh da:

baginda X=aUl Saw yang terkenal dengan kejujurannya'

Selain it.r, *.r.ku].rgu *tottdui bahwa apa-apa yang-disampaika:

Nabi Saw dari ayat_ayut Lrcl Alquran adalah sihir. Sungguh tuduhan r::

,"rg", aneh, sebab sihi' pada hakikatnya berkaitan dengan pemaling::

pandangan mata manusia. Sedangkan Alquran tidak berkaitan 9tng:'
iuraur[ur, akan tetapi pendengaian' Jadi' jelaslah bahwa tuduhan r:-

,u*u ,i-t uti tidak tepat ditujukan kepada Nabi Saw'

(QS Saba' Palt a4)

I z.z-z , -,?/ 7 v27177 7 s,z '-f ' ,lifr'Y,? j.x }-uitr ,-Al LJ;j\ Vj lqY'sx' ? C t -

io,,,, ,iaol per.nttl'r irtenrber.ikatt kepada nterekct kirab-kirab yatry

ntereka baca dan sekali-kali tidak peruah (ptta) menguttts kepadci

mereka sebeltml kamtt seorang pemberi peringatan pt,ol,

Seakan-akan Allah mempefianyakan: Dari mana pernyataan itu b ;

munculdanapapulaalasannya.?Apakahtelahdatangkepadalllel=r;
kitab tertent, yung-k.mudiar. *...tu pelajari dan denganll/a lrler-r;

mendaPatkannYa'?"
olehkarenaituAllahswtlangsungmenjawabnyadalamayat._J,

i,i 1.i €'cl3 Bi utli 6i q;.'):i".f i :' "t !:::::'":;
o"r;)i il*unr)ion kepada mereka kitab-kttab yang mereka,i:;'A
sekalikali tidak pernah (pula) mengutus kepada mereka sebe

seorang pemberi peringolon pun"' Baik kitab yang dibaca ataupun r.,s

158

-
.-
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dapatkan telah rnengajari mereka tentang hal

? ,,,. n
L, ).,J,-.a

(QS

w
Saba' pal:45)

t15 "6 
,ru.!,i 4:g3

@) #.tle*V"^<,,{6;
,, .ittg-orang yang sebe-lur, *nrnkn telah ntendustakan .tedartgot'cu1g-oreng kafir Mekah itu belrm,,r)rrpoi menerima,'c/)tt/t:lt dori opct lang telalt Koni bit

. :, I t r I t r r I t r i t t r I o'l u ir, 
" 

r n k * n 
", 

A,, r', o * u ) i l;: :, ! :;rrrii,i., ff :;,alangkah heb atnya aki bat inl*, urt rou-Xu.

I

I

I

- r':' ' ataan mereka itu membuktikan bahwa pengingkaran mereka- -.: \abi Muhammad S"* d;; 
-k;;;l 

,:- 
_ 

..ng Oifurluttun kaum kafir itu du'9' 
yang dibawanya adalah

- -.:..rr.r1 i"i uourur,'r,ril;;:i:':,"'jl,:i" nenek moyans mereka.
: a-1 oin,_lo rrr^Lj .^hrrfur* terjadi juga pada nabi_nabi terdahrrl,,-,.,-1,:ililXXii;.".JjdJi:i:ixff -Xi'ili?'"',:inffi"i:*

- -:,:ah kaum ren,,r. 'lli-\-t:'"gg",gf,uo k;l;;;;;,'*.lli, o,-. tr kaum lenrah. s.rrin irulr",.;'i;r, ,T,t#[:?:: 
,_i1::?fl,

lo' 
o 3? trU. q # q n,4, ek 1 ororg_orans kafir Mekah itu. **r::,*::::::: seper.se.pu_tuh dari apa yans ktah Knmi. :, t r c { a o, o, g _ o, o ;{ " 

i)-[" ii ",, l.''; ":: ; ^{ f* r, 
"l?k{:r:;-,' : ., : rr bairwa maknanya umat terdahdr';;;?i:"::l ^,y:]i: - ' :rdaklah sampai pemahaman -"."f:i*^_'l:l*-lngkarr 

ajayan_ -,udnra, sampar pemahaman ,r.r.ku ,.*rJ.p,lir;;;H;. , r kecuali sangar sedikit. Sebab.k2n dlah kenra, ho_i-.{^ \r^1 . agama yangsempurnabaru

ffiffi1*fi :r_,14-6";f 
t;rffix1;:*itr:,ffi#

_-, ,,h bahwa kekuata 
r ___rer varrvv4 yalg ormaksud dalam

' li:#;:;T1'l?i H:i?ft #fiHT*;TXlffi tht
:dahulu .jauh lebih maju reknologi dan budayanya jika
i;,-",, I*: }{ :S,: :.r,iip," r.".r.iJon,,, u, terd a h ur u:- biasa, namun Allah membinurur.u, ...ilT:ij#::*#;Jrpar kira baca dala,r n,-rr_Nlr',"))n*n,, kamrt ridaA,t bagctirnana Tuhctrmtu berburtt ,nr:f,o-aop kou* ,Ad?,-itrk lram yang ntentpunyai bartgunon-_bnrgunctn yong
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tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-

negeri lain, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di

lembah, dan kaum Firattn )'-ang mempuryai pasak-pasak (tentara yang

banyak), yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri' (QS al-Fajr

[89]: 11) Pendapat kedua ini lebih mendekati pemahaman yang dapat

diterima untuk memahami ayat ini.
Oleh karena itu, di mana kekuatan kafir Quraisy? Kesombongan

mereka, keangkuhan mereka dan kezalimannya? Mereka juga tidak

lepas dari azab drmra yang diturunkan Allah kepada mereka dan

kekalahan dalam peperangan dan dibebaskannya kota Mekah oleh Nab:

Saw pada tahun 8 Hijriah.
Di ujung ayat ini Allah mengajak kita untuk melihat kembali akiba:

pendusta itu Ftr 6 ]L1 t*.6'1 orang-orang kaJir Mekah ittt belun.

sampai rnenerima sepersepuluh dari opa yang telah Kami berikar

kepada orang-orarLg dahulu iti'. Allah tidak melepaskan kaurn kafir ir-
dari siksa dunia, akan tetapi menimpakan atas mereka azab yan;
menghinakan. Jadi, balasan yang sesuai atas dosa pengingkaran merek'

terhadap agama Allah di dunia akan diterima kelak di akhirat.xxx
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I \'jyi;{#.1r-rc
I Katukanloh. ..*-..,. -^-.,u 

-' 
, ;

f kepadamu ,,!t,"l"t*gguhnya aki hendak memperingatkan
I afI'!:# :-' r''' ;l Z !:j ;:! ; ; #' ::,' : :ii ;,: :;i ;i ;#*i / f *,I ptnrKnn (tentang Muhammad) ,iiot, oao i;:;r*,,,;;;;:"dikit punI Faa kywa.nmu itu. Dia tidai trn nr"ii"ir;;;,i::::

L*.,:":;#:":':,:K*i;:tr1,f"{:#r#:{!:::,,,^^
IffiffiH',u -"'&u' ^it' fiy^,"'"^;;T"lf ii,emurai ragi
IE:y,** ffi i:1, *;:".T:lilT*r****#
Iffi'.T-i:ebut 

dengan -Ect-i' Biasa vang diingatkan har-hal yang

I- k 
'il-il;"lf'1XJ*:il;,Nffi:.l11insafan 

ini didorong atas

E:;y:;:*re*w;itiiriiit,W.?:x::;:^::4Evkutukan
aa ;:;:;,,: I :X[ ;;'l::; ;! :l:' ffi t:i# ffi :, $r;;arhsia arpa d'an rarai 9^i-i1"^r*"zpu^urebih disebabkan karenaE menururi ni:1. natsu dan [r:* q* seran. orrril ayat iniIEE. atau nasihat itu hanya ,.uri'i;, oir"rprli, n iul p"ringurun
EmergerraisaruhaI;ugayaitu,ssr}.,'*rt,'*,.uoiSupqt-a

=ffi:1lgJ!::v:: 
:kr:'t ;;;" ;;,-;, sendiri-

toz,22 6tg

ffi g^J"tili"xr3.T#TNTANGMuHAMMADsAw

ffi tffi ,gTi:r;:x:;:;:ru:i:f t::^ffi";#I
. nrenghadap Allah dengan keikhlasan berarti Allah hadir
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dalam jiwanya' Seswngguhrya -jika. 
kamu tanyakan kepada mereko

"siapakah yorr *"n''if':o'io" lingit.dan bttmi?" Tentu mereka akttri

menjaruab; "Altah'. (a; i;omai ;:11: 25) Pada dasarnv'J.1ll1t:'

tidak dapat ,r.*Uu)']un Uut'*u 
- 
Allah adalah sang Penctpta

Sebagaimana Dia jualah yang menciptakan langit dan bumt

Petmasalahan ini adalah sesuatu yang nyata yang tidak seorang pr'li-

mampu untuk *.*fruriuhrya. Tidak ,"oru"g pun yang mengakui 9*ll:
dia menciptakan matahari atau bulan atau benda di alam semesta ttl-

i"U"U, U."aa-benda itu telah ada sebelum mereka dilahirkan'

Keserasianutu*',*.stainimembuktikanbahwaadaZatr.al.;
Mahakuasa mengatur dan Mahakuat yans tiada tandingannya' Nal-t-t-'--

hal yang sangat aneh ketika mereka mengfngkari keesaan Allah Su t c--

menolak -.rly.,oUut'-iya' Padahal mereka rynar1 
telah meng;' -

kebesaranalamsemestainldenganberbagaipotensiyangad:
dalamnYa.

Jadi, tidak ada satu argumen bagi kaum f"f]' ltY 
untuk, : -'n

menyembahAllahSwt.olehkarenaitumenghadaplahkepada..'-
dengan ikhlas dan beribadahlah kepada-Nya karena ketundukart :*:

kepatuhan r"-u,u. lOuf;;t"'g dimaksud dengan al- qiy aruhn eil di' " .'

pada ayat iri Urr.un U;tl;;"# atau beramai-ramai' akan tetapi -- |

dimaksud adalah iiriturilr, ibadah itu dengan penuh kesungguhau :-:

keseriusan.
Hendaklah setiap orang berpikir tentang dirinya-dan nikmat 1' ;

telah dianugerahkan Allah ftpudu'yu' Renungkan pula tentang jati : -

Nabi Muhu*rrluJ-su*: 
.,Apakah dia pemah _b.erd1sta, 

atau pe: -l

menyihir ."..otung"*au apaka! dia peinah belajar ilmu perduku: -.:

Apakah kamu lwaiai kaum kafir Quraisy).p.ttuh **q::"h.t'.':l' : '

sebe1umaiaolangtatmerrjadirasul?o1ehkarenaituAliah>,
L"rfi*urr, 12 i n<.-r.e'. u rlric; { kemttdian kamu 'fikirkan 

(tt'i' -',]

Multamntod) tictak aia pei 'vakit gila seclikit pun padu kawartnttt irt'

Seseorang v";;;;;;gka:n dirinva iendirian: 
.ul..u", 

sampai :rr
perenungan yu,,g.1-"1ot tentan-g dirinya' Sebab' dia tidak akan men* -u

aib dan kelemaha'n]ifu, utu"i"tapi tetika dilak-ukan secara berjar:.-'u

maka yang terjadi uOutu}' setiap orang akan menunjukkan keb' '-u

dirinya dan menutupi kekuranga"yu' "kulipun 
ia harus berbohor:; :a

berdusta dalam ;;fur;"y. B"ahkan bisa jadi setiap orang bers''''":ru

bahwa dia lebih baik dari orang lain' dan seterusnya'

Jadi, ayat i,'ti -.;;;j;ri klta berlaku jujur pada diri sendrn
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Saea, :,r. Juz z:

pada diri sendiri tukanlah hal yang mudah, akan tetapi sesuatu yangsulit, karena bertentangu, o.niurohu*u nafsu manusia itu sendiri.Demikian juga ketika -.rgor.f,ri air ,t, dilakukan berdua, maka iar usl_aky mencapai kepada i"rii v"rg'_emuaskan.Ketika terjadi permasarahun *tuiu dua orang, maka mereka berduararus bertemu empat mata, secara terpisah dan tidak ada yang lain. Hal'ni d,akukan untuk menghindari .u,ipu. tangan dari orang lain yangnungkin saja akan memperkeruh suasana. Biasanya kehadiran orangietiga 
9.u1u,, 

satu permas irahunakan mempersurit penyelesaian masalah.:r-r sendiri.
Demikian pula harnya, ketika suami istri bertengkar dan berserisih:alam membina rylah 

-tangga. 
a.b.l;* permasarahan itu dibicarakan:'iluar, maka hendaklah sLrLi iri.i -.*bicarakannya dengan kepala-rngin tanpa dihadiri pihak ruir- s"uut, ketika uou orung tetiga yang-:dir, maka akan condong kepada ;;h^*.,ffi;,il;tberah pihak.riau bahkan dia memuawa plnnuruluha, uu* ii-;;;;;.rr"salahan.ng relah ada.

Jadi, berpikirlah wahai kaum kafir tentang jati diri Muhammad Sar.l,:ng sebelumnya kalian panggil dengan orang yang tepercaya danjujur.::rpikirlah sendiri-sendiii ail oirtu-ritun berdua, apakah pantas karian'''uduh Muhammad gira? Dararn pada itu airrr-, 
- 
sI,, rangsung':'jawab tuduhan itu dalam fi*ran-Nya: sesuttgguhnya Arquran itut I a h b e n cu- b en ar w.a hy.u (,1 I t a h 1, an g' d i ttrru n ka,i ii:, inl' Or s u I y an g

"ict' 
clan Arquron itu' bukanran' p"it oroon .teorang penyair. sedikit" "tli kamu beriman kepacranya. airu,r- puto perkatiait;r;i;,rg tetntng.;ikit sekali kamu mengarybyt petajaran daripacla,,,rfa (eS al_HAqqah-- 40-12) dan temanmn (Muiammoil iru bikanta'h ,"'tirtr_ruti orang4 gila. (eS at_Takwir 18ll: 22)

Dalarn ayat i,i Aliah tidak menyinggung tentang suatu har karau
1kafir itu berpikir secara indiriau'atau berdua. Sebab, has, dari- "rkiran itu sudah jeras, bahwa tuar*,u, itu semuanya ada dusta belaka:rdak masuk aka[.
Tidak semua orang ya.ng mendengar Alquran lantas memeluk agama.r:r. Sebab, Alquran adaLn mukjifat yung rr.rgokohkan kedudukan

.*o"YJ,XTlii" :iI" *:^',fr1 i;+ .iil;;; 
";; 

aru vanspmdengaradavanslungsungte.,#fi ;;;**::or'*"ffiir{i\Z
H i*,Yt:L:,,d::l-y:+ ;- iasururah Saw mengingatkan.nva tentang jati dirinya sebelum diangkai ,.*rO,".rr;i.,""rr*
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kafu Qurasy mengetahur secara past\ hahwa Nluharnmad ttr 

-\\\\EtttrE$Yr:*illL^*-':R\"1*t-RttTdfl

Y"kaut'ruauntuk';;:;);:'.r"r"r::::_r;:::if _::;;AMuhammad tu* ''l:;:;;nu i"iudu l-u-,-uuns ukn kutuxun?-" NI'i't:
katakan sekarang "; ';;;;t"ayui 

,uol*;*, tidak pernan mendener:
kita? Apakah Ou"ullU;'i;"menia*aU, "Kami tidak pernan r

penduduk Ulfa) I(et1Ka rLu ,rv"1" - 
1-^L-i,o ol.r adal;lft-"iliiitl1;;^. berkata: 

.,Maka ketahuilah bahwa aku adah

Kemudian Utllu, r^ l,oliqn semua :-^: .rrqt;
""-'::'::;;')* " 

i t k ePa da kal\an senrua'
.t>L"/rrz'-.)12/1ri.i)r:22,2z,'zr"t:'y'zot));"zzzZ;tr-z2'27tlDll

perkataan dusta, celakalah kau, inikah yang menyebabkan

mengumpulkan kami di sini?"
d.-ikiut juga keislaman Abdullah bin Salam, salah seorang tokr-

Yahudi, setelah mendengar dan melihat langsung sifat dan tub -:
baginda Nabi Saw. Sifat-sifat itu jelas tertuang dalam kitab Taur.:

Setelah itu dia datang kepada Nabi Saw dan mengikrark" -

keislamannya seraya be*ata kepada Nabi Muhammad Saw: "Wah'

Rasulullah,-sebagaimana yang kamu ketahui bahwa kaum Yahudi :'-

adalah kaum p.nipr. Apabila mereka mengetahuiku memeluk Isla:
maka mereka akan mengatakan tentang diriku yang tidak ada pzt
diriku. Jadi, panggillah mereka dan tanyalah mereka tentang din**
setelah itu aku akan mengikrarkan keislamanku di hadapan lneli:*
terang-terangan."

Rasulullah Saw pun memanggil kaum Yahudi dan bertanya tent;:':
jati diri Abdullah bin Salam, maka mereka berkata: "Dia (Abdullah : :
ialam) adalah pemimpin kami dan orang terhormat di kalangan ka:'

Berasal dari keturunan terhotmat pula, tokoh agama kami c':
keturunan tokoh agama pula." Mereka pun menyebutkan sifat-sifat'r'-i
yang terdapat dalam di.i abd.,llah. Tidak berapa lama kemud.':-

teluarlah Abdullah bin Salam dan bersyahadat di hadapan Nabi S'-*

dan kaumnya tadi. Tiba-tiba saja mereka (kaum Yahudi itu) berk";
,,Kamu adalah orang yang paling jahat di antara kami dari ketuni:''ur

orang jahat pula.'
AUO.,ttut berkata: "Bukankah sebelumnya saya telah filon$at:r-.ffi

kepadamu wahai Rasulullah Saw bahwa orang Yahudi itu :re
l
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_. ".- :-m\ataannya sendiri.,,
"":':: ._.__ah kita menyaksikan I

- . '-:---r1r Krra menyaksikan bahwa orang-orang yang menentang
ul'-_..- ,l::; :i:,:1^*1 k;ili.iuuutoyu sendiri. padahar,,.* --.:r orang yang paling mengenal jati diri Mrhu*_ud ;:r;l: , :, --: - Lahab adalah.o*.rg yr"; _;;; atukan:.,Celakalah kamur --::rirrad.,, padaha, Oli rOrlf, p?.an Nabi Saw sendiri.i'.- , --. kaum Quraisy adalah kr,,-'_o._ -^lj'^^ :-r, -=: t ?url euraisy adalah kaum vang paling dekat ffian,;-.-: :elrau turnbuh besar di ,.rgJfr_i.rgah mereka, nui*l-: . jng yang paling memusuhi i^i,,^u Nr.L: a^_-. ^ .

-__ --:11_y yang parmg memusuhi dakwah Nabi Saw. S;;;;
,.- -::;:^l::: ll,l* du'i M;k;h,- r.,'.," ;;id"",i';'kr- -r :r ::riindungan atau pertolongan;;rl;.rrdrdd;,ffi: - .: kepada ajaran yang dibiwa Muhammad Saw dan- : --.:t ., ang menimbulkan k;iman;;. *;*

(eS Saba, l34l: a7):'_.i;u, r;fl e;U&a6 j,
t''U,*t.t';-,

' ".t L-pahku haqtalah clari Allah, dan Dict Maha.v e n g e t a h i i, 
" 
s 

" 
i ; r;:r;;;',,

F bararti upah atiffi H :T,l:j:,T i!:3,ff1iXffi[J.*-,, fj;:d"Jffi;

f -- 
biyllamu atai iiaiar__irirr),"; upahku tidak tn;n
_.€/ruuumu atas alakan_ajakan itu,. upahku tiart ioin;. " , ,,:-;rt semesta atom. lqs.rrr*;,;;,1261:109) Seakan_- -::::k rnengatakan kepada ,afr*frlfll&t manrrqiq hch.,,^

- _;.\ I_usngaraKan kepada seluruh umat manusia, bahwa

"_ 
._. 

.,yll, *yl1 *,y;-p;lkl; araran asama Arlah.

[Ejaan dakwah,, riaut 
"mlrrniri 

*rn'Or, *,,"]l##;
fig*, dakwah merupakan;# yang harus mereka

E rlra rasul yans tidak ditemui mereka mengucapkan
ryrrni-.-.r.unrr* prau uyuioi atas. yairu Nabi
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pertama yang mendebat masyarakat dan petinggi kerajaan secara

terbuka. Ketika dra ditentang ot"l' Pa1an dan keiuarganya' maka dia

pun menyendiri dan it"g.':ti"g5"i 1]" 
oleh karena itu' tidak ada

masalah upah daram datwitinya karena ia telah mengasingkan diri dar'

paman dan keluarganYa'
Demikian pula dengan Musa as yang Firaun-berkata,kepadanra:

,,Bukankah kami rcla-i-'*"ngorrhrr, ii ,itor, (keluarga) kami, t+'ukri'

kamu masih k,not'-'io'ok io' kamtt tinggal bersanta- kami bebet up';

tahun dari u'n"'nii'"'*i:Qt asy-Syu'ariJ 126)' 18)" Sekalipun 1':

"mengharaptur, ,p#;'Ouii-ritu* *uku hul itu mustahil dan Musa prt:

tidak mau.".--*"*",€*ri.}'si,oupahapapunyangsayanllll|..

kepadanttt, maka itn tuttttk kctmtt' mengandung dua makna; pertottt';"

saya meneri-u .,puh 
"p' 

;;; kembaliian t<epada kalian' Atau keclti':

dari semula saya trdak pemah mengharapkan upah-dari kalian sekahpr':

menur-ut kalian ,uyu1.iur, bekerja, dan sangat layak mendapatkan upa:.

Allah yang menv;t'k;;;;kJj;"" dakwah kami dan Dia pula rar;

akan tnembalas dengan balasan yang terbaik' Sekiranya IIlaflu: -

menganggap *r1u, 
'"-'iap 

pekerja rnendapatkan u-Pah, maka mensr:--

kamu kaum kafir *"n d.rhnya minta upah? Sekaripun kar:--

menganggap OaWan itu adalah peker'laan' maka para rasul tidak pen':

*"rrghutupkanupahitudariumatnya' 1 r^1^ ^^r-.i \rono rr1

Kata syahia Utt"t-ti saksi' Allah adalah saksi yang melihat set'':

perbuatan yurrg Oiiuk"tan utusan-Nya' Hal ini pula yang disadari p:'''

rasul dalam d"k*;il;;"ftu' oftf' karena itu' mereka tidak per'':

mengharapt ur-t ,"Oitlt p'n 
"puh 

dan gaji dari manusia'***

(QS Saba' [34]: 48-49)

"1;@ ,;i\& {V3*6Lti'
@ U6t tb$ ?t $-Y-|e*"'t :('

K at akan I ah' :tS n' un, ruhny a T uh an ku m ew ahy ukan k e b en ar ct t r'

ora Maha ileni*n"i segala yang gaib'" Katakanlah:

"Kebenaran telalt datang clan yo'g boltl itu-tidak,.akan memulu:

dan ticlaklpul a) ctkan mengulangi' "

Setelahkitaperhatikanpadaayat.ayatterdahulubahwaAllairSn,I
menyampaik"" f,"p;ilftu'* kafir-ungkapan yang lemah lembut' r":'o
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::da dua ayat di 
. 
atas dapat kita saksikan bahwa A,ah Swt::enreri,tahkan kepada rasur-Nya ,;d tegas kepadu -.r.ku. Jika padarrrlo-q sebelunrnya berbentuk u;utun, luka pada ayat ini A,ah Slvt':negaskan bahwa kebenaran 

"vunn'diuu.'u 
Nabi Muhammad Saw.,Jalah wahyu ,unr,o:n?'. irar irrlr, mengira bahwa [anri ra,ahtakan rerus rne.enrs berroreransi ;.;;;;; kejaharan yang kaiian lakukan.

;iXiililil,il* akan me nrb"'il", . u'ut, i.,.,up rn v-urJ i.} i un r, u,,,
setelah Allah memberikan kesempata_n kepada kalian unruk berbuat,::raka tibarah sekarang kalian G;;"k fir) rra,us ;ffi;#kap yaitu'rnduk kepada a-iaranyang dibawa Muhammad Saw. sebenornvct Komi.lrtttttrr.katt long iuf - f "p,,i,, , r,* btrtil lolu .t.dtlg hnA ittr-;rqhcmctnkanuta, ntaka ,tingo, ,,r)lii ,r"rt, .vang batil itu lenyap.-elakaanlcth bagimtt ttisebabEan i;;"; mensifati (f,mt, tte:,tgan syat_'.t! )'otls ridak tayak bagi_Ny4. (eS af_anfr iii fir,l,'ri;, ".,,Kata clazf berarti mei-emn". oJ["i'trur. ruru ini juga mengandung- ' :erlian kebengisan, dan r..tr7rrr.'";itu berasal darr rnanusia.- :-'311r1fr11& pula kalau kata i,i disandarkan kepada Ail;h? Tenrunya,i'rllryukkan ketegasan dan ancam", a"r"- waktu yang bersamaan.' -:':rlrn yang dilernparkan Allah kepada hamba-Ny a adalihkebenaran.- -.:lva bahwa kebenaran itu ,"rrutu--yurrg ,,dipaksakan,, 

kepada-"'isia unruk diikuti. Kebenaran l*r.rri*g hakiki daniiduk u..ubuh,:'ra berasal dari Zatyang abadi p;lr. 
, -

{ata :-l' iw Dia Maha Mengetahui segctla yang gaib: -.r.ilrkkan bahwa tidak ada yang tertutup dari ,.rr.r";;;n AllahSegala sesuatunya 
_ 
terungkip sekalipun rnanusia berusaha:mbunyikannya. Tidak aau'UeiOu l.

mampu menghinaJ";;ffiryJ]irXiKl,i sekalipun ia sekecil
- ':t rnijuga sebagai bantahan ,"'.nffi orang yang menuduh bahwa' :" \'&'g ditumnkan 

,ttlatr kepada uutammua saiv itu .ulut, orurg.- -:r'rt uri jeias jauh dari t"u"nu.an, ..rrru Allah tidak pemah salah-. :'enentukan atau 'lnenempatkan" risalah_itu k.p;;i;-; a yang- 'i-\va' A'ah rehih_*",rg"ionui-),)")r, Dia menentpatkan tuga.t"r (es ar-An'6m gl: t1+1ari"rr',iolt pemah sarah orang, sebab
' :,i,)l';il1t:ii:,-"11" h'l ;;;; *'iu T.i"i,ffil;':aib itu

'.--'' ilan yang disebarkan kaum kafir itu tidak akan berlahan dan- . -: dapat berulang. Allah telah m.*U..it u, ,uru-ifrr*r, ,ur*
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begitu indah tentang pertarungan antara haq dan batil dalam firmar'-

Nya: Dari ,po (tos";'i yong"*u.'ka- telur dalam api untuk ntentbu';

perhiasan atatt ahtla'io', 
"'aZ 

@ula) buihnlta seperti buih arus lrir' (QS

ar-Ra'ad [13]: 17)***

(QS Saba' [3a]:50)
tl / 

'"-' 
' -z zl 1 1-// / r'// -'

e --xJj tLi 
-e & ii- \ Lr,\i iJ-'; J)..)i

'? 3";'t* )tt5 J\,'r-Y'

Katakanlah. "Jika ,oyi tirt maka sesungguhnya saya sesat atos

kemudaratan ii''rku sendiri; dan jika aiu mendapat petuniuk

ntaka itu adalah disebabkan apa yang cliwahyukan Tuhanku

kepadaku. Se'ungguhT a Dia Mah'a Menclengar' Maha Dekat"

Pada ayat ini kita menemukan bahwa Nabi Muhanrmad S:

menisbahkan kepada dirinya kesesatan' kalaupun itu-terjadi' Di sisi ''
menisbahkan hid;;"h-;; petunjuk kepada Allah' sebagaiur'.''

menisbahkan wahyu keP ada-NYa

Dalam *"rrililrluian hidayarr, Allah Swt telah membekali man.--! :

dengan akal pikiran' Dengan adanya petunjuk' maka akal akan berfu:;'

;;G;" Uu*. f.tit u tidaf ada pilihan, seperti misalnya kalau seseor':;

hendak pergi ke ,** i.*p"t d'an jalan yang dlqat.ditempuh hanYa s'--

jalur, maka dalam kondisi seperli lni at<aitiaak lagi memilih' Se:':

tidak ada pilihan yurrg Juput dipilihnya lagi' Akal berfungsi apabila ';
altematif Pilihan dua atau tiga'

Demikian ;.rg; e[ah tenetapkan kejadian di-alam semest: :];

dengan pilihan-pilif'un fttt"ufi pada takdir yang telah ditentukan { u

Swtsebelumnya.TakdirSeseolangyangtelahditetapkanAllalr>.:-
makatidakuaurruf'uyangdapataltemp"t'untukmerubahnya'B'-r';:
hanya manusia y"'g ;tp;ksa dalam melakukan sesuatu di alam :i

Matahari, bulan, bintang dan gunung adalah di antara makhluk r' -'ar

yang dipakru *.lukttk# ""-ut' 
dan tidak ada pilihan bagi me:;l"r'

Sesungguhnlto t<o*i t"tolt mengemukakan amanat kepada langit :"m,

dan gunttng-gut'tung, maka semttany.a enggan uytuk.m1.mikul amar"; ':w,

cran mereka khawaTr akan mengkiianatinya, dan d.ipikuilah amat.-." ;N

oleh manusio. S"'u'gguhnya ntanusia itu amat zalim dan amat b ' - fr

(QS al-Abzab [33]: 72)

Jadi benda-bend a itu (.al-i amaddt)
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- :rahkan dan tidak memiliki hak pilih. Sejak awal pula mereka:nolak untuk mengemban tanggungjawab yang ditawJrkan kepada- ::eka. Sementara manusia m"rrJr-imJu*unuh itul nia -"ngou bahwa-:r-!&o akarnya dia 
-dapat mengemban amanah tersebut, dan tidak"-rrperhitungkan hulTglr. dan rintanga!1 yang dapat mengganggu- lrna pe{alanan itu- oGh karena itu, p--ula ouruio uy'ui ,.r..uut Allah-' :bahkan silat zalim dan bodoh pada manusia.

\dapun agama yang diturunkan Arlah kepada Nabi Muhammad Saw- ,:,.:akan manhaj yang berlaku kepada seluruh manusia. nagi rr.r"ku-': beriman dan mengamalkunnyu,,""k, ;i; ;;ril;;; kategori-'-':':rri,,' sedangkan yang. m-embangkang dan berpaling darinya maka--:-:.;a disebut dengan kafir. Mairusia' dibebaskan irrtrt memilih;" : 
=.r1rti hidayah Allah atau menuruti hawa naf.su.:':a dasamya manusia itu mencintai kebaikan bagi dirinya. Akan: : r ::anusia berbeda sudut pandang dalam _._;;;;; pengertian: - - ':'-:nr iru sendiri. Manusia mencroa intuk t riotron, ,"io{oi*oro rorrrtruk kebaikan. adalah manusia bnrsifrt ,"rg"rr_;;ro. 1qS uf-' --: I l) Jadi, pengetahuan kita tentang kebalkan irasih sangat,-'- :: \rtinya bahwa mungkin kebaikan iiu menurur ki;;; tetapi di- ,: ha1 itu belum tentu baik.

_ 
,- .,irlrn mendengar graxg yang mengatakan: ,.Saya salat dankeh

: --Saya

ffij:|?*11 ?kun 
tetapi doa ku tidak krinjung dik"-b"lku; Auah.,,

Effi"Tfff 'JJftrlffiq"ffi:lliiltxnXi*ir*rt
Ff +* t""tl"y 

fns uuaS -.iu*t-, belum tentu itu baik, boleh
k: *;i baik bagimu sehingga Allah tidakE;;;;,,
ffi"y::d#ffiiT::-3*"}i1l_!i:1"ffiff1#itiH#;
E:-t.; 1o" 

itu dikabulkan akan membawa kemudaratan bagi si

Juga: seseorang berdoa yang baik menurut Allah juga,
bukanlah orang yang sedaig terjepit. Sehingga Allah
*r:ir_kayena apa yang dia minta bukanlah sesuaru
Padahal Allah Swt akan mengabulkan doa orang_orang

.\., rrttrdian mereka (hamba Ail-ah\ aitem,Uatitan kepacla. ,ttereko yang sebenarryta. Ketahuilah, bahwo ,igoto.', i1t1 
!:l',t:::;{r::.?,:,oh. pembuat perhiturtgan

iQS.a1-An'6m [6]: 62) Mungkin kalau saja si hamba. ::rk dan dalam kondisi terdJsak atau terjepit, maka
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A1lah akan mengabulkan doanya' Singkatnya' tidak semua. yang baik o

matakitadikalatituUt'OoubaikmenurutAllah'Olehkarenartr-r'
n"rO"f.f"f-t berbaik sangka terhadap Allah Swt'

Hidayah v",s d;':;ffi;il{;il;; hamba-Nva akan bertamba'

seiring dengan 'J'^r""* 
dilaksanakan' Sedangkan orang -valr'

berpaling dari hidaih ';;-i :t-"kin 
te'pttosok dalam gelap guli:'

kesesatan sampal-sampai Al1ah mTutu.p niny 'hat1nV1 'lduk 
kelu':

dari mulutnyu tttt*ti kekufuran' pemii<ianlan ketika kesesatan te1':

menguasai jiwa seseorang' sehingga semakiniauh dari hidayah'

Karena Inurrrru f,l["iit", rr"-r."*emilih urrturu iman dan kufur. ma.''

nasti akan Oitem"tui'- At'u ktlompok; mukmin dan kafir' Oleh kare:-.-

't1idavatr itu *ifift iii'f' 'ouku 
ia dinisbahkan kepada Al1':

ltff*t,"il v""g iittuttttu" autu* firman-Nya: Apa saia nikmat t'';'' '
kamu peroleh oaitni aori Ailah, ctan apa saia benc',ma -r '; -'

m enimp amu, m ak a- i-o,ri llr,r r a ah an ) cli.r intu s e n di r i. Ka mi mett gtt t L L'\ "

ntenjadiRasulkepcLdctsegencryntat.tttsia.cltkuplahAllcthmenjadis,l..
(QS an-Nis6' t4l'';;;-"stfti"'""vu ,ittut' 

telah menyatakan bal'.''' '

keduanya berasal Ourii.tiut,, Kataianla,; " Semuan1'a (datang) dart'

Allah". (QS an-Nisi'[4]:78) 
-

Allah ..*Ut'if,ui' -"a"r kepada manusia' seperti lidah misa'.. ;

untuk berbicara' N;;;' ;""usiatah yang menggunakan lidah itu ur.'*'

berkata yang baik "*":ff"t' 
Allah -t"itl"naaki hamba-Nya berib;;

menyembahnya ";-'d;t;t 
cinta dari kerelaan, b1fa1. atas c:"-

keterpaksaan' Padahai, Allah marnpu memaksa manusia' namun h:' :tt

tidak dilakrrttun-N;i^'itf'uU' Allah menghendaki hamba-Nya d:':'-5

I".g"" fr",i yung klt"yt'k bukan hati yang menggerutu'

Kemudian Allah menutup ayat ini deigan mengatakan t Ul Y- '
sesmtgguhrwa Dia Maha Mendengor' Mahaclekar' Allah \l,lu

Mendengar setiap !e#i;;;"* dan do"a hamba-Nya' Mendengar " 
srrr

hamba-Nya Ou, "io*t'' 
permohonan makhluk' Dia j,ga Mahac"-n'

sehingga pasti seglrf *ttl"t"r1i setlap permintaan hamba-hambt-t"*

Tidak ada sesuatu apapun yu"g 1ltfghalangi 
kehendak A1lah c' rd

b erbuat, s e gala' J";;;y; o la t;t'tu'it'u'tyu duta rn s e kej ap' * * *
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(QS Saba' t3al: 51)
,@ y;yk,,*'b^* -iii;st: i,; {:Y;;-t) 3)t >tilGitl- u;l;.,.,.._Y, ,>I7'-q)eU \>j )\sleo? 3L&;1:

l.ungKoh hebatnya) jikalau kamu melihat ketika nterekn roreng ka{r) terferanjat ketakutan 
f1'pada hari kiamat),

mereka (orang_

'): €t''''eki"l::::::i;ii:i;$;;t,.t;::,:::;:';,i"'"'/;#;::,
tempat yang dekat (untuk dibawa k" nn;o;;:,;.

I Kata ,s'j 'j',
I-. ,-_: et !) ditemukan dalam beberapa ayat lain di antaranya:a8hu komu rihat ket,!k1 l-rang-ot'ang yang zarim itu dihadapkan kepadaru' # #t :,7?n 

t3 4t : 3 o a"' iii it ;k; ;; ; ;' i 
^,r; 

iz i i,,, t m e t i h a r

E,fii#,#!:;!?:r,i1;'#f #,!;1";i:i;;f;;;:;y;
Embutuhk u, ,rrri,tul- 

27) ungtanan 
1n1 "d'l'h ;;;;1;'ararh yang. -:--'r*" "tb. namun daram avat-ayat tersebut tiJai aitemut anrxrpnya' Har ini dikarenakan jawabinyang.dimaksud 

dapar dipahami

Etr?XH ,ui:; dengan dimikian jawabannyu H#ij., adatah:
I.rr=rrrak di hari k;,hui. 

Muhammao) meiihat ;g;A A;# kafir) itu.,^*mat niscaya kamu akan melihu, p.*u"Ou ngan yangE?". mengejurkan. Alrah Swt *.*uutu. il ilffiiu an yanga1 tT orang-orang kafir itu ..turnu Ai dunia.
f rerdarat juga a-yat yang menegaskan makna serupa yaiht

lHTffi 
,;:f:f hukuman-Auah aias orans kart. sesungguhnya

I.

-:..s-orang yang sombong dan anslrh di dunia akan mendapatkan' := :Z3b lrang pedih dan inenghfik;; di akhirat kelak. pada hari-:r. :d& lagi tempat berlari menyelamatkan diri: .o,-i ,ra mereka" -r--1r tnerepaskan 
.diri. Di dunia, manusia yang terkelut akan'::s akan menimpanya dan dia masih dapat berlari untuk'- ; ::-.::kan diri. Namun tidak demikien h,t-..^ A: ^1_1 . , ,

, _._.*:\d,r ur.. ,\amun tidak demikian 
.halnya^di "kd;; kelak,: ' - --rak dapat tempat rari rugi Juri azab Arah. Hal ini

; .--^jJ,,1}amu 
(Muhammad a"*l **o tetap menyampaikan

l,: -:--:riah Allah menggambarkan kepada kita betapa hinanya:- -'r'-i kafir itu kelak berdiri ai rruo'upu, Arah Swt. Mereka*- '-:r rang akan s-angat pedih. seuenarnya, penantian itu sendiri. ' :.--:r . ang tidak talatt menyrk;ft";;'
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Adapun makna ukhizttberarti dihancurkan dan dibinasakan Kata ini 
I

menunjukk un udunyu";;i;";; i^,i alah iwt vang sangat perlih 't^ |

t#*t*i#*;*t'*r*:r*,:*,**,,ffiffi |
siksanya Yang Pedih'x** I

(QS Saba' [3a]: 52) t
rD, # p* ; 3i6i # !!S +ucY]{',,,,, I

't og,i* on orin,*r "ir rT# 
;r;;*.r 

&",* on an) d ari r

Ayat ini menggambarkan sifat dan kebiasaan orang

"dii;;;;r." 
i.t'tEt'rt,;th meret<a pun mengikrarkan kei

Hal yang serupa:"g' Jif'ft*an Firaun ketika akan tenggel

Merah. "Saya pu'"'iio*ionio tidak ada Tuhan melainkan i
'iriTr"rrir'otil, aii Israil' dan sava termasuk orang-(

berserah diri 6epida itini"' dyltral sekarang (U"Y 
'k1*

padahal r"rrnrruin:r;-" k';' teiah durhaka seiak dahulu',

t e r m a s uk o, on r - o' oi { y on g i " u u ot k 
.e.r 

u.s.ak1n' (Q S vonu's'!

Dalam ayat utaml yang seOang dikaji ini juga menunJu

orut s-;t g f.unt lto t""V"utakan bahwa ia beriman kepada

tetapi Allah Swt membantah keimanan mereka itu 'j':

kff4ffix#il"-;il*r*r*6n4;;*qiffi npl
[ffJ;,#x;T,ffi;"'e,"r, 

-i.",ang 
dialog antara Nabi Zakar,

Maryam:Setiapzqtrr,,*":k,""it:k,::::^::.":,y:",J!r!r*'';^*W;";;;;;k;';;;i;v; Zakaria berkata: "Hai Marv'* 

Truaua kamu *"*p"'oi"h lmakanan) ini?" Matyam n
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ffiffiffi

r ;: iang sedang kita.bahas ini maka.kita menjumpai bahwar - ::::sung membantah p.*V*r,'r.lr*urun kaum kafir ifu.- " ,,-rr g..ur,, rr"narpattari r"#ri O* gan catamudah dan
-: ' :'rr orsn8-orang 

51t1 lrrs";;ir'mendapatkan iman di;' #;Xln"lX*t:l yil.^fi ''U mendapatkan iman itu}ff .T'fl,l;r,ll j,,,*T 
i: -,ffi 1 ffi:'TJXiX;tri'#payau or dunra. tanDa harus beribaaatr_ Arn

_ 
...,f,,-i,i:iff,, har itu;ka" ;;fta dapatkan. ,.dungku,. :.- - .;eimanan o, ,illillji:l^,9:" ,:.1:\l '.,Ji.i-s..ulu,il' 

= ,:.;;Xlilan 
di dunia sedangkan ar^"i.rrrl,"rr# jJii;;

ft, 
._._r{11 rtu.

L*; ;#;Tj:11*::"f:Tl.*,,1i*r,.1 kaum karir agar

- .;iirt rtiscctya kami aka.n .mey*e;;;;; ,*riilX! XZZ,;'.;;. 
., ong telah kami ker.Jakan,,. (qSFarh" [35]: 3/yx**

(eS Saba,[3 ]:53)'7.:,* q ;r\ <,j*j-ji q -, baL $J&,":-.--. ;:,;. 
17 ntereka telah men[ii,rrr, ulirh sebelum itu, rlan::'* a: ,.-;Lrga_duga 

tentang ying"gaiO irr, tempat yang jauh.
- - :. :lnia telah d.f,r ; r : ;;"i#;,hf,xif:iii[ff,r1"1t#:1 

:ffffi?r -- -!ar diraih, ..urU oiru;;ffi."_rat beramal ibadah danrr-_-_i: {tiah dan rnenjauhi larl*rr:;;;, bukan di akhirat.
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Ketika mereka berhadapan dengan azab Al1ah maka mereka j-'lii-'

,.'; ori '* .-Ju mereka menduga-dttga tentang yattg gaib dari ternL"'

yang iauh.Mereka menduga bahwa iman itu dapat mereka raih deng':

mudah padahal *"J;;;i;"' Jil.;;tt iman itu sendiri' Kata at't1.;:'

oemah kita bahas p"i" 
"V"t 

ft-+8' di mana kata itu disandarkan kep;'*'

Allah. Namun, *'# ?;;d; L'ir"a* avat it9 sansat berbe:'

Sebab qazf lempar*"'tfiuf iiu sangat tepat aan tidak meleset sed''' '

pun, sebab Di" *t;;'"h"i 
'"1*, 

*"t"' Sedangkan yang dilaku"-

trurrg-oru.g kaf,rr it*-?"itttt""b-'b--"reka menduga-duga dan tr- "

"'""r*"',?*\f T":':'i;melakukannvid":111i,k1:'-t,.":.*"it' 
ja.h'---

sasaran. oleh turenJr," p"r" meieka dislbut dengan menduga-;-;'

karena mereka melemparkan.pernyataan yang jauh dari ke-nyataan - -

mereka sendiri' M;;;1" adalah orang rafrr-yang mengaku beil::"-:"

bukankah keduanya sangat berbeda jauh? ***

(QS Saba' t3al: 5a)

- .4 / t /// z )'1' t/ /'// 
"'r' 1

ie:,,*\Jr"S :ir*'u +Y fr'E;
@. v)*e \j(e'r+ 

:

Dihalartgi o"to'o'm"'"ko dengan op'o vo'g mereka ingirti

s e b o ga i m a t'' i'''L' ) 
"'i " 

k' o n r,e'i a'\ ap o'' a n g-o t' o t t g y a ntg s e r t' :

dengan *u'n*'i'piio ;;:' dahttI u' Sest'nggihnya mereka d'ti "

6i a|u"io| dalam keraguan yang mendalam'

^u^:;:"*:*i"'*,[T;,1l;f,iiiif, [#.i*hqp#:ldgf##"'?11'J#?"il;;ffi;;;; ;"pisahan itu sangat iau' 3

*,1elf"r".riilfYtu|^t* 
menuruti .kehendak 

hawa nafsu '-4.

mengindahku,, pt'iniu1.";t''i;;;;;;; AlIah' Apa vang dikehenJ'' '

nafsu kaum kafir itri? ilt"tu liendak 
'ntngtluntu'L3n 

63pr" '' \

MuhammadSaw.".,""".-e'ir"r,tidakm-enghendakiitu
berkehendat' *"*o)i*[on'ot'o'a -. (:gam!)' Allah 

-'O:'^':t":lt

(ucapan-ucapan) ;;;;i;' dan Allah ildak menghenctax d

menvemput'nakan 'oioyo-tttyo' 
walaupun orang-orang y'a'ng A';- ' I

menyukai. tqt "-i"#il;;6T 
iil vrtttt'u menghendaki agar ;'u;
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ffiijilr#T:r::n*ssa mereka rerus. dapat menindas kaum

*"{-;;;:;,;";:;x,"ff :,tr:i:,'N,,:,:##,;::r'#:::r;i:
i!: agama iang- benar" ogo, 

-ii"' 
*"*"oangkannya di atas

iffi"*ma 
meskipun orolng-orong musyrikT"rri. iqs *rr_

* ,-, :.,guruhk;;'l,*;"ilJ,# T:;1:?:fsia 
itu sencljri sansat

': - .:::ria maksiar dan tidak ada ;;;pu, tangan setan. Mereka
: 
- 

"=,'lt::.1:o*:-1ll+, ,"rringgu ,.tan merasa lega dan tidak

Seee, :+. Juz zu

: , . pavah lnenggoda ,.r.k-rl
_ _. .nereka menginginkan agar dakwah Muhammad Saw
: l1:l menSinpinkan kebali"karryu ugu, dakwah ihr rer,.gar dakwah itu tetap,,Jq q5qr ud^wail IIU tetan

- '.. JJh' [T "':],1',11:l: 
berhai.p,; l.;;;, r.'1, *,,1i. 

_ . -.="*uf:_** llr . 
Keimanan ;,il;il;;"ft iTlff.iil- 

.:1,,.T,T.-1f'o tergovahkan" r.irii'J;';:r#;'T#:'Ltur- 
-:t-.J&r1 siksaan.-:' - r-urcul perlanyaan dalam benak kita: ,,Bagaimana 

Allah- ' :r :lkon umat Isram terdahuru dari penyiksaan kaum kafir./,,-.,. _:pas dari penyikrrrn, turyu's-aJa Allah menjadikan'- seba-qai sesuatu yang semaki, _._p..tokoh keimanan-- ,..,.,it'u.. Terny3ta penyiksaan mernperkokoh keimanan:: - _, .-rilah bahwa Dia pasti utu, _._U.iu *.r.tu. i;;.*r*,":1- :r jalam iman danikhirnya t._.rurgun berada di pihak- -:.,n kata lain. penyiksaan yrrg'iiirr.rkan kaum kafir itu. .:. .n_e ridak disadari oleh_ traig_orang kafir itu sendiri..- tidak menyadari bahwa d.rgun penyiksaan itu
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sebenarnya mereka sedang menyeleksi orang yang beriman kepi;

"'t ll:,l?iltJ-T:-,I#-T.b'.h*" lada 
awalnv" g'k*t Is1am :-

goyu* g den gan.'"k # ;;;; d ir akukan o'X*:i' ffi:i'lI "ff 
"(f j

[nln ffllf ffi , ff ]"[*:ildry";;;i' a* a I te I o mpok r'- ;

b en a r-be n a r u 
"'i 

* u n'[ t p'^it "eij t r-, dari- k e I o mp ok m u n afr k'

Demikian :'* llill"";ilil; i'ra' Mi'raj vang menghebol:-''-

itu, juga memisahkan ariata o'u'g-o'u"g yu"g beriman der-=-

sesungguhnyu atngli teiompok 
1T,?, 

il*;1a-puia beriman' \1e:=-

vang berpura-pura menentang peristiwa iiu dan menganggap hr: 1 !

u' 
k#i,lfl,l*#';:?,X;, *,,y ut s . l lh 

uyl,i, 
I' t,,.ln* [' rTi : =' 

]Demikian Juga.oenstrwd ro'b -'-.--fitif.u 
hijrah ke Hab:"u

,.Uitr*' Ji"ifufti oftr.r Rasulullah Saw

bersamasuaminva,ffi ilfif i1i,l11"::liihlfi"rffitl'#,,;
i"x?:illillHl'i;'""H:lffi !;;,,}'llf endapatnv'v119-:-'*e:::r

Namun, ketika n*ffi"10"1 i;**:: temvata su"fii|f,,il"' #Namun, kefika nt1"'i::'l::: **;;;". 
Ummu Habibah : rir'

l;"-';;;h." di HabasYah'. Nu,*u,

menghiraukannya u* iJn"'" ftltu"g k1 \iekah Karena ia hijrah : -r'@

mengikuti ,.ru^'t a "["i 
t9tt9l 3t""*l 

perintah Rasulullah >im'

Setelah beberapa waktu *uot, f.1Y^,:1;*:*:lJ;,.i"'**"t 
:':n*

::l'Jf,l,rf:.i,*niu1i?"Li""*i"v'.u1i* 
memeiuk isram 

]

o ra n g- o ra n g k a ri r Q u ra i sv' il-t?i,:-' "#J :15T,: ffi: lX |il,,, ;:,fiOrang-orang.Karrl vurqroJ uu!rD-- 
kekerasan. Mereka ma:;13'l

a.rn'un 6.tbagii ancaman dan tindakan

nmartrsramvu,er,i:,1il'i..lr:1';*t"111,?\r^?:,"ff "#:I:,:,,,-1ffi::fft:3n:K'ffi ;ri"r, *i"gr,endaki tain:. Mereka mett :"'1t,

npu daya a,n 'qilo[');n';;;i!!!:- '{n\ 
o*o itu Attah seh'; '-"r

';,"*;;i; i|"' aoYo tQS al-enfa'l [8]: 3o)

Demikianla" ^'iil 
*'*u-r'iti,l, I:l*,,:li,i;,Til,,.' i'Demikianlah Atlan rllsuruuArr\-" ^ 

frl * atas umat Islanr \:m
mil"r."?r, ito *tt'gh"ndaki sesuatu keja

ketika A1lah berktnt"a"U i'*-*utuiiAut ada yang dapat r:".':tr

kehendak-NYa tersebut'

|p i, i,,iia\ e'3 sebagaimant'.:r -!:y::,,:,:'N
,rr# ;r7'7;r; dengan mereka pada masa dahutu '""tH
bahwakejadian*'r'l''tilo*[*]:l':-u**::ff]:tti
ffi15ffi'tXt'*':Tffi *"F;:l,T-'111ff1*1',T-lX:'"'
j iw a k aum tu r,.," ull' ; [';;;; :*:: *, :lli.i" fil?l,ff - ;iiwa kaum kalrr secara rlsssruru'er 

.an diterima pendahr.i-- :;c
i.;;;; i.i,. bahwa sebagaimana penviksa
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-"- _:. neraka, maka kondisi
-_ .,rrn,li?ffi." lronolsl yang sama akan dirasakan setiap individu

H: : : : e da aengin N;lF:,i;;#;' iltr 
:.?:!p.un maraikar datang: -:r\ ? agar kaum kafir if,-me*t, frrr.r*" 0.f"_ p.r;ffi, hijrah

_ . .j;'i,l,l;;rilX??J*:T1"ffid saw tidak menghendaki
- !;.i'iffftll' f:;*:'#*-?:: Jf i:,T;TH:l;Ii

.- .,-,t rreni&di kenvntqr- 
^1^L 

r,^. :mudian apa yang beliau.- ,-: menjadi kenyataan. oleh k;;;l'J';if jnJ#rhx];, .:.rm Umar bin Khattab a", ffr"fiOirn Watid yang merupakan- ...:nt sebelum mereka _.*"fr[i'f'#":.:::i tur* aur-'ffi;il";Jilardik 
Nabi Saw dengan:-' --t'',*i';n,f,T;[,rliy:ril,70 Karena ucapannya iru---: :urah ar_Lahab. xr.r, 'irl"';;, X.,"dfft #r1oXX

==:f;J#,i"1,,j:^.ot_l:i_:l .,rfo, r,nammad Saw itu^^_-;:--::^*1^" _1loo, vruhammad Saw itu5igarmana itu dapat dipahami/ r"ittu 
"ilil,;;.,iri*oou...s:h hidup d* dengun *rIrr,';;ffi## ly ,]i1 

I-, islam sekalioun rien-o- r-^-^^___, *,u-yu _dia dapat sa;a..tam sekaripun 
.d.ngun u;r"r#;fi* J,l 

,::il 
T];

- -:..i11,,b;::::::'*::,::t; ,.i,i, al"h dan Muhammad- -s,r-\.u-a.,, Dengan t "rutriurr-i;;i; ffii;il ###ffj
., :. 11?,;lt 5::x::ig:1?kT ai",*',[,]#", otffi 1,"'-:: : rsram ra d,apat saja k"etika;,;;#il"#?#l;,ii,iiH,i.,1

_. .::mrad Saw. Akan 
_tetapi rr"ilr'iia*_ al"tri"rrl,ffigg"

- . .*.;l **,,-,-t:l* i,:'. -;;i'" daram kekadran dan-.:r.,a Demikia-ffi ffi, Txll *l?,1,rf..,-,?:n"ii;- _:.-. kandungannya dari .u_r* ;n Abu l-ahabi"krli,.,,,. .r^^^. --- . ,3191n. manusia. Jadi,66,, Iahab."' '-' vs'rvu 
\drtgan manusia. Iadi,

i+;;ffi;l:Itpun dapat menjadi. r."uritr, **ui rslam

b.r, qrrroh ,:, 
t1l:n_utun kandungan kitab ru.iarqrrln.'

surah ini diturup dengan 
:;;" 

#' *tT? .#l

i1*gi:k*#,{^,##;:il"y;ru^*i:;;ifix- :.:r\ a. padahat 
1"1gr_.i r""t 

-l;", 
;il;,,;'-#HlTrff;i-::mmad Saw dari arrri rii"rr. i;;;" juga mengetahui

177



Ta.psn SYe'n-twt Jnm tt

bahwa kejayaan dan kebahagiaan adalah bersama dengan utusan A11::

dan membela agama yang dibawa Nabi' Ketika itu kaum Yahr'ic

membacakan kepadJ iltt"ft' kabar akan kedatangan nabi terak}r::

Orang-orang yang rrrt*tt""gi rasul akan kalah dan menderita dal:::

t 
"tlii.rpun 

Junia dan akhirat mereka'

Sesungguhnyo tul'n- i'llop janii Kami kepada hamba-hamba Kl"

y,,;-';;;;;;,',o,ui,"*(v';t"ji::;:911^,y?.:"';!:,"l j,i!o':::rur','
',I!?r,itT ,Z',,;i;;';';'-''r-t't,iqy1f ii":.'^"1:.o.:::,',,,':1,':o:ons 

p';

m e n a n s ( Q s a sh- s hl :;r e;\i ;; ii i; r i z : 
1 11'1 "t':'o*l If " ?,'#l? " .1. -f"t* iH til;;";;ii';v" q,u'olu" Isram karah dalam s;:-

pertempuran, qaka *il 
-;1i1fu 

^::llt,?1:1T"'#'ll,#il';ffi:[l[?"".,]',',ffiu]rffi'j,iffi3 iereka 
Hal ini dapat kita pe1:'- '-

dari kekalah", dd"* ;;;;;; ?r"+' ?i k{:;1"^?:::I:1i,,"T*1'.]
fffitriffii*t ;;#;'ffih;;;lapkan Nabi Muhammad Sau ;':

tergiur dengan hafia ramPasan'

Keraguan yang dimaksud dalam ayat utama adalah bahwa fle:;ri

ragu dengan akhir dari ajaran uguPu yang dibawa Nabi Muhan.L:-' ;

Saw. Mereka tidak -.r*0". k""beraiuan Allah. sungguh .iika ',:'"'":;

bertanya kepada *ilio'i"Siapakah yans merytytl!1n mereka' 77i'r- '. 'x

;;";, *riiowab" "Allah "(QS az-Zukhruf [a3]: 87)

Kata syakberartillJak yufti" dan ragu-ragu' Jadi' mereka fl-Ier&e'*r-s

Muhammad ,.uugui ;;G yang 
_dr.angkat 

menjadi nabi dan 'l:;m
Allah. Mereka tid"k ;;;;';gtu- 1'a1 ilu' sebab .*tn"yt' akal m;::ru

bahwa orang ,""* ?;;;^;;;-'"s kuat dan kekar tubuhnvalah ':4
pantas diangkat -"1}juil rasul- Keragu-raguan inilah yang terus-*tt'ry

menyelimuti jiwa me'"ka sehingga '"'iku 
merasa gundah dan ::'il

-..irr"J"pi iakwah Nabi Muhammad Saw' ***
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AILAH ADALAH PENCIPTA, PENGUASA DANPEMBERI RAHMAT

s1: b;d.i;6 #,;";;Er;)95ai *u i+:s
o ij ,:i 6*.iliiy;a.; *( ei;'g_x;
segala puji bagi Artah pencipta rangit ctan'btilr, yang

menj adikan mal aikat s eb ag ai utus an_utus an (ttntuk *"ng-r ru,berbagai macam urusan) yaig mempunyai saltap, masing_masing(ada yang) dua, tiga cian Jmpat.',qL/ioh *""i,1*m,ii)ipo'a,
c ip t a an - Ny a ap a )) an g ct i ke h e n ct a ki _ lVy a. S e s un g g u i;y r;i h n

Maha Kuasa atas segaia sesuatLt.

Surat ini di awar dengan suatu pujian kepada Arah,,Arhomdttrirah,,::a-qaimana yang kita dapati puo, ,r.riai-An,6m, ar_Kahfi dan Saba,.-'r.pun makna pu-iian "Arhamdurilrah" pada ayat ini uouiur, pujian-''am bentuk syukur kepada Atlaf, Vung telah menciptakan manusia dari

.::r"T:#*:-,i:i ,:::1i' j* .ryr* kepada 
-Au,h 

,,,* telah- 
= 

:n b e kal i m anu s i a d e n g a n r. t rr*t' L'. u;,.,'#;; o;* ?. r]."lrT";t#l
.lf ,ffirn#*:,J"T*j:,1,1i:i ulul semesta ini. Demikian juga- ':h tetah mengutus para-malaikat-xya untuk menyampaio"Xtffi*ll]- :h kepada para rasul.
Jrka dalam surat al_Kahfi, pujian itu ditujukan atas manhaj yang:-mnkan Alrah untuk -"rgut* kehidupan manusia di bumi ini.::-.r.fl!o Allah tidak menjeraskan "uturu., main,, atau manhaj bagi.:usia, maka kehancuran pasti akan teriadi. S.d";;;;'fuau ,rruf,::' pujian kepada Allah Swt atas nikmai dunia dan akhirat yang telah.:ugerahkan-Nya.
Demikianlah pujian kita tujukan kepada Arlah Swt atas nikmat yang

-.i fi1'l::l1,lil:1*, lv1ta luuqu, yang tidak nv,,u uuei diri kita"--: kita dapat beftatran rriiup l,t, t.pJJ";;;il'r;;;ilT:1,fl?
:- j:,:":'15:":i{i ,ll1' I"1:iima kasih, -"k; ;h;;?,,yurur, r.i,uj-:rtiasa bersvukur kepada Auah atas itn*,ilffi;ff;il'JJ1
, 
: .]1 j.:1^l'T::]*:^5:sih kepada,-u,r1,9,u atas bantuannya, maka: :ramyalah kita bersy.ukur kepada iiil. -J.UO'"Ur;'#i 

ffi;,-..'r:ilTinusia tersebut berasal auri affufrlru 
vqrrtu

.'ata fdthir berarti menciptakan dari tiada menjadi ada tanpa contohj ;'umnya' penciptaan arim semesta ini ,u;iurur, oirl-iuri oieh
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manusia. Apalagi Ailah Swt mengangkat manusia sebagai khalifah dr

bumi ini. Dengan i"'"if* mu"i*iJ dimuliakan dari makhluk yanr

lainnya. Demikian l;;; il"h memuliakan manusia dengan akal pikirar"

dengannya *ur.r.,u.itmbedakan antara baik dan buruk'

Sekalipun penctptaan manusia itu luar biasa' namun penclptaal

langit dan bumi l.b"iil;;t;t ol'l'on'.bagi Allah. S\vt'.oleh karena it"

A1lah menyinggung tentang puJlan terhadap diri-Nya deng:'.

penyebutan makhlutlNvu v*ir"tui it'3ttgu yaitu langit dan bumi'

Kata as-samd' 1";;; Lt'u"'ti setiap yaig-Ueraaa di.atas,kita' O1e

karena itu awan juga disebut langit yang menurunkan hujan' Maka Ku"

bukakan pinttt-pintu langit deigan (menurunkan) ait' yang tet'cttt '

(QS al-Qamar [54]: 1 1)

Ayat yang ..aung irta kaji ini.juga, menginformasikan kepada k.'-

bahwa tempat k.,l#";; ;;utuit ut.ti, ,da1ah di langit. Mereka naik c-'-

turun denganrzinAil"h swt. pacla malam itrL tttrun malaikat-nrLtlu't'

dan malaikat Jibril clengan izin TtLhanrya untuk .mengotttt' 
s€s'

urusatl. (QS al_Qada;lgll '1) Malaikat berasal dari cahaya sehing.'

sekalipun di langit;il"k terdupat celah-ce1ah sebagaimana firman-\. -

yang telalt ,r"r"iptolir,:, tr4ui langit.berlapis-lap" tqs al-Mulk lc-

3) Maka tubuh *",&''V""i tttUt*11dari iahaya itu memudahkan b::

mereka untuk *.n"*ur, "langit. cahaya merupakan.zaL.yafig sat-'-"

halus dan tidak uerbentuk maieril. Jika jin terbuat.dariapi dan fll&ir'-.: -

daritanah,makakedua-duanyamemilikimaterial.olehkarena-*
cahaya mampu menembus sekalipun nrangan itu te-rlutup rapat' K;::-

tubuh kita difbto ronsens misalnya. Tanpa membedah tubuh. u-.''-

cahaya yang dipancarkan dari alat itu mampu merekam kondisi jan:-:!

Aun irturrg 6"1.r1a,,g yang ada dalam tubuh manusia'

Malaikat uOurif, *ittt'tt'tt Allah Swt yang sifatnya' sebetr';

(mal aikat_mot oit i-it")-, oiit ot hamb a-hamb a y ang dimuliakan' ttl J' :'' i

itutidakmendahului-lb'o'lnngonperkataandcmmerekanlenget.':';N
p erintah-p ertntahliy o iqS uf -i"Ui y|i- 121): 26-27 ) Malaikat itu te :: -g

dalam beberapa k;l"*p;k' Ada yang hanya berlugas menyembah ':' ;s

Swt, mereka i"i ;;;;";nsetahui f,*ut'g "]11 
t:T::i.:ll |;:#

#i*;",T*i?.*l''*1tri:'ffi;m;'r;**--'rxt*N:ry
iljil*?:J,tf ^ffi .' Hir'i'it"' '"'h:llllli'i*l:t:l 

u-'-

manusia, seakan-akan tt"t*u Allah memerintahlt l::I1 113i ;
ffi ;H?iffi ffi*"r 

- 

^:iiiperkenalan 
antara kedua b elah r* 
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il*l-.., hirgitiran, di muka dr,, 
'7;;*;:i:X'rfli;,f 

,:::":,;
ffi" " _. :,::::.,::r.h 

Attah. (eS ar-Ra'ad [13]: rrip..rirounsan
ffi, , . l:]l:Oat 

kepada manusia datam pengertian perlindLmgan*"r- r'-'i-ka. Diangkatnya malaikat sebaga-i utusan -ut rron,ru[lir, 
sreJqrr rrroNJ_: _ - :-.1n(iira yang menyampaikan rnanhaj Allah kepada nabi

-ar 

-{llah untrrk nre.ir.li ,,*,,.^- \r--^ r___- 1 .

-zr 
iuga bemrsas u.ntuk merindungi manusia menurut perintah

fg- ,::_,,::.: ,: ,a, *i)7iu mataikat yans setatu

Ff" -{ltah untuk menjadi utusan_Nya kepada *il;;;. -
AJlah Swt menyebutkan sifat mereka yang memi likr er+i

u- . ! tltrntpttnyai sayop, ntasing_nta.sirtg turlct ).atlgl (ltto.' .,;at ini berkaitan rjengan angkasa dan langit. Sebab,-. -.:.,an s:yap, rnaka kata itu irengingatkan kita akan: - - .',ii3 \lrrrn it., l^^,.r]-.^ ^^l- . '....j\e. Sayap j,, berfungsi untuk Lengurgk;, 
-dun

w -. - - :-.r:i, ke bumi. Sayap_sayap itu sendiri- tid"ak sarna

ffi _ _ _ 
,-,: c1ua, tiga. atau enipat'Uut t un udu yurg ilifr. fiufE' -. - '- - ':n ,anusia sebab biasanya sayap itu terJiri dari duariililfl:- 1.,. ^^^^--,^-- - 

- -.. _: dan pesawat";;;'ilffi'r,'#ffi;fTilX;
1, .--- ^ r, r:r.iclnkepada.iptrur_xlud;;;*;;?:;#;f;t'"'

r*- ,-. ..liah menciptakan Adam auri tunut turpu orurg tru,: - - - :l:ria ,urp,u,iby:.sert_a menciptakan fm t"rp"-?Vrfr.. ._,,.lh kehendak Allah Swt, ,raka tiada yang ,i,iiili,: - , ,:rjna itu, janganlah merasa heran keiika-Nabi Sarl,; : .itctt Jibril meniliki enam ratus sayap.,, Kabar yang

_ .r D2ltOS tflt.

lpun; . r:r mampu mencernanya dengan akal kita. Brl;;
- o::lfaikan itu.r?luh: akan tefpi kemampuan nalar. . ,.-pui karena i!'ftJlff [.Jxi,fifr:Tf,f',*?;

:.111T,, hul. gaib 
. seperti iru iurgun pernahluJ .r,.'. rJ I {7 h/b a gai m an a, akai tetapr imaniiah."s 

"bub, ;;;rdir- r-_-: pasti akan sampai kepadi pengetahuan it, ."pui

,,da yang senantiasa berusaha untuk menemukan
.dah. Seperli, Allah memerintahtu, p.ruru agar si
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iutitmu tQ;""ilJf tilt 
^1"]" 

kekuasaan Allah t,. 

*

dikalahkan adalahiahwa Dialah yang menentukan jenis tr

atau wanita . oio *J*t'"'liko' anai-anak perempuan 
'kepadt

Dia kehenclaki d;;";;*berikan anak-anak lelaki kepada

Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua ienis I

perempuan (k"p';; ';;;' i*E q'u*ndaki-Nva)' dan Dia

mandul ,irpo yo''[ i''o't'ni"':'iok' (QS asy-Sy0ra [a2l: 5'0'

manus ia u.r*uty"u'"uti'" yui'g' pada akh imva salin g berhr'

sama lainnya. #1'"s" '*'iti'it* -y::!.*^i1L :?ifl

#n;:tmn:mlx"nt";ffi *ffiffi JT?#lf,r{
ir.rio"r.""g auriutttutt' dalam kehidup an'

Demikian j'g" r<lil;;;'*n siklus di Xl:1"'"'-5;tij:- ;
,"1,I*'T]}|tJ;f,kil;;;g *"*u.ri manfaat kepada "va" i
Ketika siklus it ' 

t"'ga;e" -""t' +":,t:!i1]-5::I:*::"8't',.lKetlKa slKlUS lLu Lsrl.qrrEb 
an kerusakan pada -la;,_a 

,,i

;;i;;p;; ;i alam ini Yang menYebabk

Inilah benih dari bencanu yurrg mengancam manusia dan sia: i

menghancurkan mereka' i ffl
Jadi, segala tt'** diciptakan Alt:l d:^"3i:t3:::,i'iJI

T:l* m1*:-:;*t;'$ll'.*i#11" :*:'rh "!
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t,- r/1 , 
(:t.:u::ir [35]:2)

t-,) q cq, x it q o"tifu( *_e
ioa saja yang Allah.anugerahkar'krpodo 

manusia beruoa'-'''tlot, maka tidak ada seirang pu, ,trng dapat rrrohoinyr,.:;,. rpe saja yang dirahan otei etni n;k;;i;;;;;:;i;;;,,;;,; r. ? s a n g gup untuf_ me t yas ka_nytya s esudah itu. Dialahiang
Mahaperkasa, Mahabijal<sana. 

---.-.,. -v,,,

= 
;: Tl_T' xl,ff il, i*":31*, diri _Nya adatahp enc ipta ar am

**,::tr#:,,?,ii"lTffi r*:l[*1*,Yj:'#
fF*an hujan dari lilqir,d"d;,tuil,ffi;;:#ffi ftlfi
Hfm:::,*{:T:1]i1,,.Td,J;#coktanammemakmurkaniffi ff ff i3l,^3," 

k.h id il;;;.' ,* ffiU;i:ffiffi::-3i

Effill.##,;-rru*ffi :::l.},,.,'ffi
itr#1ff;:Tk,unturr menjauhkan dari seseorang kasih
rrrdny* s.r,,,,;-11}.1111j"**.q p-un vang mampu untuk

- : .::.rn. Allah Swt tiOut i"ng;;;e{I;;: r:;;;:;: {::E..'= #f ;,H,#,#:g" 
;"J,,_11";; k;;;;"kri,,i,{l *unrI ap,u untuk membukanla. urrirq- ffiil,T;# Ul;H#T*i:::r,lt :;* r;;',", menunjukkan bahwa

ffi*m.r:mr*:ti.;;dffiUytI ca rahmat Allah -s*t 
,*":;*r;-iJ;i'TI*"

fftf h::ff^:::;,,, ,0,,#"i,o*.,ru baginda Nabi

ilrll;,oj;!,#':na itu P'ru i'u'!ffi; #il"?'ilil1
f ,., ,or-,.1f. li:tur1,nky kepoio ,"o1o,,[-.i"rZ:Tn,.,, . ? e r. i,u 

" 
0,,l 

r,l :., : ! ! r,l,r, 
;iq i ;;:{i;; i;;| ; i;. .t!tt'on itu clitur.rtrtkan keparta'fi:a cli atttara kita? (eS
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Kata fatahctberarli membuka sesuatu yang terkadang dipergunak,:

untuk sesuatu yang dapat dilihat' seperli membuka tas: Tatkala nler''"

membuka bororg-bo"o'ngnya' *"'ik',menemukan kembali barttr' :'

barang (penukaran)'*",7m dikerubalikan kepada mereka. (QS Yu.--

[12]: 65) Akan tetafi terkadang kata ini juga dipergunakan ut.t:-'

menunjukkan membuia sesuatu yang tidak dapat dilihat sepefii A1'''

membuka kebaikan ;;"d;'"'"*u"! dari hamba -l\ya: "Apakah k';"

menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) 
-apa,yang 

fur';-

telah diterangkai Altah kepadamu. IQS al-Baqarah l2l 76)

Kata ini i.rgu -.*lliki makna mlmbuka simpul petmasalahall ;::

menyelesaikannya, ttUugui'"una dalam firman-Nya" Ya Tuhan k' '

iftafo,tberitah keputunn intara kami dan kaum kami dengan hak t:-

cran Engkaurah pemberi keptrtusan yang sebaik-baiknya (QS a1--{---

i7l: B9)

Dalam ayat yang mulia ini Al1ah mengkhususkan bagi din-\ '
bahwa Dialah y""g f"tt'ut memberi atau menahan rahmat ke:';
hamba-hamUa-xyu'-Huf ini menunjukkan tauhid dan tiada sekutu 

':';-

Nya. Sekir anya adatuhan yang lain' maka manusia akan mendap" '-r
rahmat darinya atau meretu ukutt menyaksikan s111atu daripad'. i

Namun hal itu tii"f^pt*"f' terjadi' dengan demikian. menunlu-'ur

;;h;" Allah adalah 
'uit'-tut"tya 

Tuhan yang berkuala fi alam sei:'t''";r'

ini. Apapun yang dilakukan-Nya semata-mata adalah kehendak-N\; *r
tidak seorang pun mampu untuk memaksa'

Inilah t e.at sian ailah atas zat-Nya sendiri yang. l4aha 
Es; :.u

Maha berkuasa. Kesaksian itu pula yang kemudian diikuti olei: :mr

malaikat Ou, oru,tg-o;;;; y""g berilmu' Allah ntenyatakan bahv ';: "' q

tidak ada Tuhan (yang berhak ai'"*Uoil mela"inkan Dla' (QS ",e

T,qrsn SYe'n,q,wt Ju-to I t

'ffi."rj]iriri",' -"r.u t."pur,u'tnyalah Dia memiliki kedu' i

tersebut.
Kara al-'aziz menttnjukkan bahwa tidak ada t?t" q"l y-1t9. :

'ImrAn [3]: 18)

Selanjutnya ayat ini ditutup dengan dua sifat Allah yang muli;

'nS;lt iit 
:;''rrotot' yang Mahaperkasa' Mahabiiaksana' -r-'

eitatr i.irh ,"""ratakan tentang diri-Nya bahwa hanya Dialah - -ru

;;;; pu*, oir"*uur', -""gan-ugerahka" fP1^:tl#" i::I ,

-fiffi;t;;;; 
";;;-^iii"r' 

pula. menahan kehendaknva \:r
kekuatan itu bukanlah untuk menzalimi hlTb.".l?'"l",II?:j\. ;
muncul dari kebijaksanaan-Nya' Allah Mahabijaksana dalam r:"'-:
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p.ff_r"n* Segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya yang

I -- 2t > (es F,thir t3sl: 3)

I n{*3J' $ii,**["K*;;'r e]'bgi iuise
I r,_: @ <Ks-!e7{;iy.i$.;g jai

I *, ####.iffipr#,W*rti/i

w
|ffifr ffi "id;;,_:"i-T"1'i::f #1"xtx1T"ilry,&1,*g,ff ;- .-.laksi kabar arau u.ritu, lrutu--i"0"*ll.'r,i#L riff

:.:-sernpatan untuk mendu.iuku' ,:-, nadahrl nrr,.- ^r^.^^ r. - 
n atll1 mengingkari apa;; ,,. 

, lll,1in"i 
orang_orang kafir itu ffi;;;ilr"# ,,;Xx_ -l I r.ln.

'itl,* '.. -,.r^r-L* lendak menegaskan sesuatu perkara. maka Allaht :::ksi pertanyain f*rUL\- bukan berita ffOrili"i
tr =...:::::rq|ls rr."i"r. *Jregaskan sesuatu, maka ia. ..'..: ttut.t.ct^ s,ebab ia yakin bahwa ;uruaUannya,^"J"f"f,--, rang ada di dalam benaknya. Ketika ..r.o.urrg"_-.: -..1 kebaikannya kepada orang lain, ntaka ia akan

,',,,.n"g'llkj:'Hrf:'l'jX;r"." itu adalah ;;r,*"
yang menolong orang
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Kemudian Allah mengatakan t 
-a-Jj'i 

;\3 mengapa kantt'

mengingkarinya'/menjelaskanbahwasetelahsekianbanyaknikn-ra:
yang dianugerahkan ittut' ttpuda manusia' kemudian mereka masi;--

i"g" ,"*Or".tainya' Kata al-ifq berarti membolak-balikkan sesuatu dar.

aslinya. oleh karenul " mtu ini juga berarti dtsta (al-kazib). seakar--

akanAllahhendakme"gatutu""b-agaimanamungkinsetelahbegr:-
banyak rahmat yung-AtJ berikan, ttu*" kemudian memutar balik;'

kebenaran itu sendiii. Mengakui bahwa rezeki yang selama ini kan---

peroleh berasal dari selain Allah'

Setelahettafimenl"luska"tentangkeesaandiri-Nya'kemudianD.'
hendak menjelaska" p"f" tentang keblradaan utusan yang menjelask':

tauhid kepada makhluk-Nya' ***

(QS Fithir [3s]: a)

2' 3hi'€; 
^i 

ii'w;3,:i !"f fi'!b{r'"{'
Jika mereka mendustakan kamn (sesudah kamu beri peringatottt

maka sunggtilt telah ditlustakan pula rasul-rasul sebelum kamu'

hoiyikepaclaAltahlahdikembalikansegalaLo'Ltsan'

Ayat ini mentpakan hiburan (tasliyah) bagi diri-Nabi Muhan:: -
Saw, sebagaimana juga firman-Nya yang lain' Ka-takanlah: .''':
bukanlah rasttl yan"g"pertarta di antara rasul-rasul. (QS a1--\-:*

la6l:9) Muhammaii ku*" bukanlah rasul perlama yang di:' 'o

fuiunnyu,ada banyak rasul dan nabi sebelum mu yang telah ditolak :--r

dimusuhiajaranm.reku'Penolakandanpermusuhanituadalai':';:t
biasa,sebabAllahSwttidaklahmengutusseorangrasulkecualr:;:r'
masa itu telah merebak kerusakan' Ketika itu pula manusia kehil:. ;u
orang yang dapat memberikan mereka nasihat dan arahan'

AllahSwttelahmenetapkanbahwadalamjiwamanusiater:':M
nafsu yang memerintahkan mereka untuk senantiasa berbuat keja:''--m

Ketika nafsu itu menguasai diri mereka, mak-a ketika ]t",'tlu 
Oiai;.-g

t*:i:TffI j'effi .iilT:'#"sllfiT"1*,[;.;:fft1,ilU
S*i*.rgrt"s rasul-Nya dari langit untuk mengarahkan {a1men:tll
mereka tJrhadap ajarai aganaAliah yang telah mereka-lalaikan'

Adapun tidak Jlr"i,rlL""'yu 
-nubi 

atau rasul setelah \
Muhammad Sa*, *aka hal ini mlnunjukkan bahwa di dalam um:: \
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\Iuhammad Saw terdapat kebaikan5:111, iru, Altah merlaOilam;;;;;;
.ri hingga hari kiamat.

't'r\r g; lt jlt dan hanya kepada-Nyarah kamu kembari yaitu,.elak di akhirat nulr]: Od?gu, o.un* arau kelompok vurn ,- ,iran yang dibawa para nabi dan .rrri. ,rL, ;1";;i; ;li:_I;ff}H;.,;li?li,'Ii" 
:,:ffl,11 

ql dY'i ffi 
"o;, r''" v'd ;; ;kil;,, sampai

,- : nn a s ar ah a, h",i ki ;llf l,ll fJl #;;,"?ii,:Xl t;'il ffi;i r ui n yu i *
JANJI ALLAH PASTI DATANG

t..rt,rt 
(QS Fdthir f35f :5)

q; -d r'A Kf' ;Ck ;i A :,t Jui 4y.

Ho i m anus,,,, 
" #;: r,- I;,ff#);,,, h b e n ar, m a ka. i; a I i - ka I i j a ng an I a h r" n u ri 

"i, 
i l"lr"* n *p * d o, aka n kamu cl an:,: a I i - ka li j an gan I a h, 

" 
r r" i rfr-im A r, m e nipu, m emp e r d ay ak an

: . 
= 

t a 

. rlu q m enunj ukk ::T::^': :::' ! 
o 

^,.' ̂ ^,,,, 
_ :,".*ii-'r,'u.i'"ffi #"?;?*lffiTuiJ*T.::[:.:ilf ,.Hff 

X?
:---:Slllt_g 

lawaban. Sefian ^..,.^ ^,:
. 

- - irl,n_q jawaban S-etiap i,,;;';;, ;J;:Tff__Xffi ,#HilT- ',:l'::t,?,il,T'*:"1{l;;;, 'i,,n 
dia rakukan di dunia.. 

r i ra n s ekar ipun ;1 
{af 

i q,". ;;'.#'J"j il [,:,,#ff T. 1:.:H1
.:':|]riffi',?l: :::lt":{6:i,ng utun menerima ba,asan

' :, atau kejah;{-g;i ;#;"rr:ff1iff:}"ff,ffftXf#XH
- 
.,..:;';i,i,1",fl'ffi;f;f*$r" r, o,niu- i,i'-"i" yans

' 
: - - '-iuatu ,unn .rrorf rtot ..,^+ ^^,- . -,Ylng melakukan kejahatan-- -;,udru yang sangar Orrrry*,ffi',"dfrrt#;,XHT.il XlffiT;-s aiau hartanya dirampas.[=dEu nAfianyA dirampaS. arw' uuruu, rruKlmafi

-tu masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, kecuali ada suatu

F,ryq n:,ffiil* I1hl *yi ii,l',, o, o r agi bertu n gs i m a ka-' : jro, masyarakar r.rr.ur,.-yr;; il1, ;iilrilHfl, H,f;, 
..-:n 

i:lXr#r"#To":1i*_rarist miskin. Kekacauan pun" : - lllt kehancurr rqitE ,,sKlll' Kekacauan pun
_ -: rrlr ,iduk ,nr, 

trnggal menunggu masa saja. Orrng yllgemperoleh penghargaan, bahkan yrr*'ii.ro*,

yang terus berkesinambungan.
terhadap keabadian ajarandil;
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f:1l,#;ljffi#TilIffiT;,?#";i#"H#turH:i.f*f#l
kesalahan.

Dalam pada itulah kita mendap atr ayatini diawali dengan t:*,11-*l
panggilan yang ditujukan A1lah Swt kepada segenap manusia i"' 

*:l

yang hidup dalam kebebasan tanpa batas'

Allah Swt mengingatkan hamba-hambl-fyu.yang berim:-. {
tidak tergoda dengan gemerlap dunia ini' Sebab' ada sesuatu var-: :

;;;j *r fu darif ada' k eh i dup an dY i 1 {u1t, l:.1Yll:i^::ll --
;t#;l;*g" Clri."pf"f, kehinaan dunia ini dinamai ia dengan -"1

vr"e u 
".r' "'i 

" 
dar i kati d an a' v ans t::11 i:11*.*" 1" 1'; i km ar J

:Jr"to.u',e 

pun vans-mengetahui umurnva' *" "t*" 

?



-- :-:rara-mata adalah hasil dari jerih payah yang dia usahakan.{ :3nsan kehidupan .khir;- y;;;'#lo,urru itua, t".t irggu- i;r nikmat di daramny, .urgriiur, rirar biasa. Sebab, sesara- --r::rl dari Allah S)^4 T.:rh?n,rr*,ir,,r,.rrc,' .r-r, seseorang hidup ai dunia iii-;;"ri kebahagiaan yang:i;r'..r. maka semua itu bersifa, il;;;;;". pada satu masa dia' '- ::eninggalkannya. Adapun ke;il;;;;, surga, maka dia tiada. :.n dia akan kekal ..f._r_f"_"r,r. Sesungguhnya akhirat, . .,..,J,iiffrl,t[lyoo,",o kehidupan,-'iotou *niit o *",g";oiui.
': '' -/t''r',rvdn menunjlk-u, bahwa kehidupan di dalarnnyaL:-'i*p?n yang hakiki au" r.Ltur.u"oi.t*rg yang cerdas akan- : '. rns berharga dan meningguftu, ,"rlatu yang sia_sia.: _-. ::nr,.ebab manusia ,.rgo;;d;l;r."i,ouou, 

dunia ini tetah: :::..rir Altah swr aaumi oio;rtu, )i)on prao (panctangan)' : - 'i'tttott kepada apa,ap! yang diingini, yaitu; wanita_wanita,

,' r'' r1,7 r' l:f ,ur' ;1,' 
o d o r i i e"n i s nin o r,' p.", 

I t, t, a, pi i t ii i' o n,,,',,i,' ;',:,:;; ;X: :;;;orli,l{lf ,!l!,l, :; I: : Ui:il;l ;f
"-: -..nba tergoda ,"]:l-r:g karena mengikuti hawa nafsunya; - ::{oda oleh bu.iuk-rayu setan. Hal ini telah pula diingatkan- -:':rn firman-Nya: 

,riil,y,aytu a,)iilo'o'r"ruatu gocraan setan.,t:?tuh kepacta. 
7tlrh i"jrGinry Ailah Maha'.!,iita Mensetahui,(as al_A;;l'f)il rqoteh karena iru,' .- l:ngan kedua musuh i,r. p.*irrifu.-. kiti r.roanrir'yaitu. Nabi fi;'::. ,,iJliffif 

:ffI
-:. 

, rerah.pura ia-ikrarkan ;; il;;; Anah. Daram nada--- r: r mengingatkan harnba_hr,"Ar]nir,___ ... rqsq

(eS F6thir t3sl: 6)
? ) '/ ,//,L,' r.-.-= *+t;t-b3;;i;G3X K.jLAi Jl/\/,(g,Ai"Cr$k

" .i setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah'. ! / kctrena sesungguhnya ;;;;;;:;;;itun ittt hanva"" -. . )ttgcttlnya supaya mereka r*ri,iii""ii"""r,rTirl
yang menyala_nyala.
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Selama setan telah memproklamirkan permusuhannya dengar

dirimu,makajanganlahmenguluttt'yuuntukgencatansenjata'Aka:
tetapi 

'senantiasaLh 
bersedia berperang dalam melawan seti'::

.Ltu'rgurrnyu. Sekalipun seseorang berteman dengan setan' mak'

keben"ciannya tidak akan hilang dari orang tersebut. Bahkan karer''

kebenciannyalah terhadap orang itu, setan menggoda dan berusai-'

menjerumuskannYa.
iadi, selemah lemah iman adalah tidak menuruti kemauan sera:.

Setelah itu, jika kamu mampu untuk berpaling dari setiap 
.godaann 

' '
dan melakukan apa yang dibencinya (setan), maka kamu telah pula n:-'

satu tingkatan lagi. Pelbuatlah kebaikan dan bersungguh-sungguh'"'-

dalam melakukannya, seakan-akan kamu sedang mengajarin-'

Sehinggasetantidaklagimemilikicelahuntukmenggodadirir:'-
ku..rri-kur* senantiasa datam kondisi siap perang melawan godaaru-" '
Dengan prinsip tersebut kamu dapat menggunakannya kepada se"':

,-,,.rrlnr-,,., yang hendak menggodamu baik dari makhluk halus mau: j
manusia. Sebab, seseorang larrg cetdus itu adalah orang yang 1:: :

buryuk memperoleh manfaat-dari musuhnya daripada kawannya serr': -

Allahmemerintahkankitauntukmemusuhisetandanmen:,-jtL
setiap godaannya. Sebab orang yang mengikuti setan akan me:;l

s.lumu_1umunya. setan telah menguasai mereka lalu ntettiti.: '-l
mereka ltrpo mengingat Allah; mereka itulah golongon -i: -'r'

Ketahuilah, boh**o i"tirggrhnya golongan setan itulah golongati ' -'s
merugi. (QS al-MujAdilah l58l: 19)

l|,iutu iirt, kelompok, terarti sekelompok orang yang. mendL::rrl4

dan menyokong pemikiran dan perbuatan tertentu dan kemudl,: lu

sendiri mengikirti dan menga-uiku"'yu' Oleh karena itu' p'1' '1,
menjumpai 

"banyak 
orang yang mengikuti manhaj setan :th.,'.f

-.r.k, jauh dari Tuhan, sehingga mereka diancam dengan azab : --5
yu,,g.ungutpedihas-sa,ir.Huruflampadakataliyakttnr?mentm.-.5
akibat. Seseorang yang mendapatkan siksa yang sangat pedih ilu " 5
dia sendiri yang menghendakinya. Kebiasaan berbuat kel':5
membuatdirinyaseakan-akanbeftemanashhdbdenganazabvans:,:|
itu. xxx 

''rNarr-qNqrr vlr Llrr'qrr vutt@v --"o- 

I
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(eS F0thir [3s]: 7)'M fr( i;-g\:,t",;;n' "i w i,ir
------@ 6'fii6{,,Agi"-
3;:{f !;;f :ffi u: 

:: :J:" i o* u',n,s y,,ras o ran s-
ampunan ilf ;;f:,:,;,:{f;::, o,i, *","1i

Ftai"yangpedih, maka sehqriL--.^ J-orang yang kafir akan

ffi:r*i#haT;u-*fiTum*ffi 
:'#;

rG YAXG TERTIPU DENGAN AMALAN YANG
.fr:?f,Tl^H sArvrA ilffi;f.6**o 

'ANG

- '17'.4ry 
^i 

t1-"o,6- ;y!;,!5.*^-r ;,6"{1;. 

..okah 
orang yang cl4adrkain isetan) t: |_;,itt.t a yong buruF:oiy ;i;;;;r"*i ;:;:;::f:1,!::i_ t t t o t.a n s yu n s,i ao t i ii i p)- )i![,| !,r r, ., Ses u n ggu h n ya.'. es1.t!ta_n siapa yang aifll,"r.in:k;li

."";,;!;n;l;:/;!;!r:,;;i;;;;;;l;!,i:,:,7,i,?!!,
-t {e n s e tu rtu, 3 :.:.:" 

k'' s e s un ggu h'r' ) i i, n" ff i,
" ild1 ^yu ^rJ,1,':,:"T;"^?,71:':: , 

-'aqtLq

- :- sendiri telai dapat aio"rr"-i'ali."n Jawauannya, sebab

- -;xililH' 
*",u Jffi:jilnru';:ffiI?.fi1iHi

: '.: sejak'a;;, j"#in'.Xff.pada setiap orans, muta titalerar,- r:rg yang berburl L.lrt rtrn. dan men- . _- relah merakukan" or, r:.r;;,ff,,r*#ff,i.: tro:;::;:,
': :" 5erbuar ke-iahatan i* r.rairi"u)uo,bahwa 

dia merihat
" ..-:"i#;,f,ffi*i;S*l ffi kebaikan o;,,*
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,u- i +4s l+" i'Jn' ^lr 
!f ma.ka sesungguhnva O":' 

':^'ll!^ I
yang menyesatkan siopa "io 

y.ang Dia kehendaki dan menuniu-\:#; 
I

, 
ji ! #A"i# rv, 

"v:' 
rui; }ffi$,xxul iliH" ::[l -il; ilffi |

il:ffr":-,,ffiH'[, *Hilr;il#ffi# ;'.ffi"ffix*;- i"* I
;"'*r;;n.{::#L:::l:ilulZ^*,nkebaikan111W
Petunjuk ito b.'u'ul dari Ailah kepada manusia' Barlry

*"na"rrgu, dan mengikutiny-a' maka dia akan mencapal

kemudian Allah *;;;;;idkepadanya oertolongan dan hi

lebih pula. o"'r"-'"'"i- y)ng'*"1iop" petuniuk Allah,

petuniuk kepada *"'nkZ don" *u*berikan kepada merekt

i,,,i",,,",y,;l?: y*;%i'^il;,11],, teringanya ^W
perunjuk tersebut-. 

'nuttu 
ilti"tta akan sesat dari jalan keselar

iusa akan "menotffiyu" unrut mencapai tujuannya sehing

'r:*;ff;' :.trt.^' oil'r' juga m enutu p mata h atinya' seh ingge

i"giT"p" ;u,ot r" ouiu*nyu' dan tidak keluar dari oranl

kekuturan. D,lo;-;;;-inid'o ada nenvakit' lalu dita

penyakitnya; dan' b''g' *'"ryt'o :!kt,o, 
iani pedih' disebal,

berdusta. tqs "r-e'q?"fl 
i't' 1O\ Ad,inun kaum Tsamud r'

rclah Kami beri petuniuk retapi *:i:!; kbih menyukai butt
'dari 

petuniuk iti. (QS FushshilAt [41]: 
)l) **"n, merupal

laOi, makna dari kata Kami tunj

[#[1fl,g*l,i:#;i]H:ril,ilffifi'i:1"*TJ*'f,
ineinkan sejak awal'

W?ff io,rrtryr:r;:-r-i,iiW

T.qrsn SYe'zucwtJnto tl

;r*Jt?;;',il"1a ;il" tetapi beliau bersedih karena ""'" 'il
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Iorro ts,Juzzz

F-txlo1ff:i'"Tiil;
Fn.,!ri"L^i*)Zl,,f,Ili,n,',#mengingatkannabi-Nya:
")iri. berot furasa ole/tn.r,n nou)-.":*-_seorang 

rasul dari kaummu. 
',,1,,1,)',,r,1,r"'ffoj"'i'"!r,"rl,ililf, off:i:,::;;:'"r;;;:; ii"'irr,r;;il|
;:1;*:ii:ttit{i;,ru;f 'ili,'ff:,",,iii,:iil:i;f ;

. j rl,enenangkan #:.,Xffffi#T: *t:,d* #*r;' ,'tggttltnya Attah Maha Mengetuhui ct. l]1:1'di penghibur u"ei 
-Ji.i';'{ii?.:.'*'r mereka perb.uat. Ayatj 

'"kll vang dirakur,r, 
"i.r, ,.il,.i; J#ffiflil: gundah m.rir,,r

.:::;lH ?:ffl:;il*:j"#*;gff i;ffii o," sebagian dari

: ifl f,'^ilTrr5Hflitlx ALLAH YANG rER c ERMrN

# $lL# E^i':)? ra,,i, 
^g@F:Ai a-^rV;ik,^c6-

_Jllah, Dialalt yt
s s e r a k k a r r ;, ; .' ;r, f;" ry ; f i : ; : :r;: r, ;,: uy : : :, :, l, 

" 
n 

",.,
-ittg mati lalu Kami hictupkan b;;;;;r;

lt uj a n i t u ct e m i ki a n r o n ru u n ! f i! o: ? :,, : 
r, a n, g o;

" _ _.: 
..t ttrsilu berarti r

r:'#t m l.ili 
"T 

lh"?ilff il i :ii,'ff il; il i I :,r#;';seor&ng merasa L.prou.un,'fru;;i:"",. Irroup' Hal ini terbukti-''n bergerak dan d;;;';,1,i:,li.1i menggerakkan tangannya
-.,pun';rib.;T,fl ::#1,':0,:llr,:.:*l:l:lf r;d;',,",,

'' rah vune,"rlr, ;;i.ril'#1,ffit*tl'sebut adalat -"nooror!-- rkan *r, ,r;;;;;,;):":]'jn "*J untuk tuntn hujan.
':ndi'inya. ,rf 

t-19ik't' of'.h angin' Awatt ridat bergerak

+r, u'*";*r,"'i.l,r'!),,,ii}3t11,1enamu{ o";;;# kitailp firman-Nya: .,( rvrrrq^rrr menambah pemahaman kita

w'_*i!:";iii:i:!.3,,;,k:#ib;i.;";;;;T!*0u.,Er h.u perharikan avlt di ,il, ;;l;3llli1#;.,linjumpai 
bahwam-egunakan kata t 

"riu 
yiig'r"'#H.fiu rerhadap an[in r^otr,
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- Ta.rsnSYe'RewtJrto tt

sedangkan terhadap awan dalam bentuk.kata kerja yang sedang terl"*

tutsir.Halinimenunjukkanbahwap.erintahAllahswtkepadaang':
agar bergerak telah it'i:"ai p"o' *u'u lul"' Sedangkan pergerakan as '
mengikuti p"rg.,utto:i*-u'igi"' sehingga setiap saat berubah-ub::

mengikuti rnum yrnf'sedun! terjadi atau vans akan teriadi'

Allah mene"*k;;;;;;t Jun wattui"t-tin n'1un' Air hujan itu p- '
yans mengaliri .;;;;i"'d"-iembah'lem-bah *hll,isl^tumbuh.':

i.pirr"r.""y*g t 
'1uti 

dan rindang' Kemudian manusia menggunai::

nikmat tersebut untuk keperiuan mereka' Hal ini menunjul-"':

kekuasaan Allah S*t t.rnudap alam semesta ini. Kenyataan ini '*:'

menjelaskan Uuit*u tiO"itf"f' t"fi' bagi Allah 
.untuk 

*Tql]dl'kan r '- '
mati. Membangkitka; kembali tulang-beluiang manusia dari d'.'-:

kubur mereka, ."b";;;;"a A\lah Jwt iualah yang menumbu:-":

pohon dan rerumpt'tlan dari dalam tanah yang gersang ketika h'- 'r
-membasahi 

daetah itu'* * *

*D 1 yr/,t -X
+#,."r& f^

Barangsiapa yatlg menghendaki kemuliaan' maka bagi Allalt- '

kemuli aan itu s emu cmy a' Kep acl a-Ny al ah n a ik p erkat act t t -

p"rlirr'r"r'" irng baik dan'amal yang saleh dinaikkan-Nya' ot''t'

orang yang merencanakan keiahitan bagi mereka azab t'at;':
" - 

keias. clan rencanajahat mereka akan hancur'

,".i"uo,l:T:;ffi ?*:fi rff'L!ffi?h"xftf; 'ffi 
ffi {:{ffi {#:"#Xffi;;"#;;i;;[ ;" 'seorang pun vung berhai' -:

melarang atau meme'rint;*" 1tttku t",:lill,,1lTll,j:f; - 
-,

';ffiil'#-" il;;i; *.'iiiri k:5,-':iyl1Tlll:" t izzaht : ''
i..[""*un yang sebenamya adalah milikAllah t"*:11.^" 

^+^rr 1r. j-
,.oiung pun yans bisa memeriilill..lt::]"='-

Nya. Sekalip.,r r"r.oiu;s it' #r- ::*1?^1":::: :*ii111#

*:* 
n*, ;r- *krn*:n:?:ff.:lT%



FArHrn x,Jvzzz

- -:apar aurrr' ai.l'I,Betanur 
sellap kelebihan atau kekurangan yans

= 
-, d, a ur, . J, u t :,r",;|,,f ;:i_t:fi, *pft:#fl;f :.ffiH,h jualah vanu ks(31 ,u"li "irr. tiaak ,-#-#;:" 6run, ,rn,

-' ':ndar kepada ilanu,sia. ,rtr JJr'rsia, itu juga remah bi'nkan boreh.,"'f-"-di::,r#*ffi ffi f gif g,1,,;-1,,,i"ir'ol,i*lorang
''-:aklah "al' 

i'*atkatkan airi teoallou'''l'? 
yang hat<ii<;' 

".''ti'..]u.P L.trurrnJrn kekuasaan la Allah Swt vang memiliki
Jai ini pura 

'31g rerah diprakrekkan Rasururah Saw kerika
*--''nangkan 

Abu'erti. ftdffi;'.ka berdua ai arrri.gua Tsur:. -':!il!#,fr*;r!:Y*.i:iii;;;;;i,hnva Attah beserta kita ,, (osr - r b a h r e r : + o i r.i. * ;: i^ :' i i,i, ! 
rf! lili i,i,{i !::;, f , "i :fi, 

j: :-: :rr. yakin beliau t.puJi-tJffi#,-' 
;:11,T 

u"u, r.Juai.ffi,"i"#iffi"i,i* Swt, sehingga beriaur:ra, ayat ini l,i*-ifffi[T,# bahwa ,",,,,r 1.0,u,u,-':,Y:'yff;;i'#;i::i:,,:i jj.::?,ainditemukanbahwaA,,ah* lran: padahal kek 
sr ra,B rdrn olte,mukan bahwa Allah

.-:::_o,,n;i;;;':::il,i"r\{'i';X,?aoAttah,ioii'n'),uruvo-' :rnsan pada ke'dua AvAr rarc-^... . ,'e,fiqy' [63]: 8r Tiaak a'dl:rngan pada kedua ayar tersebur. s"r"''Qun 
[63]: 8t Tidak ada

r.utrak miri"arlrr. ;;,;;;;iJ;T: l*,il,, yang hakiki-,ik,in karena kedekatan aiii^r..'#3.|#rX,ffi :TiB-JXr#
-.T 

,'i,XXlf"l*,i,:"1f."[h 
k;;;;tan dari AIIa]r Swr- ' :n, Aiq,,,;'-;;;;'.";';ii'?1f T::Xftii.t#fl rll* 

Swr'\3:j"9.i:1n {rd tingsi, o.i"rr"i'",tah itu herarto.ri -^r_,.__r

='',l;1;#r*f.:1*F1il ffif,l'ffi 'f.*Tt :i"ry#l: rranusia yans ,.rir1i, o"'.; ffi ;:ll,J'i:ilrffiT fiT;.+, r"rll,?*;]u" 
ketika u' iiffi"i, ounru Anaii rto b",uou

- -:run maksud dari kata yang baik yaitu setiap perkataan yang''-. :':i1#;;'il:*:#iL*, :f;, .1# **, **a,an Ka,a yans- -: drrumpai penaisarannva fi; ;;; ffiTlxH_"Li#l:
,,,,1I*to,,iJo:l:l:' 

^--i:::ii,il"' .o,,oo retah m"n,b,ori i, t o t1 k a t i m a t, 
::f.,.2o, 

k,7;i;;!' ; 
" 
r, il| i i,, rl{, ff , r.-;;;i: ; :. : cabongnya inenjulangl ie irr[i,, pohon int memberikan
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T.qpsrn SYe.'n,twt Jtt-to t I

,r1r-::{, pada s-etiap musim dengan seizin Tuhannya' tQt *":;:t: 
I

Sebagian ulama mencoba untuk menjeiaskan lakn1 $ari
batk (kalimah athlahiyyibah)- dengan'*t'gutuLu". lahwa 

rt'ti inf
adalah dua kalimah syahadat. Akan tetapinl"I"trl" ini menyempitkTl

makna kalimah ath-tahiyyibah yang mt"titlttl makna yu"g it'ut' Jaq
yang sebaikny u dtvuiiiiiuahwa titi*ii-ri-ioi,iyyioit uouiun t'-tf
perkataan ya*g ;;;;;C ktpudu kebaikan dan mencegah 

{
kejahatan.

mencoba rn"tutotu' muki, maka hal itu akan kembal

;iily" sendiri. Adapun balasan yartg akan menimpa mel

*i' yung sangat fttjut"' Sebf-' olu".g melakukan .*?11ul
bahwa dia bisa memUoOotri Al1ah' Seakan-akan Allah tidak

"p^ 
y""i lu p.rU"ui' ol"h ku"'a itu pula All-ah memt

,i.r.tu. 
-Mereka memikirkan tipu daya dan Allah mengga-;;;;:;; 

Ailah sebaik-baik Pembalas tipu dav,a' (aS d-e1

Demikianlah terugian itu mengikuti mereka karena merel

berbuat makar terhadaP Allah'***

'a.V1

't *) - >1'.i' '.'4 t1/'\//

Q\ytf A.?l,-\s PC -P-v)
)/\* ,, . '" i 1' |ui. 1. r' ,1('\\ 4"y'c)e.14) urf-

Allah ntenciptakan leamtr clari tanah kemudian dari air nttt'

kemuclian Dia m'enlaLclikan kamu berpascmgan (laki-lak.i ti'

pur"r*pr.on1. Ticlak ctcla seorcmg perempltan pun mengandutt''
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FArHrn ts.Juzzz

,'.ik (pula) ntelahirk

,;.;y::!:;;;ff r;:;::;;::i'::::;r,::;:;;:;;'!';i;:,#:

uw,Barl qr_ nama. al_masnun.' j :rirui'ya apabira ranah iru oir.*irgk., rnaka akan teryadi proses.s#f - ff Tl'' I "' f:,l**;r'{'") 1, 
n, t h,i t kemudjan Alahgr*;;,#n g ;;,, r.'*i',#,i,iT,jf,,r.[:l,Til, ifj

ffi ",1x.1;iy[:**r#L"xffi ffi .,*:ffi'"'i,t*l'D"',un- ', Jiat vang menjelaskan ;";;;;; 'rrrer-rDar$ bi0k'

-t.rk benentlno^,., 
".^-^^,..^ 

rses penciptaan manusia: - - iak berrentangan. s.uryi-"#'ffi{i fl:TttTri#:}:i,i

- ;- j I Hfi , 
ji Hjffi J;;# X#*,,,0 

; i.,1, *l l.lil;,, ",;Fdan dipoton;. sei,,.,--. ,-^.^:^r: o.uYu ke tukang jahit untuk

ffiitj}#i#lfn"ff f**#:ttnrTi.rir#'#

ffi"**;*tf *+*;:.f i[-,",, l,:#Hrffirri. - -rr-en. Ada pula yang berberrrr. .rill .nyara s.enefti makanan

,. .. iiII g:'#Xil;tl:,iy:x+dt;:ffi ,li:,Ti: ffii:'. - . .,\ I 1 ah b erfi rm an : f r u y 
"1 

r2, i, iil)";nf#;: ;;,:; t 

:):;. ;,r .1lquran. Dia menciptakrn irr,rrio. f qS ar_Ra!man ISS]:
- Jiciptakan AIlah Swt untuk tuirran rcrronr,, _^r-- ; --.rlr2t iuatu hen,a \/6h^ +^r^r- ,uan tertentu, sebaganrrana-- -..ar suaru bend.a rrr* ,.iri";:rrHrffi.il,l;jjT,fllr#

;,'Ji,fr,H"l:brik 1an-s m'Jmi#'ll"ui, i ataukutkas telah

si_flri,,?f H#,?,,tr#trJl{;lti*#J,ii:t*ilff
!11# il:H,Ti;i: *:i::y.ffi lu t"p oau - Nva A, quran- -.kan sebagai buku pandurn aun _u;ffjriXl#l.filXH;
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T,a.rsn Sve'n-twr.Jrg21

manusla.

I
[113]:1-2)

iffi #*lt'*Hl*dier,*rq+l;:H.iffi
H*':ffi:: i:::dlca'l'?;;;';-'tiiur'- oup't menghidupkan : n

ciptaannya.

;kl% ix*, Tl;r*.lffi ffiffi';."f '-T:3; *:HI"{
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- ,_:r_ -{llah juga menurunkan ut-- -. ; ,iaur t.rsEraffi#,:::^lll*i,Nya membawa pedoman

- ., ;*idlxH#3ffil"ilJ,'TlH:#t:,,",**,
ffi,,;:::{!iyill;il:il1,-d:,,i.tt j;T,af:li,#:ffi ;i i,l,[:; t,;! ;j,:; t: :i"'it iiiii t ; "ffi , t 6r
Effi#:xllrui*:, r*: l,}i- 3.ft:ffi l::r f*xr xir
EEI''frft:,'*5#'1,:f #,i;?:,:",1ff, 

'ftffi .mlifl1:- .._,trs t.asur dari kattntmu ,.,),':;:l:r"r:,-h?o .te.luh darang

I4:yo ts.tuzzz

' ill.lun. setelah manusia ;..k.;;"'"I 
oerlalnan waktu

- -,":ri ini. rnaka turunlah qrzo_i^+ 
ralg biak dan banyak

.. 
_ t t r g t. a s u r d a r i k a t t nlm,, I 

", ir,, i qZr r: r:?^l ;:{ lrrl ?, ;{ t'
; 

','l':,']i'f '"i'.in ;;;;;** biaknya ,,unu.iu di bumi

H, 
: ''''ffi'Ji,i:i:H o,X[,';"*-ou'u'gun' n'ou'u*,rnv,.

rr* ,un. sererah;;;,;"i; fj}l ,,rrrn berrainan wakru

. . sS\\ Den e\\tr a_1,,91..u r,r.r,1 J r? ;-;H:::n 
d en gan k era b ar

= 
. 
! 
i{' 1,"' **'ff i :1;;, fl iilr,,. 

r,; ".u 
;,' f,,l'r, u,, u o

li't i r,!; f:; 1,,,, 
n,,,, i, i " ilff ,i^ );;ir ;:; i; ;: ; :,,* ; ;:i- -Chazali dulu^'!n 

unak yang lemah." rrruo,:.' jr?"r,1'Jorrom
- .^.ie. i,,^^ , kltabnya al_IhyA.1.

r*r 1ul.- lnaka turunlah svariar .,,:_":: "o,tt t)dnydK

;" l- -'',. 
menikahi 

"oit-"t*o#;"i1 
Yang. mengharamkan

ri,in,, - _- , 
,a pernikah*-',,, ..i"if. "oY bibinya. Har inirirtu 

...,, ."i*L.,_.f^.-.'iyai*", v..L".""1ltt{t kll 
keturunan vang

- ^' vLtaLdll oalam kitabnya al-thya,y. \rrqurD Irr olsebutkal:. :"ian juga dengan, pemikaha n y,rngrl,l1ng. beryauhan lersebut,:.;r bercampur dua keluarg; ;;;;;:,"iliki.kebiasaun .tu, atiran
- " ::e berbeda prtu, ,.tiogg-u*j# ff rhasilkan yang lebih baik

'*:;:#ow,;,,,"*;ft1;,,1rilff 
i;!r:r:,:H: .,,;' ;: :f : ;,ll!;,sa, 

n u oi -uy oi ?;;, ham i I seo*ng wanir a
_:,o eh',;;;;,1"0t{;,,X; ;q,iiTfi.*;?lft m- - _rkandung semala._lr,r rarl?r-l.rrli^,,un r*,.. :- ;\?r ini Alah ra* _.r11;;rd"##..rTl; ,-^,^ ,

. .. 
_ : ka seorans wanira,hamil. ;ilH,.";;rlTr-r.#flJ.ffi:T. ': rSle melahirkan. Namun, L"i.fri"Of keguguran di t"ngut,
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jalan sehingga tidak samoai melahirkan'

;t;' 
;N:ri"ft"## fffi:luiTl*,ir- :re1 *r 

ffi.flseorang prrn yu,,g danat ry91eta-pkan 
waktu persalinan n<

tepat. Penetupu,, *Ji-r kelahiran tersebut adalah mutlak r

Swt terhadap hamba-Nya, iq el\:f ,t"-e-1: '# ':

{W*:i{!*r;#{M*.#fif,

Tatsrn Sva'newt Jtt-to I t

t.*)"'r.,"""'l:t"*lt':'Ji dul''n kehidupan ini telah pulr - --

202

[il#r#;tl"+#***",tm"a','";""*,?ii]"dfr iFf,
;:,,T,1?'r,.ai#;.,*il-int t. rraii tnt. Boleh jadi waktu t* ?
atau bahkan berlebih' , ^.-^,i^n

Demikianlah, waktu kelahiran layakny-.a *uf tY. kernllrl'-'r a:.-:

diketahui oleh siapa pun kecuali Alah Swt. Jadi. pengetallu'rr-' -'

dalam pengertian u"il*" ;11;h meliputi apa saja yang rerii-r: :

makhluknYa di alam setnesta tnr'

Setelah si bayi dilahirkan ibunya' kemudian dia menr-"'-

ibunya. Maka Aff"f' *t[Uerikan "'Lki 
kepadanya dalam ben:..'

iain pula yaitu ASI' ii;;;kt itu tidak pula mengurangi rezekr .''-;

dalam tubuh ,i if'"'--St"kan-akan A11a11 SY'T",f.Ut*:: .:
penyimpanan makanan bayi tersebut dalam tubuh ibu' Der:.'' "'n

inugerah Allah Swt* ;'* tiada 
"terhry"-:"i:1i':,11,\:em'1: 

rI

::d;;;; *""*1" r"'v&l'u"g kufur terhadap nikmat-Nva'

Kata y, 'anlmar diberikan umur yang tidak diketahui b.t-*
--.]_:



FArHrn zs. Juz zt

-llah dalam satu kitab di Lauh Mahfuz.sekalipun hal itu sulit dipahami
, _H5,Lff#,*j;r:,i fjf l"1, ::f:J *rit Bukankah Nabi Zakaria-rnah berdoa kepacta All"h i;;;;;1" 

surrr' trukankah Nabi Zakaria
Jah sansa,,rr. wrr;;. il_rT',:,;r,::;.r#ffi:#*l;,;:fif

-t', 
Jl ff:J: ffi:1ffi:fff liki**.;;ffi;'ius,ahi,

-,arrpuannyadengank"*"d;;;;iiJf ilffi:Lffl?ff },,,iffi ?*::,,f?A'T,T!ffi,!iii,,)f,';;','rin,,, 
ri,, t 

"n,l-o,"no, akun
Ketika Laut rr,i.;?h i"?rnjjrr* 

,0, hadapan mereka, maka:f-i",:'rH{i ffi'nH'#,;:l5"f*:-l s.r,ii# ,,1.*, pasrah
-.- - pengikut liabi Muru tersebut -"rnil' 

muncul karena kaum Yahudi
-. .ran i.rr,;;;;rvr. 

^,r.r.r,l' 
i;;;";Xffi: XX?Ti_.#ffiT;tli:i- :).r vang akan meny.tamutt un _J*f.r. Xyun, i;;;;r, as yang':Y;::;:;T:-i:::*r;:':'i;;;eryhnyar,i,;ti"oese*ak,,

^itT:,#i{,{;;;,!Ki!;!!,;f ::^;ri.ff*:f *i,rfl i:n-.., as. maka A,a^, mernberikan ;;irr,,ll,rrllrTr:?,r#.i:X; X?;.':,::,,;";:lI)'i'nli,"l,!),':;:#,ii:::iii:,;;;;,:,:;;?:Maka
i a; # r #':, ; ff ;l:i:;ap 

b e t a h a n a a i h h' 
"o 

i,i i i:,, u n s ), a n sl:nrikianlah sesa

. .j,ffiffi."*3:HTJ;J,ff'J:l;fl_ii#,::1,191 mudah di
=,, 

ulungiryJari, *rsur 
a,g pun dart makhluk-Nya yang iru,,pu'rr,ur.

t G l''q,;ff '&WTI|* t6*,ta.--;" 111?3. t-t: z.t , , , ,,,,-.* 2J r(r-9*-:u

- ,,r.,,#,ffi;*#_ffnt-;-tQ sema (antarct) dua laut; yang ini tTinum dan ylang lain acin rnoi ^^t-:. t 
awar, segar, sedap

Wlii:#y!fr ,:i:i;_i#;#i;$r_tr;_,;t
':itgsl,lctrkanrerhr-1:::i:;i*i1,";:,,:rrff 

"ff:o:f*Z:;- _;.i rttasing_masingnya lritiri tinii"iol,rmpol berlavar
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i+?;ili*?#r;;;lt]*,:i1rft ft i,ff ffi lT:]:l,rffi ,l
,*',:LTu:T#"1iff 

1ffi iH:T:::::-i:,,ff 'X:?:1X"."1:r=1Setiap orang lluaK 
- 
o*':' 

, -'--'::^^-- ,arlah 6gJ45221 r' ;1 ;
pefiimbangu" uttut"i'-- Benci dan 

111ne 
adalah perasaan

d a I a m j i w a. m a n u s t a' t e rk a d a n 
?,1': i: :,, : 7,"r;::Y 

**2,,i' 
;,1;,:,, rt 

-'
dalam jiwa 

-m1nuS1&. 
rerratrorrb .te^^^r-- 

atu \aum, mendorortg ffi
i"{rti-{a, kebencianmu terhadap se-s'u

untuk bertaktt 'iaot'"#t 
'{if:i:;ihh' ko'"'a adit itu teh'': u

T;;;;;;,k-'' (Qs al-Mnidah r5l: 8)

Adapun p"'rnututui'u"tui"i manusia seperti haus dan lapa
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FArurn :s, Juz zz

-:r rre,geraliui hri ;;;' rJ",,r'',?i,lo,o,,u,n.rgaraminya. Namun dia

" i !, 
ii:f :ffi [ i: 

r' p 

"v' 

i" 
"'-,x,{ ]".:lfff ii;;;,? il13exl

oreh karena it, :::i:1r*i ap?yansoiurami o?e;';;r#;f oleh karen a 
-"v"64rqrrrr 

""u"::F |ialami oleh anaknya--'^-'-'r''

I 3{jx ffil il:;#;:l"#H.- ?:[13'y''.i iiffi.rru diajarkan
I Petrdrdlkan frahi
I murid-m',',r-.,j'g1j"t""r'"ii'?' i'.t'5' 

seorang 8uru atau yuyu'un

I ffi;'l]:':;,lt s'bub, n.,*;;",lX{l 
i:1"ffid::iil*ji'ifi;I *]r,* Lru4rran sama. Naluri manu

I *fll,:"n vang dirasakan arr*',,.Xf,a hanya bisa diketariui rlr"u?

I .--_ru,,lm pencipraa, ,i, iruiJu;';;'111r:i kehidupan ini.
; Esar, di antaranu f,"u*l^ ^::'^:"" 

sungal terdapat hikmahr -- '. -' sulqrarlva bahwa air sungai ,ri- ,r*L";:j:yi, yan-g sangar! - minum. Sert,.gk;; ;.-il1'lt":Jiil tawar.rasanya dapatoiyaoik"an

ffirhffi ##:#;i ffiff 
i;-; 

il:Ti}ii;

H tip [;3 f ry,1,i1':;Hdf; 
,'lillffi 'il'ff nH-*]

I ra anhra hikn
1.rr**** ';il"l Allah menciptakan rau1. dan samudra denganI*o #i,i,lil3 ruas adarah har itr

If ffi ;Lf ff Ptu"*a,i,i.,jJ,'oI:#ii[T.|";X;,J,tX;
It".ek r-,iffiJ.:"mbuskan angin dan *r, ai ,;ffi;i;rg rerah

F*ri**+mx-rl+*Tffi#;$#
t#ffii+#ld;fr!f:fi:.,,x3,,?:1; g,;t j :i,,:lTq, rs
Ilffi"*"".:*i:;5,ffi ffi11i3;,'"1*fl ililHlifiii,ia,,r,Frn yang dimaksud dengan ,:j ,U";'ur 

uuurr rrtt.

:*.:: rkan densan heronot.^ _^-- 
temakan daging yang: -.:: rkan denga, beraneka .u!u* O"n*O'"iJnr::?:r::;:

. 
- 

.,,dak 
terkontaminuri o.ngunli;l;.i"}Tf ,.T*"11,:r:l ,_*"-:rr asin. Oemi6uUuh ikon +;A^t_ ,- rgasin,sehinggaikan

-'' ., 
*',.1g,i,i,['5,lli:X ;5:r,', :x1, 

;:?i,i'# i::ff i'JIi;
: - -- :r {ltah meny.uritur-rit_r;i;i::l",ro kebutuhannya.
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yang dapat kalian memakainya. Perhiasan berupa permata yang sans:''

-"iitut dengan keindahannya. perhiasan tersebut dapat pLr.-,

dipergunakan Laik oleh lelaki maupun perempuan' Berbeda denga'

perhiasan yang terbuat dari emas, maka lelaki diharamk:'-

t'"t:l;i:i,|lu.,y- 
*i,:, "r:, , rl# r,r erji, .5y, d,ttr pt,;

masing-masingnya kalian lihat kapal-kapal berlayar membeloh i'; '

agar"kalian iapat mencari karttnia-N1'a clan ogar kalian bersvtri:'

g."upul dapat beilayar di laut yang dalam dengan izin Allah' Perjalar''-

;u"f, yu"g ditempuh kapal selam membelah lautan dalam tersebut'
"Ayat-inimerupakanmukjizatAlquranyangmenjelaskankeiac.-.

pada masa datang. Sebab, Nabi Saw sendiri tidak pernah melihat,k..:-

;;i"gi ;.naikiiya. Demikian juga finnan Allah yang menjelas

tentaig kapal induk yang sangat besar. Kepunyoan-l'{-valah bol:
'--r--- ----

bahe;a yang tinggi livo'"1'a tli lautcm laksana gLtnung-gullung (QS

RahmAn 155):24)
Belum terbayangkan pada masa itu, bahwa kapal yang begitu b

bahkan mirip dengan kota kecil mampu mengarungi lautan -'

bergelombarg d"ngun ombaknya yang besar' Natnun, Alquran :

*"irbuyurrgk-an hJ itu sejak masa lampau, hal ini menunlr''

kemukjizatin Alquran sekaligus membenarkan risalah yang dre::

baginda Nabi Saw.

Pergerakan kapal itu mendatangkan rezeki dan manusia men:

rezeki d"rrgun menangkap ikan atau kapal itu dipergunakan sebag-'

angkutan. Xit rrut yurg iurgut luar biasa ini hendaklah dislukr-rr.

manusia dan senantiasa mengingat Tuhan yang menciptakan 1a:'

alam semesta.***

(QS Fithir [3sl: 13)
u-/",r//, // ,-7:

r*Lr\>r-.1# \ g'r\;:)i eli rr4li U'J:)i A;.
ti .,/t, tlI
a fj: a.t't

\:::/ /-, z

Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukka;'? si';r-'

ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan' mat ' :-

masing beri alan menurut waktt't yang ditentukan' Yang (berb '' :'
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Farrrg:s, Juz::
. ;:lA'itrrt Al/oh Tuhuntlrt t.o^,,,-_.- 

---------------
t, t q t. a n s k r: *;,',"r:,; :: 

t,t y' k ey u,n v a o t t - N t. a /,

u D o _ n n n,, ., " 
* i, i ). i 

" 
r r; ),1;l :;illl! _? : :: :,op o _ ap a w o r,up,n,, 

", i, r. i,,,", i, ::,:: 
o,, 

" 
* o tttt1: a i

_.::ta rvaktu anta

=-:'asing ,;;:#,,trIlfi T,l,';lifi leladans sama persis yairu

' 
l":;?;'*' 

'ii?|'ll'l' 
o' 

-"o''t dingin mutum r'i'r
,,,, dan ;;iI;[:: :u,itr: il"*;ffii'j:ii:,,{,hf

'1ttrn rnotam k" datai s;;";r;7. dv's,:.+!t; .I-iU d.* oi),

-.rm cuaca sansat ,r,_,--^- ,'. 
uur: menosrtkkan siang k"-dnrr*

' rrrrrh arrarr s't'f-1l*:l suhtr tubul

',ii' 1,1 
u rr,-,..I:';'," * t t*" ilii 

l'l!X, I;':? I:llrif ;_ : rlrerniriti ,rt-,r'Tl1l 
dagar bertu,

- -'nahan ornu, i^Tjlt'p'i +o"l';;;'tt' dengan baik' i'n"ng
*a adalar, arr;iT|ig'ttr'i'g!u'''1; 

1n"u hanva 7"c' Siapakai

. trr-N),a). drn 
\ swt' Yang ;Z;r',,';,:;rff*:i:: mara' maka

,, 
y 
1,, 

ij u r,. i qi {, - 

^f, 
uT;; i : ;1:i,' i;;;' ; i tr "1 

; ;! tr : ;;' ::' :. (ran pula densan t rirr, orit*urul. rHT l.ffi,.,-:::rr rrrrriu"",;ihari' AIIah menundukkan

- : Ilr?0rrSia ikur ..111 'n'.'tt''i,"u 
sendiri' Manusia tidak

-,rah kerusakan. ily:i,o:,^; il;ffi'r 'matahari dan huran.

: 
"' lt binosaralt,o',!!::'fo'n. knb"n'7)o'st 

keduanva' maka

.}ii^,ii.r#:tr^t:{#{.i#::,,#;it_,#
,, 

* 
::,, o, s a i,i il 

1 rf i, #;,*,,i! 1,, 
r -, n o, i, g" iZ, o,,,

: j.lu, semua iru i: ,2h Swt rerah '31'n, ut,.ri, arjrfi1 1'nu' dikerahui waktu

' r,an riada ,..tr;"11'btti[u, *or'o^t*'asaan 
Allah Swt

. : ::1,, 
; 

I 
i, i,n,,,,FfX; #i:?* ilH 

^{fl"li 
f ffi ,,!,,.J; }

-. :fffl: 
ri!,! 

Zi:;::,, *, ru I t.;;i;: ff :, 
b ah ny a i r u ri oa r

, . 
j,1i,: i :;ri:i::, : i,fi I l,l [H,H ;; 1,i],. r, 

I 
i s b I i

-:runiukkan urn*l"k1l^'1 
keputitr-p-u;;;, '"" Kurma' maka kita

.ikraran 
dan ,,.J^j"ttrirr-,rr";;;," 

yang sangat halus.
xarnpuan ,"i.r,,i|,fl^ mus;rik. itu ridak

sehalus kulit yang
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melapisi biji kurma. ***

(QS Fflthir [3s]: 14)

t* trJ \;6i ( w 1J r:6\-5:i )];1 u\.

,C, * j, q.\r"$+. *3'j<- {4i
Jika kamu men))erLt mereka, mereka tiada mendengar serLtannltt

clan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat

memperkenankanpermintaanmtt.Diharikiamatmerekaakalt
mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat

memberikan keterangai kepadamu sebagai yang diberikan oleit

Yang Maha Mengetahui.

Katamemanggiltad,fiberartiberdoadalampengerlianib;:-.:-
Mereka berdiri oi tuJupu" berhala dan meminta kepadanya s3::r"

memanggil nama_nama blrhala tersebut. Namun, tidak mungkin be:::*r

itu maifu menjawab, sebab ia terbuat dari batu yang tidak mendc:;.u:

permohonan mereka eib almereka tiada mendengar serLtanmtt'

Sungguh sangat aneh, sekalipun mereka melihat bahu'a :*:-mr

,.r"-bu-f,u, mereka itu berdebu dan dia tidak mampu '-: ls
membersihkan dirinya sendiri, jika ia terjatuh maka merekalah ''tru

m.mbargunkannya kembali ke posisi semula' Namun demikian t:-::;si

i"tup ,o.iyembahnya dan meminta kepadanya' Sungguh satu kebr': ' id

Trpsn Sve'newtJrn tt

dan-kedunguan yang luar biasa. Demikianlah jika hati telah tefiur-: ;fl
hidayah Allah Swt.

Manusia dengan nalurinya senantiasa condong untuk ber';-m

menyembah tuhai, karena mereka membutuhkan tempat bersan;=- J

meminta. Oleh karena itu, Islam mengajarkan Tuhan yang 1\1":' I
yang mesti disembah dan hanya kepada-Nya kita memoh;:

il"rindu. yaitu Allah. Agama menuntur seseorang untuk berib:c -

mengerjakan perintah serta menjauhi larangan' Hal inilaf 'va:'-: 
:

diiniinkan oleh para penyembah berhaia itu. Mereka tidak ma* :
sehiigga mereka menyembah berhala yang tidak ada aturan i'' :

mengatur mereka. .- rir . -
IbadahadalahmenaatiperintahdanmenjauhilaranganJ]k-,5

ibadahtidakmengandungmaknaperintahataularangan,maK-..r1
tidak disebut ibadah. Ajaran yang tidak mengandung penn:'-

lururgun, maka tidak disebut dengan agama' Sebab, setiap yang r
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ffi*Xx,ri,:rdgrl*,ruAir*:ll,
E[lil#r:,:#,nti,?rff l*':.ffi:a*k;,;ylr,r-t -,t 

.h 1,ang akan ..tu-ut our,;,#*;:.'ti:ffi: JJ.li#iff;- --":i-1 Jua yang Maha Mengetahui dan akan memberi tahu" 
--, -\.,.3 atas apa yang mereku fuirf.u, ai dunia. *{<*
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Jaz 22 7 l8
HANYA ALLAHLAH YANG MAHAI(AYA DAN TERPUJI

(QS Fithir [35]: 15-16-17)

,,",A\ l . ii ; )11.t tti, *ti ,,iifr\fi;UiVy"*
JL-g'L+l\ /t-*o'u\-r g\ JL

/\fl- , '"( '/ / / // 'f':\t' / ?/ i7' '/7 " ';'6
,9,. lAg\eItYr ':'*t* ql,ib
Hai manusia' kaliartlah yang berkehindak kepada Allah; datr

Allah Dialan yi"s-Man;k'W ftidak memerlukan sesuatu) lagi

Maha Terpuii J;;; i;' *"nghe'ndaki' niscava Dia memusnahk'i'

kalian aor- *"riotor{kon makhlttk yang baru (unnlk

menggantikan kaLmu) iemikian itu tidak sulit bagi Allah'

Panggilan Allah dalam ayat ini bersifat universal: iUt' +' 
,-- i

manusia mencakuPi seluruh manusia . Yun1,"

Kemudiun, i*;*jr *rir i^ il', ntlr Jl tt};lt '?ffff,,::;,7

'{W#il:tr:b:#:fi ##:^#"*:###:if;q
mereka Penuh dengan kekurangan'

Ketika ,"r.o,u"g jatuh miskin atau sakit' maka O:l-Y t-''-

rsfr J#1xi*:r"y**r1.ffi -ffi,iH: tlii ir: tll- H
;H*#";i;;*;;;pt"tput"vu' Jadi' dalam hal ini manusra ; :;$r

,rnti tunduk atas ketetapan Allah' . 1,- L^^+^^ft oac.ain x
Kemudian e[ah Swt mengingatkan mereka tentang sesualr I

ruin, i.u. ,fu os-: Fbli "1 
b\ iika Dia mens.hTdaki' :iscl

*u*rrnotlai kamu dan menclatangkan -makhluk 
y"s-?,o^"'

menggantikart kamu)'il;"";' yang d-ekat dan zaman yang tiad' '
j auh dari masa mereka 

. 
dihancurkT,,Y:1T*l-"1ij"T, 

i"1i' .:,,;:lffi;ffi ;#;,t";;;; baru tidakra[,surir$ag, Ailah ' -tr

Allah berkehendak 
'--uel' "r'amba-t'amb*? 

,fli?l,-il:., '
fi ,til;r"*'il;;;l "r.' ""1' 

Mereka -,:i"*: ^l:: I:*,u',1.'-
kafir. Demikianlah Aif"f' memberi kesempatan kepada ir'-':.:'*

dalam beragama.
Ketika Allah berkehendak untuk

menggantikan kaum yang sebelumnya'
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FArHrn ts, Juz zz

ffik {itrjryil {:;#..,!!?,:i,r:;F :#. r;:!;:f.I

f !ffi"Tn.F":uW,;.;:#;:,;;:;r;n"o,i:;:,meruul(an

Wb?;',,,yK^Xy*y;-,:mrffi J,:f..j:],,.)?1,y,^diseburb-r*o',ffi "'}X,fi '^ffi 
^Y:*X::T;:?tr^,;,iZI,,*^i:;:,::,

Y#*itt,rr,*/itr**llrr*iWf-= : ;;iill; h^;;: ;;;;h*;,'Yilil#T; Y::::^:Jffi:H?
,::run. ketika hal itu tidak 

.diragukan berasal dari Allah, maka, 
. {lquran tidak menggunakan dhamit- -\r'a: yror'oio-n)o*,t;t-^- a--.-. t 4kata ganti gaib, seperti-- -\r.a: yang akan *"r*tikor rrr,;;i:;n; f{rir,,r,Zirl!i,;:rrr;:

. ^.,*, 

o 

i!1.,*:l:, 
'1y,"y 

y^:,f :l :, i, r.r,, u. yan g m em beri k anr::*'"il1t:ul, m ti,;l'yil:l: lxi,"i"l:,1'#[ifl;-.-:an atau ,,.,,,ut*ii #;, I;lg*fiensakui 
bahwa ia memberi

NG.MASING MA.{YSIA HANYA MEMIKUL,LAHANNYA SENDIRI

: -. -z t 4* ;3t# ff'ru bi,* jli;| -a- >/?.

-:1=;)\iJ <r;:.1rjf :+;tq"A;S S(L
- )=ji ;;i jt, :*=-; gx"E,S gj.o1r'.rj5

"' 
': z 't.ctt,g berdosa ticrak akan memikur dosa orang rain. Jika: . . -irtg yang beray.dosanya me*rrgg:rt @rorg fr;;" ;;r;;' , ' .:t! dosanya iru riada.lai ,ir; ;;p:,"k"r::tkan untuknya sedikir

F-X;:f"":"Y:::::lTyysly';i,,lmu*k";;;,;;;;'""Hwr;!ff : j:,ix,;r_x,;:t:,;:i,:,;,;,xT:l;:?:;,r
frat_A \., t, lnn ;-!:,.:r:U Tuhannya (sekalipun) *"r"tro iiAott a d a n m e r e k a m e n ct i r i k ar i s a);;.' ;' ;,. r"' ;:; : ; :::;
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*";:;::H 
lr#:,:"ffiif:;:;l;: ̂

ry,,:;#;';#; 
:;'f;:,!* I

Seseorang tidaklah dibebani dengan dosa yang UU*1".O;H
lain. Kata wizr berarti beban yang sangat berat yang dipikul,

ff],,x,!,*u "T]#fi iitr #tr::;[:i, "i;;i 
g:r Kr:,!#fl

pal:2-3)

,r

;;;y:A,i;,:r#:#::.::;ffiffil:#:\ffi[:::#;';'+H
"Ikutilah ialan kami dan nlanti kami-akan memikul dosa-dot

*"rdo (sendiri) sedikit pun tidak (sanggup)' memikul

;;;ir.'sesungguhnya mereka adalah benar-benar oranq

sesungguhnyo *nrnko akan memikul beban (dosa) mereka' 
'

beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka s

sesungguhnya mereka akan ditanv? pidl !'::P'y:t,tentan
s"toli"*nrika ada-aclakan' (QS al-'Ankabfit 129):12-13) - . .--' 

t<"guturan hari kiama! iiduk d'uput dibavan-g11";-^u#Y'"-

ffil$;;L*il**ri;:';,,ru:"'\1lii;l;i#illq^s,f 
'f,

dan manusia Oitot"p"fh" Ialam kondisi telanjang' Meofi!

penjelasantersebut;i.;;;td;'-"4,1#3,i,'::t:"t"1*l*h"f lffiffi-;;"J* 
-r."-ur"u' 

orang i','fl" maka ."q
menjawab bahwa setiap orang- hgi itu. sangat sibuk 

-den9a

r."&ti, sehingga tidak semp u{lug' berpikir untuk melihat ke

u"*Il'-ra,u, 
Allah berfirman: -jiu, #' o'r:'a' idl' 'l

sesungguhnya yang dayat-kamu beri l":':go(* !.:f:' r,'r:H
frrg'r;k r"kepadi ,rob Tuhonnya (sikalipun) m.ereka tidak rtrl,

1y'ya. Poton gun uyx"-i^ *t";tt^ttu" bahwa peringatan yang d
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.:i Muhanrmad Saw tidak akan bermlfaat, kecuali bagi orang yang--'*r kepada Tuhannva',Adapun 
";;;;;ryg vang tidakLerasa takut,

*'r'l peringatan itu akan r" 
"rrrit?r. _Dengan demikian ia telah

* . za,mi dirinya sendiri 
. 

dgG";";;;juri,tun"r..r,il;;. 
rrrga dari

- -';in H?l'f;,?ffi1ilihg1,- ;;il,, k.,ik;t;;;;, di dunia
-'-ata inzdr berarti 

fli{"t yang memberikan rasa takut sebelum.: -r.3, sebenamya,LrJaa-i ,.ir;; demikian kesempatan ad,alah: -:rL. yang amat berharga' Demikiinlah-seorang ayah misalnya, ketika.- - r-'.n)'Lrruh anaknva ,rntrk b"lrjr;,;;ka dia mengingatkannya akan

e*x;f t:,Ifl:i,#ffi', T :.-i*:l^1i -":, dep an or eh karena iru,

FArHrn y. Juzzz

f 
"='-E;:;o"]ffi ,,iffilf i.,h:?T.)f 

ut"nn,p",untuiiyung
i ' :':ka kita 2kqn mo-^L^-:^-': seorang pembesar di: :ka kita akan mengh"oupi r.;r*run;"rHl.,f"i.#,n.f,J,S;

Hffi---'**rl*l*H,ilh;*
ft #;li:l:+Tr*fi 'fl J*.i"JJr,-,$pil,f*,[,!",Hn: - -. n ekejaman orang zarim,,""r."1iJ"t ;::ilr:t::r#t;;:r?ii,-.- ::tapi orang yang takut'deng;-"*;g tuanya dan segan serta
:._:j,::rl,1uou hal ini ot."uit ien-{an khoryyor.,. _ :

"..:rudian Allah mengatakan: al,L:r i;ai, i*,*,*r* menclirikan" -:"rsa takut itu teiah pula- ,,.r*unrurian mereka kepada ketaatan
" ;'ffiTbah 

Allah Swt' Merek"a rr"rui.unur.an salat dengan cara
-:. adalah ibadah yang tidak gugur kewajibannya atas diri

-;.I'HJ?,?: i:ill ::n *l ,f_j Jika zakat dapar susurF udak memitiki harta, maka tia*i"#r,;:;:;;:r.:l!::flil:
Hr*,,1'J*r,*;*:*:"i:y,,^'ts-1 dalam. koaoiii yans

F:AiHi f.1[ merupakan ffi; ;;,;1"r:ffi;J':"#;;

ffi ruri:;rr**#iTrrnmt:ff#xfrt-rtr;

Effi l"f'J,Tl'lJloattanoi"ip"*"i'".;#J;,'"fi #::ff f#?i
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ke"semPrrtn aan adalah milik-NYa'.r

o",J,i?l;;#*;;ilt citaannva' Apabila rusak' ",'*,}f 
il'*.* p.ru'"ikinva' ep 

"i " 
ei A11 ah, t*. t-'],yfl l:*l;T'i:Sffi#"*-::iffi#;A;k;, il: l"'iot 

rnengarahkan mereka ". :'

kebaikan hamba-I'rvi ;;;;ili'ebab' hanv" o:'?*)'^**jl" .-]KeoalKarr rrarrruq ' rJ' 
p Orang akan mempena;.r;-

kembali. Pada hari kembali tersebut setra

j awabkan p erbuatanffi il o,:::l*0"': T^,iYl,*,',',':'#,}ii' - ;';H:il'"TH;;ili'til;;;;;p; vang dia perbuat selama d: :-m

*r<*
(QS Fflthir l3slz 19-22)

7 ?, /,/
.i;@ 33\\; itfu\'.t;''

U3-:ii iyU't t*'"6i "*6 '@

'?'l;^icJ&,AW
Tidaklah sama orang yang buta dengan orang y'i\I''::!.

oan tidak @uta) sama gelap gulita dengan cahaya' ItaaK tl t*
"ro*o 

yoni'tuduh dengan yang panas' Tidak (pula) sama or';f;!
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;'(utg yang hidup ctt
. t t t n t em ber, t o n on|' ) |.t-'a 

n g-o t'o n g ya t t g m a il. Ses u n gg u h n va
, a o n t, *t,,' ;' ; : ; : f; ; i :,7 :,r;:;! :,s 

t a p a y 
I : s a, f"ii ), i, t t

{,rro ,i^- ..!i 
ctalarn t rt * irp,}f ffir:;Zy;:;:"" 

orans yans

ffigg*mm
t#Tifttfil#ffiffi,lflX,,lf f ;"1 *lf ::l* sedangkan

ffitl+#'r*;:?nf;tl,sffi #rfiltri
_ , ,..,, dan 

. 
buta merupakan silar \- :rdnrun di barik i,, ilrarpr, H[,11'.9 

terdapat pada indra

' 
-'Y'11*d1H""11t""' "iiru- ffi*fli:i:ffi:i Hl}'rff;

. - : ing urrr. o.,riedangkan 
orang yang bodoh o,"rr,r#rr'iengan

- l+i :trr-: ffi #i# :fil*#: [' **'{#lfi *x;, .,,rns bersirat makrawi a; ;;r,r-;lrl: 
olrl retapi ada juga- ,-: dan rahmat. __*.rr qroLr aosrrak seperti iman, kejujurair,.; gerakan yorlg nvata ceiq ^^_r--. 

1s 
o..r..j[',il';lJjfl ::];*::i:#i:, a 

. 
y an s m enerangi agar_rlu untuk rlendanar hah^q^.- _lrakan yang absrrai t"nr,,: _rl.u untuk mer 

lLrq^cr. tnaxa gerakan yang absrrai< tentu" -,dalah ;;#;'oapat 
penerangan. 

..un1r:'r;;";'#erangi.n ;,i o,lri"ilr,r,agama. SestrngsuhnyT rcla! ;ri;;;g,i,)prar*,.- ,tt,,,i,.t.: kttab lang menerensknn f)-,-^^.- t,,,, i u 
! 
i,, ; ; r ;' ;; ; ; ;:r, r- ;,"f: ;f:,, 7 

D y s a n i i i oZ- i, u r, n' ,,tt. d!n ra"rson kiab iru pttla) 0,,,r,,!"rlnoan-Nya 
ke jalan

!:,,..gelap gutiru t"ora{'),iir'1ttah mengeluorkan ororg-
,,.,, -!ro, dan menunii*i *,rrJ*,;i: ,:7:! 

terans bencterans

.,f ;.'j.*[:ruix;:l:,i,rtrl?#{:;f"!#:_:r;,1:
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SetelahAllahmenjelaskanbahwatidaklahsamaantarayaflgS
dengan yang melihat, maka {llah Swt menjelaskan petbedaan *::l
g"tulp O* terung ':lt'l': l,'"iL1r l'j dan tidak (pula) sama gelap #1
dengan cahaya. Hati manusia dapat menjadi gelap Uu"-.|1!

T:;:##;.il:;l::;:;;:i:il:fr f#;t#,.;.f;'ilr,;7:;5w
dada. (QS al-Hajj l22j: 46) Boieh jadi seseorang melek malanVa- !
buta maia hatinya. Seialiknya orang yang buta mata kepalanya'!

n:xlr;:ixll;J#' f;; ;",):,^f 3i":,T' i:lf fi qr" iffiry
adalahorang yang mampu membedakan antara yang hak dan'

Ketika Rasulullah Lendak mengajari para sahabat tent

Islam, maka beliau menggaris di tanah garis lrr*s kemudian Fr 
tl

cabang-cabang di samping garis tersebut. setelah it b.h;tlry
ayat ilquran :- (Yang Kami p erintalky) ini adal ah i alan- Ku y l'! 7
maka riutilah dia; dan ianganlah kamu mengikuti ialan-iatun q

';:?;l:;;tr.!::tr-j#::;"F:,il;";;;:;l:;::::;:tr:,xffi 
jz:,q

(QS al-An'Am f 6l: 153) | .
Setelah itu :i-dt ls rlJil' )-r dan tidak

dengan yang panas keduanya juga saling bertentangan *-I
mungkin bersatu. Demikian juga dengan Lr9:''1r ll tr.lfur q;.,l'T

'g##[':1,::K"Ki:;"{:..ryr{;"f, ""Y^#i:it:;K"r^:#l
dan mati.

Adapun yang dimaksud dengan "hidup" adalah orang-or-
beriman, sedangkan "ruati" adalah orang-orang kafir yang i':fu{
maii setrit gga 

-tidak 
dapat dimasuki iman dan hidayah

teriman m-eiyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah t "l
yang akan mengantarkan manusia menuju kepada "ktlt9q!
aAaii. Sesungguinya akhirat itulah yang sebenarnya kehiduS
mereka *urlgitohui. (QS al-'Ankabtrt l29l: 64) Inilah -ryhidt4A
sesungguhny-a. Hai orang-orang yang beriman' penuhilah sefl
don iirrn Rasul opoiilo Rasul menyeru kayy pryda sfl
ie*h"ri kehidupan iepada kamu' (QS al-Anfrl [8]: 2a) I

^:,r#r"ffi "T5#l"f }*-ffi 
fr ffi :3t.:fff;Tt:,1
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1&:E:x,f "!; j;:::"',^::,.1^:,::,r-::s,lidu\diakhiridengan

ffi,;!::;;,#:f ,""r sudah mati kemidian dia x,*'i r,iaupmn

tr 4apas her.i,i-'::':.^:l'y'vang terang, vang dengan cahavaidapasberjatanaitu"gat,i";;im;;:r.;;;;t*Z:"Xf 
:,7#r:I orang yans keadaannya beraia dalam getap gulita yang sekali_ff ':l:!! {!:::^':':0 ry;; ;;1 a; ;in'a, r6t: 1 22)- :::'r-in rasa teduh merupakan tir*n ;r;i;rk*;t r;;;:,sedangkanr:-.tn9?fl dari neraka . Kami masukkan

..,8i ilyamatl. (eS an-Nis6,[4]: 57) 
' mereka ke tumpat yang.''81 tu)uman. 1QS an-Nis6'[4]: 57) rq' lqtlE

Kemudian Allah berkat, ;;jjr .,l ;; e"_.j{ ;;i r,; ,e _, *_- iirr q= " ',r,f,l'x'o ,:";', #::t::;:ri,:::!-J:r:*n *"poi-,,i*= ,,,r" - : i r e n d a k i - Ny a ct an t o n",, [o t i' o {i',' ir1 rf ! i,I[ r [rri!l., "lifrl :,frt< di datam kuba. 
.d1yf,_ *"ra"")i..rotoffiri 

^;^i;; sekaligus': :-r,i penghibur bagi diri xrui su*l oakwah Rasururah Saw adalah

-,;"0:*,'';1X#'.ffi ;,*'#:::L:y,:t:liJo*[#';.n,o.cahaya-. ah dan hidup o, l:*jl 1;1il-##,Til;:1ltrffT.trtl},i- \{uhammad Saw_ tidak ariri -ir._berikan 
friJ"v"fr-.tepada

..'.:'i jfl:l,u ),nlli ̂f,11 5r.itin,, xlui iu**u##i ;ntuk itu'.:tt beliau adalah orano .,":;- ::;, ^ 
uow utrrusana untuk ttu.

.-:skan agama AIiu 
o'un8 yang paling^bersusah payah untuk

..:skan rfete^',*^l L:r"0,..*..rmnya. Dala* rrui i.ni,iji"n s*,;:skandaramn"y\i"-;,ii;'i;;;i,T;';#,i#r:?;i:f:,:r:;

; ;l' -!:;n,,1:;' ;:,,*: : i :::^ :: ; :;, e s u d a h m e r e ka b e rp a t i n g,

Wi.,i:Zkaridakberimant"p"irrr"i"rri[""';;'i;;r:;;1"):'ffi
__ _::r,iil1n yans 

-d]-:Irr9 adalah pendengaran hidayah yang: :rl -l1wo seseorang. Mereka semua.*.nd.igu. p"rigif", X.Ui
;';Hfi: 

"y:: 
?:;::^ j::::: {:'ier^memekakkan te,inganya;n menutupitrya. Katau 

-kiraiya tttii il"i",iT;:r:,:#i:!;
s tereka' knturah a,ah meiiaari*" *u,o dapat mendengar.

W !, :,i i::' !: -:": : 
i': ;;;;" m e n d e n g a r, n i s c av a m e r e k a

Wilil;r,1d#--tr{i"""t*!f 
llf lf T;""'i;7"#,:;

ffi:T:l#,"1.|1io* -inlutu(1: .,wahai 
Muhammad, kamu-: :rS&D&kan tugas mu dengan U"it.' n .*0ffi;iir?::Jl;

. :.,.,i H* :.fl0::j1, n".i1s*u" vune keras. Jika di antarau :...ih saja ada yang .memulngr"G'"."d'";;i il.:Jffl:: :.:radi tanggung jawabmu.,, aiiJ iir, mengibaratkan kaum-" . .. jak mau mendetgar ajaranN;i ;"* byaknyaorang yang
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fl1il;l:rl='#:I*1,l,tr;ufr i:*'Jf#'#"##ry
(QS Fithir t35l: 23) |
@ij $yiJty I

Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan' I

tundukkepadanya. (QS asy-Syu'ard'126):3-4;*** I
NABr MUHAMM^" 

&y;f#r?figt,KEBENARAN I
-ry 3i Q Y Jtrt i oi, 0.{' W,{u lifri-q I

r",;::*W#:;:,#":f :;!l:,Wti:T:;'T;::;;:r,l
peringatan. nah ada suatu umat pun melainkan tela

padanya seorang pemberi peringatan' I
Kata al-haq berarti kebenaran yang tidak b.erubah -

menjelaskar, *uk u haq dan batil Allah Swt memberikan ker---

contoh yang konkr 
"t. 

it t rh tel!1 m Tyrunkan y, (fui.:.:1. 
^n':, ^

iii"*ir:r:;;.rr'"#:::"#;;#:r:;"#:tr?.tri3.re
lebur dalam api untuimemiuat perhiasan atau alat-alat' adal
buihnya seperti buih arus itu' ;;;:;*il;/,-. in/:,,,C
;Z:;";;r;;;;'$ori1 ,'onr benar d1n ttans batit' Adap"" u"'0,1
-hilan[ 

sebagai r"ruotu ying tak ada harganya; adapun yan2

2t8
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r''z.t urama ini juga,sebaiai ;;ili ;;;;;:i?,il ,ilrJijlrrd 
Saw. , 

, 
::?JT# 

lerakrrir v.,e Ji;,;o,,r,, ,*, rikalau ,Ju .urut

, : T*trhm:*: 
"ftE tr:;';;!;:?:.t'1,il: ffii :1#

_. ., *"ilt,.#;tTjl531li,:*j:.ffi_iffi5." "0t.,"#',",'

-,,:*-'T:i:iri#*oJffi ;*'l.iitll',ffif; ;l;l
' 
];i'u:#:l : 

:{fii:i, mimil 
"hiffil;i;i

,.,: y;9, n.,,,:1il'r#1ilf-,F1fl:f svariat our.u,-"murur,

- aj:ffj ,,"rX?-.:':1Y'1 
i'r 

''^',ra tidak dapar dija-dikan
-::narkan or"r, ulll: 

y:nq diperpegangr suatu masyarakar

. . - 
I 11* 

tl#ffi JflIl,,iili #,11; 
kq",.* -y,#"ilJi; 

"0,:- :-i^r itu. hari ini kira ;;il;,il;
:-- - :.:rin tslam peaoman dalam u"*:.:: 

kafir menjadikan
t EEai Islam, akan tefar.,; Trooo^^ -^ tudupan mereka. Bukan

vat kepada manusia. mnbn i^ ,^.- 

-H:,w ::: r:::, W *':hi ̂ ! Ki,?,;r f r;,t a h A t t a h

*rm:1; 
i"lfi: 

-sru**:h[i:tffX, 
*l

iHiil#, #;f :"'u 
* aj aran,;;;il";,-- *Jq,qrr aEatna mereka dan berpaling pada: i& saal ini mengakui ralak (perceraian ). bukan karena-.illl,,,liln:::r", hukum ;;;.,:',;:. Akan terapi mereka: : - i perr1, sa r ahan ;fl:Ijili.liil#,x1'11 -,llj, r,'.Ir'u,i: kepada kira 

.rrh? ;*rr:"NT; ,"r;i:;:;r;i,,;*,Zl;;.' t r I v.;, a {.d e t t ga n n, 
" 
* b o u i t' ))' r,' )rii,,trtttttk dineiungtran-Nva o,r, "-,,'^l!lquran)'/ai 

agano
t "r.rts..vrik tdak nenyul"ilqd r, i"^1:.'' 

agamo. ualaupun. - ri berafti p.rbu*, ;.;;;,; 
awbah [9]: 33 )

..,ani 
pembeii permgatan kepada .":.:::9ira,. 

sedangkan
- !.cagaimana yans ditegaskan: I" #trf;.l?yff;;. .:.;rLt umat pun 

1;,e^tlinkan ,ain )a, padanya seoront,' ;:?ctrt'7' Berarti setiap ,*ur ,.iui'oirius arun Swt kepadi
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mereka pemberi peringatan sebelum bencana menimpa mereka'

Adapunkataum"mahbetartimasyarakatyangdikumpulkan''---
satu kawasan atau satu akidah atau satu tradisi. Kata ini tidak seiat-n;:. -

rnenunjukkan orang Ua,tyat, sebagaimana yang disebutkan tentang ;--:

ibrahim: Sesunggihnya lbt'ahim aclalah ummah'/seorang imam -; ''--'

rlapat dijadikan t"lr;;; hgi patuh kep\d.a Allah' (QS an-Na!l[16]: - -

Nabi ibrahim disebut U,*ioikarena di dulu- dirinya tergabung sel--: -

sifat yang baik yang terdapat pada umat terdahulu'

RasulullahSu*uOututrasulterakhiryangmemberikanperin;-'-:
kepada umat manusia' Hal inilah yang menjadikan.risalah '/4
Jlbu*unyu bersifat universal kepada seluruh umat manusia di br:n:- "

T]rA"t sepertl risalah sebelumnya yang khusus hanya kepada flroS\ ar;:-tr

terlentu.***

(QS Fflthir [35]: 25)

"ffiq@q6xi 7Ki13so{;
.?, i(,#t;;;V ,4\&V;

Jika mereka mendustakan kalian, maka sesungguhnya ora.tlg'

orong yang sebelum mereka telah menclustakan (rasul-rasultr'
" 
;;;r;, i',"reko telah datarLg rasul-rasulnya dengan.*"^!i

mukjizat yang tryata, zubur,"dan kitab yang memberi penielci:

Ayat ini merupakan r"lr#:" 
"m::'an 

renili )*Ygf
Saw, iepatnya keiika beliau bersedih saat mendapat penola'"

[;"t'*y;. Dlmikianlah ketetapan Al1ah Swt qi]Y^ t11i, t':-
menentang ajarun yang dibawa Ptr? ufusan Allah' Nabi Mrhd
bukanlah Eararryang pertama ditolak ot"t' tut'-"ya' Ajaran ndf

.-, .1
sebelum beliau juga ieiah ditentang dan ditolak oleh kaum mer:-''-

Diutusnya seorang rasul di bumi ini adalah y"t\-,Il:.

f u;*ru"1r*:t:iJu**Jl'ilH{"T"T#t*l,Lll:H
iutit, ,utt^, dan perusak yang menolak Earat 1,811$ ineri:-:

DemikianlahKamiadakanp,dotirp-tiapnegeri-penialtti:':'t
yang terbesar agar ntereka m:elakukan tipu daya dalam neget" "
a1-An'6m 16l:123)

Makna'bayyi|ndt berarti sesuatu yang menerangi jalan yang
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' "ra menjeiaskan b*yu si pembica ra adalah orang yang jujur dalam;:\'ampaiannva. Inilah menladikan ll:y_, sebagai mukjizat dari- ah Swt. Mikjizatit" prl;r;;;;rr"91bukti kebenaran ajaran Nabi.,,.lllffi|:il J* Tl-,"r L'iJ,,g tujuan aart aiaianasama,
,rt aiplao',rJ; 

ogama ttu sendiri y"g n,t'nb'*u ,unnJf;;, ;;;;;
'\dapun maksud d'ar.i az-zt'tbur adalah kitab-kitab samawi yang-.:]l?;#'"*";:""' t'-uu'un-t"ilbu,un k;o;;""# rbrahim,:: ebutan r.;,., ,,,'uYTl:^oi-:. 

Injil kepad" x'rLtl*X. oour*:: ebutan kjtab zabu. r,,*-jj*ffit'ixi:oii$;olB#; *TH:' . ',:j# ;?#"rX":*uu,"u Zffiiturunkan datam bentuk kitab-: \'ang tertulis densan hrrn,f .;::^-r;-'"'u'^4-tr ualam oentuk kitab

':t layaknyu o.ururriu' 
huruf yang dipahut ttr,',,gfu.,io"#' mudah

r:ementara yang dimaksud dengan ar-kitab ar-muniradalah Arquran':r1n.]. Kitab ini adalah p"a"*ri Orr""rf,- 
':angi kehidup;; 

'umat 
-r,-,,,oio ,,,-^ 'Y1t,"ot'uT{u ,ang dapat':angi kehidupan umat manusia. Jika riffi:,'xH:J[*rgl,#

' 
..;,.-XT. :.H,,?f r1#i #"ka 

a I luran', o, r 

"r, 
.,r,"r" " 

o 
"*,'n'j 

l, oun

(eS F6rtrir l35J: 26)

U #<,(sKu&"._jtlfri
.:--entttdian Aktt azab t

b a g a i m a n a ; : ; : f; ; : i' ;r*l;: f :,y:; i :f ; : 
i h a t t a h)

-:'ah menjadi sunaturah dalam kehidupan ini bahwa Dia akan' . a urusannya. Tiada ,.o.;;;;;.rirr#* dibiarkan begitu saja.rlfl::JiT}",:::_y,i-u",-.,r,,,Hiiuu,*,ru,melainkanAlrah',i,[;:X!';*;;;;;;;;;'ii')'Tffi ;il:::;Y:i']:i
5t) sesunxsuhn-,,, ::,:::'y !:hidupan dunia' 1qs-"ui-ilu'*i,

Wf:tr;tr:,1!y""";;-;,';";:;,:;',ll!';,,;Y2i:#3S''' dalam satu peperangan umat Islam kalah, maka ada syarat yang-- ::lpenuhi dalam barisan pu.utun^.r.fr_rr. Hui-,.i,trr, run*'-:'.:X?,,ft;:'o:,::l*:.^r,Il,,r#' riu,.,p.,uhi, maka me,.ku:rsaiahkan musuhnya sekuat "0"*,'filit*. TffirTl.#._ 
l,r]r,r, 

perang Badar sekalipun ;Ir{,li
--kan dengan pasukan 1.,r" D^,-^..^-. ,tYu sangat sedikit jika- _- k a n d e n ga n p a s, k * k ;; ;: ;', i; ;: ; " ;:r' I ; 1t;::;: ;,, i, !;: rt ;l:'ir clapar nengalahko, gotorg-;- |rrr bonyak clengan izrn
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A I t a h. (QS at-Baq arah l2): 249)

;d' 
;Hl,Il:*, 3llH#'X3#lX* *-nain, musri :- o:ir,L', 

qpasukan mencapai td'OOO balatentara merasa sedikit somb<

iumlah mereka ,"* [tgi* banyak' -sehingga 
Abu Baka

berkata kita tidak til"^ iitftfuflftun kali ini' Namun' Allah

memberikan p"f'j-"" kepada muslimin dan men

r;;*H"r;lJT 
ffi:' lilillH#T::1;a, peran g *.","'q

muslimin secara tibultibu' maka terjadilah kekacauan da

oasukan *r.tirnin iu"ng rr"*pi. saja menyebabkan T"ttL1.,

i:iffiili*.'N;'; Allah menghendaki rahmat kemena

dan hanya '"rt#' 
?"*i"'iltu""pelajaran bukan kekal

Derang Hunain tersebut'

Jika kita perhatiiun 
"ouxs.i 

avat vtis-.T5::Tlll"-:;
,*JTH;i #ffi;',' ^ i" t.."" teisebut menunjukk*'q, 

Ipengambiran'y ;;;'l' k""i,.^Y" 
":::t^i:*"";,iillil"pengamollalr rtu rqrrbql 

rg yang diambil. \.-
irigul,'o^n dan, 

T,H.'J'ififl",liil ivi, i*e tain sest,t : : t
ditafiiitan pula pada . .. )..1^t -,,;;;-r,ons iohrlunya td '- -'ndit a fsirkan p"t^ p 

1o? ;:;;:;', ;;;;;;, e r ek i t, an s. !.ahutunv 
a 

^,( 

d . -

i,:,,::,f :;::ro"':'::":';::2i'r"ii{'{::'r:!!,ill',,il,f,!'n,oi""
b e r i r n a t r t a t u d i "i'i "' 

"^i i' i? 
- ::',:o i, ;' r'-:f o:;:'ot':l': i ;" i 

"' 

-
brri,non lalu di.hadrtoan met'eKtt' "'''''"irr-iriboli kupoda k;i: ''t

r!::t::-":i::,1!;,,:::;1i,:n','f,,:''-:iz:t,!:':!i!:i:":":::{!::.*:l::= ;*et-ekrr kenrboii clengan ge(tLULt "' *t*-- 
,hano trterekc ittt bett.i,'-:o

*"iii", m er eka m en gat akan:-'' S e sunggr't^l]-L 
l' ::::: ;;" ; ;.,,

orang-orang yang ';;1"i';' uaaahal oring-oiong yang berdosa ;:"

dikirim ttntuk penja;1;; mttkminin' Mako pada hari ini' ot'at :-

yangberimrn*"n"iio*'t'"i?-':"F::"::::",Y*,::;:!:"lr!rl'o^';;:; ;' ;;;",, *Lli' ;; "* 
an d an g' S e s un g g uhnv a o r an s - o r * r 

rydiberi gani aran'"';;:;:; ;'" v"i aZnutu mereka keri aknr

Mutha*rfin [83] : 29-3 6)* * *
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;*_?11NG-oRANG YANG

;;H|XH'^NLAH YANG SEBENARNYA TAKUT

ffi*mru**ruru
L{ ts tidakkah kamu metihat. Manusiapt aras. Kata ini j,sa berurtir,.,*jnT;;T'f;ffii

,ffii;tr#i,#&fr ̂ ;:iliT,t:;i{::#;*:.tf;il
JE*- ilj','":jrl) Sebab kejadian itu tidak airrr.:"d#'Nrf1

f!fihatan mata. 
rerasal dari wahyu yang lebitrG;i;;i

ffi;m:umenyatakan 
bahwa *runnya.l ujan dari awan

#-ir+,*ry,-frlie*,i*tffi l-diffi{

ffig+-rru#k+mrm*,Fr- Sekalipun manur* _;;; ;;ffi" perkembangan

1a1ZZ)



;;J'l'"1J1'#*;r',H11.xjffi:ilxl-,Hi:lJT,1?;o,n-,.,*orul

A1lah menjelaskan tentang benda' q:$i ua'l"F: i*'\u

TlrsRSY,c't-twrJrno rt

5y *t?3 dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garts W*/
nlerah'yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) rot:'- ::

p"ttrt. bl Eutu* benda juga terdapat..waflla-warni yang mer.r.r:--

corak yang begrtu i"Juf i"iu' Batu mulia seperti akrk' 1*:,:;:..'
#;ffi:#;k;;;rilu yung sansat rnemikat dan menakiu:, ,:

Setelah Allah menjelaikan tentang -ptt9*uu' ?'1"1,1 -t:
tumbuhan dan benda, maka Al1ah Swt hendak menjelaskar :':t

p..U.J*, itu juga terdapat pada manusia dan heu'an I

Perbedaan warna juga terdapat pada manusia' hewan da:' : I

ternat<. Sekalipun jumfut' manusia begitu banyak' namun m'-:1-r
-^ii 

i^"e ru*u. bemikian juga dengan hewan dan binata4
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bertirman:xx* 
(eS Fflthir [35r: 2g) |

;z 6yUK K$ W *TV 5v1r; e$i 6l
@ 3;,ti ;il a,YV;;'ri ::Q- tt$ .l

D emiki an (pul a) di ait ara manus ia' binatang-binatang 5

-'j!!r;'i:#.7;f;i;t':*l#ffi ii;#Wi,;f,
Allah Mahaperkasa' Maha Pengampun I



FArrm zs,Juzzz

*.!.:rg-T_asing memiliki corak dan bent: 
-i.trukka" t.rrr."r"';;;f:, :11t^111* .vans khas pula. Hal iniyano rlj^_t--.., lu, 

Allah di alam semesta.I --*-r \v\uaDda[ l\Uan dt alam semesta. r'*tq' tlat trll

Iu,?1f#'#ff.,9 
dengan a,,''ai'l'iu11! setian sesuatu yans merata diI 

_.:.-,;;:,,,.*uusra dan binarang rernak seperri kambing dan lembu.g ik# rqi"; ;,, :_. ;:: ::xX kEsr, ;[i;;l' hanva ada pada ulama. n.rri.r* iti"oir..ui prr,E-r*ffirliiq muncul dari pemahu*un -rguirT'#; 
baik pura.f. .bffi,,;:1.*r.ena 

rasa cinta terhad"p_Ny,.t*rrl,irr.ru 
ruku,

F;;';:"ffi: ff "'f; fi,?, ffii::ff;;."*ia',[ ;H"'l;,.r un,uk

lffflffi,iliflln:: ,.rgu,uk*'uur,*u ,ursud lmu pada urama

E*,#' ;.T':XJH'i?T; ,1il,,l,:r l+;i;r ;.,1*i, h ar a r dan

ET,?'?,H',?i'\";,;;;;;;1.:rydI'ifl1Tl"[T;H:ffi1
Cffrur"',,'l['##tlli#i:,^ 0,,.,T ffiil ":L, 

atam

Iiffi-'#il::'rn,1a.,g,,-;'u#{if{i:lfr :*li','#;:f*
I{'ffi#fi;T'n'i 

kekuasaan Alrah oi Jri#"*f;,'rl *ur*ir,
a Ahn se,,..c+^ ,^:.1 

, bahwa luar angkasa.E ffiIl:{.'dt*inl#{,-fftrf* iiirffi ffi;;
F{l,##i1?ffi :rffi 1t+-d??j',:1i".?u,*: .',. \ans mempernaiikan arr- *i ;;T:XXr#lf"#?J:#ff;

'.t tanda_tanda 
.kekuasaan_Nya ia/ah ricltrr.mtr di waktu'.tttg huri dan usaham, *;;;r;";::'ltrltrNa pada vano .i;:,:;:::-:"'.; 

te,oagrun dari karunia-

,::' :i^T,;t f,: ::y! ;![;::' k: i F:*it i{ I : ;,
-, ,..rg;;1[;fr;"*' menurunkan kepada ,,unrr-# im,

= .,, i r,,,, * i,1X? fXffii? lfll;.I.,*q,n a k a n p" i.,, r

- ':rsebut. BerbeJa dengan ilmu ataiang 
dalam mengatur

----,:r di dalamnya. orar.,-tur.nu",*..,n dr mana manusia
-='- tidak, 

1.,1u'aitu, hawa nafsunu, 
o,']ln mengingatkan

-.tttt kebeniran i,u *"r"ur,,,ii,";;,]: 
sebagai pengendari

- ,tdn bumi itti,.(es a1_5ar:r|iiriiri,T,\ mereka. pasri
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Adapun ilmu alam diberikan kepada ak1l. .manut1l Tgl
il:fl *?;i'Hi"tx-#,.;*n;:L'f;i"lfj"#.l:1,'fi #3,:t11#ffi I
yang lain' 

+^.i^.ri i-i orrclqh hahwa rrlama dalam bidaJ
Suatu kekeliruan yang terjadi ini adaiah bahwa ulama dalt

agatna berbicara banyak tenlang-ilq" aram yang dia senrliri ttd{

r,ffi#,*##tr1#tn#rfifi;'}ffi

Tepsm. Sve'n-qwt Jtt-to t t

tercemarlih udara dan tanah di sekitarnya. Hal seperli inilah yanE
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mingetahtti. (QS an-Nabll16l: a3)

iakar daiam bidang agama tidaklah sama pakar dalam penS;'::

alam. Setiap bagian m.stitut' menghotmali liO.anS 
keahlian.r;'-'=

dan bekerju .urru untuk kemaslahatan kehidupa" tu"lf,11. 
--

ugu*u jangan lupa bahwa ilmuwan dalam bidang pengetahr:;-: -"

adalah orang yang membukakan mata kita tentang kekuasaan -\ - ;
,...J

di uturn seiresta ini. Dengan demikian keimanan di dalam -'

semakinmantapdanr"ototrmeyakinikeberadaanAlla:.
Mahakuasa

Kerusakan alam disebabkan ulah tangan manusia yang :r :-

alam. Jika kita masuk ke hutan yang belum terjamah manusia' n--' -

tidak akan mencium bau yang tidak sedap' Sebab' kehidupan :

n:rxru-:i'#I;"}#1ffil'trffi ff:T3tJJ*ff#"-q
il;;"rui t"r.et rt. --.ntbung pohon dan membuang :;l
,.-bururgun, maka rusaklah ekosistem di hutan 1ttt.?b,lti -'- '



FArurn y. Juzz.z

"- . - '-'i:lr.r bencana bagi,penduduk yang berada di sekitar hutan yang- . -sak tersebut. .Iadi, segata ;;;;;-y"rg diciptakan Atlah dil.-:.:: ilt"?'11":"ran 
dii t'gut -u'i'g-masing untuk *.n;ugu

,, .:ena ;, o"i"LTi#i,Hlii"t#f:*ffi_**#i{l- - :.::ng ilmu alam,.karena _";;; irengetutrui banyak hal yang,- ,::sia di alam ini._Di 
"r"*lrli.ri"p.t Ounvu[iurrl;l;rr*. '..:1lnlil 

lXlfilmuwan ,**-il"-r, ;;k *","-,r.*
1-::*:i akan jawaban rahasia alam ini tidak terkuak daram saat- _ - :rrn terapi setiap,generasi ;rpri',":l.mukan jawaban yang*- ". :"gi senerasi berikutnya. O._*irrfrh ketentuan yane ielah
" 

_ ..rulia' agar manusi, ,uting ;.dr;h;;;";;i;,;*.;n,
-::. besar biasanya diawali dari penemuan yang sederhana.. 

__.,di, 
trdak disengaja. pene,rulr^f#t 

misalnya, adalah--_. rrdak disengaja dan awatny;;r;;;, sederhana. Seirinp-: -r, ilmu pengerah-uan g* ptr"r"sil;;k;;il;ffi;fr :-i pun makin canggih. Oleh kirena itu. banvak ,.,o,- 
_: . :, e n gaj ak manusia ultuk b erpikir, me*riii' o"r, rlli" JJij- - .ekiramya. Teknol"gi y;; ;;irrr'a'i.rpui urnar manusia
_,,, i1i 1.,,1,],,:1, 1"i 

p"."ift i,?r-v* ji., ou r urn- =:. alam ini diliputi- dengan ili.,"".i"a"n rahasia yang-... .;i\abannya. 
Manusia lrirgr. ,r1"k menguak rahasia.,. pikiran yang re.tah di"rd;;;k;l^^,,u,, kepadanya.-- -:: akan memberi kontribuli ;;;;* u"gr 

-p5r.rn?*

' '.'ji 'lll-r^iLi:rl penemuan itu pada u,iurryu._;.r rrreflctptakan iktara,a akan tetapi hanya sekedar

,,. -']::*X:-*i:-'1rirg telah uau iii"iy,n oreh karena: i:. r.lrs mengatakan, b_ahwa Oiu _.r.iftakan, maka kitl: :i:rn\.a kamu telah U"rUot org. ilril manusia tidak-, : tetapi menemu]
. :. alarn semesta,rf.un 

uou yang telah diciptakan Allah

::--r.r .* \y rt, u) r"rrngguhnya Attah Mahaperkasa,

, -.,k:kr.1lur-Xyu iidak terkalahkan. Maha pengampun. .;lah dilakukan hamba_Nya, ;;ik diseUabkan lupa
_ -.llrt kati. rerjadi kesatahan' rr;'k"L.ungan datam^'::d akan darang 

:.l.tj}:y, orung y'ung ,elrnlrtkrn- 'snlempumakannya.***' ! J-"'
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Tersn SY,q'RAwl Ju-m t t

HANYA ORANG.ORANG YANG MEMAHAMI

KITABULLAH NTiTTPTNII(AN SEMBAHYANG DAN

BERNAFI(AH P.;EIAN ALLAH TUHAN YANG

TVTPTCHERAP PAHALA YANG_KEI(AL
(QS Fithir [35]: 29-30) ..

c+y^t; ;,;:;t gGv i; 5t <,* u-li :'y

r? 5F j{2<.;;'^r>.t 9" ;#t'\:-a/ 'J '

3,p ,Ly;r**t,t t'u-r)n+r\ -+-4-t-

;i'3H'
Sesungguhnya orang-o'ong yong selalu membaca kitab Alloh dcur

mendirikan 'olo''''do' 
*i''o1t'i,'tuon sebagian dari rez.eki yang

Kami anug";;;;;;'; i"podo *"'nko dengan diam-diam dan

terang-terangan, mereia itu mengharapkan perniagaan yang

ticlak akan n uugi, agar Allah *'i'"*pu'n1ky kepada merektt

p a h a I a m e r e k a 
- 

d'o'n'i " o*b a h k e p a cl a- m e r ek a d ari k arunia -AII a

Sesunggulmya Allah Maha Pengampun' Maha Mensyukuri'

Setelah Allah Swt menjelaskan tentang ilmu alamy?ng meru,f;r:

alat untuk ,r.,i'itutt* rasa khasyyai' yaka. Allah menjelas'.-:

tentang Alquran y?"g t"t'itdi pedornan dalam beragama' Jang.-:'.'r

ilmu alam *"rr.1uaitu? k"; melupakan ilmu agama yang bersu:':e"

dari Alqurur. l*g* ili; kesibukan dalam meneliti dan men---'ui

rahasia utu* ..iituit ir-, tu*" dari menelaah kandungan A1c -':r
Seharusnya penelitian terhadap ayat-ayat Alquran juga mendapat:'-nr

yang sewajarnya Julu* kehidupan''"o'ut'g muslim' Sebab' ' lul

Alquran menJaga diri seseorang dari azab Allah' 
I

Dengan -.*nJ2"'1 ttg"Y', T"k" ','i.""::?"flil,r'li- #
o"r";;lil;r" Jffi;"riuuor*,. oleh karena itu. setelah Allah,e =!
manusia untuk mempelajari Alquran' -utu ;{; ;-"i:l1iJ"'XA -#
ilIffid;;;;;;;-in;i'i:an, gerakan sekujur tubuh' Sete'':

di s in g gun g pol u,,u' ufi r' t t itt"r' Uii"1:?li^ I"L::' :*TtYL l : i
;"ffi;.'"dfi"ii;h yang menjaga kestabilan kehidupan man*: i

bumi ini. Infak dan J;&'h meirpakan ibadah ry*,:-tiT:,
;;;;;;"elerupakan bukti dari jiwa vang pemurah dan mencttrr

,nurrrrtlu y=ang memiliki sifat terpuji'
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"- 
,. I I ... :-:?ogtok, menunjukkan bahwa sedekah itu bukan dari:'-.= :ierainkanhanya sebagian t..it ou.i harta yangdimiliki.

;,;;.]f:*,1,,i l-l*p. u\un .;;.k;*g diturunkan AIahrErrsra rtu sendiri. Manusia hanya r"k.dar",.Ji;;i;r,;,;rng
H,=:,:i1, .1f |f;;r; o"r,io" "J,un* 

ra i n pem be ri an i tuFd-su, caraterans-t"-.-"- jl,l]-:'*"- r4,r' remDenan rfu

Tff#;*ru,f,:,,xw
f " -- , '-::",1f::" )',':".r 

ridak akan nterttgi., .- (t.ntagaan ycutg tidak akan merugi.

:. : .' .. *:J:3:"T:[:::l* iil;s,"., yang tidak pernah'.: .; :e:eor?,g memberikan bantuan tepaai;;;;i;;;;** --- . :.uriran. maka perbuaranny; ;;; ,;r;rd,ir*rlT.rllir,. - - , :daiah sang pencipr", _rf.'" p""iiah Allah menyediakan', : r _.-han manusia di- aiam ini. 
-,u.i, 

k.tik; 
-;;;;;;;g

-" __n*un .\:p_ud: orang mirkin, Jeakan_akan dia telah* :--riatan Arah Swt yaitu memenuhi kebutuhan;;.;;.

Prreh AJIah Swt hendak menimbulkan rasa salingt mtara sesama manusia. Seorang muslim mencintai

ffi+u*u;g*p;rHrW
.;,' arau al-baw. berarti_kerugian dalam perdagangan.-::3r rleflgakibatkan- kebangliutun Jun gulung tikar.-::=ir1 tidak balik modal sehiigga t 

"rrrrungu, pun tidak
'. _ .. i: :::, :: -cr, lI:] I"ll,.,:..-u]* _., u_u ur, keyakinan: . rersedekah bahwa dia tidak "#;;;i"r;;[i]:. -,T 

teiah menunggunya di akhirat f..irf..: r-::.rh memberi dalam t onOirl ie.rng_terangan untuk.:-imburuan orang lri, i.arrlti, ,.r.orang yang-;- -:.- ..ara sembunvi untuk ,.ngtin?urf,an rasa sombong:. =.:r iru. bersedekah Oenga;^?".r-r"r"Uunyi_sembunyi

r-:'-- -ri. sebagian orang kaya yang berilmu memberikan
:- -.j:niuruh orang_yang diblri6" i;; bekerja sedikit.- '':::rinya upah, sehinggu o.urrg it" tra* merasa bahwa
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dia diberi sedekah, akan tetapi dia mendapatkan uang itu dari upah darr

kerjanya. Ada pula ;;;;i*qtkuh dtngun cara memberikan hutanl:

Namun dalam r.,u,inyr"aiu telah mengikhlaskan pemberiannya rn:'

sehingga kalaupun ";;;g 
yang berhutang itu tidak membayamya' mak'

di a telah mengikhlaskannYa'
Ada juga vung *t-beri dengan mengatakan gtlYu pt*9tlii]]l 

.

itu adalah amanah' Jika dia telah mampu mengembalikan ptflJ&lnan1ll':

itu, maka t 
"rduttut' 

aii *t*f"lk* bantuan itu kepada orang lain 1a;';

sedang dalam kesulitan seperli yang dialaminya dahulu' Sehing--'

dengan cara demiki;;"i;t;"i"r kebaikan dan yang diberi bantuan . -

-"r"uru bahwa dia mengemban sebuah.amanah'

Sebagian "1";";a;;;g 
menafsirkan kata "sembunyi dan ter::---

terangan" pudu uyuitt"tft'tLahwa bersedekah secara sembunyi ad..--

sedekahyangdisun"u'ku'-t'sedangkansedekahdenganterang-teran:-:
maksudnya adalah'"l"iv""g o1*I: iu5i" Sebab' terang-terangan da''--

melaksanakun lUuOuilJip*i"iut'ttu" oleh agama seperti salat' Azan \: ;

dikumandangkan 
-d; iqamah merupakan panggilan tir-.:-!

melaksanakan salat secara terang-terangan'

Adapun hik-J ;;;i ut"tittuh pertama' menghindarkan dr': '':
dan iri dari orang yang diberi' Kedya, menyelamatkan saudara klt" -;
menyesali ,"tusiU Oaf i"tgf'":"t Allah. Swi atas takdir-Nya atas t-- :g

tersebut. Dengan 
";t;;;i;; yanq ikhla-s dan penuh rasa hi-r

terhadap orang yJ;;tiltu' ma-ka si lemah merasa dirinla --P

bermanfaat bagl o'i"g lain' Dengan demikian dia merasa '!;-- u'trI

kehidupannya juga 
"iung' 

karena tidak perlu bersusah memb": '-::r4:

tulanguntuk-.,t*'i,,uttt'ut-''S"UaU'sikayaakandatangkerut-u':"fl'i
untuk mengantarkan bantuan' Dalam p;i;i; fu'u utu*u uerkata t' 4
orang miskin "d;i;h 

syarat t"i*unJn' ;;g kaya' dan tida' :f
I

Tersrn SY.q'zutwt Jtltl t t

harta mereka ada iak untuk o"ng miskin yang meminta dt
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sebaliknYa.
Ketika Al1ah menceritakan tempat di surga bagi orang-oran-:

berbuat kebajikan ;;i;iht upu vu"g diwajibkan ?:l^*'^t:t;:;
'*Tr:JtJil*1#:'sirungguhnvoo.rong-."ongvangbertakw''r;l
dalam taman-tama" (i"'go) do! di. mata ::O ,::ti.,::

Ki::r-i:;,.';;ff .:,i;;;",;7'!r#:'#:,;i1fr;#Fl
";:;:;T'";:;'i;'i;;;;;''uai*i' sekati tidur di waktu matam; 

!:lakhir mala* *","ki mu*ohon ampun. f*'O:-O!.':!)'-,'-i,



F[',fr t']:;:t;,**+**1,i#::;,if 2;;;

FArirn ss.Juzzz

rIeA iang tirsebut ciengan ot_ri)i:
E aara qb-6 t^--

*:a firman-Nya: 3k hgi Maha Mensyukuri, seakan_

- :-'. : b q r, ak iakas i a, ! f, ;; rrO O";;;>;";;r, ;f:r, :: r:r; ::;' t'"t -riko maraikat.*"tit,_otryf'iolr{inereka 
segera mencotat. ;.g lilukttkan si hamba ,"au,rf,[oi,.

D i se b u tk a n o r,. r, r,,, ul:it;;; : ;:? {*, ({!of ,,t t a d o p a r

- -':..s rru Rasutullul 
fry _.*o;;;;;an kita dari sifat riya,.-::;: merusak amal.ifadah a"i ,*i*taramkan si pelakunva.- :-.rl rbadah yang telah Oi"l"trt"r.'Bi.n karena itu, Alqura,:--:::.ngatkan kita dari meniru;;;;. 

. .1,rg kafir 
, omal_amal' ;;r;;: ':;:;r;rfr[:i:,t,

tLtttah yans n:,.:,. lrrr )lrrrifZ air oteh orons_o,ano:, r,tpi bila diclaranginyi oi, itli iia riclak *"n,op*irr.fo.,. It,,i di dapatinyi 
lt","irprr1 )'iiri,,a, sisinya, tatu ,ltian'i:::::!:"::::;:::::: ?i;;,:y;; ctengan cukup,tan| ; i q, t c e p a t.p e r h i r.u ng an _ Ny a. f q i. ilffii,i) olr,,, {i,l 

n r,,,
-: .*_: akan memperolefrio"rJtr"i

t t^rt"r.-_.ka rlio q,.^^ *^,-, rsi.dari perbuatannya. Jika

ffigtm*r*fsrxtfimm
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akan Allah Swt dengan segala keagungan-T',i O^tl'ry5:i,*t:'-
i:il."ffi ;;l;;=;;"s"f 

. 
u"':i'r'": 

: 

- 
t'-b 

?! t ." l'^ -l *?. 
" 
I,, ;f##]lli- ; H# **y-J"'5 ",' 

slb u gi un,",:Ii Ji:: i:31 "* :,' l' -

ffiilffi;.;;.-pilt ut, auut -tuh vu.le,T'T3*:::1,1'," 'ffi '-
fjffi"'r1fr;;::;;; .,ruhu dari ,our'.,iiu itu sendiri. Adab :'

, -^:^ ,--+,,1. L.orcrnrl.rr kenada siapa saja tt::
mengaj arkan kepada manusia untuk !::ry*:*:':* ;i:'^1,.]"01.-menga]arKat' o"u'*'^.':-"^;;,,;;,.,rorn it, t.uit- rendah dari din:' -'
telah-menolong dirinya sekalipun orangr , -.-jr--^^^+^6 rrano -- !:
iil;r; s1^rkir itu akan menambah kenikmatan yang '; :
dlurrg.ruhkan Allah kePadanYa' * * *

(QS Ffrthir [35]: 31)

6. v.q3 :A; S--f 'e d1;G5 a i5
7!-\\,, z?) /1 tl 't?4'&-z'3 '+;'4 'e:'\g''"ttt o!*+

Apa yang telah Kami *ohviko' kep.adamu yaitu Kitab (Alclur.':'

itulah yang benar' dengan meitbenar.kan kitab-kitab yang

s e be I u nt t r ya. sr r,, n gg'ui "yi' 
) I I o h b''.' o''ben ar M a ha M e n ge t';:''

M ah a U e'i rt'' ai ttu n a d a a n ) h amb a-hamb a-Ny a'

Sebagaiman a yarry telah .dijela*"i 
tt-'11llll.o.Y,3*

o^r^"ii-iiitii"Juiin\"nt"tkhabartentanssesuaturu"*ttttffi
Jika berita itu mengenai hal yang.terang, t-'\1,:lii::::tl
ffffi5:;,H;ffi 

-*r, 
ta y ing itrurnpuir.u,, A11ah kepau" oa

Saw-secara sembunyi dari Allah' i r ^^^^*i *--.-lt"*i;rfi"#'*.*rr".it"n 
wahy,r kepada benda seperli fin:-.-

Karena r"rurgguh':yo---i''t'o"*u telih awhA/memerintahtria:

sedemikian nu) t epi,ianyr. (QS az-Zalzalah t99l: 5) \tem|e: '

kepada lebah: rrt "'*'-'*'*ihyukon 
kepacla lebah" "Buatlui '

';;**ir 
tutir-uut it, cli pohon,-po-!o:^(oyu' dan di tempat-tet':" -

dibikin mantrsia". (QS an-Na[1[16]:-68) . t :-^ r^*i^
Demikian rrr.*ifty"'ftu"-tttpuau manusia selain daripa:'

seperti firman-Nya , 'i"" awhaiymdlilhamkan kepada ii '

,,susuilaltclia.,,tqs'alqashash[28]:?)Adapunuah.'-
penger-tian syara' 'iutut' 

pimberitaan yang bertaitan deng':

taklif dalam bentuk manhaj untuk dlslmpaik-an kepada, "tll:: l
Jadi, wahyr bukan sekedar ii'"ttutu" bisikan dalam jiwa atau t1- =

Adapun yang dimaksud dengan wahyu dalam ayat :

Alquran yang dituru'*u" Outi t-autr Vtatrzuz' Alquran ada '
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FEr**;#{,:i-#fi i:i:rl.T..?:;:n:h','ffi:'-.-ah sesuatu uur-'*'- 
Avvau4 

^Iquran' sementara itu, makna al-.::.:r_e3r1. xo,.tg tetap tidak berubrf, Arr-rlOrt OrirJ_rurrrc
...tidakdipahamibahwakitab-kirabS2mqrrli
'-' \.lquran adalah batir -,r."';;::t-i',t'I1*i yang rerdahulu

:r<,i ; er:i," i'i,,), iti],:.maka 
AIlah melanjutkan dengan firman-

F:i',r^?j,Y:'^:::;;;;';;;H:#:r:;;:#:T:;--. ..i,uu-ili:;'3;,J*i'*" j,,,:"0,"fl,ls u3na r- dan ;;""":;;':
l, :_,doman ;o;;'i*, vang terdahutu 

1ut1. 
or.l, trr.rr'Li,'. ,ur*. :rtu Arquran 

,rllgi,:^l:ng ter-rnakrub dj Jrlrr,[,"[.,,,_
,: ., . :j r *'#.lX' ;,,f :*Te, ;; ; ffii' l?fi ,:,l']flT' JHf
- - . -: dengan ,i,rr,? 

sendiri' Di antaral
. 
: :,, d e m i k i a n, 

^ 
;l 
j;l ::*l : ji':[xx'l; ih: : H#,:1 I ]',' "'- :- 

a::r 
demikian, alrr, s.i^iii;'d;:t":l"am1 umat manusia

r : - ;' ::,riX?,',,1i I i. lo, r;,' ;; ;;' 
-;;1t::'j 

H J'i:,"il il?lll-.:- i.q.i^+ \r^r,. . 
erdahulu hanya diufus unfirlr rrffi^+.^_-^=' ,r .)ariat Nabi M 

--"''q ttattvd ulurus untuk umatnya saja,: . t,r ng cti ber*::i::ioi::)_::',a,,,,i"i,.,i"filJi, n,.,- : . i 1 ct ns di b eri kan arr rj iJi';r";;,,;:,\1ve1sa t hingga hari

_.,,;1i,^.1 
bagimu nuka rin{ga-i{n,',ir,looo 

rerimaroh dia. Apa- -:raiigus m"enjawab tuduhan ."r.^r^*^(^9.S 
a.l-Hasyr l59l: 7)_ : 'qIrsur tttenlawab tuduhan sekelol 

'l- *' uqJyl 1tv1: /)
=--_ : ip&da Alquian_dan r.;;;;ril;,:ilrr"ri il;f,rr#iffiJ;
;'-. -penjelasan 

bagr ayat Alquran. Mr- _-:en. v _.Jw. r'r1urdl. wrenguraikan yang global
: ._..,;it 

Allah_*,grr llrriin mengatakan: .lg. 
\A o:C4 rtt L) ,"rrngguhnya' ',,,:,:+:; !:!; Mengetattii i;, r,u, M_etihat (keadaan)

rersesara,unr,"r!!"ll?,!,:,Z"^,::_,!uns.,r^ir-'iht!i^n",Fq*,f #IiT
,-,,, .,.ll:1 r.ii 1r r,rr.r_ Gr;l.,.::y;, 

AI rah S wt Mahakuas ai. :-: i iengan situasi a", i"r?i.i.;;il;,r, dengan hamba_Nya

-_*,, rang benar ridak berubah ,r;;;,ri,ur,irrru

11a
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TINGI(AT.TINGI{AT UMAT ISLAM YANG

MENERIMA ALQURAN' (es Fflthir [35[: 32)

liv ;i:+7 * uW i-$i i i'#\ E'5?

r /2 , /,/?i ?, ,/ .r-' O, t-'t t: / "''"'

'+i Qib,E\di'3',6 A) )4;; Yr"t ++)
i,^L 'G:iJrii';1'tj\9 v-,

Kenrudian Kitab itu kami v'ariskan kepada orang-orang lang

Kami pilih di antarai-o*''Uo-t'o"ba Kami' lalu di antara merek';

atla yang *rngo''or''o*ii'i *":*ut'a sencliri clcm di antara merek';

"";; 
rr"";;"7'n|'sit"n clan di antara mereka ada (pula) yang

tebih dahulu unruuotf,nioit nn dengan izin Ailah. yang demiki';'

int adalah karttnia yang amat besar'

**,***#*+,1,*ffi;+**ffi
:Xn"r:;ri;:;,)2";;i, itu tidik mewariskan uang dinar *"q
akan tetapi *'*o'li"'t'o'n ilmu'" (HR Ahmad' Abu Daud

Nla\th.\-

;;;\;.;)*;;))';;ffiffi')11,";'Hlf:i):if#
i\',iiii"ri'dr;;" ;;;rva (vang menerangi)' vans dengan \
diputuskan perkara li"'i "'Z'g 

Yahudi.Ttleh nabi-nabi yans 
\

dirikepadaAttah,;i';'";';;-";';;;;r7y';:l:if l::f::{::;A
fr;',:7;";;;;;;;,;;;,n'r'oiip*i"iahkanmemetiharaou'u-*f
dan mer eka meni adi s aksi t eihadapny a' Kar ena 

:'y,i ::fr1::,
kepadamanusia,6"topiltot"',o',i",0*;5ilff,::"**if 1}!"" " iir;" {r"t- r^*^'i t', inr -ttlquh"ll, 

dari Alquran telah mXI
perubahan aun perganti*," u_'tr11"f1mT**T H,*lfitipErLruouorr uu. rv-o-'- 

AlqUran dijamin { ,:
berasal dari perkataan manusla' lnaKa

terhindar dari perubahan dan p e-r gantLan tersebut,l 
:9.'1: i]lt;"'-'

kitab terakhir yang 
''"'ggu"iikan 

syari'at terdahulu' karena .:-

S wt 1 ang sune *.,j u-in tIJu s t iut'nvu n'i* 
9:-n1li. IIT:' :*1 

-;

;";;T'?#J'ffiffi4 ?il,:'*ii*-r# ;'*li lffi tri#l
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- :--rrd? para ulama. umat Islam secara keseruruhan adarahn'! - -. 
":rr \r,hammad Saw dan u.ri", t.r"r..t", -.ririr .utri bugi:i*:' r - '"':kiun (pur-a) Ka,ni teiai-'lne,rlnailro, kr*u'(i*at Lrrantl,*r ' ''';rl clun pirihan agar kamn-menj.ari.,vaksi atas (perbuatanliiitrr* .., .t,sot. R:r!!_0,r,;hr,*,;;;;; menjacti saksi atas (perbuatattl,h* * - > '--Baqarah[2]: r43) j;i, ;.tiup p.rgitut beriau J.rg.,.bun{s-' . - _ ,.-rrrr 

1,].,ny:rpuiLr"rir_ Vang diwariskannva.

*L ; u",^*:1,.t::._:"milah p.engiir, x"ti' ruru'hlmmao saw

Etr'ffi i"t-ff 
,,1#{,,,?,",if,iilti:l,nti."ffi 

:i*
oengan sesuafu yang lain. Ketiga, nlr o!*ot*71,",ko":*^l!*'),,vangtebihi"'i;":i:,"i^,

." . - _tlttlt. Sernno, in'"i'"*^],Lrt_ 
LturtutLt oerDuat kebaikan

_.-_ .:rakhir.,#o*u 
Allah menjadikan kita _u.ut 

"iuturn

'.:,, menunjukkan ba]rwa dalam berbuat kebajikan itu
^' =' ::/il "'::!1i:b 

a a n' s etiao -, J- ir.rdakr ah berl omb a-

- : t menyebutkan tentang dosa dan hukuman_Nya,

_:,.:,,;::":1^..]y, ukun. terjadi. Sebagaiman, oi,"n
;ffii 

atas pencuri dan perbuatin zinamenunjukkun Uufr*u
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sepenuh hati dan *t;;ttj'k;nnya dengan sempurna' lnilah m

firman-Nya '. untuK y"ang demt\?." 
- 
j'y . hendaknya orang

lomba.(QS al- rtll"tu'fnn? [83]: 26) Hal ini iuga dapat ditemu

pujian Allah swt t"tt'"a"p'Nufi Ibrahim as: (lngatlah)' ketiA

diuii Tuhanny, a'n[oninb'''opo ka.limat (perintah dan larar

al-Baqarah l2l: 124)"N;bi ibrahim 
-1s 

beruRaya untuk

perintah Allah "*ui 
dengan kemampuannva sebagai man

Dengan t.rnu*puuil ;;""t' dan 
. 
akal uetiau mendirika

(ingatlah), ketika-^ IbrahiTn meninggikan (membina) d

Baitullah betsama-"it*""i' (QS 
-J-Baqarah t2l't y1

memrangkan seluruh kemampuannyl s.ebaeai manusia' Der

kesabarannya luar;"il;d -t"ghudupi kezaliman rlja N

Di sisi lain keyakinannya yang sansat mendalam akan

Allah terhadap usahanya. Sehingga 'Jtiup 
pekerjaan beli

u'"*;:;:fr:xT;"r"0 
contoh dan teladan bagi kitl

menimbulku,t'u' u' ]iil tt'ttudup. u?uTu, l-1-Y1, ll}: f :iii
ff'T[:ffi,1#XH;:* ;i;"ry! ?'i1 "'" 

hingga *,"n 1fi-1
;;ffi vr"e i.ul' uiv"r' r"u'j'|"Hi *1"'3""01"ffi,ffi:T
i'.fi:di,*";;r";^;k;r, *u*k dalam surga. Sebaliknya ori'':; 3

b er ge1 irnan g 0.. g uo ii' u iir" i 
"'.,1T 

-^il'i::111' ","|"[|li ; 
-;

il:fft* T";;;";;ilat-Nva r'I? 'ii L:*:L**:l:f^' 
r

tersebut, maka Dia "ft"" 
*t'lumpakkannya ke dalam neraka \'::

iikaAllahhendak;;;;;p;ninyadun-memasukkannyak:>
surga. maka tidak ;;;"""g pun.duput protes d'tnqln keputu'---'

oleh katenu lt", "gtili;hiJ"""bat 
danlaihlah kasih sayang \ ':

ikhlurkun ibadah hanYa untuk-NYa'

Kernudian At"#;;iJ;skan keutamaan vang begitu besa: .-'

da\am tnman-NY a ber\ku\ \ni:x x *

(QS Fnthir t35l: 33)

q,#'vE;Y',Pj2:*
t@ ?;V.;dc)Vl:'1'

(Baei mereko' 'uiro 
iii' *u'ita,mast.tk ke dalanttr'ta

cl al a miv a nt e r eko a'i"'' i'i* i a s a n cl e n gatr ge I a n g- ge I a t t :
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:ntqs, dan dengan mhiara, clan pakaian mereka di dalamnyaadalak suturq.
:-.r zwol ayat disebutkan kata janndt v,":1 yang bertingkar rinska t rtan ri,?!g ler1fi. sursa-surga.- " *rga yang bertingkrr ;;ngk, ,'i'lio'uyang 

berarti sursa-

l:s: *;; *# dihuni oreh Nqh; ^-Il]".;;";,";ii,i'Jil
''::t: 

fans. pernat, oir,r"i'3i; 
"]|, 

I(eKal abadi di dalamnya.
- Jak kekal di dalamnva .an etjt ^r..^--, 

Om as dan Hawa. sebab
, :rdak kekar di daturi"'*"' ".s[ t\aDl Ad

nnya dan dik.il;,;#Htfl T#?, Tfff
.' ilTX'#ff,11::0,,f:, terrebih o,l,,,y perhiasan yang akan.-=ri makan dan'jii: 

H'l ini menunjukd;;ffi;',ilili,rnr"
. -. --erju aip.,-]ru,mlnum 

t.,'tu t.ro,
' 

- - : n po k ok., ;u1u' 
n, l's L' ;;'; i #;'':r'r-Ti.Tf l, i:i'"XH'

-.::t\t tt- yang o::Y,"n 
barang tentu pastila*r ,"rr#". ""

.--rtriuru, ir#t1T',gelang-gelanl_ .. barasar r,rrJ 
disedlakan ;i,;;,*, 

menunjukkan berapa

-'- ds?, di dunia:IilfPl* ffi;...ilili:'f; fiX-;,Tl,. .rono,rl"'drotperoleh dengan sulh palah ,;;;r;;;;;r,,1{p!*;q[]r #f;xdlil;;-: :tasa lampau n
, - =j,, flfJ;; ;:ilf#'IffiTo,Y:,:1i,,:#i,r*J1,,-:r lelaki dari umar r.r,,-'rl,^"-. 

qud ut t<epala hingga kal .

,..,,.,,udihar, j::t';ffi jltl1-#,T$jii?#i-i;.uiil
- rriah menieraska; ;"",*"-::"-* 

setiap orans untuk

r, i 
*1 c;;,ff ::::,;;?ff ?.ff;n#::r,, T, o, diseb u,kan

-'Jarn benruk singer. iirl iri'r.il;:l:]l:krn renrang baju: -:-Jgunakan perhiasan. maka dia bisa l:*', bahwa ketika
' " ' ':kaligus. Berbeda a.rgr, 'ujul'otru menggunakannva

- Jipergunakan .^r,, ;:"-":j] "flf' t<etrt<2 hendak dipaka: *gunakan 6r,fatu, 
ot;;;; "t'd'ilt"ou hendak dipakar

::;-:i jakel 0., 'J^ litr'p't-i'pi''ar' 
mun$kin seseorans

:: xx* .. .ranrel ,lr* il.rlrrfi:TX, ilfffi:i;

a1-
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(QS Fithir [3sl: 3a)

,@ |fr 3;i ei aYlo;x G 5i aii b:s 6e;
Mereka berkctta" "segala pu'ii bagi Allah-yang teloh

ntertgltilattgkan du-ka cita itttrr koii' Sntungguhnya Tuhan kami

b e rt ar - b en ar h[ ah a P e n ganlpun, M ah a M en syttkru" i.

Inilah ungkapan seorang mukmin yang sedang berada dalam surg'

Mereka tidak perrr.l'-"'"tft'p'tan tutran yang memberikan nikm''

kepada mereka. fu."lt*tmuji Allah yang telah menurunkan manh'

sebagai pedoman b";i'k;;id"p"" *"'"ku d-i dunia' Dengan manhal t:-

pula mereka terhinda? O"l ftttun'an dan mendapat hidayah itnan' Jac

sangatlalrwajarjikaseolangmukminsenantiasabersyukurdanmet-t]*.
Allah. penutup ior--'i",."to ialah: "Alhantcltlillaahi Rttb'

.aalamin.,,(QS yir;;, rtol, 10) Di antara bentuk kasih sayang Ai.'-

adalah mengajarkan kepada manusla cara untuk memuji Allah'

Demikian banyak nikmat dan rezeki yang dla1ug^erahkan Ai.-:

t.puOu hamba-hamba-Nva, sampai-samp1] Ri*,l]]t"h 
. I1I .1:'*" "

kan dalam doanya: 'A,J *'*i';S'Ci 3{'6 '\i o'a;\ \ "Aku rt"";

nlampLt metrv-ebutkan pr'riian paling tepat atas diri Mu' pttiian ittt 
" " :

paling tepat aclalah s'ebagaimana y1ng. Engkcnt sebtikan bagi dir: ' "

sentliri". Memuji efi"f it* pt*u't Ja kata terakhir atau habis' s::-:

,if.r"", yang diberikan juga tidak pemah putus'

Biasanya manusia sangat -tnyt"u"tgi kenikmatal dan takut ''';
kehilanganny". Hil;;;'y" Juatu nikmat blasanya membuatnya bers' - -r

dan meratapi diri. 
'-pio.rl"r 

nikmat itu pasti akan hilang dari dir].. *

Kalau bukan ,ik*,;'tu;;ngterlebih. dahulu hilang' maka si Pemtll1.t #
;H ffiH;,;;i;;;16nva Adapun vang kekal dan abadi 3C: '$rI

kenikmatan di akhirailelak, vang merupakan !,if:11:t:::t^"*l l fi
fiJ#f;,;#;. ok","t itu tiJak akan pernah hilang dan pemili':

hidup selama-lamanYa'

Adapun firman-Nya ' \5-3' 
.''b 6't'uy 

'u'u'gguhnya 
Tuhun ' -

benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensytkuri menuni*';

seakan-akan mereka Li'f, *"fuft"ftan. suatu U",tu,,11n ,|::**lt:,;
tidak melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya' A;-:

nikmat yang merek" feror'r' adalah *:*'?lnl:o?:13,,,f;i .'J:H#;,'b"i:an;;;;;u"'uuiur, vang mereka lakuk11 Kemudian' .

menjelaskan pengakuan mereka atas apa-apa yang telah dihib':-'

238
I

---



I4tn^ ss.Juzzz

:n kepada mereka dari kenilanatan. :k,i*

1.

rt
tj

u
i.

ii
ti

h

') --. t-. - o 
(Q-s Fdthir [35]: 35)a; V tiZ-,t .45,1 )1tfii Jr" t-t1 aii

:, t t t g m e n e mp r, r r r9*,t'ri*y,,"f" nt
",,,nia-Nyi, di d,t,,";; ;;;:;;:;,:.yr kekat (surga) ctari

. ..ril menempatk _::r, !"^tr(:;erasa 

tetah ctan tiarta

r .. r.Ilpumakan ar.--:akan;";;;, fi;:, ffJ?f;,H:: dlli ,,}ff: ,#;
, : : - I : ff 

,ffi 
H, 

u 
l, 

r, 
", 

",i,.,i" i, ffi_ nlHfr; n;::T*.lfffi,i
-',,0:1, t-fadt)or.,X'lir-fl,]il mereka melainkarl-'uil;;r, 

dan

, -,.1-'?T 
iffff 3:trJ"-:11"L#::il*n rerih. dan susah akibat

--_-.rn. Ketika dia r

: - .''r leiah oreri,T]{* 
;;; ffi"J?:ff:fliYi1,f"1:ffi;l

--. .etetah r.ui b.lu.?na 
itu. manusia membutuhkarl.i#]n", o*

_ _ I i* ,[rr, 
-rl(erJ?. Orang yang rerus 

9.t.,1r-irrpr,ir,i.ulrr,,:-,,ikiairJ ;l;Tfi:ff;IrffiXu,lu, q,n ;iffiI, ienjadi

:".-:ii,,:$-,,T;,*;ffi ;T#"?.,::ffi ff 
-J:i,';*x*Tlru

'-'-..h Allah menjelaskan mengenai 
.balasan kebaikan dari

'-,:-,.yri {i,[T]il"il;;:;*gl;T, r,, il ;k,;;'' ke,akjemikianlah 
s

.ng berbea, illi b'il; ;lq#;,yj;; ffirilil*J;Xf
' 
. -' i;i:,t:X'ff:;:i:iiii'[:"'"":*ru4::im* l6x:. 

, 
t;,, 

'io"rii";'l;oo;:;rr|:;::, 
{:;i, 

u,,r,,,. il-iii'in,o,_
t,,r r t g. d u r h ik, o 

" 
i, _i, 

"; 
;," ;,; ;i: 

t 

11., 
d a n s e s u n gg u h n y o

t, 
:, _t i' " tY; ! :, : ilyl1* 

" 
;;;: :i :Y; li" !!1 lf' i' ;

-rS at-TawbuiSSir gZ;*,r*"-" uurr aPa yang selalu mereka
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, ^ _ (OS Fithir [35]: 37)
tt, tr -

,f_" i,: try- W, q;, G; W,o;+s. &,,-irL i+:ri €,.E,fi ; e2 fuf.e # ij H
"a:" i / ..

M e t'e ka on,,n,i# a iff;i"#1, ru r, o n * o * i,keluarkanrah kanti niscaya ko*i olio, mengeriakan amar yang,uleh berlainan dengan yirg,nto'n*;;)*i kerjakan,,. Apakah Kamiri dak rnem anj angkan i *ir*, io,to,
h e r p i k i r t, r'gi o,o n g ). o n s 

. 
t n a u u 

", i, #,ll 
t 
i r:: : : r:,*,f ,,rriri ii.,oclatang kepacra ka-mu peiberi peringatan? Maka rasakanrah-r:ctb Kami) dan tietak iao oogi;;;;;_"rrrs yang zatim seorang

penolong pun.
\Iereka berteriak kesakitan meminta pertol0ngan, namun ddak-:i1g pun yang mampu menorong -.."ku. o.*i**r"il'gu.buru,

= iirlelaskan dari kata yashrhrrlFnr-')uaa ayat di atas. penderitaan: begitu pedih membuar,""..iJ"-"ijll,::::1.:j.
, " ; i 

_;Xl,f ritan s eR e rt r i, r - u, gr.i, il", Ti;: lii,Tff;*".#;Tfr?
',:''\4akaorangIT?,.'#.:l,ff 

t.?,'Jlf 
Hfll.l,jfl:ilt}3:j;X;_:n rrefi inta pertolongan.

-,iarrr reriakan iru mereka berkata: g *!, * 
^-U"5.*; 

a;i c-,4 ltthan kami, kelttarkanlah kami nis,
. ;, r g s a I e lt b e r I a,i n a n d e n g a n, * f' ::;:' ::' ;f '; 

; ;1r", :::;- :::re&t aneh ketika mereka ,r.reirrukan pada *ikt, itu kataI padahal kata itulah v*e _;;;a ingkari ,"tu_u*niaup di- --n sekarang kata itu pura y"ig -.r"r.".r";rrk;;uffi.,g_ururg_ ::. pada iru mereka ;ug, m-engakui bahwa;;;;ffi;.mereka- .:r tidak baik, sehinggr'_...ti?eminta kepada Allah untuk-...kan ke dunia agar dipat berbuaf kes"l:h",r.i;;;I_T]il:T'''n itu bukannya mengurang i azabyang dijatuhkan atas L.r.ku,- .:rnakin menambah berat la!i. 
'- J

: r3irv? mereka benar-benar diberikan kesempatan untuk kembari- :' maka apakah mereka akan berbu"i ilillir" ,ut u- 
" 
a dapat kita jumpai dalam fi.rnun Allah pada ayat rain.
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;;;;:;xlirff .f ::::#!:;::;Kf ::K;:.iaaga,mereka'iljq
,".rg"Jir pJ":."" aLi 

"tce3aolan 
lmat terdahulu' Namu

usia yang purlu,g-^i* tidah digunakan dalam kebajikan

dalam kemaksiatan'

#ffr';*m*m***rffi
rtr!,##Jn'",:ru'xr*t*i*.xiffi
*'"li:H 

T;;;i;;:;;;;;i"-;i;;wah vans berati orans *Tilil
mungkin*.*u.ritol"'.;li;:;"1,.y::::^:3::if}:lX
[Xl?],[rtil, *"*" '** 

berhak*untuk mendapatkan penolong dar : :

d.*ifiti orang dekat yang dapat membantu'***

KEBENARAN ALLAH DAN TIDAK BERDAYANYA
-s-ennEanAN-sEMBt6$il^:f,,ltli:*i"""

@;ri! i;,r4');9 '11'6'ttJ o-3A('r! )+1ai ''
Seswtgguhrryo iltoh mengetahui yan-g tersem-bunyi di,langir " '

cli bunti. 5""'''[[u'n'"'bi' Uot'o Mengetalrui segala isi lt';:

Ayat ini menjadi ta'lit (penlelas.sebab-akibat) terhadap aFi

telah disebutkan di ;;' ;;d;"Iata lain' 'Isu 1ulg^llt:*:t:.;
:,".?l-'Tl;'Tffiil"'Ja"""e[* i"'ill tempat bagi merek' ''

berdosa, semua itu dalam linlkup pengetahuan-Nya' Allah mer';:t
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segala sesuatu baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Allah .iua
telah mengetahui niat yang terbetik dalam hati orang-orang yang
menginginkan neraka sebagai tempatnya. Allah mengetahui bahwa
sekalipun mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, maka
mereka akan kembali berbuat kerusakan dan maksiat. oleh karena itu,
;rercobaan terhadap apa yang mereka harapkan tidak perlu dilakukan,
.ebab Allah Maha Mengetahui segalanya. ***

, ,,?2 t z i, r^-r-(9:':':*,[35]: 
39)

'iilJi +ii;,:,XA; 5{# n_,yigqyK1; "ii;i
@, (6Vt n5{ tr:3i :,.i.-i; G; ot n1+ &-{

Dialah yang menjadikan kamu sekalian khalifah-khalifah di bumi.
Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa
clirinya ,sendiri. kekafiran orang-orang yang kafir int fidak lain
hanyalah akan menantbah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan
kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan

menantbah kerugian mereka belaka.

Kata khaldif sama dengan kata khulafd'yang berarti pengganri satu
: .3n lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat lain:
.,'"rrrggtthnya Aku hendak ruenjadikan seorang khalfoh di bumi" (eS
--:.qarah 121: 30) Khalifah berarti wakil sebagaimana manusia

.iilkan untuk menjadi pengurus bumi Allah. Dengan kepercayaan':rr,lt maka manusia semestinya menggunakannya untuk' ,,slahatan dan kebaikan bersama. Kekuasaan yang dimiliki manusia
-:-:r-nv& adalah kekuasaan Allah yang dititipkan kepada mereka.' -raren? itu, jika seseorang berbuat kebaikan dan memperoleh

'.l. maka semua itu berasal daripada Allah yang Maha pengasih.
'-=sadaran seperti inilah yang harus ada dalam jiwa setiap mukmin
- .eluruh yang berada dalam dirinya adalah pemberian dari Allah.

ietika kita berdiri dari tempat duduk sesungguhnya kita tidak
' -: -.hui bagaimana otot-otot dalam tubuh bekerja atas perintah otak.

- , -: terjadi berkat kekuasaan Allah yang berada dalam tubuh kita.
:, -:.-krva ketika Allah mencabut kekuasaan itu dari tubuh':-:. rrska dia tidak dapat lagi bergerak sebagai mana lazimnya.' -..:babkan Allah telah mengambil kekuasaan yang dititipkannya

- -: ..:t orang tersebut.
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Suatu perbedaan yang sangat jelas antara tubuh ciptaan Allah dan 
I

robot dari mesin buatan manusia adalah ketika seseorang beruerak 
I

maka ia tidak perlu untuk memencet .o,nuot tertentu. Berbeda o-""m 
I

robot yang terdiri J,'l-Uu'V'f tomUoi yang mesti-dipencet **f
menggerakk anfiya.Jadi, gerakan tubuh *u""sii adalah kekuasuan AXah 

I
yang dititiptur-Nyu Juffi diri manusi". ri"i *i semakin jelas basi kitr 

I

xY*i;;:r:;::n:;xix,;::*ta:#:1.!t:':ti:tr'l
maka terladilah ia. (QS Yisin [36]: 82).

*.-t.tit u. segala potensi dalam diri mereka ,,, .--r1a
Dalam pada itu potongan ayat selanjutnya menjelaskan' ll" 

" !
i';k barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafiranny' :^U

ffi,*-ffi*t*--fi*[*':ruur#*ffi
tersebut.

u,,.i',TililT,ffl",ffi T,'i:lillxlf "'#,ffi "ltr*;t3::ffi {;f{
il*f stt*H"TJH:'.'H*:11":':ff i'trfi lffi\"F?:i,lii+#
di bumi dan di lautan juga merupakan bentuk dari kufur r-'l
Semestinya rrurr.,rru *"rrglttt'uttu" akalnya dan kekuatan rub-:;m

untuk memakmurkan bumi'
D en gan men anam dan mele st?'ik?' .bukan T:i:?\,11""-ql

menimbulkanbencana.Ketikaitulahbalasansetimpalataspe::J
datang. Bagi ,r.r"ku yang berbuat kebaikan maka dia u
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'endapatkan balasan.kebaikan berupa nikmat. Sebaiiknya, atas mereka
=rg merusak, maka bencana terah rnenanti mereka ..uugui ur.ibat dari.:buatan mereka.

-{yat ini ditutup dengan: *i \r 6a .ll *.: o ,i,f 
',t$t */-.t.,

-- 
'l eg i;glt dan kekafiran orang-orang yang kafir itu ticrak

'' harytalah akan menambah kemurkctan pacra sisi ruhanrrya dan.' -;tiran ol"ang-orang ))ang kafir ittt tiiak lain ha,nya,lah akan'' tmbah kerugian mereka beiaka. Kekufuran itu telah membuat: :-urkaan Allah semakin berlambah atas mereka. Sebab, kekufuran itu-: ::ri mereka terah menentang ajaran Allah dan melawan perintah-
' Setiap, pengingkaran terhadap suatu nikmat akan mendatangkan: ::cian. Seseorang yang ditolong kemudian dia tidak berterima kasih- 'r mencel a atau melupakan lasa uait< orang yang telah menolongnya. ': aka dia akan di benci.
?ada kesempatan lain, tidak seorang pun hendak menolongnya lagi.: . ruanlah kerugian lrJi"g berlipat'ganOa atas orang ,"u'rrg trfrr,--:r3p ajaran Alrah.. tidak ada kerugi;" yang rebih b-esar daripada- 

- . r an yang di sebabkan kekufuran terhadap_Nfa.,r * *

(eS Firhir t3sl: a0)
:'.,?"1 i)-1:,7r- ti <t .t , ^,,---> q r;r; riL j-rr\ 

^i 
_"i,r'o;;i"ri,{;(t, i:jS

*. ";J 4 
"{,r" 

# g"6,; 7 +*i u.'ia li
@'S#*v-qia6AEi

; . . t k ct n I a h :. " 
-T 

er a n gkan I a h kep ad a_ Ku t ent a n g s ekutu _ s ekutu. :.;,t .\'ong kalian seru selain Allah. perlihatkinloh t 
"poio,_iu'" ,.tqian) manakah dari btmi ini yang tellah merekalipirt r""...,::oh 

yeyela mempttnyai saham da"lam (penciptaanj torgii
.;:-itr odakah Kami memberi kepacla *"riko sebuah Kitab'.: :,:ggcr mereka mendapat keteiangan_keterangan yang jelas-' . o? Sebenarnya orang-orqng yang zatim iti selagian clari.-.i ridak menjanjikan kepactaTibo{fo, yang lain, melainkan

tipuan belaka.,,

' : dinraksud dari perintah "$ 
kamkantoh pad,a ayat diatas adalah

l-:ammad Saw. pefianyaan di sini bukan sekedar bertanva
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mengenai apa pendapatmu, akan tetapi lebih dari rtu; coba jelaskan
dengan rinci tentang kondisi tuhan-tuhan yang disekutukan kepada
Allah. Bagaimana keadaan mereka sebenarnya? pertanyaan yang
meminta penjelasan secara menyeluruh sehingga memberikan
pandangan yang utuh.

Pada ayat lain Allah menjelaskan kelemahan tuhan yang disembal.
selain Allah. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikai.
penciptaan langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan cliri merek.;
sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-orang )'ang menyesotka,:
itu sebagai penolong. (QS al-Kahfi l18l: 51) Dalam ayat ini Alla:
bukan saja menafikan keikutsertaan tuhan-tuhan itu dalam pencipra":
alam semesta, akan tetapi tuhan-tuhan itu sama sekali tidak pern::
melihat dan mengetahui proses penciptaan alam tersebut. Mereka san_,
sekali tidak memiliki ilmu mengenai hal itu, apalagi untuk menjelask::
dan mengkhabarkannya kepada manusia.

Oleh karena ilu. Allah menjelaskan: ): ua+ .i-an ;lri,fr J4 - _,
J't;1f sebenat'tt)'a ot'ottg-orang )'org zalim ittr sebagian clari nte,,--

tidak menjanjikan kepada sebagian yang lain, melainkan tipuan bei-;.:
bahwa sesungguhnya orang yang berlaku zalim itu membohongi ses;:---
mereka. Pada ayat lain: Hai manusia, apakah yang rc ...
memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu )., :
Maha Pemurah. (QS al-InfithAr [82]: 6) Betapa beraninya mal,_.,.-
berbuat maksiat di hadapan Allah.

Jadi, ayat ini sebenarnya hendak menegaskan bahwa tuhan-t;:.;
yang dijadikan sekufu itu tidak memiliki peran sedikit pun d,.:-:
penciptaan alam semesta. Adapun pengakuan bahwa mereka iller-. -,-
peran merupakan dusta belaka. Sebenamya mereka sedang membol- - J
sesama. dengan pengakuan yang batil rersebut.x*x 

l

Juz 22 818 I
(QS Fflthir [3s]: al)

:,;ab drUfr fr ,6"1 S r. iAi 3)23.fr t y-*

t@ S;"(y o():;!,iii,
Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jango,

lenyap; dan sungguhjika keduanya akan lenyap tidak aclu
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seorang pltn yang dapat menahan keduanya selain Altah.
sesungguhrya Dia adarah Maha penyanrun.'Mrh; i";,;mpun.

. 
Tiada lain yang__menguasai langit dan bumi sefta alam semesta:relainkan Allah. Kata tuzila blrarti bergerak Juri 

-'-t.-putnyu

"'';tltctrraku atau jatuh atau hancur. Jika Alrah ir"r"purnyu, maka tidak:r.r satu kekuatan.pun_yang mampu unfuk *.nuhurryu. Dalam: -rrasalahan ini saja tidak ad,a yang bersekutu a.rg", iffah, atau
-:-'.e&r1 kata lain tidak ada satir iakhluk pun t* kuat untuk;iakukannya.

\llah menciptakan langit tanpa gantungan dan tiang, sebagaimana
':t ditegaskan juga da7am, Dia nte"nciptakan rangit tanpct tiang ya,g1:t ntelihatnya. (gS Luqm6n 131l: l0) Manusia tidak dapat-rrbangun suatu gedung tanpa tiang. Atau membangun terowongan: -r menggantung di atas permukaan bumi taipa ada tllng: ' ' fn-eg?Ilya. Bahkan dalam ilmu bangunan sangat memperhatikan

--.. rtasi bumi, sehingga manusia mernLuat tianglj6*-rr""* kokoh-rr-i menyangga bangunan mereka agar tidak drh.;irprn rangit,
_ .setiap 

yang berada di atas kita, dlciptakan Ailah turrfu'tiurrg utu,
_ - --,1<411 ,

)r langit terdapat bintang, bulan dan pranet lain yang ruar biasa-"'"'n1'a' Tentulah hanya.Zat yang Mahakuat saJarah--f?.rg -u*p,: :r-'r' dan memegang seluruh-beida-benda di langit ilu Jgar tidak
' --- -- - "rran dan saling bertabrakan. Semua itu berada a"du* g"nggaman' -::.r3. Allah Swt yang memerihara keserasian di aram seiesta ini.''l*i'-ul pertanyaan,mengapa A,ah mengakhiri ayat ini dengan dua
-.-'...:r: a* ry arS ;:t r"runggulrrya Dia adalah Maha penyantun,

Pengampun. Sebab, banyak sekali manusia yang
: --:::Jebatkan permasalahan alam semesta ini, sebagaimana:: -'''3 lrf,llusia yang melakukan pengrusakan di dalamnya. Ketika:=:,1an mengelilingi bumi baik dli darat, laut *u.,prn riu.u, *utu' -": akan pernah menjumpai tiang penyangga di alam semesta ini.:- , ::i.,a itu, permasalahan ini bukanlah U-u-giun auri t.,,urrrpuu,' -, . ,.:tuk mengetahuinya secara mendalam.

- ' '- :etapi terdapat sisi keimanan terhadap Allah sebagai penguasa
: r tr::sarur di alam semesta ini. Adapun orung-"orurg yang- 
- - : r\'?. maka Allah Maha pengampun terhad-ap dosa_dosa- :;.::rra mereka mau untuk bertaubit.
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Di sisi lain, bahwa Allah Maha Penyantun berarti bahwa Dia trc'.
langsung menghukum setiap pelaku dosa atas kesalahan 1zari$ lneri: :

lakukan. Dalam sebuah hadis Kudsi disebutkan bahwa bumi berk":,

"Wahai Ttrhan, izinkan salta untuk menelan marutsia yang telah Ertd ''

hidupi mereka dengan segala kebaikan yang keluar dari dalant dii..'-

nomttn mereka tetap ktfur terhadap-Mu.
Langit berkata ptila: "Wahai Tuhan, izinkan pula saya t"'::'

runtuh igar menimpa manusia, mereka telah memakan segala keb;i,'-"-

yang Engkaw berikan, namun mereka tidak bersyukur kepada-Mtt'' -Laut berkata; "Waltai Tuhan, izinkan pula saya LL'- "
menenggelamkan manusia, sebab mereka telah memakan kebaikai I - -:. -i
Engkatr turtmkan, namun mereka tidak juga bersyukur kepada-lVfu.

Atloh menjawab; "Biarkan Aku dan ciptaan-Ku' Karena AkLt ''- "
menciptakan mereka, rnaka Aktt juga menyayangi mereka. Jika iltc';i -

bertaibctt, maka Aku adalah sebaik-baik kekasih mereka. .lika nt,"-'-
ticlak bertaubat, maka Aku adalah sebaik-baik dokter - ,. ---

mereka." (Hadis ini disebutkan al-Ghazali dalam kitab lhya' U1ur,-:-

din).
Jadi, kalau bukan karena kasih sayang Allah dan sifat-N,va i - ;

Maha Pengampun, rnaka Allah tidak akan memegang langit dan b'-::-

Jika itu yang teqadi maka hancurlah kehidupan di alam semesta ini.- -'

(QS F0thir l3sl: az)

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat I
sumpah; sesungguhnyaiika datang kepada mereka seorang I
pemberi peringatan, niscaya merekn akan lebih mendapat I

pelunjuk dari salah satu utnat-umat (yang lain). Tatkala datang I
kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangan i;h 

ItidakmenambahkepadaW::r;y;uatiiauhnyamereka

Mereka berusaha untuk bersumpah untuk ,r"yuti"ttu' I

*rH#:.ffi 

qdx:'#:# j#i'firr#i::#;fffl

t-
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, '-.enor akan berkata: "Kalau sekiranya di sisi kami ada sebualt- .i;tt'i (kitob-kitab yang diturtmkan) kepacra orang-orang dahttlu"''eror kami akan jadi hamba Allah yang ttibersihian (clari
. -:u.) \QS as\-S\QrttQrr \i]l'. \61-\69) \n\ semua ada\ah sekedar
:erkataan mereka, Allah mengetahui bahwa mereka berdusta. Akan
:etapi Allah mengakhirkan siksa dan azab atas diri mereka dan lebih
-rengedepankan kasih sayang-Nya. Allah tidak menguakkan dusta
:ereka sehingga semua orang mengetahuinya. Adap.rr, ,*ut yrrrg
:rmaksud dalam ayat ini adalahkaum yahudi dan musyrikin pada masa
\abi Muhammad Saw.

Hal ini terbukti t3-* \tp.iir; r.1 \j: irE 6 tarkalo datang kepacta
:rekct pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah

'.:,dda mereka, kecuali jarthnya mereka clari (kebenaran). Mereka
- -:ngolok-olok dan menentang risalah yang dibawa Nabi Saw. Mereka-':nolak risalah itu, karena mereka melihat kepada sosok Muhammad
::agoi manusia biasa. Jika sekiranya yang datang membawa risalah itu

':'1ah seorang kaya raya atau seoran g raja, maka mereka akan segera'' 
=ldengar dan mengikutinya.

\[ereko berkata; "Mengapa Alquran ini ticlak cliturunkan kepada
' '-trg besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif) ir;i 1qs---Z:khruf l43l: 31) Pada ayat berikutnva Allah menjawab pernyataan-'..:ka itu: Apakah mereka ))ang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?

': relah menentukan antara ntereka penghitlupan mereka clalant
-;:rprtrt dunia, dan Kami telah nteninggikan sebahagian mereka atas

. , tqiatt yang lain beberapa derajat. (eS az-Zuktrrul;+:1: :Z;
-i-ingguh sangat aneh sekali, ketika mereka memaksakan agar' : --.r:sian nikmat Allah menurut hawa nafsu. Mereka j"gu' : - ::isakan agar nabi atau rasul yang diturunkan sepefti kemauin' : -:'-: sv,kai. Allah lebih mengetahui di rnqna Dia menimpatkan tugas

-;n. (QS al-An'Am [6]: lZ4) Allah telah menciptakan dan
:-r.::kan sebagian orang kaya sebagian lain miskin, setagian kuat

.,-- ,=:.qian lemah.
. -- pokok permasalahannya bukan pada isi kandungan Alquran itu"- akan tetapi mereka mempeffnasalahkan orang yang

'; 

-- r: ' :nr.a. Sekiranya yang membawa bukan Muhammad akan tetapi
-- -. :aja yang kaya raya, maka mereka akan menerimanya." 

- - ::-, pada ayat berikutnya Allah menjelaskan sebab mereka""-., ::njauh dari kebenaran:***
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(QS Fnthir [3s]: a3)

*t 11 f3i 3i-'i; di K;,6'li c t\re\
'i it'' i 6T;iid"ny-<iu"J*":*r,lt+d-E

/\ , -< i: a',' a <,11

'!'\t^\'13-4;J: \#
Karena kesombongan (mereka) di bumi dan karena rencana

(mereka) yang jahat.- Rencana yang iahat itu tidak akan menimpa

s elain orang y an g nterencanakanny a s endiri' Tiadalah y an g

m e reka nanti-nantikan mel ainkan (b erl akuny a) sunnah (A llah

yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdal'rulu' Maka

iet oii-kati kamu se:kalian ticlak akan mendapat penggantian bagi

sunnah Allah, sekali-kali tidak (pula) akan menemui

penyimpangan bagi sunnah Allah itu'

Sebab mereka menolak Alquran dan ajaran yang dibawa Nab;

Muhammad adalah: #t '-*1.e)11 
C ,iry, karena kesombongar.

(mereka) di btrmi clan karena rencana (mereka) yang jahat' Merek'

tidak dapat menerima ajaran Nabi Muhammad Saw yang menyami

ratakan antafa orang t<aya dan miskin seperti sisir. Semuanya sama j

hadapan Al1ah, yang mulia hanyalah mereka yang bertakwa' Padah:.

siapakah yurrg ,r.-Lerikan kerajaan dan kemuliaan kepada manusia

S".urrggrhrryi adalah Allah yang memberi dan mencabut kekuasaan i:-

dari makhluk-NYa.
orang-orang kunr itu berusaha untuk berbuat makar terhadap Na:'

Muhamm-ad saw dan bersekongkol untuk mencelakakannya. Mer.'r"

jugamenyiksapengikutNabiSawyangberiman,namunseluruhupa\:
itu kembali membahayakan diri mereka sendiri. (Ingatlah), keti"'

orang-orang kaJir (Quiaisy) memikirkan daya upaya terhadapmrr rilr: ' '

*nnirgtop" io, memenjarakanmu atau membunuhmu' oi"'

*"ngriir'*rt. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagali:"'

tipudayaitu.Altahsebaik.baikPembalastipudalla,(QSal-Anfdl.
30)

Dengan berbagai cara dan upaya mereka berusaha un:-l

menghaJcurkan dakwah Islam, namun mereka tidak berhasil. Bair-":

lebih dari itu beberapa kali mereka berusaha untuk membunuh \'-
Saw, akan tetapi uiaha itu sia-sia belaka. Rasulullah keluar ;.:
rumahnya sedangkan mereka tertidur, ketika malam itu Rasulr-r"':
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-: - 'rersama Abu Bakar ke Madinah. Beliau juga sempat"- : - :r1kan pasir di muka mereka, namun mereka tidak sadar. Semua- --'':h kekuasaan Allah dan tidak seorang pun dari makhluk_Nya-'- - :::sgup untuk menentangnya. Seakan-"[r" ailur, t".i"r" kepada" :-- \ : -<umpurkanlah seruruh-k.*urrfuun karian, ,rr*vr'ir"r itu tidak-.'.;ir mampu unluk 
-..T:rilu-, uiu*u Allah. attatr menjamin,';esungguhnya tentara Kami iturah yaig pasti menang. (QS ash_shdffhtl37l: 173)

i,, :]t,h 
ou.'":: iT di akhir ayat ini Arlah menutupnya dengan: ".w

+ur i':J r'n * 4]$ '& \lttk maka sekari-kari kamu ridak akan
'trenclapat pnrggorrion bagi iurrot, Ailah, cran sekari-kati ticrak (pura)-ikan menemui penyimpoiro! b;s,; ;;;'noh Attah i*,. i:i,auiada yang:apat menggantikan sunnatulrah k-arena Alrah tidak berawar. Sebab itu-ula tidak ada vang dapat berbu"i r.uii, u"it oarrpaoa-iyuloi ,iri tuir,-' tah adalah ruhan vang Maha E., d;;';;;;'"#iltglnya. ,reh
.iiilt-,Jl', 

tidak ada satu kekuatan fun yang bersekutu membantu

.{NJURAN ALLAH AGAR MENGADAKANPERJALANAN DI BUMI UUTUX-NNEMBUKTII{AN
KEKUASAAN ALLAH

FArHrn r,Juzzz

umn umat terdahulu? Kaum terdahulu lebih kuat dan hebat
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. 17,4,,,- - ,-: . :?: Fa,hir [35]: 44)

-":.1t f a'tli ;4> tQrS VE *'ii et".) iJ
-f'\'C\;r-sAi C ;,sq f_iA_X( <a|;,;i A@ww 5():t

=tqkah mereka ticrak berjaran di bumr, hfu ietihat bagaimana'"Ltdahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-''trttg itu adarah rebih bes.ar kekuatannya crari *"ritoi i,oio-. .:trr, pun yang dapat melemahkan ,qilih noik ii-i"rgr; ;;;;""';: bumi. sesungguhnya Ailah Maha Mengetahui, Mahakuasar.

";i:y:?: ̂o 
^1^*::?: 11^ 

lennatsud untuk mengungkapkan ras a

rll:llll
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daripada mereka dalam banyak ha1, namun dalam sekejap mata me:=r-'

dimusnahkan. Padahal dalam perjalanan anlata Mekah dan Si'::'
merekadapatmenyaksikanpeninggalanumatterdahuluseb.'..
felajaran bagi mereku, bagai*u"a Allah memusnahkan kaum Nabi \-:
Hud dan Saleh as.

ApakahkamutidakmemperhatikattbagaimanaTuhanmubei.:.."-.
terhadap kaum 'Ad? (yaitu) pinducluk Iram yang mempunyai batrgtt':;- -

bangun-an yang tinggi, yang belttm pernah dibangutt (suatu kotal se: '""
ittt,"df negeri-iegeri'liin, ian kau* Tsamud yang memotong batu-''-"--

besar di lembai.h, 1an kaum Firaun yang mempunyai pasak-p"-'-'

(tentara yang banyak), yang berbuat sewenang-wenafig dalam ne:::
'lal, 

meieki berbwat banyak kerttsakan dalam negeri itu, kcu'etr': "''
Tuhanmu menimpakan iepada mereka cemeti azab' sesung?Lt):' -

Tuhanmu benar-iena, *"igo*osi' (QS al-Fajr [89]: 16-14) Sekair:-

mereka telah sampai pada kemajuan dan kehebatan yang luar t'-'-i'
namun mereka tidak mampu menciptakan alat untuk menjaga fl]e]:r .

dari kehancuran.
Allah menghendakl agar mereka melihat saksi yang r:j-:

tertinggal dari kekuasrun u*ut terdahulu' yang dengan mudah rrsl:r :

temui-dalam perjalanan mereka saat berdagang. Adakah flrer;r:

menjumpai ,.oiurrg rasul dan pengikutnya binasa dan kalah mela'.',,:

kaum yuttg *.rdritakan agama Attatrt Atau sebaliknya' yang filir=r t

:u*p"i aialah bahwa ka.im yang durhaka itu dihancurkan A--.:
"puriltut, 

mereka mampu untuk menjawab pertanyaan itu, sebab n-,':=!j

melihat dengan mata kepala mereka sendiri'

Ketika Ierjadi p.p.turgutt antata seorang rasul dan musuh-m*i-:

agafi'n,seberra*yubukanlahpepefanganantaramanusiade:-''-
rnanusia, akan tetapi antara sang Pencipta dengan manusia. Sebab k;:-o;

seorang nabi atau rasul betperang, maka sesungguhnya -- ':
bersaJanya sehingga kekuatannya menjadi berlipat ganda dibantr, : =:

pasukan malaikat-lang tidak terlihat. oleh karena itu, mereka ::r-
menang dan tidak terkalahkan.

Na*mun,terkadangAllahmemberikankesempatankepadas"-::
kafir untuk menlusun siasat agar mereka mampu untuk fllerr$er;r--:-;:

seluruh kemampuan mereka. Sesekali mereka menang dalam >:-;

peperangan. Semua itu untuk hikmah yang dikehendaki Allah ';':::
kaumkafiritusemakinmenyombongkandirinya.Bukanberafli:..i
dapatdikalahkan,akantetapiAllahmengakhirkanbagimereka.-r-.4
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Perintah Allah kepada manusia yntuk berjalan di bumi begitubanyak ditemukan. rni sekarigus ,r.rrrurttan bahwa memahami tanda_tanda kebesaran Allah p"d" ,j;;;;;;
J i I ak ukan. ie;;;p;, bete,,pa ;t, ; ;;;;'?rffiIfflX? l; #il: ilHrerjalan di muka bumi. 'di 'un)riin|u. 

fiman AIlah: Katakanrah;Berialanrah cri bumi, t 
"yriirr'l)iiariko-ntoh bagaimana kesudahan''.rtg-orang yans 

.menduskrkon'ir,,,i. (es ,r ai;J,r-,iil, ,) dan'. .r!kanlah; "Bejalantoh 
ka,,r,u di'i'u*,,. tntu p",.il,:iiitii bagainatta"'0Ltt ot'ong-orang yang berdosa. (eS an_Nam I l27l: 69)B erj alan atau bepergian di uu-li,rtrr. 

^.rvlr.ritrr'kebesa.an-Nya::':' filefllberikan pengetahuan yang rrrg", berharga bagi diri manusia.
. .,, i,1lf, i,lTiXT$## *ffil, 

ai i * i uoaur, vun-e ;;;;*" kepada

, .,, ,1;:Tl*:"ff1f:Tl"'tuo r'itu pelajaran va-ns sansat berharga dari
.., u n iffi i;I"il- ffI:Tff ::ffffixx,ffJ,5H[;",TJ;f :I#' - --''' menemukan tumbuh-t,muirru, o, sana. Berbeia- ketika saya,- 
._l,lfo*,i,in:: :.*: ri,u _.i1,,, p;i"",;;;,k yl.tidak ada

kekalahan sampai mereka lupa daratan.

,."I,'Jlli fi;":::"t-:',i:y. -",g* -1,,u111 dan keangkuhan terahmenguasai diri mereka. maka k;,,k;';;ffi;ffi ;H:il:T,ffiJ.ill
ffilJl'.hl" Bukankah v*e a.*Llan itu -";;;l;; ,rkru ,ung

rr srsi lain A,ah juga Maha Berkuasa atas segala sesuatu sehingga

Allah terah membuktikan firman-Nya itu pada umat terdahulu yangingkar kepada-Nva' Ketika o"r"- v"rg'*ereka rakuk", ,ro'"r-, sampaipada puncak'v'' 
"r., r,.tii;";J 

^=r;n 
membinasakan mereka danseluruh perkampungan mereka. oreh karena iru. Arah memerinrahkan

lffi;Iil*tuk beryalan di muka uur- -"r,rat akibat kedurhakaan umar

::nrukaan tanah pun yang ttdatiirr"r#ffiri:ffi#1,flff :*:
-' 1ft ,,YffHf;t3iff ,#ffi::; 

-'i';"'r'u" 
i".,.,J.i*" run*

Allah menutup ayatini dengan r:1s 6;; ots ulsesunggurtnya Arart
";y::1^{:i':';,Y:::y?,i:,:"ilmenjeraskanpurabahwatidak. : dapat mengalahkai 

l:I;;:;;,".rr: i,il,l ,ir:,f" A:#.H11t- .1;1";'"'i:*1i vans meriputi .",iui*nur il ;;";#'ru,*
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Dia mengatur alam semesta ini sendirian dan tidak ada
sekutu penolong bagi-Nyn. * x *

(QS F0thir [3sl: as)

bt t615 ;F 6; t- i-.;:'c ti,;Ai {ifr

menunjukkan bahwa Dialah yang Uana f.ngu.pr, -d* "f

Nlgun pertanyaan yang muncul adalah mengapa kemudian Afilmengakhirkan siksa-Nya dan memberikan keseripr", prJr'*.^A
fgbas]an orang mengatakan bahwa Allah adarah iuhan il; p;;E
kita, Dia juga Maha Mengetahui bahwa manusia itu ,ur?ui"i';3
menghadapi hawa nafsu mereka. oreh karena i* p"r" 

=e?rri-IE
mendahulukan rahmat-Nya daripada amarah_Nya. )ilah ;;;rA
'*'ff ;:1",:;{!:;:;;f kr-l::l:,m^:nrx*i:./{ul
:i:m'*Hm,r'n::T:?r#:k;";:::r:&,{tr:i#{:#
oleh karena itu di antara satu sifat Ailah adalah Maha r.rg"r"r""?
@haffrr) dan Maha menerima taubat (tawwdb). gugui_urru"_

i'.?ililiiH.lffi ' ffi ;ilrff *i ryHlt jl*lji*' :,m f,

yang menjadi

'4ti-{J6ti W;ua6g-Jrj,-t;:J) iryi e:b 46
14^ l,(Q|t !; .e2V- ;(ei

Kalau sekiranya Allah menyiksa manttsia disebabkan usahanya,
niscaya Dia tidak akan meninggarkan di atas permukaan bttmi

suatu makhluk yang.melata pun, akan tetapi Aliah menangguhkoit
(pe-nyiksaan) mereka, samfai waktu yang tertentu, maka-apabira

datang ajal me,eka, *oEg tntungguhrf,o Ailah MaLhla--Merihar
(ke adaan) hamb a- hamb a-Ny a.

Di akhir surah FAthir ini, Arlah hendak menegaskan bahwa rahr-,,Nya juga diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat dan d...Hal ini terbukti ketika Ailah tidak raigsung menghukum di dunr: .setiappelakudosa.Sebab,,,kalauseki,anyaAllihmenyiksantctl::.
disebabkan usahanya, niscaya Dia ticrak'akan meninggo,io, crr ..:permukaan bumi sua.t.u makhluk yang melata pun aEin rctapi _ _,
menangguhkan (penyiks aan ) mereka.
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Penerima taubat.

. Jika kita perhatikan sifat-sifat Alrah, rnaka kita menjumpai bahwa
sifat-s_ifat itu terbagi dua; pertama, sifatperbuatan (;lAh -/i,iliy1tah1 ysr*memiliki lawan dari perbuatan itu ,"rdiri, seperti menghidupkan danmematikan, yang memuriakan dan yurg -.nghinakanl Kecrua, sifat
berkenaan dengan Zat-Nya dan tidak ada lawan dari sifat tersebut,
seperli yang Maha Berkuasa, Maha Santun, Maha Lembut.

Allah memberikan manusia naluri untuk berkuasa di bumi, namunietap saja harus menjalankan ajaran agama yang telah ditetapkan-Nya.
Dernikian juga dengan naruri selalu ingin taiu. o.rrgun naluri itumanusia senantiasa berkeinginan untuk berjalan ou, 

"u"p".gian 
ketempat-tempat yang baru ragi. Jadi, naluii-naluri itu merupakan

anugerah dari Allah.
Selain itu Alrah juga menitipkan sifar-sifat-Nya pada manusia,

seperti kasih sayang.. Seorang ibu mampu untuk -.rrgund.,ng anaknya
selama sembilan bu.ran dan menyusuinya. Demikian j"uga dengan ayahmampu menahan dirinya untuk bekerja tidak kenar"nJlan atau panasrntuk menghidupi anak-anaknya. Ailah juga me-bekali manusia
Jengan sifat marah, namun antara kedua sifat lang ,unnju"rt"ntangan
':r tidak akan bersatu daram diri manusi a pad,a.uuiyurg b"ersamaan.

Selanjutnya kita memperhatikan kata kasaiit kitu menjumpai
-:1am Alquran kata kasaba dan iktctsaba. Kata kasaba dii"rg.,ruku,
-rtuk menunjukkan yang baik, sebab suatu kebaikan itu muncur secara
' :rni dalam diri manusia dan tidak dibuat buat. Sedangkan kata
'" -tsoba yang berimbuhan arif cran ra' menunjukkan uJ^*vu sesuatu
'rs dibuat-buat dan sudah tidak alami ragi. oleh karena itu puia

-':.aksi 
Alquran menggunakannya untuk sesuatu perbuatan yang tidak

Hal ini dapat kita _lupnai dengan jelas dalam firman_Nya: 1a.':dopat pahala {dyrj kelaiikan) ying tasaba/diusahakannya dan ia
"''tlopat siksa (dari kejahatan) yorg ikturuba/dikerjakannya. (eS al--::rrah l2): 286) Dengan p.-uhuri, yang demikian membuktikan-:r'.\3 ketaatan beribadah bukanlah suatu tuntutan yang memberatkan.

: -: 'b rbadah adalah kebaikan yang alami daram dirl minusia, sehingga'. : '-rSi& tidak sedang membuat-buat sesuatu pekerjaan yang-'=-:-berarkannya. Dalam pada itu dapat dipahami bahwa iuaoatr adalah- - -:r alamiah dalam diri manusi a, dia akan mendapatkan kenikmatan
: - :r:r melaksanakannya. Sebaliknya maksiat, aaatati sesuatu yang

25s

-
F= --.:

=.:=::=:-=
=-:,€

=
:E€



Tarsm. Sye,nawrJum rr

dibuat-buat dan bukan sesuatu yang arami dalam diri manusia, sehingga
melakukannya memberatkan.

Namun, bagaimana kita memah ami ,oQi yr*ei, i* .*s 
c A

,at ,at;bi'd!36 (bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat
dosa dan ia telah dirtputi oreh crosanya, mereka iturah penghuni neraka.
(QS al-Baq arah l2l: 81) Daram ayat ini Alluh menggunaku-n kuta kasaba
untuk 

_sesuatu 
yang tidak baik. Sebab, dalam ayat iJrsebui ailun sedangmenjelaskan tentang orang-orang yang menzalimi dirinya sendiridengan melakukan maksiat yang s"ourr merampaui uu,u.. Karenamaksiat yang dilakukannya sudah sangat banyak sehingga menjadikebiasaan dan alami pada dirinya. Bahkan si peraku J"r-"'r,, sendiri

.sudah tidak lagi merasakan bahwa yang dia lakukan adarah suatukesalahan akan tetapi kebaikan. pemahaman seperti ini pularah yangdapat kita pergunakan daram memahami uyat uiaiu vuri r"aung kitabahas di atas. Orang-orang kafir itu sangat .,berbahagia,, 
dengankezaliman dan dosa-dosa_ yang mereka perbua-t, r.nirgg; ;?;eka benar_

benar telah lupa darutan dan semakinlautr aari pe.rrtuiittai.
Kata ddbbah berarti setiap yang berjaran atau melata di bumi.termasuk di dalamnya manusia dan hewan. Namun, yang menjaci.pertanyaan, mengapa Allah juga memasukkan hewan dalan_memusnahkan manusia, dan tidak menggunakan redaksi an-ttas

manusia_.saja? Adapun hubungan manusia dan hewan adalah bahu.hew-an diciptakan untuk kepeiluan manusia dan menjadi kendaraar:Jadi, ketika hewan tidak ragi dapat dimanfaatkan, mur.u tetrtu ir_
manusia juga tersiksa.

Ketika Allah tidak menurunkan hujan dan karenanya tidak tumbu:rerumputan yang berguna sebagai makanan binatang ternak, mak,
manusia lagi-lagi tidak dapat memanfaatkan daging, ,rlu ia, kekrur,.*hewal peliharaannya. Keiika ituiah manusia menyadari kerugian d.:membuat mereka kesulitan disebabkan telah dicabutnya sarah sa._
sarana pokok dalam kehidupan mereka.

Jika kita memperhatikan kandungan Arquran, maka kita ak.-menjumpai kedua ayat yang mirip rJdaksinya yaitu, Jikorau -rr,;-menghukum manusia karena kezalimanrya, niscaya tidak ctl:,;-dilrngsalkan-Nya di bumi sesuatu pun dari makhruk yang merata, tei.::Al-lah menangguhkan 
.mereka sampai kepada wakti ying- critentui:,.-Maka apabila telah tiba waktu (yois rtitintukan) bagr"meieia, tidar:.-:,
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Sebagian orang merihat bahwa pada kedua ayat itu terjadi:-:gulangan, pad'ahal tioat. iebau,' v*g-' J*uJi"r",rlelaskan
.,..l,Hlrecara khusu. oan tem.,Jiu,, p.tutiryu ;;;;.. bersatah dan

.::,-t ;;1i,,,"ffif,:tliid !,, ryii:kJffiLiitr--:-.-. larut aatam t 
"mat.*rJr.' 

-""'r5$o orang tersebut lupa daratanian
\dapun yang dimaksud dengan aialahum yaitu harikiamat di mana-;.:k& akan menerima azab *Jr.tu. atau bisa jrg" iiprfrr*i dengan

,,.;,1xilil#::il#fl; [',;;|l;,']n 
0.,u., e;;;:-#i banjir vang

Terkadang t,:,T, *ur- yunf lurhaka kepada Allah sudah ridak:'narapkan Iagi kebaikan auri airi'nii.tr. ,.lri,iggu *rilinrn as berdoai"rpada A,ah: ,,ya 
Tuh.anku, j;;;;;i;; Engkauz-;;i;;r.;rrang pun cti:'trd orang-orang k.afir iru linggat ai ir*,-"iir,r)'is,,nry, jit,- '!*'l'r biarkan mereka ilnggar. ;i;;ry, mereka aka,,- nenyesorkan

.' :;i,:: : :f;, #i ; ! : : : :*87' i a' r- r, i, * 
" 

r o t', i, r, oi' i i o' it, a n a k y a n g

:.:":^r:#iiyi'-:"::ii'f ;f ;,:,a,'"*t"lJ#;"1::IX;:;*if:
rata ajal yang 

-menunjukkan *ukl1 dapat dibagi menjadi tigar:r:r' pertama, ajal berarti hari kiamat ketika serurui manusia telah'j-rr'; masanya. Kedua, ajar dalam artiwaktu r."-"rJ"riu*i ..r.orur*.' '- i-'" ajal berarli hukuman ,".uru ,arm yang menimpa suatu kaum'-:-..1-d_osa,yang mereka lakukan ;..;;; u"o"_i"r, ,r,".,u" 
.

:-:rap kaum memiliki masa k.rn.rrungun dan masa kekalahan.- --, -.tam menang di perang B;;;;;;rhal orang_orang kafir saat itur":*-:''': menghancurkan tsi-am. c;ilgo, itu pasti akin dikarahkan;^* ' ':: ,:!;u akan *u:^!u,:!" b"takang."1[S ut_qu* ar [54]:45). r :r r? berkata: ..Bagaimana iiL- _."""j,;"1t-l'J:,1^li- .*:r:i sa;a kiia kesrrliran?,, l\To*,.- ,T:,11'g' sed-angkan menjaga

" '''ek0 dapar mengttnc/urkannya barong sesoot pttn cron tidak tpural"':::{:!l!i?{,,lj 
iJ::,?:-rv'[i r';i 3 r r aiua,iin*k;;' ;;,*, n aya,

t';.::-;*X',5#J'1-,"il:T;1#i#i:rii:1"-j'L#il',':?-, : J;ru1 rnaKa umar ra berkata: ,,Maha 
benar ;iil,";kr._r#-' ':- Islam telah Jerlihat,,. Kemenangan Islam muncul-.dengan: - =.:#i'i#f":"',11lTI.*:,,0,"'i,l"r, y;;; il;1,,0 ou,u,,,
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kekafiran.

Kemudian Allah menegaskan ly ::?, ie ifur oV nrctk,;

sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat (keadaan) hamba-hambtt-
l/ya. Allah telah memberikan manusia hak untuk memilih antara taa:

dan durhaka, antara mengerjakan perintah atau meninggalkannya. A11ar-

berfinnan: Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah r-;

beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". (QS a--

Kahfi [18]: 29) Silakan untuk taal atau melakukan maksiat, namun ing,
bahwa Allah Maha Melihat setiap perbuatan yang kamu lakukan.

Oleh karena itu, kita menjumpai Allah menyebutkan sifat-sit,
orang yang beriman. Apabila orang-orang iahil menyapa mere '-.
mereka mengucapkan kata-kata yang baik. orang yang melaltti tnol,:.''

hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. orang-orL;' :
yang berkata; "Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari ku"
sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kek.;.

Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tetr::'-.-

kediaman. Orang-orang yang apabila membelaniakan (harta). ilt€t'.t -

tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan ad,i. -.

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Or,;'::'
orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dart t;.; .'

membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) ket.,-"

dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa ;. ';' .
melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasanl ,i -

(nya). (QS al-FurqAn [25]: 63-68) dan Lihat juga QS az-Zttmar [39]: :_.

Disebutkannya sifat Maha Melihat di ayat ini karena melihat ac: -
sumber utama untuk mencapai ilmu dan mengetahui sesuatu. U:..*o

meraih ilmu pengetahuan kita memiliki beberapa alat. .:- - '

mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalant keadaan tidak mengt:.. ' 
'

sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatoti ---'
hati, agar kamu bersl'ukur. (QS an-Nallf16l: 78) Sekalipun meliha: ,;
pada tahapan yang kedua, namun melihat lebih kuat dari hanya sek.:--
mendengar. Pendengaran dapat menipu dan mengelabui manusia. ',.:
tetapi tidak demikian halnya dengan melihat. Seseorang yang nl. *
maka akan muncul rasa yakin dalam dirinya.

Oleh karena itu Abu Ja'far selalu meminta kepada penasih,-:. i
agar menasihatinya berdasarkan sesuatu yang dilihat bukan 1-'-- :

sekedar didengar dari kata orang. Seseorang bisa dikelabui dr::;
pendengarannya, tapi tidak dengan penglihatannya. ***
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PERNYATAAN DARI ALLAH BAHIVA MUHAMMADSAW ITU BENAR-BENAR SiONETVG RASUL YANGMEMBA.VA ALQURAN SEBAAAI WAHYU DARI ALLAHGunanya Alquran diturunl<an kepada Muhammad Saw
(QS yisin t36l: t_2)

@*(1i atAG@;
ya Sfn. Demi Alquran yang penuh hikmah.

Y6sin biasa disebut sebagai huruf muqaththa,ah sebagaimana ariflam mim. Namun bi.sa juga u-"rurti-nu- a atan gelar Nabi MuhammadSaw, sepefti juga Th,ha"ying meniput* punggiLn Nabi Saw yang rain.Hal ini tidaklah anet panggirn u-riu-*-a terdiri dari dua huruf, NabiYunus bin Matta us ue.ge-6 dengan rutu t u*r yaitu nun. oreh karenairu beliau dipanggil denlan z""z;;.";dapun u".r."ruur^a.rgun huruf'i::q:r!rha'?h V?\e terdapat pada awal ,r.ur, t.iuf,";il'kita bahasrengll panjang lebar pada surat_surat terdahulu.
Arquran adarah mukjizat Nabi saw yang menjadi bukti

"enabian,ya. Setiap nabi dibekar i,ah srr, i*g"un ,r"ui.;irut yurgrefiepatan pula dengan keahrian umat mereka. Seperti Nabi Musa as.:ng diberikan kem
::ir*?rbesar,ku,.;xT:IH:'xlil:Hlrffi*,:1.T,";:iil,,tr#;

Demikian pula dengan Nabi Hlrfru_*ua Saw yang menghadapi' ::m Arab yang terken al pad,a masa itu dengan keahrian iorruuat ,yai,'"-s indah dan ranggam Lahasa yungirrggi. Har ini cukup dibuktikan-:' san adanya perrombaan s.yair setiip tah-un di p"r;r-;;; ffadisionar''1ekah yans puncaf:r"*llkr; ;ipasar .U.k6zh. 
Setiap pemenans'-1n,fi';*Xff::#i3il#::,,.^.bui akan ai,.,p.rr.,n"di ainain!

-.'etika Aiquran datang menantang kemampuan para penyair Arab. -: masa itu, tentu sa3gat menyentakku, -.r"tl. 
^i#u.ryu 

yurrg: -:rii.r1g yakin bahwa dirinya rebih kuat daripada v"rg Jr,".rang. Jika-::'' .n&k& tidak akan mungkin berani menantang. Tantangan itu tepat:,da kemampuan penyair aruU yurg rungu, terkenal dengan bahasaang indah dan susunannya tinggi. s"ekaliiun 
"r*r*; 

;;;;r* denganrahasa Arab itu sendiri, ,urri,i tiOut
:embuat ,ut, ,u.ui-r;;';#'X':-:::T seorans 

.pun vans mampu

\lquran. 
pun yang mampu menandingi keindahan bahasa

Fakhr ar-Razi mengatakan bahwa huruf 1,ang terputus_putus
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membacanya (.muqaththa'ah) pada awal surah memiliki pengambilan

yang begitu rapi dari 28 huruf hijaiah. Huruf muqaththa'ah terditt dari

i+ ["*i ini terarti separuh dari huruf hijaiah itu sendiri. Jika kita

perhatikan, maka t huruf dari awal diambil 2 huruf dan sisanya 7 , yait]U-l'
'alif 

danfta. Sedangkan t huruf terakhir diambil 7 dan sisi 2, kebalikan

dari yang pertama. Huruf-huruf tersebut adalah; qa.f, kaJ, lam, mint, trun,

ha, dan- ya. Adapun 10 huruf di tengah-tengah diambil yang tidak

bertitik dan ditinggalkan yang bertitik. Adapun huruf yang termasuk

huruf mttqaththa'ah adalah; ra, sirt, shad, tha, dan'ain, sedangkan yang

tidak diambil adalah; zai, syin, dhad, zha, ghain. Jadi, demikianlah

huruf muqaththa'ah tersebut bukanlah diambil begitu saja secara

kebetulan, akan tetapi penuh dengan hikmah. Penetapan itu memiliki

rahasia tersendiri dan menunjukkan susunan Alquran yang begitu indah

tidak akan terlandingi hingga akhir masa.

Surat YAsin disebutkan dalam sebuah hadis sebagai kalbu Alquran.

sebagaimana hadis Nabi Saw: "Ydsin adalah kalbu Alquran, tidaklah

*"*boronya seseorang yang mengharapkan pengampunan Allah dan

kebahagiaan hari akhirat, kecuali Allah mengampuni dosa-dosan,,-a.

Bacakanlah ia atas orang-orang yang telah rneninggal di antara

kamlt." (HR Ahmad).
Setiap kali kita membacanya, maka hendaklah kita mengawah

dengan membaca isti'aclzah dan basmalah, sebagaimana membaca surat

yurr! luin. Sebab, Alquran diturunkan Allah kepada nabinya untuk

meh.rruskan perjalanan kehidupan umat manusia' Apabila kantu

membaca Alquran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepad,t

Allah dari setan yang terkutuk. (QS an-Nablf16]: 98)

Setan dan sekutunya tidak akan menggoda orang yang mabuk dr

kedai tuak, atau orang berzina di rumah bordil, akan tetapi menggod.

orang yang beramal saleh. Setan menggoda setiap orang yang taal aga:

jauhlari Attut dan menjauhkan mereka dari jalan agama yang lurus

bemikian juga ketika seseorang hendak membaca Alquran, maka Ib1.

datang t en[godurrya untuk merusak niat baik orang tersebut. O1e:

karena itu, Allah mengajarkan kita untuk membaca isti'adzah setiap ka-

kita hendak membaca Alquran. Dengan membacanya maka kita te1,:

memutuskan jalan setan dalam menggoda dan merusak niat kita dala:-

beribadah. Orang yang senantiasa membacanya berarti ia te1.-

berlindung kepada pa)'ung yang kokoh dan kuat yaitu perlindung':

Allah.

262



a n sso ta tub uh vans s emp u.n u s. r u in i't'J,"Iff iil: fi fitTirif# "*luntuk berpikir. Siapakah'v"* -".-o"rikan itu ffi;;ffi;rru jawabnyaadalah A'ah. ot.t tarena i;"r".';*"J*rryalah kita membaca basmalah
XH:"I''"|,ffi T-'-'r'i "J" l'd",r1un, apatasi r,enJ* membaca
u..i.r,.nau,.',i,"i"f,1J,,iff:i:[",[ff 

f 
;_5iA.[flilil"?"{

karena ia memban,r tli, ,rrri"r".,rkukan pekerjaan. Allah MahaPengasih lagi Maha o:irrlr*;;;*rT.rrni 
seriap kesarahan hambalr arn ba - Nya yan g berta u ui, jr"?r.rgatk 

ui kesa la ha nn ya.Dalam sebual
seseorans berdoa' *:ffi1'L:ffi'"''l# bahwa'r-'a'r,-r' i mendengar

:':1't'[i*:""['*Trtrir#iffi':j#:'i:|ff tllffi -H""*
::11pun pada-Mu, ur- tltupi;;' +;;,iii HllJ,ffif,:T}i;
,' lii,ll ffi ,'tffi'*i 

"H 
;'*X* j*J r 

" 
,,i 

-s. il, H*,'lu vun g r uin

. ,,T;,T#J#;tXH;fk'ff:' "sungguh Arah terah menjawab

- --llXX*I,,.if ijiffi"ff :Wr;:tapa banvaknikmat yang rerah
- . . :t I r ct ap a r t o*, m e n g h i n g g a o r, r,il, {":;:t ;;fr, :, n::r;l,, f*_ ' :tttinr dan.sangat *Zrsi;Zir;i"ii,t*r, o|fr|, 

,.6{,[.rn,, 
1,01,

- ),,:u,tu yang dapat Oitrit,irg U.rrr,i 
'O.n,ii,,,rr,);#l 

diketahui_ : - ,.:r pasti jumlahnya. Sekaf ip"rn- ri-_--.:ai tekntrogi yans sansat maju, ;:Hl ffiH:-ffii*Jl; ,,,.rTl-, -. : :nshirung nikmai_nikiat ;;:N;, sri" ,lmr,;1, diberikan- _ ' ::r, melahirkan nikmat lrl, yrngi.gir, Urryr,L.Jilir.tu..n, ir,

:; ,:..rurnva firman Allah: _S:;ir .;i;iit.s demi Atnt,,nn

Sedangkan basmalah menunjukkan bahwa segara sesuatu dalamkehidupan ini adarah.u".u.ui.Juii'^,h 
semata. Ketika kita hendak

il:t;H-ff :ff i:,:^11y F ,"iTil,ffi u, kepada kekuatan tuhr r h rr n.

\Japun huruf wa.w di awal ayat merupakan huruf qasam,:rrkan-akan Allah hendak*mlrr*r,ri* kepada Muhammad
, -.l ffi J"l;; #'f r,:: : *:li1+. se orans utus an Arah,

YasiN ze,Juzzz

_. _"rnu, 
dengan Alquran. s.u"u, aiq;#Hffi:'rftfH|i
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Kata al-Qur'dn berasal dari kata qara'a yang berarli membaca.

Penambahan huruf pada kata al-Qur'dn untuk menunjukkatbahwa (al-

Qttr'dn) bukanlah bacaan biasa seperti bacaan lain dari majalah, koran

atau buku. Kata ini juga menyiratkan bahwa al-Qur'rin adalah kitab'

yang tertulis dalam bentuk baris-baris. Oleh karena itu, disebut al-
'Z"i'an 

dengan al-Kitab yang tertulis. Disebut juga dengan adz-dzikr

kur.ru Alquran berfungsi untuk memberikan peringatan. (Ingatlalt,

ketikct Ttthanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulb'

mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (serat,:

berfirman); "Bukankah Aku ini Tuhanmu? " Mereka meniawab' "Bert'

(Eigkau Tuhan kami), kami meniadi saksi". (Kami lakukan vati:

deniikian itLl agar di hari kiamat kamu tidak mengatakat.

"sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang leng-;''

terhadap ini (keesaan Tuhan)." (QS al-A'rAf l7l:172)
lika dahulu manusia pemah lupa diri dan melupakan Allah, mak'

Allah dengan penuh kasih sayang terhadap umat Islam menurunk.:-

Alquran urrt k- memberikan peringatan kepada mereka. Demikianl.:
kasih sayang Allah kepada hamba hamba-Nya, jika mereka lupa ma.:'

Alquran akan mengingatkan mereka.

Allah menyifatkan Alquran dengan hikmah yaitu menempatk;"

sesuatu pada tempat yang tepat. Alquran mengatur gerakan kehidup.-

manusia, seperti i.orurg kusir yang mengatur kudanya untuk berge:,-'

cepat atau lambat dengan cemeti. Oleh karena itu, prilaku kita dai':--

membaca Alquran tidaklah sama dengan memperlakukan kitab-ki:::

lain.
Setiap orang yang hendak membaca Alquran hendaklah ia bers,-

terlebih dahulu. Tidak daiam kondisi berhadas besar sebab Alqu:":
adalah kitab suci yang mesti dipelihara kesuciannya. Sesuttggtri '' '
Alquran ini aclalah bacaan yang songat mulia, pada kitab '' " :
teipelihara (Lauh MahfuN, tidak ntenyenttthnya kecuali lrorrfio-llnit: - :
yang disuciftan. (QS al-WAqi'ah l56i:77-19)- 

balam membaca Alquran juga tidak sama dengan membaca k-:':
tain. Ketika membaca Alquran mestilah mematuhi kaidah ilmu ta-'''' :

agar tidak terjadi perubahan dalam makna. Untuk melancarkan ba;';
Alquran, maka hendaklah seseorang itu membacanya sesering fiiul-::- l
atau muldzamuh. Agar lidahnya terlatih dan mampu Lr'--r

mengeluarkan suara huruf dari tempatnya dengan baik dan benar.

Demikianlah perbedaan yang sangat mendalam antaru mellr::--
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Alquran dengan kitab-kitab lainnya. oleh karena itu, hendakrah berajarmembaca Alquran kepada 
"rrr; y;;; ;;tk;; ;:;;.;r.aannya.Dengan demikian utlj:t-r, U,"1ii, il;", baik dan benar puta, karenabacaan guru sangat mempengaruhi m.,.iinya dan akan memierbaikinya.Jadi. AIquran ad.1lah, ri,-,u yung ;;;;i ;;;il;tkrun.rl.,iup uyu,memiliki hikmah. setiap kara m!,rilir.i ,ut u. bahkan seriap huruf dansusunan memiliki rahasia yang tidak o,-il,ti oifi;;il;#ri,va.x>rik

(QS Yistn t36l: 3)

@ -,.rrl:";ltAJit

Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
Ayat ini merupakan jawaban dari sumpah yang disebutkan Allahrada avat sebelumnva.- o.rgu, uvui iri puiu al-#r;r; menjawab:uduhan kaum kafir oi u.t ui ,"r'* -.*ingkari kerasuran'Muhammad:iarv' Happir saja t.rugr-rug.,u; *"rt"rr-rri ai.i 

"u.iiau, 
sehinggaillah datang dalam .ayi inii.rg* 

-rrmpah-Nya 
untuk-men yatakan:'l^r'a kamu wahaix',uiammad u.i"r-u.rrr adalah seorang rasur.Dalam ayat ini Allah **ggrnuiun dua huruf p"n.gu, (taukict)

''-;u inna dan ram' Ka-rena b.g"i; n"uutnyu pengingkaran kaum kafir'=::adap 
risalah yang dibaw. x"ui-Harhammad Saw, maka demikian:'rs pula pernyataan Allah, r"t inggu rr.nggunakan duahuruf taukid.Dengan ayat ini semakin lelas-b-ahwa orang yang membaca Alquran- 

=:,gimani bahwa Muhammad 
";r# urrru, aitunlsemestinya orang-'rs kafir itu beriman kepada narrr.,,,*"0 Saw, karena mereka adalah,- :: yang mengenal tulis clan baca. Sampai_sampai mereka--.=_=adakan 

perlombaan penulisan .yuir, du, Vrrrg _._J*ngkannya- 
'' : akan digantungkan,di.dinding ri[uh sebagai penghormatan.,teh karena iru. tidak oiragukin lagiurr,*ugun;;;i;,;rda 

masa

.|::::' ^Ii:,,!::y l_3ju, 
[:Tuu: iiat an A I quran Mereka b erda I i h :

e--^r vw,r ^wruuryrzara, Alquran. Mereka berdalih:',,:t.tpa Alquran ini ticlak diturinkan tepiaa ;";;;;;-;rrar dari' - iilrtt dtta negeri (Mekah ctan Thaifl iiiz " 1qs uz-\u.<hruf r+31:
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Sekalipun mereka kafir dan tetap dalam kekafiran, mereka suka

mencuri-curi mendengarkan lantunan ayat Alquran yang dibaca para

sahabat Nabi Saw. Terkadang mereka mengintip-ngintip dari balik
jendela rumah Rasulullah Saw, hanya sekadar untuk mendengarkan

bacaan Alquran. Bahkan setelah mereka mendengar ayat Alquran muka

mereka berubah dari sebelumnya.***

(QS Yisin [36]: a)'!,p+t&
(Yang berada) di atas jalan yang lttrus.

Kata shirdth berartijalan dan terkadang juga bermakna hari kiamat

yaitu jembatan yang melintasi neraka yang kelak akan dilewati manusia,

Setiap orang berbeda-beda keadaannya ketika menyeberangi jembatan

tersebut. Orang kafir maka dia akan kesulitan dan akhirnya terjatuh

masuk dalam neraka. Sedangkan orang yang beriman maka ada yang

berjalan di atasnya dengan kecepatan kilat, ada pula menggunar

kendaraan dan ada pula yang merangkak. Semua itu gambaran dari ama-

ibadah yang dilakukannya ketika di dunia. Yang mampu menolon-i

melewati jembatan yang lebih halus dari mata pedang adalah Alquran.
Adapun makna umum dari kata shirath adalah jalan yang luni.

yang mengantarkan kepada tujuan dengan waktu yang cepa:

Disebutkan dengan mustaqim/lurus, sebab jalan yang lurus lebih cep"

menyampaikan seseorang kepada tujuannya dibandingkan dengan jala:
yang berliku-liku. Manusia Tazimnya suka terhadap jalan yang lur*,
yang mengantarkan mereka kepada tujuannya dengan cepat.

Demikianlah Allah menurunkan manhaj sebagai pedoman ibaratn",
jalan yang lurus yang segera mengantarkan manusia kepada keridaa:-
Nya. manhaj itu turun dari Allah Swt.***

(QS Yflsin [36]: s)r\ ..i ,iisi! e'/r
(Sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Mahaperkasa,

Maha Penyayang.

Kata tanzil berarti turun dari atas ke bawah. Alquran berasal ;.:
diturunkan dari Zat yang Mahatinggi. Kemudian disebutkan pula :;
sifat Allah yaitu yang Mahakuat dan Maha Pemberi rahmat. A1c *"-:
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yang diturunkan Arlah sebagai pedoman bagi umat manusia dalambentuk perintah danrarangan.kemudian manusia berhak untuk memirihantara raat ata* ingkar. Namun, A,ah menghendaki kebaikan bagihamba-hamba-Nya. Sekalipun baik ketaatan makhruk-Nya maupunkedurhakaan mereka tidak dapat mengurangi kekuasaan AIah sedikitpunjuga.
Jadi. kedurhakaan makhruk tidakrah mengurangi kekuasaan Ailah,sebab Dia Maha Kuat. Sebagaimana Arah 

-rr"ny"uyungi 
t,u,,uu-Nya

" 
ang taat dan beriman kepada-Nla.*'r*

^^. 
(QS Yisin t36l: 6)

1i\ ijit T ir:c( tiu ;;rJ
Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak_bapak
mereka berum pernah diberi peringatan, karena ittt ntereka rarai.
Kata al-indzar berarti peringatan agar tidak terperosok dalam''ehancuran. peringatan itu 

- 
tentinya disampaikan ,iu"i.,- terjadi:ehancuran itu sendiri sehingga peiingatan itu memberikan manfaat.)engan peringatan itu pura ,r*uriu dalat menghindarkan dirinya dari:"s?13 sebab yang dapat mengakibatkannya hancur, akhirnya dapat-encapai keselamatan.

Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai huruf ma, sebagian--:ngatakan maknanya "tidak", har ini menunjukkan bahwa nenek
'\ang mereka adalah.orang-orang yangrarai. dalam beberapa kurun:rru rrereka tidak didatangi ot.=n- rurlrt yang memu."ita, mereka::'nsatan, sehingga mereka rupa dan melupak"an ajaran aiiurr. yuit,, -'.ah berialunya masa Nabi Musa as dan Nabi Isa as.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa hurof ma di sini adarah huruf- = rnenghubungkan yang bermakna al_ladzi/1tct71g. O""gun A"rniHu,---:rir maknanya adarah bahwa Nabi Muhammad Saw memberikan. - - .::atan dan membawa agama Allah sebagaimanu yurg telah- - ..i.ikan dahulu kgfugu_ nenek moyang mereka. Jadi, kedatangan
- --,::rmqd Saw bukanlah hal baru, akan tetapi melaryrtku., du,

- - -':rpurnakan ajaran nabi dan rasul terdahulu.
:-'ta ghaflah berafti rupa atau ralai. Hal ini terjadi karena ketika----'r terhadap sesuatu itu datang namun tidak diperhatikan dengan" ,::ingga lupa, inilah yang disebut dengan lalai. gahkan sampai_" -: ''r tidak menyadari sekalipun orang rai"n telah -""girg",tannya.
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Mengingat dan lupa bukanlah tugas kalbu, akan tetapi tugas akal.
Sebab, kalau sesuatu itu telah masuk dalam hatinya, sekalipun ia lupa
maka segera ingat kembali di kala ada orang yang menyadarkannya.
Namun, orang yang laiai berarti ia tidak menghayatinya, sehingga
mudah sekali ia melupakannya.***

Kebanyakan orang kafir pasti mendapat azab karena tidak
mengindahkan peringatan Allah

(QS Yisin [36]:7)

! sAS.\ &1 eSi J; 3;ii rr:i
Sesungguhnlta telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah)
terhadap kebanyakan mereka, karena mereka ticlak beriman.

Ailah menghitung dan mencatat setiap perbuatan hamba hamba-
Nya baik dari orang-orang yang beriman maupun kafir. Dia
memberikan kepada manusia hak untuk memilih antara taat atau
maksiat.

Pada hari Kiamat nanti, catata' itu akan mereka buka dan
membacanya sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Demikianlah
segala sesuatunya tercatat dengan rapi di sisi Allair, baik ketaatar
terhadap petunjuk-Nya maupun keingkaran. padahal Allah mamp..
untuk memaksa manusia agar taat kepada-Nya, jika Dia menginginkir:
Namun, Allah telah menetapkan bahwa Dia memberikan hak unnr..
memilih kepada manusia.

Ketika Allah telah menetapkan sesuatu dengan kekuasaan-Nr,
maka hal itu tidak dapat diubah lagi. Misalnya, ketetapan Allah terhad.:
Abu Lahab. Sebenarnya ketika firman Allah turun, binasalah ked,, .

tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan bittasa, (eS al-Lah,:
[111]: 1) ia memiliki kesempatan untuk menyatakan keimafl?fln.,:
kepada Nabi Muhammad Saw sekalipun dengan cara berboh ong Qti]c;-
Namun, karena ketetapan Allah telah dijatuhkan atas Abu Lahab, n-r;..-.
dia tidak lagi dapat berbuat apapun sekalipun dia memiliki kesempar.:
Oleh karena itu, kita membaca bahwa Abu Lahab tetap den_::_
kekafirannya hingga akhir hayatnya.

Walaupun Nabi Muhammad telah menyampaikan permasala:,:
gaib, namun mereka tetap tidak beriman. Hal ini disebabkan ka:=:,
mereka menginginkan Muhammad menjadi tuhan yang member...:
setrap saat kabar gaib kepada mereka. Dalam pada itu Nabi S, ;
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Allah telal:

lakhluk_Nv;',"",r?:::;r:,:f ff ,y:_i,Jkr^i#),i!_:;:,;::::;:::
f:#;yF;#:,';r;,';:);;;ir;ilh"s:*ok:,,*-u-o.,)enssanun,ukd ip i ku t t a h, * o n 

1, i t u o t e h *, ;, ;;i " {Jli, f!{ I o ;; r} 
! :f;: :r; :,#:,

zatim dan amat bodoh ,, iqs ;i.ah raa f:277 jzifr;;;, 
baik iangit,l[X,#ifi bintang' ;;" ffin* menorak, ,.ourgru, munrriu

Allah menvatakan bahwa manusia telah menzalimi dirin ya d,anbodoh' Amanai' itu merJ;-#fi; dengan demikian mereka terah
fff,::?j|"Li'111".y", ;;;;'i,* surit untuk *.,.ru kerjakan

I 
:r#1,,';*#hr# #ili T:tr{;jfi,+!:huN*fln'riscaya mereka tiaak akan-m3r..r-"1'' 

mempeftanggungjawabkunnyu

Har ini d'apat, *ta- parrumi'-iJnsun contoh keseharian. Apab,a'3seorang darang kepada i.it, urrrt'menitipkan b;;'t*.hurguryu,.rtau kira hanya mengingar r;r;';;;y,Tpul barang berfiarga iru, maka,, a ri da k a k a n m eraiu E.ru,. 
-ilr;;1' 

;,,ilr.,; il.Tf-t^::1ll. ra adalah ,rut t,tuL v2no r..r-^_. 
jika, kira_ mengingat bahwa din

-:rubah-ubah. 
mat u tita'?,or,." ror, :rffi 

-;liltrir5*ri,i#l
:-bab' boreh jadi padu musu-t;;#ii;" membutuhkan uang. ketika itu' ':r pergunakan barang ritipan r*,,1""t1 t.rit" iir"iiiuT.rrurur, . Jadi,:: ' dohan vang dimak"s;-;;i;:# 

", ^ur6b 
tersebut 

-iiatat,karena
-- ' -sia hanya mengingat #ffi.;;emban amanah itu dan tidak- 

1.,:-erhitungkan konselo"nsiry" 
,-'"',

-\'lmanan terhadap Alrah dituntut dari. manusia dengan segara: -':..pr.r?r.r dan potensi yang ,a, 
-frar, 

airiryr..i#r-"r]llnrn,r, k..-__.::n hari, yang almr*i, ;d;; tisan aa,;#",u", dengan'"'-'': rubuh. Hati_mengi*rn.r.rr"riensi arah di alarn semesta ini: - :*n tidak melihatNya a"rgrr't"rad mata. Kemudian lisan dan: : - , ri',:fr.ffreatisasikan ;;;;;, itu dengan mengamarkan
_ :_ iqhft,^- .r:njurhi larangan-Nya.

#xlfii:ffi 
"*j?:,1#',:fl,,i'"'ans 

utusan Alrah, namun mereka

- .: sang e*.ipiu'riurrJ#ffi;:i;#r, 
mlnnaj sebagai pedoman----..'uk bagi manus.ia dalam ,;*l*:.*i..kehidupan. vrnlru.j ir,' -- r:':"r' oieh para nabi dan ra.ril"Tt orpilih-Nya sebagai utusan.
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Penyampaian itu berasal dari malaikat yang dipilih Allah pula unnrk

disampaikan kepada manusia pilihannya Oan Olangkat menjadi nabi da:

rasul.
PenyampaianituberartimerupakancaraAllahuntukmenyatak::-

keberadaan-Nya di alam semesta ini' Dengan cara itu pula A11':

membuktikan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan- Yalg 
be,rh:''

disembah dan berkuasu ptt"'t' terhadap makhluk-Nya' Oleh karena t:-^

manusia yang meny"mbah matahari' bulan' pohon' batu atau sesil:- 
-

;il; tuirrrry"u, maka kita bertanya kepada mereka: "Apa yang te''

disampaikantuhan-"..tusebagaiajaranuntukmenyembahnya?...\:-
yang diperirtuttu,nyu au' upu"pula-yang dilarangnya? Apa pula r'': '
kamu persiapkan #* meryembahnyu 

-dun 
bagaimana caranya? -T-' -

tidakdapatdijawabberarlituhan-tuhanitutidakmemilikimanhai:';
umatnya, dengan d;il;; jelaslah kalau ianya adalah tuhan yang :i
dan tidak berhak disembah' :t-:-.-

Bagi kalangan filosof yang tersesat dalam pemikiran file r:'-:

karena mereka ..'"'tt"l'" dirl untuk membayangkan wujud { -:

bukan untuk ,r.,,gt''u"i eksistensi-Nya dengan tanda-tanda dr ' --
semesta. Keimanan J.ngun hati tidak sampai memperlanyakan * * --
karena hal itu tidak menjadi tuntutan atas dirinya. Mempercayai b': 'i
Al1ah adalah runan vang Maha Esa yang mengutus para rasul *: -*

mengajarkan agama' : --- r^r^* aanrr
Rasul-rasul itu adalah orang yang jujur 9.?1* 

penyampal::- a

dengan dibaringi 
- 
*"ft1i'ut' futfii'ut ii" dibaringi pula c'. :rrr

pemberitaan mengenai hal gaib seperti surga dan kelfm'atann": :'Im

neraka dengan t;;'u1u.-u'ola di dalamnya' Seaualya. itu lri':' ilrrtr

dibangun a"rrgu,t-kti*u"u' di dalam hati' Lalu keiman":' llL

dipraktekka, A.ngut iluAun .*blh dengan demikian akan :-:::'ro

hubungan antara ;;;;"G hamba .dengan 
Tuhannya' Inilah rah" *: 'm

mengenai kewajilan 'ilut, 
sehingga kita senantiasa berhu: - Inl
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(eS y6sin 
136l: S)I -"r!G 

f qn::rt _J) G nG @ eG vy-
sestrngguhnya Kami terah memlasang betenggu cri reher mereka,lctltt tangan mereka (ctiangkai) i"-aogr, maka karena ittt mereka

tertengadah.

,l:rr"\in,jela.slah bagi kita mengenai keadaan kaum kafir itu di.tJrpan Allah kelak
Kata aghldZ ber111l d,ari ghatta yang.berafti rantai yang mengikat'::dua rangan dan melilit prta ii i;h;.l Ketika rangan itu iurun ke bawah-:dikit saja maka. reher^akan ,.f.rut dan t.pura i"ra*g"t ke atas:renahan rasa sakit. Keadaan ,ri #.r*u"ur.;;r."*r* llouu rnu_ru.relihat jalan ke arah bawah k"ki;;. Sebagaimana-r.iri,.l ini juga- -'laskan o.nrur,l1:,,y,,r*1t.-i'r'\.^is berarri unra-'1lng sedang: ''n Ketika unta iru ,.nlrrri*rn-rehirnva k; ;; #0.. rempar-' :-ir1nya, maka tuannya menari tali di tet emyu te rr", ,.rrirgga unta: !ibut tidak dapat mencapai air minumnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa.hal ini merupakan gambaran..:r orang-orang yang petlt dan r.iilr, tJo* _", *;;;d;il.anhartanya- ":lan Allah. Seakan-akar, *...ku'*.ngikat tangan mereka di dunia-r-'ran rantai sehingga mereka tidak dapat berin6k. K;;" itu pula,

$j,il ijnJ.TI", 
Atlah mengik**,uneun mereka dengan rantai

,i*"nosoiio;;;:i:;::f i:fi ;;'il::{,';":f ,X;:{;i;;,;:;:,,'eka, (bahwa *iuio.rk;; ;;,;;;;lo't) ,itro yang pedih. pada hari:''ctrtaskan emas perak itu dara*'*roko Jahanam, raru dibakar.':?ennya dahi mereka, 
.lymbuns dan n""r;;;r"'*Zr"ko (latu' :tkon) kepada met'eka; "tnitah ior','o,bendamu yong kamu simpan:. dirimu sendiri,-maka rasakartoi itororg 1o:iirr"i)ir) oro,orr. ,, simponirz. ,,(eS 

at_Tawbah [9]: 3+_:5; ***

,:y. a;t'XIE #*?, tiz :J
nTt: ) -)..t ,r< -tzn/-/ez,_ o)1*1v-, N, f<+&t!; ^'"i adakan cri hacrapan merekq ctinding dan cri berakang mereka:'' ding (puta), dankan.i *,ro i*rir)'fr"r"ko sehingga mereka

tidak dapat melihar.
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Apakah ayat ini menyatakan bahwa Allah menolongnya dalam

kekafiran? Maka jawabannya: "Ya benar! Sebab, seorang hamba yang

telah mengetahui kebenaran namun ia sendiri enggan untuk mengikuti

kebenaran itu, maka berarli ia sendiri yang menghancurkan dirinya."

Oleh karena itu, Allah terus membiarkannya dalam kekufuran dan tidak

memberikannya hidayah. Allah menutup hatinya untuk beriman kepada

Allah, dan terus larut dalam kemaksiatan dan kegelapan'

Jadi, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa saya

ingkar kepada Aliah secara tidak sengaja. Sebab kekufuran itu memang

ia-pelihara dalam dirinya sehingga Allah mengkhatam kekufuran itu

dalam jiwanya. Allah menutup matanya sehingga tidak melihat, dan

membuat petak telinganya sehingga tidak mendengar. Seluruh jalan

hidayah telah ditutup dari mata hatinya sehingga ia benar-benar buta

dari kebenaran.
Kata ghisydtvah yang berarti karat yang menempel pada besi

sehingga menutupi warra besi yang sebenarnya. Demikian juga dengan

hati mereka yang sudah ditutupi dengan "karat" yang menyebabkan

hilangnya fitiah pada diri, sehingga mereka melupakan janji untuk

meny-embah Aliatl, yang merupakan fitrah manusia secara keseluruhan.

ilal ini juga menyebabkan mereka tertutupi dengan segala yang

berada di hadapan maupun di belakang mereka. Sekiranya orang-orang

kafir itu menyadari bahwa mereka telah ditunggu oleh azab yang sangat

pedih niscaya mereka segera memperbaiki diri. Segalanya telah tertufup

dari diri mereka, sehingga mereka tidak lagi dapat mengambil pelajaran

dari kejadian yang menimpa nenek moyang' M.aka- masing-masittg

(mereki itu) Kami siksa diiebabkan dosanya, maka di antara merekti

ada yang Kami timpakan kepadanya huian batu kerikil dan di antart;

*rriko ido yorg ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antarc;

mereka ada vanE Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara merekt;

ada yang Kami tenggelamkan. (QS al-'Ankab0t l29l: 401xx*

(QS Yisin [36]: 10)

t 'o;",i{ ;1Jr;itrg';:l'" *rW
sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada

mereka atauiah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka,

mereka tidak akan beriman.

Persamaan keadaan di sini ditujukan hanya kepada orang ka::
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bukan kepada usaha Nabi Muhammadasamaaii"r,-s.o"'u,;#';",'JiXffffiid#"iX?tfltrJtrjrlli;
diturunkan Allah 

\;pdr;y;. H;;t disampaikan maka seresailahrugasnya. Seakan_akan afi"f, fr.rO"t
i an gan b ersedih ! iyl- p"._Luffi ;"ffi T,?f ?";:ffif , 

xl..ii;iidak akan berubah." xu-ur?"n!uo'o,ru,ro;il;;"i.*"n 
asama

I L! : ffi ;I h #ff ,**um hi,,,,,' ; ;;;; ;; ;!ir *, o, n, yu
r r iah daram ri*rr_xv, :',;;;;;;,r;;:,sebasSim.ana yans diseburkan
iengan sekuar-kuat";;;;r'::::,:'-^:frsumpah dengan nama Alah

,',:i;;:r{"jj:;ir":*:::"';:;::;:'),?lL:*;::rlii;i"i;#,
,,,.',_l,o pember.i u",'#!,il.,i';#y {!;:f 

tainl raLiia,, ili""r kepada

,:!;l,n{rf :leka,kecuaTiiauhnl,a"-m;;;;;::r"i:7r!rl,illf rc:Ki;l
)eringatan 

hanya b,

b --,, 
'o'ffi'oi-t;ff-i]?i':is takut kepada Arrah

_1\.u4i (# ?4i €i,i 3+ia1-
. @,#;1ii:,;:;:4
sesungguhny, *": 

!tr:/o ;"*;";; reringatan kepada orqns_,)t'ang yong mau mengikuri peringai,, drn yorg rakut kepadahrltan yang Maha pi*urot, *;l"r;, dia ridai meti,ailNyr.t{aka beritah mereka kri:;r;;;#;r.ctengan ampunan ctanpahala yang mulm.
rllah hendak menegaskan bahwa dakwah_ Nabi Muhammad Saw
#1,'rT',t3:t,X*::Jflfl j.,ffi kepada Arah dan takut-l'?^If Mere-ka u".*"Ji"i;#i,ffi Kepada Allah dan takut
.ii seterah mati dan mereka akan dimin, Tu.o, membangkitkan

trrotrg ]&rrp akAn ,-,"..ori*^ r^r , - 3'- 
pertanggung jawaban.Lrrans yans akan meneri*u our.rur, ffiiffi:i::JJll??rt

lj# *:X,,!:,9^]?i{,+ ;ffiiuiX,o,.u,: rapun makna ;l kt;;i;iffi;i',#,iXiX, 
o,,.rtai dengan

_..1,,#,*,I*:,: 
o:1n 'lli,;#;; 

iliu, r.puaa Auah taoi irroean-Nya. bukan ,"r,ri k;;'i:;;;;X'.a AIIah tapijuga
adarah rasa takut-;;;,;;':;:"':::iil oun benci Yang
takut ini mrnc,rr 

^,:!?l?^:ua 
p.engyls a yang zaljm dantakut ini muncur a*i r..,rlrr, ffi.;f,:XJ#J:1,#_1?;

1?aZ/J
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atau tersembunyi. Ia tidak pernah takut kepada manusia sekalipun hanr,
dia sendiri yang beriman. Dia juga tidak membutuhkan teman, seba:

banyak teman yang menyebabkan ia jauh dari Allah. Sebaik-baik I'ar:*:
memelihara dan melindungi hanyalah Allah. Sebab, sekalipun manus:;

mengawasi orang lain setiap saat, maka dia tidak mampu melip*.
perbuatannya. Walaupun kamu memeriksa dan melakukan inspek.'
mendadak (sidak), ha1 itu tetap saja tidak menjamin bahwa kamu tii"'
dibohongi.

Hal ini dapat kita buktikan, sebagai contoh dalam kehidr-rp:

berkenaan dengan peraturan lalu lintas. Sebelum seseolang diberik':
surat izin mengemudi (SIM), maka ia harus melewati ujian yang be:'
dan menguasai cara mengemudi dengan baik dan benar' Baru-'
kemudian orang itu diizinkan mengemudi. Namun, sekalipun san::
ketat peraturan lalu lintas tetap saja banyak orang yang dengan sen::. -
melanggarnya. Sekalipun polisi lalu lintas mengawasi dan menii,'- 

=

setiap pelanggaran di jalan raya. Jadi, jika pengawasan h.:- '
disandarkan kepada manusia yang sejenis dengan kita. Ir--' -
pengawasan itu tidak pernah maksimal. Sekiranya kita h:-' -

menjadikan manusia sebagai pengawas atas penyimpangan di alan-- :
niscaya kita membutuhkan tentara dan polisi yang lebih banl'a1 --..
jumlah manusia itu sendiri.

Jadi, apa yang dapat kita jadikan sandaran di alam semest; -

Jawabnya tiada lain adalah Allah. Demikianlah ajaran agama .': :
dibawa Nabi Saw mengajarkan kepada kita agar beriman kepada-)' --

Ajaran itu relevan untuk setiap masa dan tempat. Oleh karena iru :- -
agama ini akan dipelihara Allah hingga akhir zamarr. Sebab, ia i, * '
dengan manhaj yang memelihara kehidupan umat manusi:' --:,
lingkungannya. Caranya dengan melahirkan dalam jiwa mukmlr' -r
takut dan mengagungkan-Nya sekalipun dalam keadaan gaib -. I

pengawasan yang hakiki dan tidak pertah luput dari pengetahu;:-" i
sesuatu apapun jua.

Di kisahkan pada masa al-Mu'tadhidu/'Adhdu ad-Daulah (u : -- -
di Baghdad) salah seorang raja Bani Buwaih pada masa kek.ha--'':-'n

Bani Abbasiyah yang terkenal adil dan cerdas. Pada : jt
pemerintahannya, datanglah seorang pemuda ke pasar kota B.:-:*"i
menawarkan barang berharga yang dia miliki untuk ongkos be:': -i-s
haji ke Mekah. Namun, tidak ada seorang pun yang mamp'. --:j'$'
membelinya karena harganya terlalu mahal. Kemudian tidak :. -:nus,

lama dia melihat seorang syeikh yang tenang dan terlihat dari z'- -:l&
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:'h*'a syeikh itu 
,adarah orang sareh dan baik. Maka pernuda itu:r -. n r ripkan b arang b erhargany 

-?";;q, 

:y.jkh ;;;; "uri^..t" ruh putang::' ha-ii dia akan *.ngu-1ilnya kimbari. r"*yuiu ,.i"rrr, purang dari:arr' syeikh itu mengingtr.i trruu^ri abarangtitipan milik pemuda itu
;ffi i'J:L:Xi .padanv 

a r"'1 uJitut' perdeb-atan' ;;il;s" penduduk

Tidak berapa lama setelah itu, datanglah seseorang kepada pemuda':u mengarakan bahwa sveikh i," uaututriilJ;"o1iio'J*"0" pergilahnenjumpai raja maka oiu ur.un *"iyetesuitar;;;;irilu ini dengan:aik. Singkat cerita, ,u"rpuiiui, i*i"';rr. t"pudu *r;. K#"kan harinya,:aka sang..," o1l11g u,jr".{lilil?g 
ryi,,u"_p,"Io.r*0" itu dengan'remakai baju kerajaannya. Ketika dia ber-temu dengan pemuda itu-'aka sang raja terkutu, 'E;i" pemuda, mengapa kamu tidak^ :ngkiabarkan kepadatu teaaran*r;,*, kemari. ,;;;;g, saya dapat:ladenimu dengan baik dan _.rt"*,f.r, fr.f.,,r,ai:ilriiFSyeikh itu mendengir.ngrnyriuun. ,urg raja dan dia menyangka'''rau si pemuda itu aoatan t"iuuut 

^ou.i 
i";r.'na"t" ;;; o* segera:':r.rjumpainya seraya berkata: "s;;; memohon kepadamu agar tidak'.:n'ampaikan kepada raja masarat t iru r.".".# r-"Lurur* ,un*-:iuiu kamu titipkan padaku, ,u-u, sekali rud rr-, mJo, u*u. kamu' -:k menyampaikan permasalahan kita pada raja.,,Setelah si pemuda m.nauputt un-i"gi u*"Jg berharganya, maka dia-: _:itg menjumpai sang raja dan dia pun tersen),um.oleh karena itulah aitut, _*.ripu,r.u, ffio.urg munafik pada_r.san neraka yang paling bawah da

: : r : b. mereka uaurur, o.urg or u"rir*'i.iXlt" ;:l,T-_H:llJf :ilJ*-"'ndo Nabi Saw' orangLrn"nt raalah orang yang berbe da antara- ': dan batinnya. Lidahnya b".ti;; Jun nu,inyu penuhtengan dengki.\Iukminin adatah. orung *ri;;i_an kepada Altah baik dalam:-:rraian maupun dalam r.lr.noi?iunnya. Dia akan menyembah Arah-' :'r,Lln manusia 
lidak 

melihatnya, iur.nu dia mengetahui bahwa
. l::ilL;.ii1.*ra. Dengan (.i_unun dan keyaki;;;y" kepada

^ r- , rn memberikan kepadanya kelebiil. 
*^-

- '-''1r1.r seDuah nwayat disebutkan bahwa al-Imum asy-Sya,bi*'::". 
urama yang_ diblritu, airur, r.elebihan yaitu kecerdasan akar:' dalam berdebat. pada suatu r.Jt" penguasa Romawi memintai - _i \mirul Mukminin untuk _*,*rl: seorang ulama yang
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Mereka mulai menanyainya dengan berbagai permasalahan mengenai
agama. Mereka menanyakan mengenai di dalam surga bahwa kita akan
makan dan minum tapi tidak buang hajat atau tidak ada kotorannya.
Maka asy-Sya'bi mengatakan: "Bukankah janin yang berada dalam
kandungan ibunya makan dan minum, tapi tidak membuang kotoran?"
Hal ini disebabkan sang janin tidak makan kecuali yang dia butuhkan,
demikian juga di surga.

Berbeda dengan kita di dunia yang mengonsumsi segalanya
sekalipun hal itu tidak kita butuhkan, sehingga yang tidak dibutuhkan
tubuh itulah yang keluar dan menjadi kotoran. Kemudian mereka
menanyakan hal lain lagi yaitu mengenai kehidupan di dalam surga
yang tidak pernah habisnya. Bukankah sesuatu itu kalau dipergunakan
akan habis? Asy-Sya'bi menjawab dengan menjelaskan bahwa sesuatu
itu habis apabila ia diambil bukan dari sumbemya. Jika ia berasal darr
sumbemya maka ia tidak pemah habis. Kehidupan di dalam surga
langsung bersumber dari Allah, oleh karena itu tidak pemah habis.

Bukankah kita menyaksikan bahwa api yang diambil dari sumbu
yang sedang menyala tidak pernah habis sekalipun telah diambil ribuan
kayu obor lainnya? Dengan jawaban yang mantap dan bernas itu, maka
terdiamlah orang-orang kafir yang tadinya hendak menguji kecerdasan
asy-Sya'bi. Demikianlah Allah memberikan kelebihan bagi hamba
hamba-Nya yang beriman dan menyandarkan segala urusan hanya
kepada-Nya.

Suatu peringatan, sebagaimana yang telah saya katakan di atas.
hanya rnemberikan dampak bagi orang-orang yang takut kepada Allah.
Adapun orang-orang yang tidak pemah memiiiki rasa takut pada-Nya.
maka sehebat apapun peringatan itu disampaikan, maka mereka tidak
akan menerimanya. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kepada mereka
yang menyampaikan dakwah agar menyampaikan juga kabar gembira
kepada orang-orang kafir itu bahwa mereka akan diampuni jika mereka
mau untuk bertaubat.

Ketika Allah menurunkan nikmat-Nya. maka pertama sekali Di:
jauirkan hamba hamba-Nya dari azab, barulah kemudian Dia berikar.
nikmat. Dijauhkan saja dari azab adalah nikmat yang luar biasa, apalag.
jika ditambah pula dengan kenikmatan itu sendiri. Barang siapa yang
beriman berarli dia telah menjaga keamanan dirinya dari azab Allah.

Dalam pada itu orang-orang yang mensyarikatkan Allah da:
menyekutukannya adaiah orang-orang yang tidak akan merasa amz:_
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-.., .l:lr.jrtny, ,{luh mengarakan bahwa nchor^ j+..

ll',:0,, .dengan ,":1T ?i;-;;;;, ?#i:ii,ft,;iHXl,, i#"1){,'r'ihamuria pura vaitu AIIah s*r. r.ir., Arah menu;;k* nikmat_\]a. maka nikmai tersebut ,Arlri, ,.rrr,u ,rn, ,r"*;;;;;|.,ti_nartinya:lliXff :i"l*t.St"l'SU#.-,#,go.ngrii..ieta1n5uorrr,
.-. .. 9"ng vang 

'dengr.i-. 
lr, ;:# 

orang vang dengki dan hasad.
,rrendaparkan [.Urif.rr. il;r;:' ; 

maka ia tidak akan pemah
renik'maran iru jauh art oi,nyl:;..J;r, 

sendiri telah menyebabkan

lil'::fl i:i'xy':' [T'y'#' #lx itffi':'T:fJ :lli'iHxli
r:nikmatan aan trout dengki utu;' ,3"lihu1 orang memperoleh
::endatangkan kebaikan orr-*.rri#ffi #, 

",T,1i:, 
.1T iturah ,rr*

:.rn Allah tidak akan men-qm^,.-: -r; t,,tt riialk';;;;, ;:, 
mengampuni dosa-dosa rnereka. Sesungguhnya

,:_'1' t'rii ;;i;;r::';:r!mptrni 
dosa svirik' clan Dia m-;;:s;;;r"i segataas.ffi;'ftiio\i" $virifu itu, bagi siapa yang aiknt;naaki_Nya.

4Le ^ -- 
(eSy6sin [36]:12)

,Fi ilyst:, 6i C,:. | <- jA * ; e;

^ (l N$t-e'^Grc
Sesungguhnya Kami

rrtenuriskan rrr r,{,"i,f!i.':^*: o,rang-orang mati dan Kamit t e n u I i s k a n w o, o rrr^ 

!."7 ! !_i,;;; ; ; ; ;: ;:;Zi ;: : ; : ; : :: ; :;:,.trtg nrereka ilnggalkan,. segaltt ,"rrniritromi kuntpulkon ,alamKitab rnctuk yaig rrr* /iin Mahluz).' 
nvkapan ka,* Kanri.padl ayat di atas ;r;;; ;";rnjukkan rakzimieagungan. penryataan ,ri"..rui;;.k* pula bahwa tidak ada.a1n 

yang mampu menghiduptrr"jr".

,.*;:-ffi ,|:r' j11I,,* Hili,# ff [:j:til serain A,,ah

;,H#;, f#^ffifr{#"':1.ff}f:;"11'::';Hl ibadah dan
, - - a ; ;;;;;; 

M n men gsunakan kata " 1 pr" r. ur*",rr"r" iut unr
;,:ttt,) .setain, n,, *11.,7!:.,'",', ldat-ah Allah, ;,d';" ;;;" L,r,.-,k, setain 077," *iii,:;;;:;,:fh,il 11!!"! ,,id1k adu ruh,tn

-',rt. Aku. reS Thahri pOj, iit'ffuin'n 
dirikanluh salar unrtrk

-;nakan kata Kami. sehah 11pm\,^+^^.^ ,. ? ?yut ini Allah tidakakan kara Kami. s e b ab p i *y url ^{ffi:.ilil#:.lil]l"Hifr pengabdian dan p.ngt urnuu;r;;i ;;rrsia kepada Allah.
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Maka dalam hal ini hanya Allah-lah yang disembah bukan yang lainnya
dan tidak ada sekutu baginya yang patut disembah.

Adapun firman: erui; tyi S',-k1 dan Kanti menuliskan apo

yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkon,
menunjukkan bahwa penulisan itu dilakukan setelah seseorang berbuat
untuk menghitung setiap kebajikan atau untuk mencatat setiap dos:
yang ia lakukan. Demikian juga berkenaan dengan amal kebajikan yang
pahalanya terus mengalir seperli sedekah dan infak. Selain iru.
berkenaan dengan peninggalan yang bermanfaat bagi orang banyakjug,
mendapatkan nilai pahala di sisi-Nya. Atau kebiasaan baik yanu
menjadi tradisi dan diikuti oleh masyarakat, maka itu juga bernilai
pahala di sisi-Nya. Semua itu menjadi catatan kebajikan yang kelak
akan ia peroleh balasannya. Demikian pula sebaliknya, maka azab
rteraka telah siap menantinya.

Kita terkadang melihat orang tua yang sudah lanjut usia, akan tetapi
dia tetap lnenanam pohon. Padahal dia sendiri tidak sempat menikmatl
hasil buah dari pohon tersebut, karena telah dahulu meninggal dunia
Namun ternyata buahlya bermanfaat bagi orang lain dan kebaikar,
menanam pohon itu menjadi pahala pula baginya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kata qoddamuberarti niat van__

mendahului perbuatan. Amal kebaikan atau kebumkan senanria:,
diawali dengan niat. Jika dia berniat untuk berbuat kebajikan, mak,
Allah memberikannya pahala sekalipun kebajikan itu belu::
dilaksanakan. Tetapi jika dia berniat jahat, Aliah tidak mencatarn..,
sampai orang tersebut melakukan kejahatan yang sebenarnya.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bah-..,,
Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang berniat berl..,.
kebajikan moka Allah memberikcutnya satu pahala, jika dia lakrri _

kebctjikon ittr maka Allah melipat gandakan pahala tersebut hingga i
lipat." (HR Bukhari dan Muslim).*xx

278



YAsiN sa.Juzzz

Kisah penduduk Sebuah Kota yang HarusMenjadi pelajaran Bagi pendujrf "nr"l"r.r

-,,,, a - q, (eS y6sin [36]: 13_Ia)

.f,;j9 .5jr,;t-l;;t;314/)i Jg Y: e,_,GrJ'v'oJ7} 
_F:-stgra 46.WG;::4 ,sr ,4tBuatlah nasi 

,tli1.yytra 
,uotu p"ri,*pamaan, yaitu pencluduk suatu"f ; ; : ;,, :E :,, : : i:,i, ; ;,; "i: ;;/ ; 

r; ; ; ; ;' ; ; ; ; [;' ;x i, u, k e, i k u-";:::;:;;:*;:n:;i:*:ilr:;i;r'i;;'::;:;:::.,
komladata;";,";;;;;;,;::::;i::,::r,;:;,;:,1,yh,yo'

Ayat ini meruplkan bukti bahwa 
.surat 

y6sin merupakan kalbu..iquran. Kata cthaiao, u"r^iii-^J*J\r]fr, ;;;;; ;r*", kuar pada
-..bLrh sehingga berbeku, au, ,""rr*,+::' 

$_.J.li,r,*,un ,un*;,Xr[1,#::,ilr^, 
,:oin rml a,"o',o, yang dipukut. Dalarn hal ini

.,,*u, f .,"*ffi; T;ffi Ji#?: T,:Til 
-#;i r::h;*:*mff;,

"l:rnberikan pen,isalan 
"a"i"rr'rrr"il..rrr, gaya bahasa Arab dalam';'nJelaskan sesuatu dan untuk m"-',u".it* kesan yang mendalam.Sebaik-baik olI'rrlil ,rr; l;:rikan A,ah aiatah pennisatan',rrgenai 

cahaya_Nya 
!llai ,f"*i")i, cohayu tkepadot langir datt'tti' Pernmpamaan.cahoyo e)ioi,"ziot( seperti sebuah rubang yang

,,',7"rX?; !,i,'f"!,L!i''ytrri ,i, ,Ji,io 0n,,, petta tu cti datam kaca
_ I i tt t.tr Ia ka r rrrr-rro 

tt bin ta ng 0.ong, o"rro tror)i' ;,;:";,, m u t io ra,,po.hon;,,;;frff {,:ll,ff oof#,f 
,!;":"1*:;i:i*#:il*

.',tr/tt di sebelrth. iorr, ,,,yr",,- ,ng n,iryoAry,u..,,rr)r, hampir_
, | ! ii,",: f 'a { :f W,,, ; li-r'l !i,, 

i n, pi i:' c )i i, r,}7 )1,, s c a h a I a\'rrnun muncul p.**yiun" mengapa Allah menyebutkan- - satan ini? Apa prL r."ior"v" ;;;,*", kehidufan irti,s"tugiu,':s1r mengatakan bahwa seterah a,iun-"r.iptakan manusia, maka:-:..: rnembutuhkan cahaya 
"rirt'f."fri(up.an mereka. i.nt..u utu,

'':.: 
-\-ang diturunkan aifuf, i.r.Uri,- ;!n\ a iehingga mensraslk 

^;.';;G^#[ 3r#1.1#rl*;**j- -':nikian juga kacanya yangu"gidt.rirg menambah terang aari

:

:

:

:

:

:

:

:
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pantulan cahaya yang dikeluarkan lentera tersebut. Selama Allah telah
memberikan cahaya-Nya, maka tidak ada cahaya lain yang
menyerlainya. Seakan-akan Allah hendak mengatakan bahwa jika
datang hukum Allah, maka janganlah kamu mengambil hukum yang
lain. Demikianlah suatu permisalan memberikan bekas kesan yang
mendalam dalam jiwa manusia sehingga seakan-akan ia dipukul pada
tubuhnya yang meninggalkan bekas pula.

Ketika kita menyampaikan dakwah agama Allah, dan orang-orane
kafir itu menolaknya, maka berikanlah permisalan yang tepat sehingga
mata dan telinga mereka terbuka dan tidak mampu membantahnya,
Dalam pada itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw unruk
memberikan permisalan kepada kaum kafir Quraisy yang menolak
ajarannya bahwa katakan kepada mereka bahwa permisalan merek"
seperti penduduk suatu kampung.

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adala:
kota Anthakiyah yang sekarang berada di Turki. Sebelum Nabi Is,
diutus kepada kota tersebut, telah diutus dua orang nabi. Namu:,
penduduk kampung itu menolaknya, maka Allah mengutus yang ketis,
yaitu Nabi Isa as. Ternyata mereka bukan beriman malahan mere.:'
semakin bertambah ingkar dan menentang ajaran agama )a:_=
dibawanya.

Ada seorang pemuda yang telah beriman kepada kedua nabi r e:;
peftama mendengar bahwa penduduk kampung hendak membur--
ketiga utusan Allah tersebut. Maka segera dia menjumpai mereka ;
memberitahukan bahwa penduduk kampung akan membunuh mere.-,
Demikianlah permisalan yang dimaksud dalam ayat ini.

Permisalan dalam ayat ini juga kita temukan dalam kisah \,.
Musa as, sebagaimana dalam firman-Nya: "Kami akan membotti. - 

"

dengan satrdaramu. (QS al-Qashash [28]: 35) Dalam ayat tersebut .\ .,-
menguatkan Nabi Musa as dengan saudaranya yaitu Nabi Ham:. ,,
Dalam hal ini Nabi Musa as yang meminta kepada Allah ,;,--
menguatkan dirinya dalam berdakwah dengan ditemani Nabi Harur ,,

Ketiga nabi yang diutus kepada kaumnya itu mengatakan: .-a -

t{-"} sesungguhnva kami aclalah orang-orang yang rliuttts kep,t.;. - "

Pemyataan ketiga Nabi Itu saling menguatkan satu dengan la-:: -
Sehingga huruf yang digunakan pun lebih dari satu, namun der:-.,-,n
mereka masih saja ingkar:***
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i " _ (eS y6sin 
[36J: 15-16_17)

yr ; r o!- zG q ;.1i [;\VJ q,_, nt ij t,](u
i yr* t1J 6 i&X,frt EL ".a C;U 6 G -"jK

:x: . ^$,#:H,ata h man usio sepertikami don Artah yang Maha pr"*r"*h tidak menurunkan sesuqtupun, kamu ildak lain hanyalah oenclusta belaka,,, Merekab e r ka tu ; .. 
Tu h a n * o * i * 

"l 
is-n i' i i,,0, ni il ;; r: ; ;;;r, ;,r, o no *,adalah orong yang dintus ;"p;;;;"rr*u. kewajiban kami ticlaklain hanyalah menyampaikin (perintah Allah) clengan jelas,,.

Semakin kuat

l'f ':iJ";;;'fi:'iffi "rii,11'*:"ff1-;ilTi"t*;'ff 
-;

--*.i sesungguhnya kami aclalah oran{r 1)nt1o s;1,}.,^ t-^-_
,"q,.,* uuutun orang yang diutus kepada kamtt.:":erngkaran terhadap ajaran yang disampaikan kepada mereka dapat'"'?t.]"]ii 

llvataan 
mereka sendiri: ,)si s, rk y lr n,i s tjti

-----'.-,r, r.-l jl r.s." _r";r.-]' kamu ticlak lain hanyalah nronr'io rnp"rri' '":i clan Artah yang 
laha pemurah ti.dak menurunka, sesuatu pun,. :,,:it tidak lain hanyatoh p"riurr, #Um. Mereka menuiuh bahwar--r:ur?11gi111 pada nabi yang diutu, ii, tur.na mereka berasal dari';':rl83rl manusia' Namun, bagaimana mungkin risalah Allah itu., ., ur*T,fulau nab i yan g di uru s U"rf.", Jm m anu s i a ?-f ;).,t. -_ -t vur\qrr uat t tftanusla'.'

' 
i' " ),,i iL' fii:'i : i 

"rZ,: ; ;' f I :'' X? ",: ;,, i J o l,T I l',: : : ;:-_:-;-.,1lt Attah tuo_n,,t,,- 
t 

-^'-- 
?*'Allah mengutLts 

- 
rnoro,rg 

'*r"i^'rro";:;;:; 
T:::li:

,,,,?"'l!^';:,,1'!:':::,"a.i,iir'irg',-'*i,r,,r,,,va,gbe jatan-; : h c1 g oi p e nghun i ct i bum i, r, r, rl rii iiil,"'::::;lrTi :;, t l!;,
.' :';'' :; ̂ r'J:#1::" :r, ̂ t' ri i i os li-'.,u' tt 7 t : e a -e s)

.-e.rqq, t uout 1r,2s ar-lsrri, llTl:94_95): :rTt ayal yang lain Allah ,n.,l.ni.1--r:.i1, *.mbu*u"rrrutut ;i#';'"'r-r,k^an 
pula, sekiranya yang

- --:.Nan mataitut it, a,t"* L^.^r--, t' maka Allah tetap akan':xan malaikat itu daram bentu.'s'Jiffi"fi";:fffff;
Jakla.h akan dapar Aisampaitan iit:.rhat oleh rnerekq i^,.,", f,:--.-: a yang menyampaikan.: rhar oleh merek 

^. 
irir,;'Kr;i;;;';r:;;;:tii:, il::.i;#:,:ri:;ii.rmi jadikan ctia berup, trii_i"li"ifis ur_an,am [6J: 9)
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Seorang rasul mestilah berasal dari kalangan manusia itu sendiri
bukan dari jenis yang lain. Rasul adalah contoh bagi umatnya dan
panutan dalam kehidupan, bagaimana mungkin dia dapat menjadi
panutan atau ikutan kalau dia tidak berasal dari kalangan manusia itu
sendiri? oleh karena itulah Allah menurunkan utusannya dari kalangan
manusia bukan dari yang lain, sebab para utusan itu adalah contoh,
sesungguhnya telah ada pada (diri) Rastttultah itu suri telaclan yang
baik bagimu. (QS al-Ahzib l33l:21)

Perkataan: '& g:t Ttthan kami mengetahtti, merupakan bentuk lain
dari sumpah. Pernyataan ini sama dengan sumpah yang diucapkan untuk
menegaskan bahwa mereka benar-benar utusan Allah. Seorang mukmin
apalagi dia adalah utusan Allah, maka berdusta adarah perbuatan yang
sangat tercela. oleh karena itu, ketika nabi ditanya: "Apakah seorang
mukmin itu berzina?"

Beliau berkata: "Ya". Apakah mereka berzina? Tanya mereka lagi.
maka Nabi Saw menjawab: "Ya".

Kemudian mereka berlanya lagi: "Apakah seorang mukmin in.
pendusta?"

Rasulullah Saw menjawab: "Tidak." (HR al-Muttaqi al-Kindi dalar:.
Muntakhab al-Kunuz 1 /3 1 5).

Jadi, berdusta adalah puncak dari kejahatan yang sangat dimurk.
Allah. oleh karena itu, kaum kafir euraisy dahulu tidak ,r,:..
mengucapkan syahadat karena mereka mengetahui konsekuensin-,,
yaitu bahwa mereka tidak boleh berbohong. Jadi, dua kalimat syahac,
itu bukan hanya diucapkan begitu saja tanpa konsekuensi, akan ret::
kalimat thailyibah itu penuh dengan konsekuensi atas orang-oran_s \,i:.
mengucapkannya.

Orang-orang kafir itu malah menuduh para utusan Allah iru r: ,

berbohong dan mereka hendak membunuh para rasul itu untuk rrenrr: -
Allah. Hal ini dijelaskan pada ayat selanjutnya. *x*

(QS Yflsin [36]: 18)

fsSW i"{"&,t;'t'$rJc
J-\ t ,i a,<- ,i-L \A Jl ._,I-tc L:.\Y

Mereka menjawab: "sesungguhnya kami bernasib malang karer
kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kamir.

282

::
:-.:
::-



Y.lsiN sa.Juzzz

Seakan-akan mereka mengatakan: *Karena 
kalian para rasul telah:erdusta atas nama Arah, ;"f;;t akan rnengrrrr.r"i t"rian dengan

.]]13 
Kalian jugarah vang terah''"..uru, ilirtJ;u,J, o",r,ouou,

Adalah tradisi dari bangsa Arab bahw a apabila mereka hendak,elakukan sesuatu, ,,ut u ,,.i"t, -.iirr" kepada ur*rr* o] rumahnya.{pabita burung itu terbang t" t*", ,,rt" rrifi* p.nl'i#'buik, -uku--rereka sesera -.,1f*T.;p; ;'rr;.irr, *"..[;#;,k;. i"amun, jika'irbang ke kiri' maka har ir, p"nrr?r"urit akan menimpa mereka dan'rreka pun mengurungkan i,ir,ryr. i.rbuur* ini dihaiamkan daram-.ram dan tradisi ini adJtah,..Jiriirrs o,ro,uO.

,-,_-?;"f;;:;"f,#n:^ll',,,.ngrn.ufi }.rn merempari para rasur iru

-#;:'1 H?f,;H ;*,,,kH:+i,,r ".Ti- *:T;ilrn:
: am iusa berarli yil,;;i;:;#?ftHi}oft,}flt,oX}i?1 o""

-' :n aks ud adarah r aj am dengan uu*"ur,,rr. menyaki ti s e cara o.,lllJ- xurt

L-ntsan-utttsan itu b.erk1ry: ..x"*oi*gon 
kamt,t itu adalah karenakamu sendiri Aplkah j,i, lr*r"irberi peringatan (kamumengancam kami)? sebenarnya kamu adaran rur* rrrigmelampatri batas". 

"'--"t )/q't,

ttiscaya kami akan merajam kamu cran kamu pasti akan mendapatsiksa yang peclih clari kami,,.

Kemarangan y:ng 
-mendera dirimu itu merupakan urah yang kamu_.::akan sendiri. Oleh karena irr. p.irl, i,, Or,rlg.r.rfil, kehidupan-- - padahar rerah darang r..pral'i.rir. ou.u rasur yang membawa--'rlaj-Nya dan mengajr;lr, il;; ,!u, r,aup bahagia aiirniu dan di-' -irar' Namun' t"ri"l"r-, ;#r.t; akan merem pari paranabi itu:;:gan bafu' bukan membantu a"r"*.r"r"ng mereka dararnberdakwah.

,,r*fHI:,, 
sebenarnya **" actatah tou* yo*g metampaui

'i:r::'1,.ru-pu,i*:"ifli#ffiT"i#:?"f,1:r;";:u:;,fff- 
': 
-.' : kami adarah utusan Allah t.iuaurtu-u sekarian. rriu.rr, seruan
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itu kalian tanggapi dengan lemparan batu dan menyakiti kami sebagai

utusan Allah Swt.
Ketika dialog itu terjadi maka tiba-tiba''<**

(QS Yflsin 136l: 20-21-22)

wi ;rs. Jc 6:iH {|{;i (5 u :E

.ta\\ / )/ 2/ / '"' "-i-' ' " -$\
,' u oH l{: c} qJ\ 3;\ Y e t.r "9-

Datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki (Habib An Lraijar)
dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah
utusan-utusan itu, ikutilah orang yang tiada minta balasan

kepadamu; dan mereka adalah orang-orangyang mendapat
petunjuk. Mengapa aku tidak menyentbah (Tuhan) yang telah

menciptakanku dan yang hanya kepada-I',lya-lah kamu (semua)

akan dikembalikan?

*!r-J, t#t ig ti"'J\i &J" ,f't y"gt ;ai'q *Q3 dan tlatanglah do'.

ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata; "1J,;.

kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Menunjukkan bahwa dua na:-
peftama memiliki pengikut setia yang beriman kepada ajarannya. Oran;

itu beriman dan mempercayal dakr.vah yang disampaikan oleh kedu'
rasul tersebut. Dia datang dari pelosok negeri untuk menolor-.
kebenaran dan meninggikan kalimat Allah. Sebagian mengatak::
bahwa namanya adalah Habib An Najjar.

Kata aqsha berarti pelosok, yang menjelaskan pula kepada k :,
bahwa lelaki itu tidak berdekatan dengan tempat perdebatan yang terlr;
antara dua rasul itu dengan penduduk kampung. Namun dene.:
kekuatan iman dan kerelaan hatinya, maka dia datang dari jauh unr--'

membela agarna Allah dan membela utusan-Nya, bahwa keduanya tei"-
menyampaikan dakwah dengan benar.

Keinginan yang kuat dalam diri lelaki itu telah mendorongn",
untuk datang dari tempat yang sangat jauh untuk membela para ra:-

Hal ini jelas ketika dia mengatakan kepada penduduk kota itu: tlit ''; '"

*lr^,, hai kaumlan, ikutilah utusan-utusan ittt. Kemudian lelaki ".-
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f JlUltU karrmr r 
r"#?#",:11i3:.:1tuk menggaji rasul yans diutus- rryada mereke 
jjgtk akan mamPu

I __-, Iidak ada ,"orurn ma -Emkan Allot

trhs,";;;iffi :H,:',,liil"Tilf ?iiitrffi #Jffi'3;"+;:f
I Hak. siapa vans;;#,::':'::T::,1"u|i sampai kehidupan di akhirat
I - il;JiJffl':1Tpu membalas jasa besar ini deng-aniarra dunja?

Ik${;: ffi'il4""il"i||Xlit l;:y 'umu 
k""uJri dua nabi vaitu

I -Uaknva rhah6.r h-: .,1* .-.,,,,.Iuk rrr"r-"J"r.rr"':i-'-t orang yang paling p.*u*u
! &mikian oula d";rr;;;^,"-.#::'^ pamannya sendiri yaitu Azar.r _ - - _-4 r,qrq Jengan Nabi Musa
J-rjaknya 

'ad,alah 
F;;,;''.":-:":i as..orang yang pertama sekati

IG;;. ffi#i.,ii'"T vans memeliharaiv, -^o?i"r.:rr. 
kec1.r_ - .-.- .--* -,*rrs,<lh keduanya meminta upah dari [;;;"

FffiJ,]}ii'; -'1"0u' oi'r' tu.il,r,' o;,k *;ffi;li#H"Jfff
f ;:::-*,,..on pernah.mengucapkan hal tersebui. 

__r rvrqr

I Lemudlan nentsJlH ;#1lrT'o'ltu 
menvatakanbahwa dia tidak sedang berdustaE;:;i *'l:1" menvembah Allah Swt yurg i"1r;"*Ji.,o,u,.unnru,

ffj lit e.p +fr *;ii , d ol mensapa aku fidak menyembahAIJrory ),aiis reioh menciptak:arn, aohu kemui ,kn.. .. '-' , *,"u,, dikem;";;;;;;::;::r.':;:"lf#:"Y{rtr;ylTr#:

ffi' ffi#" kemudian tluou rnt.,rl uo, d";iil;; r]iu,lu-rrr,,urvu.

IE*##l,#'* memberikan kehidupan oli"'-'i.p, dan

tffiffi 
mrmat-Nva dalam kehidLrpan ti. eig"*aria mungtin

frr aun ;;;;i i*q tNry ? P emv ataan-dal am 
"yr;i;;*r'k antah dar i

Itp..ffi:U:';Al oemuda itu' Dia belfarar 
^;^;;C;^h yang terahFffi#',:ff '#l:: :l"h Yang lainnva

h-;* #H.Kccrntaanxya 
akan kebaikan itu juga menyebar kepada

E;n*,r);i:f ,::":*yangdisebutkandaram."u;r-Nr#l,i*"mmad

r 
t 'uuntun sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai

I r:l:::: ::: '
r,ll,!ffi

28s



=---
Tersrn Sve'newt Jrm tt

saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. " (HR Bukhari

dan Muslim)
Setelah Allah menciptakan manusia kemudian dikirim-Nya kepada

mereka para nabi dan rasul untuk membimbing mereka kepada agama

yang diridai-Nya. Setiap orang yang berdakwah berarti dia telah

melanjutkan tradisi kenabian. "Berunturnglah seseorang !-otts
mendengar dariku suatu perkataan dan ia mengerti, kemudicrti

menyampaikannya kepada yang lain sebagaimana ia mendengarntct

Betapa banyak orang yang menyampaikan lebih mengetahui daripaclci

yang ntendengar." (HR Ahmad dan Tirmizi)
Tugas dalam menyampaikan dakwah itu adalah tugas para rasu1.

kemudian tugas itu dilanjutkan oleh kaumnya yang beriman dai.

menyampaikannya kepada yang lain. Dakwah yang disampaikan it'.-

merupakan tanggung jawab. Agar kamu menjadi saksi atas (perbuatar

manusia dan agar Rasul (Muhamntad) menjadi saksi atas (perbttata'.

kamu. (QS al-Baqarah [2]: 143) Oleh karena itu, pemuda yang berima:
itu datang dari pelosok kampung yang jauh untuk membenarkan daku;:
yang disampaikan nabi tersebut.

Menyembah Allah adalah fitrah dalam diri manusia sebagai mar:,
yang juga ditegaskan pemuda itu bahwa Allah yang menciptak::-
dirinya. Jadi, sewajarnyalah ia menyembah-Nya. Oleh karena itu dalar
ayat yang lain Allah menggunakan redaksi yang mempertanyak':
kekufuran orang kafrc'. "Mengapa kamu kaJir kepada Allah, pacla'.-:

karnu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu." (QS al-Baqar,:

l2l: 28) Seakan-akan kekufuran itu adalah sesuatu yang aneh sehing.,
mengejutkan dan perlu untuk dipertanyakan. Bagaimana munsk-:
kalian tidak menyembah Allah, padahal Dia telah menciptakan kaL.,

dan memberikan kehidupan.
Kata al-Fithrberarti menciptakan sesuatu yang menakjubkan tan:,

ada contoh sebelumnya. Oleh karena itu Allah berfitman: '7." -.

Pencipta langit dan bumi. (QS al-Baqarah l2l: 117) Allah menciptak,:
langit dan bumi sejak semula tanpa ada contoh sebelumnya. Kata -:
juga dapat berarti bahwa Allah telah menciptakan keimanan di dal.-

diriku sejak semula. Jadi, keimananku sekarang ini merupakan bu.*
rasa syukurku pada-Nya atas semua nikmat yang telah Dia berikan p, "
ku. Atau bisa juga berarti keimanan yang secara fitrah telah dititip!:.:
Allah dalam diri seseorang.

Kemudian firman-Nya: o*".i 4{s ao, yang hanya kepada-}t-t,;':'
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"i''tlt 'emtta akan crikembarikan. Menerangkan bahwa setiap hamba:ran kembali pada-Nya, kehidupun marrrsia dalam genggaman_Nya.I f 

1nu;ia 9"1y1" p.Tuh.ber,anji l"puou-xva untuk beriman dan kelak
";an kembali kepada Ailah. rita tamu tiiak memp"r"l"i, l*ikmatan-.lam kehidupan, maka jangan ,u*pui kamu juga kehilangan:.:nikmatan kehidupan akhirat. -

\{anusia menaati sesuatu dalam tiga tahapan: pertama,dia menaati::Se oroflg karena dia rnengaguminya -yurg 
-.-iliki karakteristik dan: -lt vang mulia. Karena itu pula dia m<-,: nrengikuti setiap kebiasaann ;^: i;;::,-Hil.fff ffi?,trJii*

':'rh kepadu 
9r1ng lain karena dia mengharapkan *"ra;;;gi diri dan''-'iarganya' Sebagaimana orang yurg -"rg^hamba kepalu orurg tuyu- :1\'a untuk mendapatkan hartanya.-Ketigi, pat t., t ipuJu- r"r"orung. :rin& takut disakitinya.

.\dapun Habib br"::.*rJar darang dari pelosok kampung semara_*.::f, karena Allah. oleh karena irir kei-ununryu .ir*t daram- .-,:san yang pertama dan kedua. Kemudian k";;rli-;;muda itu
: '_ -:ifk", kepada kaumnya mengenai perkara -."y.;;"h Ailah

(eS yisin [36]: 23-24_zs)
- -.t7 "J ui' i **li ei oLl-c,*; a.6.L4-t;,*jq$t.

'i'L"j 6i,;(ta;@ p,U_i;ej eAfr_z-)y

ffi . )2.i1 .Y-.
, .,: e_r)J_i_b E- 3it; _il

\{engapa saya akan menyembah tuhan-tuhan ,Zhir_Nya, jikarlllah) yang Maha pimurah menghendaki kemudaratan
rerhadapku, nis-caya syafaat mereka tidak memberi manJitatsedikir pun bagi diriku dan mereka tidak (p,ulqf irp,o,',:.,t..,'elamatk nku? Sesungguhnya saya kalau Oisii ir;i berada.;-;icun kesesatat

..:.tttctr"or"*:,'#:o:'o:::;:,7:;,rrf 
l?;ff1:"'/:,k1;::,';,

i:rtanyaan vang {i kemukakan pada awal ayat merupakan bentuk'ilr -: dan mengingkari (ingkari). pemuda itu mempertanyakan.*,.!'':rana mungkin dia menyembah selain Arah? s.a'ur?un arrur,*-u.:i Fencipta dirinya.
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Kata attakhizu menunjukkan arti mengambil sesuatu yang bukan

dari asalnya. Jadi maknanya mengambil sesembahan yang tidak berhak

untuk disembah, seperti mengatakan bahwa Allah memlbki anak, Allah
sekali-kali tidak mempunltai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (.r"arg

lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhatt

itu akan membawa makhluk ttang diciptakannya. (QS al-Mu'minin

[23]: 91)
Allah tidak memiliki anak atau pembantu yang membantu-N1'a

dalam mengurusi alam semesta ini. Jadi, kepercayaafi yang mengatakan

bahwa Allah memiliki anak adalah suatu kesalahan besar dan dosa

syirik yang tidak diampuni.

Selanjutnya: ""p. i;'jt Itl" J\iika (Allah) Yang Maha Pemuroi:

menghenclaki kemudaratan terhadapku. Dalam ayat ini disebutkan kat.,

ar-RahmdnlMaha Penyayang dan adh-dhur/kemudaratan. Muncu"

peftanyaan bagaimana sifat Allah yang Maha Penyayang ir'
menutunkan kemudaratan atas hamba hamba-Nya' Maka dapat kit,
pahami bahwa tidak setiap kejadian yang menimpa diri kita da:

kejelekan itu adalah suatu kejelekan.
Akan tetapi di belakangnya pasti ada hikmah yang kita tida.:

mengetahuinya. Misalnya seorang ayah yang membawa anaknya 1'an.
sakit ke dokter. Kemudian dokter melakukan operasi dengan membel::
dan menyayat tubuh anaknya. Apakah berarti si ayah tidak sayang pac:

anaknya? Tentu hal itu menunjukkan kasih sayang ayah kepac:

anaknya, yaitu agar si anak segera sehat sepefti sedia kala.
Demikian jugalah Allah ketika menegur dan mengingatkan hamb,-

Nya yang beriman dengan satu musibah, apakah berarti Allah tidak 1a;:

sayang pada dirinya? Oleh karena itulah jangan kita cepat-cer'
menolak takdir Allah dengan menghujat-Nya. Sebab segala sesus:-

yang menimpa kita pastilah ada hikmahnya. Jika manusia saja tici.,"

akan pernah merusak tanaman yang dia kerjakan, maka demikian jual,:
Allah tidak akan merusak dan membinasakan makhluk ciptaan-N-',
Semua itu ada hikmahnya.

Sering juga kita mengalami dalam kehidupan ini atau memb":'
suatu kisah orang yang ketinggalan kereta api atau bis, sehin'=-='

terpaksa dia menunggu kereta api berikutnya atau bahkan tiketr- ',
hangus. Nantun, ketika ia mendengar kabar bahwa kereta api yan-r -
tumpangi itu anjlok atau bis berlabrakan, maka ia akan bersyukur tr:"
menaikinya. Sebab, kalau saja dia tidak terlambat, maka dia mun''- -
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Kata syafaat dalam firman_Nya: l)ry \) * .f&t& 
,,;c ap; y: ).11.1.o syafaat mereka ticlak member.

; ! m e r e k a t i d a k (p u t a)- ; ;;;',' 
" ;: ;:i*2,, ; :l# ;,1 ru:;{"(;i*:::r\\'a sebenamya,lllr"g:qutung itu'tidak akan mampu memberikan:;:rolongan di hari kiamit-keratr iyu.rt seseorang dapat memberikan: . : tbat kepada -"pli]r }rn*r;";; ;emberikan syafaat iru mencintai..rng yang ditolongnya..s.elain iir, i*g terpenting buh*u u.urg yung',;J'3iJ',ilr??'jl',?.0,,"n :;;{ils luif aun i?aur. mlmlti dosa

.' :i g d i a, *0,"i' ilirffi:::' tXi;lf iTlX,",r*Tl; Jfr:* f :f' i ra ga i mana yans,.rrn i. i,r'irnrr' r?lorn,i, t:..rr*r,L ##_r,t u, yung:'sembah orang-orang r.un. it, t.r;'"t-_ Iepas tangan dari mereka.:':"gguhnya segara yang kamrt ,"i ,.ntoii ,qtu.n-itii-kati tictak' -;'tlr menciptakan,seekor- rarat pun, *otrupun *u'rii''t"rror, untuk' 
''rciptakannya. iika rarat iru *;;;*;^ 

:esuatu crari mereka, tiadarah-:,.eka dapm mirebumya r"*ili'ili, ktlat itu.-;;;;L;rhbh yang:.:tl embah dan amat timah fp,ioion) iong disembar. iqi ;i_U aji l22l:
oleh karena itu pura. kegalauan hari kiamat tersebut diingatkan-"'ah' Jagatah ctirimi ariri rilril-ioi) rt**at, 

.yang pada hari ittt)- -.nrttnS ridak dopa,,_..:"*b"lo. orrir lain, walau ;"i;i-;; pun; ttan
'. .' :rt pula) tidak diterinru syafaat df,, ,"brron clarinya, ian tidaklah

-'...;'n ,!i,'rr!{:'"r 
(Qs'ai-naq-'i^n 

721, 48) Lihat:ugu qs ur-

YAsiN x,Juzz.z

F *Ttdi korban. oleh karena i1tu semua ketentuan A1lah pada diri
.. 

j'f:[?,:,f oil'Y:l?";::llirffi 
d"b"*'#:::#',ilf ili.f]l'

.=".,,f i/iolXX,,"?.i.ii#-:::;ll';Hi11'1};".1?fJ1il:"ilt
:. r ll?l',.'# Hl*,.li:: :ff| #j.'il,, J',li ;:l:l,,m;,,X1
.,,iil1i,1","t:*:,y::;;;.dffi11;',"ilX*:i"1"ff tTlff ',.',XX?--.,ah tidak ,uyung fugi L"puOu kiiu.

Hffi ff :t#,;,:rx.:,#;#Tffi :^;#^3,?;3,

lSSunn:,a 
aku kalau begitu pasti berada dalam ;"r"rri;r;r7;

#)::.;W,.:*,:::::::,, td,,i &i L;i ,iti.t ct ctktt telah beriman kepada Tuhaimu, *ofo i"rforO*rii

:

:

:

:

:

:

:

:

:

l:
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(pengakuan keimanan) ktr. Dengarlah dariku nasihat ini karena saya

yatin Uatrw a hanya Allah yang mampu memberikan bantuan dan

pertolongan.^ 
Khitab ini ditgjukan kepada kaum yang mendustakan ajatan Allah.

dan pemuda itu mengatakan kepada mereka perkataan itu. Allah-lah

satu-iatu Tuhan sekalipun mereka mencari tuhan yang lain. Oleh karena

itu, dengarlah dari diriku nasihat ini dan aku tidak sedang membohongr

kalian.***

(QS Yflsin 136lz 26-27)

'r;t;-,ry,;$. i6l't*t 9;i'sa
*+-).". ,71'rl . /t/// -. tr<< l/' w r .19-|.LJt e r4-*t J,-; )-P 1

Dikatakan (kepadanya); "Masuklah ke surga"' Ia berkata"
"Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, apa yang

menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan

menjaclikan saya termasuk orang-orang yang dimuliakan"'

Kata qila dalam bentuk kata pasif yang menunjukkan makna umur:--

Siapa yang sebenarnya mengatakan kepada mereka: "Masuklah .'.

dalam surga." Kapan dikatakan perkataan itu? Jika kita perhatik,-

dalam Alquran, maka kita akan menemukan jawabannya, yaitu p"-
firman-Nya'. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan" "Tt'':"

kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian fit€ic'-
maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengara'""

"Janganlah kamu merasa takut dan ianganlah kamu merasa sediii -;-'
bergimbiralah kamu clengan (memperoleh) surga yang telah dijai.','.-'
Allah kepadarza ". (QS FushshilAt lall: 30)

Pemuda yang datang dari pelosok itu dengan senang hati be:s -.-:
payah mendukung ajaran rasul. Padahal dia tidak pemah dL:-':--*

pertolongannya. Kemudian dia menentang setiap orang )an$ Incr''-:--
a)aran Allutr yurg dibawa utusan-Nya. Oleh karena itulah .:. -':
memberikan kabar gembira baginya berupa surga. Hal ini dika:,:,-;
setelah pemuda itu wafat. sebagai penghargaan terhadap kebaikar:: ,

Di antara yang mengantarkan pemuda itu masuk ke dalarl: .*-"
adalah bahwa dia tidak ingin mendapatkan hidayah Aliah ser:-- "

oleh karena itu dia mengajak orang lain untuk beriman kepaci. - -:
dan rasul-Nya. Sekalipun setelah dia masuk dalam sur'; :;
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:rengatakan lrfJr t *: j" d. * t*. alangkah baiknya sekiranva

:;:trr";Iif !;:;{:.r::;litj*::,,ruhanku-";"2;;;;':;;;
Daramayatkeztt"rr.uui;r:,r;;;;:::T:"f*"^'Kf 

i,ifrr!tr{,#[ii"rrren-qampuni dosa-dosa hamba-Nya uu*trt t 
"rruoi* dln"asukkan ke:;lam surga' Har ini oir.urt u;g; tukhtiyah yaitu pembersihan.3:rulah kemudian a; ,na.riian ffi;i;n, surga sebag ai tahriyah yaitu:,ngalungan randa kehormaran Lrr;ry, seperri orang yang akan' ''ncuci pakaian. maka ia terrebih ;;;;1, rnembasahi dan-mencucinya::ielah itu dibilas di dalam ai, u.^ilr. ayat ini semakin jeras ketika kita.,,i,,,!,l,i; 

o rrff;::il, ^: B a r a n g s i op o 
-' 

a 4 o u n mn i) i i-, 

*i 

"', 
o k o d a n

_.o,l,.ri't,,rri"'iJnruf '1#i:;^rufr?:,,::r:;,,1:;:iT,l:!i*:{::
:,rulah kemudian di masukkan dalam sr.

: d a tara ar,..i,.* u rei hamba-ha*uu-xyffi ft ::lri"Tf 
hargaan van g
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Juz 23 Ll8
(QS Yisin 136lz 28-29)

[-rkr';3i C ve+Yry;j&Vv' *
*/,-t,. , /,r,1 (i- /4/,/ J -/lz Y/4v

" ! o3.re>e'r9;>. jL| !! .::Ko!'$l
Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah clict

(meninggal) suatu pasukan pun dari langit dan tidak lavak K';"'
'*"ruriikonnya. 

Tidak ada siksaan atas mereka melainkort s.;:

teriakan suara saja; Maka tibaliba mereka semuanyo ttlt;: '

Dapat dipahami dari redaksi ayat di atas bahx'a ;
sukarelawan itu dibunuh oleh penduduk kampungnya' Sebagi::

mengatakan bahwa ia dilempari dengan batu hingga tewas' :::

lagi 
"mengatakan 

bahwa pemuda itu dikeroyok dan akhimva ;
oGh ,"r.-orang. Dalam kisah ini jelaslah bagi kita bahwa m€rrr: '

mendustai tiga orang rasul dan seorang pemuda sukarelas ':'
datang dari pelosok negeri unfuk memberikan mereka perineat::

Untuk memusnahkan kaum yang durhaka itu Allah trc"
untuk sampai menurunkan tentara dari langit' Cukup hanr ' :

sekali saja suara keras yang memecahkan gendang telinga m.er3-: -

mereka pun binasa. Oleh karena itu Allahit'f"*u"' ,t y:-i"" I

yang disampaikan kePada mereka.

kata ihdntidfin tiba-tiba mereka semuat4'a mati'

kepada kita betapa bersemangatnya mereka untuk meneEll
dailwah puru ,urrrl itu, dan membunuh pemudah sukare{{
Sehingga semangat mereka itu digambarkan sepe(i apl I :: -:

kemudian dipadamkan Allah.
Selanjutnya Allah menggambarkan kata-kataruo* *of

pendudukkampung yang durhaka itu. kata ini boleh.jadi dr*: ':'-':r
mereka sendiri atau diucapkan oleh kaum lain terhadap r1e r;r'' ' *'
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-'AL-. .': 3i#".t 6$ t); i 4;y t1 ;:qi j;i;j.-'lrangkah besarnya penyesaran terhacrap hamba_hamba ittt, tiadadatang seorang *rui prn t"poao mereka melainkan mereka
s e I alu memp ero I o k_o t o Hrorryo.q 

" "vq t'

Kalimat yang disebutkan d,aram 
.ayat di atas menggambarkan

:,;#;,"!",1T,*r, ffifff{ ;;*'r"t it, or,J"fi* h,angnya
- - : r n \ a d i ra sa ka n 

" 
r.l,-r*..r., ffi ; i, :;:*,#.r:X,[lr;r rT Hif ;; li:

-; .:ikan petuniuk brsi k;h;;irri n.*.rr;- ;,.*st Ti, ,.r..,iny,=.'r1adi peri,gatan b'g' r";iilrut-* sehingga penyesalan itu tidak;. _rdi pada diri *.r.iu. f.Ulfr"g,*r.y1lg hakiki ad,alahketika kita
-. .,r,3 Altah. dan kerugia, b.r;;;;;,-r^l0,.kata kira melupakan_Nya.
-,,:i'.'il.{:ffiril:'*il;:,:":",mr-ematikan, dan Di J j ua 

lah 
y ang: 

-J rn e,er iharakan manusi a o*, o"nxllxlll"l"l, *ff#;;rJlllfl xl:-"'r maupun di akhiri,,r."rr5 iunf-"ry.aiakan kebutuhan manusia. _: bersi t primer, sekunder .uirun 
.tertier di alam semesta ini.-::"ah dengan 

5:rfr*t.lure'*1._,oiu, ;;r;.i;. masih jusa- =: ' embah selain daripada-Nyur f"-i..ian itu dianugerahkan Allah di- - , i,i kepada seturuir- 
Tririi, br;;;rr* berima, ;;il;; yang kafir.:: r:3. Allah-lah yang menciptakan *.,r.tu dari tiada1n.rr.lauOi ada. Oleh

- l::r#,offi*l*#*u'iiku, -"..ta keniaffi il;i;, manusia

-.--,::T;#'lr*l* iusa mensutus 
.,para rasul dan nabi untuk., kerin* ;r.""_i::,ffi *#ff1j:Iff{:y,Fi1iff 

ffif-.: *..r13, 
cinta Allah t.puaiiur.rriuii,o,uun_Nyu, 

r.bunuil* ,::-.kan dalam sebuah rr"oir-[riri, l,roho, ho*oo_nim;^;;r\X:' ' '' ' Zot yang mencintaimu, ot"ri-lrrrena-itu cintatah kaiian kepadaI.tanusialah yang seben"*;;.;r;r,k a.n manfaatyang luar biasa. ._,,jr#t,,liY", yang dibe,r.un-a,ur, rersebut, t;?u, untuk

Penyesalan Terhadap Or-Tg y.r,g Tidak Beriman
(eS yAsin 

[36J: 30)

s":gkatnya' ketika kita menyaksikan atau mendengar kedurhakaan' ; -- r. r urrl, maka s elayaknyalah kita men s,;:;#;::: ::, "r:.;-:..ttbesarnya;;;;:,;';;;"::;;;ff ";'#::;::r:?i,t';fri
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untuk menunjukkan perasaan yang mendalam terhadap kesalahan yang

telah dilakukan kaum itu. seorang mukmin senantiasa menginginkan

agar kebaikan itu tidak hanya bagi dirinya akan tetapi didapati juga oleh

orang lain.+**

(QS Yflsin [36]: 31)

'(i''";{,r\ A)i et};iC#KJA KV;i1.v/JuJ-\>l

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-tmrut

sebelum mereka yang Telah kami binasakan, bahwasanya orang'

orang (yarg Telah kami binasakan) itu tiada kembali kepctda

mereka.

Padahal jika penduduk itu hendak mengambil pelajaran dari kau::

sebelum mereka yang dibinasakan Allah, niscaya mereka akan benm":

kepada ajaranyang dibawapara rasul itu. Sehingga azab ittt pun trc".

rr.ritrpu ,o...ku, akan tetapi mereka tidak melakukan hal itu. sungg-.

sangat disayangkanl
kata yarau berarti melihat, memperhatikan, dan mempela'':

dengan mendalam. Kata ini juga mewakili pendapat yang merupa-"-

p..rglihutu, akal. Jadi, melihat tidak selamanya dengan mata, bisa t--.
a.rrgun akal bahkan hati/kalbu. Penglihatan mata memberikan infon:-,'

tepaAa akal kita untuk kemudian diamati dan dipelajari sehingga k. - -

dapat memutuskan apakah perbuatan itu layak untuk dilakukan ,."-
tid;k. oleh karena itu Allah mengajak kita melihat akibat k.*-
terdahulu dan memikirkannya, sebagaimana yang juga kita dapati d.-:-
firman-Nya:,'Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tult,;':* '

telah bertindak terhadap tentara bergaiah? " (QS al-Fil [105]: 1)

Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Saw baru lahir k;- , '
kejadian p"rry.rungu, terhadap Ka'bah itu dipimpin oleh raja Abr":-:'
Namun, Allah memerintahkan kepadanya untuk melihat '::'
penglihatan yang dimaksud adalah penglihatan pikiran b^'-r:

penglihatan mata.^ 
Penglihatan dengan mata yang dapat dipahami dari ayat ini 3l; ;]I

perintah untuk melihat sisa-sisa kejadian yang menimpa suatu i:,-::.
Ferkampungan mereka luluh lantak diterjang bencana. Kam: -'g-

kampung itu dapat mereka saksikan alam perjalanan pernia$ozl11 r.-i:u-i'

pada musim panas dan musim dingin.
Kata qui* berarti abad yaitu seratus tahun. Kata ini juga : -:'r-l
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kelompok suatu tr

iJrl*u;t#..riJf,t,j{xJ:i#::?Jilf.,ffi 3,T;:,fl}5i;
.a'**;"*ffi:ll11.Xlll#.rJ"r"iltr"[il1#i,_T,ffi gtrgT
tahun bahkan seribu iahun leUih

t+\ I ;p1 *i trot*oranya orang_orang (yang Telah kamihinasokan) itu tiada 
.kentb.ari kepada mereka.Allah sedang menujukanperkataan-Nya tersebut t.puoi--lrrriu saat sekarang ini dengan',encerirakan kejadian umar terdahuir. ri,u iiort ,.rvr'ii,u* saru pun::r'r mereka kembali saat sekarang rni friArp;";;;;i;"r,Ayat ini iuga memberikai f*g"rtiu, bahwa'-bencana yang:renlmpa suatu kaum itu bukanlah'untuk p.nu,,,u a"ri.."trrir, akan:tapi boreh jadi kaum yang lain akan ditimpa rnusibah yang sama atau:bih dahsyat karena kedurhakaan mereka. Sebasain

- : s e burkan dalam t,rrur_ffi)i r' i, o il*), i ri"#;:;;::r r{;:t,-.;gaimana Tuhanmu be,rbuit ,"rnrarp kaum ,Acl?, (yaitu) penduduk.,:rt yetlg memnuyltai,bangunan_bonluro, 
_yang tinggi, yang belum-'.rtuh dibangun (suatu kole t"irrlii irr,_cri negeri-nigeri rain, ,an"';:!t)t Tsamud yang memotong bitu-batu besar di tembah, dan kaum- ''.uut yang mempunyai paiak_pasak 

.(tylara yorrg"io.ryak), yang
:,',:;;;;:f:;s,;:*?:s ,t:i1i ,"g,,!, t,h *;;;; o,Ti,a banyak
ii r .r, ;;:;; ,ifff ,X[: iai;, j ;"ii ?,;,i,J_,,;;" ^, *,m ereka-: '-'r hingga saat,ini 

.sebagai p.tr.,uiun bagi umat manusia. Kaum:-.':fr?l memiriki teknorogi i"r*'ffiih dan kuat. Namun, mereka
- 

=ll 
JIii ;Tt: Jfl I:' 

L'r'-a' o.l,'i n gga r an ii;, ; ;' i4 es i r aga r
)e*,,asa ini kita juga menyaksikan negara kuat yang zalim'- rhancurkan negara 

116- vurg i;;;1,.namun mereka tiduk *u-pu: " : il rl,-# "T,H"l; ),y'l:": :, 
il- 

: 
n. 

", * i *ip,,;* d i ge mp urrabisan oleh tentara Rusia, nu_ro-;r#" Iffi"tff#fflla,kan semangat jihad umat irf"_.- grhkan negara itu akhirnya
':::1,:'li1 r'i ::::'*?i,"'* r'-'r'^,idak sanggup memberasecara fisik, namu.n a11rr. .a*s*-r."ffi;_'ir.# il:ffi:i;hamba-Nya yang berjuang di jalan_irr" ;__
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QS Yflsin [36]: 32)

1#;qi7ti'?9u6
Setiap mereka semuanya akan cliiumpulkan lagi kepada kami'

Adapun firman dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkart

lagikepadakamiuntuk*eneguskanbahwakaumterdahuluitusekali-
kali tidak akan pernah tembili pada mereka di dunia ini. Kematian

*.*putun akhii da; kehidupan mereka di dunia' dan di alam Barzah

merekamendapatkan,.uugiu"daribalasandosamereka'Namun,kelak
mereka di akhiiat akan dibangkitkan kembali'

Setelah Allah menjelaskan mengenai kebangkitan: gy d f, "'-.

a)W A.i Aan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepu't"

Kami.KemudianAllahhendakmenjelaskanbahwakejadianitubena:.
benar akan tennujud- iebab, peristiwa hari berbangkit ini banyak sek:-"

;;;;;.rgingkaiinya. Dal# avat lain Allah telah menegaskan f3["i;
biu"uturidenghidupkan kembali yang telah mati: Dialah .1.r;:-.-

menciptakan 1*oruriol dari p-ermuiaai' kemudian mengentbalii:';

(menghidupkan) nya kembali, 
-dan 

menghidunkalkeybali ittt odLi'-':

lebih muclah bagi-Nya' (QS ar-Rirm [30]: 27) Dalam pada '.'-

."iunlrtnyu ettah menjelaskL tanda-tanda kebesaran-Nya pada al"::

,.rr.r,u yang memb,rktikan bahwa hari berbangkit itu akan terjadr:x 
* -

Tanda-tanda Kekuasaan Allah Swt
(QS Yfrsin t36l: 33-3a-35)

tlb$ t: ra;iV tiGt i$t /5i'{2+t :'

,r#)i37q" #V J1 i *W(i14 :;
./^r\ < ,r/ -/ //.e ,7 t,, z- rr. .'r.. -l\2-j'1'1,! :ufixr fi9:1t'ad*: 

v:'* a\)'+u-.
Suatn tanda (keku,'oon Allah yang besar) bagi mereka adala':

bunti yang mati. kami hidupkan b"ii itu dan kami keluarkan ii'-

poionlo biii-biiian, Maka darip-adanya mereka makan' kant'
'iadikan piaril'o kebun-kebun kttrma dan anggur dan Katrt'

porrorkin poio,y'beberapa mctta air' supaya mereka dop";'
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rnakan dari buahnyr,j::_r*r,apa yang cliusahakan oleh tansan

, 
^ ^ ^: :: ::. 

Ma ka m 
" 

n g op o kih i Jii,,,, n, k b e rsy u ku r ?Tanda kebesarrr., a,.L _.^-_ 
-"-' uLwqrv uctryuKur(

_ ha, ;1;il[:rT*itJ::fl 
]ilT,:?:*1,$:,ir;3;lii:..T#:,:manfaatkannya.. Kita ta"ry"'trit* bahwa turuh 

,

^ : ;ilj#Ljilffii;;,Jh#];;,' ;;" d,;i';;"#1H, il,i,i ffffif
Oleh karena itu, t eniatlah man

: .l :, i;,l,lx',,fi 'il.'il, ti## d{ 
^' 

y ilil1lllil f i?,Tf I i'ilH
-:;!xTT,*91"':lll"';::;;k:i#:T:?r.'ffi ,"1"ffi:;f; ,*',ffi ;
.::;1il';j;ilT',ff ;H*f;#,f Tr,._,#X,m*;*#nf ;,XTit;

Sekalipun ya
..t oupuiH;lf,:'filil ffi,1'[f ]anah 

it1 rumput-rumpuran yans
: :,n u kaan bu m i. Ha r i, i,*," uiri ;;,,}Tffj:l,,lT,.::r.f rHifffi:jl;-::,ril,11,f,;: *r,ur, 

"r.r, r,.#rr r.u-ugui 
"ruruill 

"uugi 
mereka.

: rr.f ;:#T*i.ffi ttli {lff, 11"1*f,ffi ?* **fr : ;t*:t j
. . - r ., t,).#'fi [X-r:'J;ft fiIilli ffi nffi ,i,* ;; ;i;;' ;#"0, J;

rumbuh_tumbuhan ;*" ;;ffit,*r.rbrgi k;;;; dua: ada yans.'.',Ti! t-.,?;},H:T;.l*f *t,i*, n',:, ;,," o#i,o da n. a dr
d i i syaratkan da r Im i;;;:il; :;i,y ;j ;,,::;-;:;;t,;::;i; *;' ̂

t ::r;{ { !,r^!,:.:: :" 
i', ;' i6 s,,,- n,1, a n 

1 s s 1 : 

-r 
z r

: :ra khusus "l;:"fr:!?ilr*T ;:";::;*"r:;::::" :"t-kebun kurma.a3, inggu., ;; keduanya adarahuuatr yangtI.iTif"l 
H:',.?:T':'ii:? ;;; -,," iiu r."a,unya sebagai

jiiiid;,,f 
:i,F,T,,::tixl,"ffi,i:,#i*,ilffi{};,#T#' :;u,ka" ;+liliil1[:l o:,Y:,!1H1.il;I]#ff#l' ..:) a nakhiil. seqanqf<an i.rrkr,fr,.ry"Uutt rn buuh url- : I - '.&Ir buahnya yattu.:inabil;;; 

ooionrru yaitu karam. 
Jgur yang'::: utama terdahulu, r.;;;;'lii.*, ;;6;,*ril;^r pahala

:

:

:

:.l:
:

t:

)q-t



Tersrn Sve'ruA.wr Jilto r r

kebajikan mereka, mencoba mendalami makna daripada ayat l:-

sehingga mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang bes.:
disebutkan nama pohon pada kurma bukan nama buahnya, kare:,'
seluruh bagian dari pohon itu sangat bermanfaat bagi kehidupan un-i
manusia. Dari batangnya yang bisa dijadikan tiang rumah c;:
pelepahnya dijadikan atap. Adapun pohon anggur, setelah dian::.
buahnya, maka pohonnya tidak lagi dapat dimanfaatkan. Jadi. \...
menyebutkan dalam ayat ini sesuatu yang sangat besar manfaatnya b,=
kehidupan umat manusia itu sendiri.

Dalam sistem pengairan di sawah dan ladang maka dikenal der,:.
sawah tadah yang mengharapkan air hujan dan sawah dengan air rrig..
Oleh karena itu Allah berfirman: :roJ, 

"q q tifi1 clart K."

pancarkan padanya beberapa mata air. Gambaran ini juga kita temu.--

dalam firman Allah pada ayat yang lain: Apakah kamu r.:--
memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air .:..'
langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. (QS '-'
Zumar 139):21)

Pancaran mata air merupakan tanda kekuasaan Allah yang 1ain. , -'

yang muncul dengan sendirinya dan ada pula yang digali oleh mar.*. -
untuk mendapatkannya. Sekalipun air hujan tidak turun maka jang.-
terlalu khawatir sebab di dalam perut bumi kamu dapat menefl--r-I
mata air. Demikianlah Allah memelihara keberlangsungan kebu.-:-,:
hamba-Nya.

SelanjutnyaAl1ahmenjelaskanpulaa1asandipancarkannr.
tersebut: J);5" xi "*.e-l 

Y ot :f q t;l?Q_ supaya mereka .i.'.:;

makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh :.."::'
mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Semua ke:' .-,r
yang telah diberikan Allah tersebut hendaknya menjadikan m'. - ^
ingat kepada penciptaan-Nya dan bersyukur atas anugerah tersebu.

Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa Al1ah .,,:rE
menurunkan hujan dan rezeki. Jika tanah tempat tinggalmu tidak .-:m
hujan maka mintalah kepada-Nya. oleh karena itu kita diajarka: .--.e:

istisqd'yaitu salat meminta hujan kepada Allah. Kita memohon .=:urx
Allah dari segala kelemahan yang ada pada diri kita aS:: - tru

menurunkan hujan. Seakan-akan kita mengatakan: "Wahai - -- tt:

sekalipun saya adalah pelaku dosa dan tidak berhak untuk m-,-.:-rn&
hujan dari-Mu, namun dengan rahmat-Mu turunkanlah hujan , --:ln
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YAsiw:0, Juz::

::rakhruk yang lain. Daram sunah Rasururah Saw kita diajarkan ketika;:;ffi,#'i?,|':Hy' satat. i' ris) i;l,i,r membawa ..i,'*r, binatang
Namun, r."r, i,',1, lfill-lfy agar diturunku, rrr; un. 

-' "'
Namun, kecat '- r- ---*a'rqrqP dllal crtrurunkan hujan.

..,r bisa membuat f::lil ttk'o1o.gi p.:g?iran dari *,llut, t. rumah saat
:: e n gar ir k" ;;H*;;:l.ilffi j}:i::f ;1":L ;*ttiltkf:r:ncari rahu ,pl penyebabnyu, aui benanya kepada\ihrngga tidak reringat iedikir i.,;" ;,,,,.""-l':ttya r.epada pelugasnya.

:ffi}"r; ;Jf J#-I;,:J:fuf*[#nr*nl:r* xi?],*t
Padahal segala-sesuatunya oi ararn,ini teladi atas izin Arah dan:atam kekuasaan_Nya. Hal in ari.*".tan dilam nr_ur_X,u: Maka.:rangkanlah kepadaku_ tentang iur.*,Orrnr r*"^#,f"Iutah yung

' :nurnbuhkannya 
llaufah Ku-rlliq rnenurnbuhkurnyr: (eS al_

.', rqi'ah [56]: 63_64) ,raJi. ,runr;lr",ranya sekedu, uJ.orr, sesuai---'e&rl kemampuannya 
vaitu -"-uu,ut .,"r"r,-J"i-;;;;",, benih.

. .*:f ?Jff:xtt?:'dil;;';ru;i dupkan **0,i, *;buh an i tu
S eterah Alrah menyebutkan daram ayat-ay atterdahulu nikmat-Nya,,.:a kernudian 

+,[n T;;il;.ro:, hamba_hamba_Nya untuk
-. )\'ukur. Sebab, nikmat_nikrn"i ,""*.U*r, membuat manusia memiliki. ' rlnpuan unruk melanjurkan r,"rrilrrl:kan berrambah, r.b;i.k ;u";;;HlLlra' 

Dengan svukur nikmat-: :',ir?11g dan hilang.*x,r ' ----'*'*ran menyebabkan nilanat itu

(eS y6sin 
[36]: 36)

+r r4tiiL .er.lf 
;,: c $f 

.a;3

@t;,:i: j%aji*,Etr
'.faltasuci Tuha,
. t tt t t e nya, trr, t'r!,L! f 

Te I a h m e n c i pr a ka,n po sa n go n -po s a n ga n
rli,i mereka :on 

apo yong dirumbuhkyi ot"n-i,i,jin aori
i.,:asubhanrr"',r,;i;;;":*';:;:::::r;:;;:",::l:_"_r_

": r ' ' -rr'&n atas ciptaan+iyu ii ,i;;;;-;rta. ini. oleh karena itu dalam:.- ir?, dan mikraj dalam.r.;;';;;a, juga di awali dengan kata-"-: sama yaitu 
,fiT*-Ny;,- 

"ioior,u"i, 

- 
Altah, yang tetah

- '".-:..,trtankan hamba_Nya iqa uit"ra, fnl, 
.fl.,f{ri,,rn, 

iuru
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merupakan ikrar seorang hambl bahwa 
lanVa 

Allah. Zat yang memiliki

t.r"*pu*aan' Hanya kipada-Nya seluruh makhluk bergantung'

Kata ini ou"*p"i ariam Alquran dalam bentuk kata kerja yang

telah berlalu f il *-itr dun kata kerja yang se-!a.ng.berlangsung fiil
mudhcu'i'. Adapun ii" *'in' seperti firmai Allah dalam: Bertasbih

kepada Allah apa v""g '0" 
Ji fune11 dan apa vang ada 0i Uuil 

f!1,^a]^^UJsV, 
tSql, f)'r.Aunitan Jiit mict.hari' dalam firman-Nya: Senanttasa

bertasbih kepada Ad;ft;;v;ng ada di langit dln aPl vu"q ?du 
di bumi

(QS al-Jumu'ah iolr, 
"li jlai Allah sendiri befiasbih sebelun

menciptakan *utl't"-t-Xyu' Kemudian setelah Dia menciptakan

makhluk, n-raka seluruh *uttlt'"t bertasbih pada-Nya' Segenap isi alarl:

berlasbih dan akan 1"r* bertasbih. oleh karena itu, sewajamyalah

,rur.,.iu ikut befiasbih dengan seluruh makhluk lainnya'

Dalam tasbih yurg'otil'cikan Allah terdapat tiga komponen:

pertama, hendaflah bertasbih menl.ucikan zat Allah daripai;

segala sekutu'
Keclua, menlucikan sifat-sifat Allah daripada sifat ry$l"klNl:

Manusia disebut d;g"" kaya dan bersifat kaya' Namun' kekayaan tr'-

tidaklah ,u-u d.rgui sifat illatr yang Maha Kaya' Demikian jugai::'

dengan sifat sifat-NYa Yang lain'

Ketiga, *",,yuliku'l perbuatannya daripada perbuatan makhlu''-

Nya. janga.fuf, ."..otu"g me"yam'ku" antaia perbuatan Aliah deng;:

perbuatan airi, ,.Uu!ui^dut' \il tidak dapat iekali-kali menyamak':

antarakekuatanAllahdengankekuatan*u^tt,t,,t.-xyasekalipunselur'.:.
manusia bersatu'

Makadaripadaitu,Allahmemerintahkankitauntukmemperhatrk':
kejadian di alam semesta ini agar kita menyadari sepenr-rhr-'' '
kekuasaan-Nya. Kita -t'gttut"'i 6aUwa Allah menciptakan segj'-

sesuatu berpasang-pu'u"jui' Kita juga telah menyaksikan perkau'ii-'''

antara bunga buah kuria melalur penverbuka' .9:lI -111T' 
maur *-

buatan. Namun, -rrif, Uu"vut tugi Ol atam semesta ini yang kita ti;"
mengetahui proses' p.tr."rnu""s6iuku"rryu' Hal ini jusa diteael-'1,--

;;ffi f,.rrrur-Nyu di ayat yang lain: Allah menciptakan apa yang t'.-'

i,liot *"rs"tahuinya. (QS an-Na!ll16l: 8) 
1 ,L --^--^ ^^1.^ iq ,.tdn " rtff " 

ril{ii'{{il ?:X;;-,iffi ij:y s 
3kitarnYa - :*1,"T- #l

-. nyuau'i u ahwa b e gi tu ! lyat< 
kej a{r1 di^?'1i,' 

:T:'f;;ti,1 1".". ;3fiiliffi;"*il;;,;'ffi '"""e"tur'"i 
situasi i11,\?"*" "'

makhluk-Nya dan rrr"'guttt' dengan serasi' Padahal ketika
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melakukan satu percampuran bahan kim, .__r*
t[1T {,lT^,}x'ffi - ffl,: r,,5 r* ir,fi ,[,1 

if,, l' i,il n d en ga n

'"T-?, :;;:t',T,i; ,1}: Hl*rj ; : i ::tr ;:1 ;il' : i, ff 'ff ff ' ffi J il::19., banvak yang tidak ;til;#[X;,TI'"?'. Allah bahwa masihr\ata. ----\ sr\vr4,ur rr8r1uSla adalah fakta yang sangat

.,.r*?i'.oll-,lilT.menceritakan nikmar dan kekuasaan-Nya berkenaan
J a I a m mensarur *;fli; I ak a A I lah menj elaskan";;j; o.'u"rsaa n- Nva

(eS yflsin [36]:37)
@6aS i t'5 lEG, t jii,rij,<,;j

Suattr tancla (kekuaiLsaan)t Ui ro,
m a t a m ; r r: * i i rrfii,i {.,i' !? !..1, : r ! 

e s a I b a g i m e r e k a a d a t a tt
,"rl,r 

rrnrrolkan siaig dari malam r;;, i;; dengant mena mereka beracla clalam k;;;i;;;;Ayar ini khusus dirujukan kepadz: e nd usta i ajaran Al lah. s'J;;'";;;_:'_^mereka orang-ora n g ka fi r ya n g- lah telah beriman r..p"o, ,ri.rrlft;;tt"* 
yang berirnan kepada ,,rrun'

.;[T,:H1,,.1;|to,',6;;;;;;l:liffi 
n;T,l,,,Xo,u#::.]T,11Xi

sirng rauir;'i:ilTi::rffi;il;,,
' ; r m tidak s er amanva oi,.o,trun- ;;#;: ilIji'*i 2?:;,,f^r^"{^!i, -:ika disebutkan rbr;;:";;;, ;t dimaksud riung..oun maram.-nun' sebagian orang yang menjaiitun,r.ro ,i-tritffiir: Iawan dari
. ,I;iffi,Ir,:o,u:,iu; U-,,ol,n#rl, _Nya: setano iiii,*orom ctan

. 
."11,1., I#f T*:,1 {3i'' ;?;i:: 

!,'-,! 
:i''j r*, 

" 

*^..,, ^ dap a,. 
. _-_ .i antara r...'gounirng 

siang ia bekirja_ ,,*"iorr'li,Jtum ,utirg

, *i*;#i:':;###{i'#jiTri*x?;ff*,fi-#Hffii;
' " 

",?,"', 
",' fd',*r::: i: ;;) i ii o'i j, 

! : A I t a h n e ni a,t i k o,,, t u k*,.. .rtg okon *r|,"'rus 
sampai hat'i ktamat, siapaiah Tuhan selain

,ir,, 
", 
iffii,,! r,!: ; ;;;f ; r,,",: :r * 

" 
o, i 

" 
*,, i 

", 
;, a p a k a h- " enlctcrikar riruk*u siang itu r"rrrl:?-ngkanlah 

t"prao6, jiio
menerus sampai hari kiamat,
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siapakah Tuhan selain Allah )ang akan menclatangkan malani

ke)adamu yang kamtt beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak

*L*prrhotikai?" (QS al_Qashash [28]: 1t-72) Masing-masing dari

siang dan malam memiliki tugas.

Ketika Allah menyebutkan malam pada ayat di atas, maka diakhiri

dengan kata: JI,*J 'jai ttdakkah ntereka tnendengarT Sebab malam

adalah kegelapan sehingga mata tidak berfungsi dengan baik. Adapun

panca indJra yang dapat dipergunakan adalah telinga untuk mendengar.
'sedangkan 

t etlt<a aitatr menyebutkan siang, maka ayat itu di akhiri

dengan: 
-J)f+ 

:loi tictakkah ntereka melihat? Sebab pada siang ha,

mata dapat berfungsi dengan baik untuk melihat tanda-tanda kebesarar-t

Allah di alam semesta ini.
Malamdansiangsalingmengisidanmelengkapibukansaling

berlentangan, sebagaimana yang disebutkan dalam finnan-Nya'. Dent;

malam apabila merttttupi (caha1;a siang), dan siang apabila terttrtt

benclercuig, clan penciptaan lc*i-laki dan perempuan, sestLnggtl,t.t.;

usaha kamu memang berbeda-beda' (QS al-Lail 192): la)
Kata cts-salakh yaitu mengupas kulit kambing' Adapun 1.ang

climaksud dalarn ayat ini adalah bahwa kedatangan siang seakan-akr:

mengupas kegelapan malam. Hal ini untuk menunjukkan pergantr.,"

mala-m- dan siang yang perlahan-lahan sehingga manusia trtl'..

merasakan perubahan-ituiecira drastis. Sebab, jika siang atau mala r:-

berubah ."iuru tiba-tiba atau sangat drastis, maka akan kacaul:, .

kehidupan di muka bumi ini. Demikian pula sebaliknya, ketika datr:"=

malam'perlahan-lahan menutupi siang. Layaknya seorang yang sed:i: ;
menguliti kambing dengan perlahan-lahan dan penuh ke hati-hatian - - -

(QS Yisin [36]: 38)

't;,r-!;i t/i )"y a:,:t4i ?i- c* J''''rG
Matahariberjalanditempatperedarannya,Demikianlalt
ketetapatt yattg Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui'

Matahari adalah sumber cahaya untuk kehidupan' Ar a:

menunjukkan bahwa matahari berputar pada porosnya dan ber'.--''

pada tempat yang telah ditetapkan Allah. Petputaran itu mentu' '-'
perhitungan setahrn selama 365 hari. Oleh karena itu, kita dapat rt''= -r'

puru p"idrrduk Mesir k*no dahulu membuat lubang di tempat ir;*I
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:':reka sebanyak 365 untuk memaksimalkan serapa n cahayamatahari-:t untuk menghitung jurnlah hari.
Sebagaimana juga kita ketahui bahwa banyak planet yang mengitari- ':ahari vang disebut dengan bimasakti. B;i;;i"h ,#;ri pranet itu-:r 9 planet yang ada dan yang terlauh adarah prrio. nouk terdapat- *:ung antara .a1,r dels.an lainnya dan gugus; i;i b^ukantah tu;uh: rr )/ang disebutkan airam Alquran- seuiu]setururr;rrr., itu berada_:-:m langit dunia.

- =Sttiup 
planet berputar pada sumbunya sambil rnengitari matahari.-: ' perputaran bumi pada porosnya disebut Jffin .u,u hari,::''ntara petputaran bumi terhadap matahari disebit dengan satu- -:.. \alnun. pada planet MerkuriL

, : . rn g daripada mataiari, r.h,re;; ;;;d:T::ilX1J[Xr], ] rt?il, . dibandingkan dengan hari ai Uirini,
Gususan planet di sekitar mataharijuga bergerak di jagat raya ini- -' ''rn kecepatan 12 Mil/detik. Jadi, *r1irru.i urig.rrt pJJ, sumbunya': :3ra surya semunya bergerak mengeliling, _r,t'ufrurr:y"rg menjadi:': ':r'aan adarah kekuatan apakah yang membuat tata surva itu: :- ' 3rak? Semua itu berjaran atas kekuasaan Allah yang mengiliiriH,:riSi, ini dengan_sangar rapi dan serasi. semuu;;-?;;;;r"k hingga:'":-r 

'ang telah ditentukan-Nya. oleh karena itu ariai berfirman:', ..??uhnya Allah menahan lingit dan buyy supaya jangan lenyap;,.rttggttlt iika keduanya.akan-l-eyo!^ti!?f oio ,"oror-g pun yang. ' -ttenahan kedu.anya selairr Altah. rbs ra,nir" fJsl, +rl"-f akiir ayar ini AIrah mengingaikan r.itu'tun*, Diarah yang':-'-'.-ia mengafur alam semesta ini. ft t-N, J_rir 
-,J)) 

cremikianrah
. _.:.r, vang Maha !7kasa lagi Maha Menge'tahui. laai, seluruh-:":.:: d.i jagat raya ini ada-lah l.rgu, takdir dan kekuasaan Alrah-': 

-- 
' '' oleh karena itu kata ar-'aziz singat tepat disebutkan dalam ayat" :::ab. Allah adatah Zat yurg Miru r"" vr"g;;;k ada satu'" -;_: pun yang mampu menandingi-Nya aputali _.ngufunUn_

(QS ydsin t36l: 39)
,\ /?,

9t t$r );;i(',,6 vjraxJ:i";1j5
t,' 

'j,' f:!:,:::lk* bagi butan manzitah-manzitah, sehingga: c,tttt dra sampai ke.manzilah yang rcrakhirt kembaiitot, aio
se0agat bentuk tandan yang tua.
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Setelah Allah menjelaskan mengenai matahari sebagai sumber
cahaya kehidupan, maka Allah menceritakan pula mengenai bulan.
Kedatangan bulan adalah untuk mengusir dan menghilangkan matahari.
Sebab, bulan memantulkan sebagian dari cahaya matahari yang bersinar
pada belahan bumi yang lain. Dengan demikian bulan menjadi teman
bagi mereka yang bekerja di malam hari, sepefti satpam dan mereka
yang berlugas pada malam hari.

Bulan bergerak pada sumbunya dan mengeliling bumi. Perputaran
bulan terhadap bumi disebut satu bulan. Keagungan kejadian di alanr

semesta ini digambarkan Allah dengan firman-Nya' lt't li'i? tG ?
sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia
sebagai bentuk tandan ))ang tua.

Kata bf-p berarti pucuk putik buah pohon kurma yang

berkembang semakin hari semakin membesar hingga akhirnya matang
dan lambat laun menjadi kisut.

Demikian pula gambaran dengan terbitnya bulan yang muncul dar:
anak bulan yang sangat kecil dan tipis di ufuk barat pada hari pertam,
munculnya. Kemudian hari demi hari bertambah besar hingga c,
pertengahan bulan penuh menjadi bulan purnama. Selanjutnya bulan r:*
berlahan-lahan berkurang setiap hari hingga akhimya mengecil d::
hilang kembali. Demikianlah Allah mendekatkan pemahaman manus,:
khususnya bangsa Arab ketika itu, dengan sesuatu yang berada ;.
sekitar mereka sehingga memberikan pemahaman yang utuh pula.**=

(QS Yffsin [36]: a0)

3):"'J1('i5.ai t;i iY G;'..rui\
@aru"*ck)rar

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malari:
pttn tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredti'

pada garis edarnya.

Si Fulan tidak dapat menghampiri si Fulan, apabila orang '.--:
dikejarnya itu berada di depannya. Demikian jugalah dikatakan 1,.- ., :.

matahari tidak dapat mengejar bulan, sebab bulan berputar dalan: .", -
bulan sedangkan matahari di kelilingi bumi dalam satu tahun. Den-.--'. *:
pula dengan malam dan siang yang sangat tergantung dengan perp*::- l
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:atahari dan bulan- Dapat dikatakan-bahwa siang adarah matahari::'iangkan maram adalah anak urr.*"or"r, tu..ruli,irui*autu_ ayat ini:..eburkan bahwa matahari tidak ;;;
:*Jx,L#ndahuluinva,'"0"*'x,L:llLffixtlTf ffi'f Hll

Ketika Allah menginformasikan sesuafu kepada manusia, maka;:iadang akal manusia dapat--".urru-iry, iuri*teriadang tidak.:=:tan akal dapat membuat **u, i"n.rtu unfuk memahami informasi_.:. .{llah iru dengan tebih mudah iugi or.h k;;;;;lil,orun* ,ur*::rikir pada alam semesta ini akan sampai kepada kehendak-Nya.-:rrru,, bagi orang yang tidak memahaminyu-utrr^_engingkari,

:-$::Jiapun vans terjadi tidaklah membeiikar, ,,r"r.tu pelajaran

{r'at ini merupakan jawaban atas- 
= 
: Earakan bahwa malam -"rourrrru, 

t3,x*#"Li;i"fl:t 
ffi 

-J"?lf
'-'- tanggar ditetapkan dengan -u.ukrryu^maram. Sebagaiman a pada: : -:inrian tahun arau. ,,uriknyu ouiu, nr-adhan 

-JrtE 
iutun puau-: :rr hari' padahal Alrah ,,.r.iprutun ur*i u..u.rirrlurirr, sehingga-,.:r&h dikatakan 

_trahwa .u'fu. 
-'L.ndahului 

siang atau siang
.- -' :ahurui maram. Karena tiour. uJu yang saring mendalului di antara:--:'\'?' Jadi, ayat ini untuk mgnunlukkan kepada manusia bahwa

,".jilr,Orl]ar. 
bukan untuk menurj;kk;, siang dan malam yang saling

\ara 'vasbafufin berasal dari sabafua yang berarli berenang dengan-:-:''r' 1'ang perrahan. Demikiurtah piunet di alam ,";;;" ini yang- ' -: rpuh poros mereka daram [.J"pu,u, yang sangat ruar biasa
,., ._,i. 

nanrun keliharan sangar lambar iryrt nyr-;;;"rrn* sedang
.- rpat Juga kita na|1mi 

fen.gan memperhatikan perkembangan

. 
.i.11nlir"."|r}1-o,li^,1"rrr"1i?"r, -;;k; 

pertumbuhan itu lerasatambat bahkan ..uiur]irui"dil"ird#'il?:ffiji,,r;#;fl:l
: i:;:l #"*|"}}?f .';'". : : r ?.lt I f 

.,""ii,h s e ti ap ;;; N;;;,," :" pergi meninggalkm urut ti,,;#;",.r"r:ffi,figilX?
' -:rnq. maka kita akan melihat pertumOutr ann)layang begitu cepat.
. :-:i:Tlf:..*::n*:'1ls vant Lenghitung waktu dan: -rr'\'o dengan seksama akan teras"a ,*;i]ffi ,ilffiXr, o[1,:u sedang diburu pekerjaan, _"t" *ri.,u baginya sangat cepat. .radi. kecepatan waktu b;;;;;;*!ut ..rutif dan rerkait erat
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dengan kondisi yang sedang kita hadapi.***

(QS Yffsin 136l: at-aa)

4#ilfur@t p#i4Ai ed";'6"6 /'?'"t;'

,il *l'rfi:. & i; i e<it ;fr* r; "V T' t,{i-c
r@ * ;5,(6tV1,3,

Suattt tanda (kebesaran'L Allah yang besar) bagi mereka adalah

bahwa kami angkut kettrunan mereka dalam bahtera yang penttlt

muatan. kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai

seperti bahiera itu. jika kami rnenghendaki niscaya kaili
tenggilamkan mereka, Maka tiadalah bagi mereka penolong dart

liaot puto mereka diselamatkan. Tetapi (Kami selamatkan

*nrikol Karena rahmat yang besar dari kami dan untuk

memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

Pada ayat ini merupakan tanda bagi mereka yang kafir dan k-''
orrng-orurg yang beriman untuk mengambil pelajaran dari tanda-tat-:,

ters$ut. fa"Ou lni memberikan kita keyakinan bahwa Allah ada"'

satu-satunya Tuhan yang patut disembah'

Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib ra ditanya: "Apakah k:::'-

mengenal Tuhanmu dari Muhammad? Atau kamu meng': l
Muhammad dari Tuhanmu?

Ali menjawab: .,Aku mengenal Tuhanku dengan (pemberitah-'

Tuhanku sendiri.
Kemudian datanglah Muhammad menyampaikan kepa;'' -

keinginan Tuhanku dari diriku."
Llakna at-.fulk berarti sampan sedangkan al-mas-vhrtn berani " -- -.

penuh sesak. Adapun sampan yang dimaksud adalah sampan nabr )'--
as. Allah telah menyuropuikun wahyu kepada beliau untuk mel-- -
sampan, sebagaimana dalam firman-Nya: Lalu Kami l|t1l.''-''
kepiclanya; ,,Buatlah bahtera di bawah penilikan dan pe. -,"

Kami. " (QS al-Mu'minirn 123):2l)
Sampan itu sendiri merupakan tanda kebesaran Allah. Jikalar- - ;J

tidak mewahlukan kepada nabi Nuh untuk membuat sampan bag"-:--:'i

mereka akan menyelimatkan diri dari banjir yang menengse.'.-'',f,

bumi itu? Maka akan musnahlah kehidupan manusia, sebab tid"''' ';u
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.:ng hidup di antara mereka. Jadi, wah::rrupakan kasih sal
: r da kebe su.rr- NyJunsnva 

terhadap -#rfi] "1, Tl,"?;r'il:,ffi #
Setelah Allah mengenalkan kepada manusia cara pembuatan.:r1rp?fl arau perahu. ,it u ur.ui ,rnrria melakul<ui inourri untuk: en_sembangkan 

. 
perahu itu. s;;inssa ;;;;^ r,#r;r, ini kita:':n1'-aksikan kapal-kapur tuJ.r r-r* d,rr.. oi ror"".1, dralayaknya.rr* putau vang sedang u.rlrl,un.ornourii p;il;;;;; iersebut rerus

-,:kembang 
t,irggu saat ini. L,f,u Oufrrf , ,rr;ri; ;;t ,.rgrnOrlLrn-pan angin pada ruvu. p.ruhr rr.*r,r. ;;r; #i"i;i kapar besar_ Jorong oteh uuring_uuii"j";*, digerakkar";.r;. Sekalipun_;:rikian. maka rerap ,i;u trplt ;ir-U!,1rlu, aras izin-Nya.Di dalam p",uhr. i,u"r,i r"il iil 

'u, 
;;il;;;enek moyans

- 
'nusia untuk kemudian r".i"-;;Jfu;n'k"h,drrun 

hingga saat ini. oreh' ::ena itu, pengerrian kata ,rrriri-t^tu. 
?yutini adarah orang tua atau

- : *"#ilt:o 1,118*.031," 
;;;"-i;hirrarr ;il;;'Ju.u hinggu

Drgambarkan prl-r p.ruh, ;;, dengan penuh sesak. sebab Nabi Nuh' Jak hanya memba.wa *",,*ri.'vujng berinran akan rerapi seruruh'-'':uhan manusia t"ror. r.i.iuh'';;;. rersebur hirang. .it<atau rioat<,I 
,, 

I l,r, d;' ::[; 
j'l,flll;; 

:i; i 
j1$ 

1 d; 
j 

i il ;' u". #i, h a n h i d u p

"',1i,,1,^!:,1,:1,^,;^mrx;;x'.".:.:';"#)f ,:ry;;:;';#:;
^erirta) iqs Hia [r ll:40) - ing binatong sepasang (fantan
>elanjutnya Allah- -rrgingutr.an hamba hamba-Nya agar tidakj- :', a dengan kendaraan_i#;;;;;. 

".r"uril...a.i)r*i,_*" kita

_ i}[il]i:;lJ';j;;,xH 
ffirlvu,e 

u.sii, il#;;, pesawa,

.:.'i,?i,ij#rd:rf .'il;;;;;;:';;1T;1lf ;:i';;t;l*T:f#l

::::it::::i:

:::::].

307

I.Iaka benarlah finnan_Nya: o:fu- i \.) & ei tu r+* U al,''t kami menghencraki 
-rtiscaya kami tunggeramk'tt ,ner"ko, *ako;'t 

.bagi mereka penolong ;r, ;;;;; pttla ntereka cliselamaftan._: kata Iain. jangarrtat-r "tenikma-tJn
- , -- Jirirnu ,.n;roi[un ru* orr-ne;;;Ji:ir1ru:?.Ji:i:rrjl;l:'rrlr dan merupakan pencipruniu'. iruuu. kerika kecerakaan itu- - maka seakan-akan ,ru.o -"..ka traat pernah terdengar sebab



!-----

Tl.lsn Sya'nawr Jrr-ro r r

tidak ada yang dapat menolong mereka.
Tidak ada suatu kecelakaan yang dapat dihindarkan oleh manusia di

kala berkehendak. Ketika manusia ditimpa kecelakaan maka spontan ia
akan befteriak sekuat-kuatnya dan meminta pertolongan dengan orang
yang berada di dekatnya.

Yang dapat menyelamatkan dan menolong mereka hanyalah rahmat

Allah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat selanjutnya: $ t;-r'ly

f j\ 6\;a1 tetapi (Kami selamatkan mereka) Karena rahmat yang

besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup santptri
kepada suatu ketika. Keselamatan itu bukan pula berarti bahwa mereka
akan kekal hidup selama-lamanya, akan tetapi hanya untuk kehidupar
yang terbatas. Kesenangan itu untuk masa jangka waktu yang tefien[
pula, sehingga kematian datang menjemput. Kata hinberafii waktu vani
tertentu, sebagaimana yang juga disebutkan dalam firman-Nya di ar.:
larn Bttkankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedot: a
dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebfi? (QS a.-
InsAn 176l: 1)***

(QS Y6sin [36]: as)

@ t;?i Ki Kfr-c, 
-&i'6 

\i t;ii ? ;a.ri{_t
Apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kcunu akan siksa
yctng di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya karnu

ntendapat rahmat", (niscaya mereka berpaling).

Huruf iza berarti ketika. untuk menunjukkan sesuatu )ang :...--
benar-benar terjadi. Adapun yang dimaksud dengan mereka daiam ,','
ini adalah orang-orang kafir. Setelah itu datang pula kata qila.:::,-
dikatakan, dalam bentuk pasif yang berarti umum. Jadi, a\.:: '-
memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengine;-..,:-
menasihati, dan mengajak orang lain kepada jalan Allah. Seakar--;:
Allah hendak mengatakan kepada hamba hamba-Nya yang berint:.. ---"
mempercayai ajaran yang dibawapara nabi dan rasul: "Janganlah o:' ,:r
merasa puas dengan keimanan yang ada pada diri kalian sebelunt ..' -r:
juga mengajak orang lain untuk beriman seperti kalian. Kamu s.- i
berlugas untuk menyelamatkan manusia dari kemurkaan A1i.: --aT

azab-Nya." Ini adalah bentuk pengharapan yang ditujukan ::rr.ri
orang-orang yang beriman untuk mengajak kaum kai-. r*u
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:-:nperingatkan 
merek a dari azabAllah.

,..,;oT# fillf i-"4 a'neun ;<l' ,*. 6 siksa yang dihactapanmu
..i.rhann-,o o^r- \?:u 'u",iu akan dimintni Ad'^--

I_-."-r_ r**. ..'nr.?u, 1i' "een'ff s: j"l t,lr, L1,, A r r ah rr.i*r,r.lns'.#ki"ili.'i;''jl- l:i.kr .merasa,blhwa ;il,]i,#':i;rangun. -'"'- oan merusak pola kehidrorr";;;;'l,ln_,-- ;, urrg ttrlilll

- -'tl_o?t:na iru. mereka berupaya der

:..,iJ,-ii'i:,Hi"l*::,,^;A#iii1fll,,;:,:;::ll,!fi 
lT;if'.. -:e-nl;tu.,,- r, _;,,, 

:::-..1 y1 I "J) *,;;;r : I ^: ;::;: o 
y " :,y,* ",, 

g * s i o,, ;, o"' 
.i febenaran) ;;;:' r;;:;:;",,;:;;!,,, padahal i,tti' *","k,

" ''- f irls yang beibuot;";;;;;":"iAZ"!::?h .lerapa kesuctahan
. : i n i 

^, ni u* ua' 

oJ 

!i!*ffi' ! :i?) a n -N am r r) ii ", 
oi"'':' rrr men3awab neftanyaan ..0'.U#','\'dmtL2'/l: 14)

r l, lr',:" ffi ; J.liil# i*',?..*:,H:l if.! ffiT ?}i,T
roatangkan tanda_tanda

i 'rbannva. Sedangkan "rt-; ;r'";:;',,,,.'nun 
dimintai perranggung

:: ;.i41-31 yrrg kuri, ""J;; :: ,":'. 
stksa vang akan darang adarah

: ^.nasakan i:,#il, 
peroteh dari kisah_kisah_umat ,".ounr,, ,un*

:::;::;:i:::^Tt"[1,:i*"ru**#.m.x#rH
,::;:tz,::;#:;i,##iiff;i*:T,T;1ffi 

:ff ,;.:Tt

[ 
.p,r,il,ffif*W;*,,rx*

ffi
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kekuasaan-Nya yang baru agar mereka beriman?1" Ketika itulah ayat ini
menjawab: 

""ei:, W \-iC \1.*r:q1 ;; f n g.A G1 clan sekati-kati
tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan
Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.***

(QS Yisin 136l: a7)

;$i i ;;t: tiy U:;'- i$i ie {;,i ti q\}r; fr u_t;;,\' 't #,y -:-Jl A sy3o5 x'i i\i j J
Apabila dikatakan kepada mereka: "NaJkahkanlah sebagian dari
rezeki vang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang

kafir itu Berkata kepada orang-oratlg yang beriman; "Apakah
kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Altah

menghendaki tentulah dia akan memberin,va makan, tiadalah
kamu rnelainkan dalam kese.catan ),ang nyata. "

Ayat ini menjelaskan pula bentuk keras kepala orang-orang kati:
yang lain. Mereka suka sekali membolak-balikkan fakta, sehingg.
apabila datang seseorang menasihati mereka, maka merei:
membantahnya: Apabila dikatakan kepada mereka; "Nalkahkati;;::
sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadaruu", Maka ot.uti:-
orang yang ka/ir ittt. Berkata kepacla orang-orang yang berint,;,
"Apakah kami akan memberi mokan kepada orang-orang ).tm!.,.:'
Allah menghendaki tentulah dia akan memberiryto makan, tiodt;.'.;
kamu melainkan dalam kesesatan y-ang nyota."

Mereka mengatakan bukannya kami tidak mau untuk memba: -
orang lain, tapi Allah sendirilah yang menjadikan kami tidak r:,,_
menolong orang lain. Jadi, kalau kami berinfak untuk mereka malal:,-
kami adalah orang-orang yang salah. Jika Allah berkehendak. n:,...
pastilah Allah akan memberikan makanan kepada mereka. Demikra:-,,-
keras kepala orang-orang kafir itu dengan memutar balikkan fakta.

Bahkan bukan hanya itu yang mereka lakukan, bahkan me r:, -
menuduh orang-orang yang beriman sebagai kelompok yang sesar j '.

# Jfu fiarlalah kamu melainkan dalam kesesatan yang

{---
g

E

I

ilaahasuci Allah,
hai orang-orang
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:-3e,on1/&' Karian telah memberikan *uk1l kepada orang yang Alrah

= l?I1r:lil,ri,:0, _"k";;'i;; 
.,._,r,, 

;:;J;, ;"?J,,, un rcn*
.{llah ,.r,r^ , -^!tu, 

orang_orang yang berimurr. 
_--, _r""*.

.::"i11il:'li}'ft',lf;f,m:1ruf ,"."#H;.emberikanrezeki
--iLrlj dengan t;;r. nr.rurr,r'ri*Sgnendaki agar karnu saling
,:na dengli. Sehingga ri ,,irri, r.;ft'"-#i.i,ilftL11rr:::, ffI''' a tidak pemah *:T:u dengki a.ril kekayaan si kaya. Bahkan ia

-::rsrirp agar kekayaan orang kaya itr' :-:pratankekayaannys.*x* ' J terus berlanjut sehinggu ,u

C (aS yasin 
[36]: a8_ae_sO)

I "+:@a* K"g;jivus;;,j6;

I :@5'44&"ir;i;-",:;i;

IT{

OIeh karena iru Allah berfirman: e; egfr i.",t_, t;+, Yt a:k s

311

..:::::

::::]:
:.:::]:
::::li

=

-

:::

-



Tersn Sye,nawrJu-n u

tJ*i" mereka tidak menunggtt merainkan satu teriakan saja yang
akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, bahkan
boleh jadi kiamat itu datang ketika mereka sedan{mempeitikaikannya.
S9bab, tiada sulitnya bagi Allah cukup hanya dingan sekali teriakan
shayhah, maka kiamat itu pun terjadi.

Jadi, ayat ini merupakan peringatan atas orang_orang yang lupa dan
melupakan kekuasaan Allah mengenai hari kiamat dan f,ari berbangkit.
Mereka yang telah disibukkan dengan perdagangan, pertanian dan
segala macam urusan dunia itu. Kesibukin meieka hingga usia terus
berkurang dan mereka tidak menyadarinya. Ditambut 

""p"ta 
clengan

pengingkaran mereka terhadap hari kiamat.
Kata ta'khuzuhum/membinasakarr menunjukkan bahwa kiamat itu

datang tiba{iba sehingga manusia tiada sempat untuk berlindung.
Kebinasaan yang terjadi pada hari kiamat pada siat itu sungguh sesuatu
yang luar biasa, sebagaimana yang juga ditegaskan dalat ayat rain:
Mereka mendustakan mttkjizat-mukjizat Kami kesemuanya, laltr Kc,rti
az-ab mereka sebagai azab dari yang Maha perkasa lagi uah, Kuctsti
(QS al-Qamar l54l: 42) Kiamat yang datang tiba-tib1 itu membr,ia:
manusia terkejut sehingga mereka tidak sempat berpesan kepada sanai:
familinya. Tidak ada waktu untuk menyeramatkan diri dan melindr.rnE.
keluarga ;-b'-t elf Jl \1 dan tictak (pura) dapat kembati kepti,;..
kelttarganya.

oleh karena itu, hendaklah setiap orang mempersiapkan dirrr: .,
menghadapi hari kiamat tersebut yang datang tiba-tiba. Ai.,.
merahasiakan waktu hari kiamat itu terjadi agar manusia Ser,flr1::_
mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut. Bahi.:..
kematian adalah kiamat bagi seseorang. Sebab, orang yang re-,-
meninggalkan dunia ini tidak lagi dapat beramal. tidak dapai berrau':.
dan tidak dapat melakukan apapun juga.***
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. :adaan Orang_orang Mukmin DiHariKiamat
(QS Yflsin 1so1: sr_sz-is;

i ira t+n 7l_- --:P_yre \y, Ob,
..,-, o 2 /

-- - u'rl!l.; .';e""UJ ty+t6\iij 1!- :A(ei$,3{.}I<,X,$i 16,;;1 );j\1 tGV ;# e
1-.u( ,-,

- -wnnlo *ortri" 
'w6o' ttLLtILU rtoa-fiba mereka berdiri menunggu

E" ;,,;;# :: cf l+ r3'b -"4'4'J1-JL
E ;;;;;Z';,sangkakata' Maka ilba+ib.a y"rko r,"ii,o, dengan

G brkata; ,:10;ib!*l'.(ryenuiu) kepada Tultan mereka. MerekaG" *-*, , ^._._,,ai celakatah kami! iroookot, wri *|"*iioost itton
E ffi;'"f;;:;f:ot tidur kami (kubuy)z " r1tr,n"i,,,r"ai7Z,iruo

E ;#;":ll,ffr,y'ha Pemurah dan benarta; ;;';';:;!;t(Nya)
E 

__-." *_;:,;: rc,riakan itu setain sekati.r"ri"ir""i"jr,Tfim 
tioo_E uoa mereka semua dikumpulka, t"po_aJ,t*i,.",

E-"'ff?:?:?f#a 
vansditiup oleh mara.ikar rsrafir. rni adarah tiupan

B;ru::ys,l?#' 1"*1?-ff Trtu. *[m; 
"ffi

1ffi;;",,1^!"rodisebutkan 
dalam fiil;-N;;' iiilil,,, ditiup

-.,o,,,rr,,_ *::.'.-:li 
lag!, maka fiba_tibo mereka berrJiyi wDb,,. _^-.

.:ri, peftanda 0",,11*lri -.fari- il;;; ?J,i, "o1i,r;ilfr",:t
r, )i#';;["T:iJ[:; 1,* n***o# ^i,,n 

";?;il,,,*
ri.l),^ L- - .. , '.

' -' :, ! !li{ "..7:'ui 
"o{,...'::;, 

ffi l* il T;i" i t u n me mp erc ep at d irir ,.,,n\a. Kerika 
^^{!;,:*""f1,11:ia1i .11raju, i.r"uie a"n: nr a Kerika manusia diu'rer.irri", ffi dilxl ii.lffi 

-_fi;
nelihat kepada hakikat 

",;;;".;"iahit yang-..Uuniun rcnooclam r^r^,- }t' Layaknya seperti

: -'nan' Kerika it,rah mereka il;r*'"H,l"['r'T"^:r,,#
. ..,,^ffi:;f:T}?,..#ll,lll lt_,,".,*"g"o"n atas diri mereka-:,r ,r?SUk neraka. M;d: i,;? ,lffiifrffiT,lil :."#.--agairnana di dunia. nrf iri *.rrrjr*r: penyesalan frrg- -':daiarn yang keluar Ou.i ,rirr'r.r.Lf ,.rairi

' ' 'i,hrt vang sebagian rengger"* 
-0"j.[ 

ffi#'ifi':J:o*:['
, _:;l:u 

,;::ff il 
"o"r"r,"i,ii#,,11, o.nru, orans yang sudah

: ..nan Kerika ,r,;i",1:^:::T ,** 1"*.;i;i;;"il:n baju

: .,,i1. anehnya mereka
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yang membangkitkan kami dqri tempat ticlur kami (kubur)? Mereka jr.rs.
menyadari bahwa kematian mereka adalah tidur yang sesaat. Tidur'ar::
setelahnya pasti akan rerjaga kembali. Setelah beberapa saat mere k,
menyadari seraya berkata: JJLFI Jb)'#11 'ri) 6 tj inilctlt .t,,;, :
diianiikan (Tuhan) yang Maha pemttrah dctn benarlah rastrl- r.;t,:
(Nya1.

Allah telah menetapkan bahwa setelah kehidupan dunia dan alan
Barza\ ada kehidupa'yanglebih kekal abadi yaitu akhirat. Bagi merekr
yang berdosa dan ditangguhkan hukuman atas mereka, maka akhirr
adalah tempat mereka unfuk menerima balasan tersebut. para rasul tel*
mengingatkan mereka dahulu di dunia dan merupakan nilcnat bagi
mereka sebagaimanayang disebutkan dalam firman-i.Iya: Kepada knn
(iiyt dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga'maka kF
tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya). Maka"nilcrnat TuJ,-
kamu yang manakah yang kamu dustakan? (eS ar_Rahmdn [55]: 3l]d

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa peringatan d;ri;""-l
azab Allah adalah suatu nikmat yang didustai. Dise-but dengan "hakarena peringatan itu datang sebelum datangnyaazab terseb"i r.oul
dunia mereka masih sehat dan kuat, masih mlndengar dan melihr {
masih pula memiliki kesempatan untuk bertaubat dai memperbaikifil

, Jadi, sekalipun disampaikan daram bentuk wa'id/ania*on d
sebenarnya ancaman itu adalah suatu nikmat, agar azab iw ia
menimpa dirinya. Sebagaimana seorang ayah memp-eringatkan -{agar belajar dengan tekun agar anaknya itu tidak gagal da-ram uiia- I
,,o^xi:l::,*11ffiI*l;,i:"*ffi ,fl:?:1}H;illi},X,Tifl

Tepsn Sye'n-rwr Jrro r r

hadrr di hadapan Allah. Semuanya datangmau tidak..ru.., *.rellildi hadapan-Nya. Sebagaimana yang telah disebutkan p"d. I
sebelumnya: ilrai U*, &". '! -,,S at, seriop met.eko sept,
dikumpulkan lagi kepoda Kami. (eS yAsin 136l: 32) H* -
menunjukkan semuanya hadir di hadapan Allah tanpa terkecu.. ' , "

(QS Yisin [36]: 54)

?Str: .-.:2- C *y<;*.i; (4, _5, !,
Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit
dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah ka

kerjakan.
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I -.,-3".1^t:: 1y1 
ini AIIah hendak menjamin ketenangan bagi orans_

I ffii }lf-nt,"an bahwa mereka ,[uo .",dil;;iil ketenangan.

I ffi;l;"#ffi;[* memperoleh nikmat sursa, sebaliknya orans-orans
I _'I:,_,_^",o,.Itan karena azab nerakatelai pula *.rJ*i mereka.

3 ,;':;";*;X,:* Allah mengatakan: "Maka'pai, irri-,* seseorans

36;"f;"Tl:r:o* sedikit pun dan kamu, tria:k'iioor^i, kecuaii

I#,"i;:!(;;:,;i':!^r#{,^rtrK;iH#ryx:i!:,i#^::*I-*li berada di tangan_Nya. Jika dahulu ?i-auriu yurg kout

Iffi"flff 1"*", 
maka pada hari kiamat r.r"r iiJ* ada yang

B. r nu mu,ak 
. pula ada yang menzalimi_ Selrrruh-keLasaan pada

W:W"r|fr .i:fr iii:rgrrr.:tr;;;i:jtr##J;P ^*!:,_yr3r1?rhn. (eS ar_vrukmin f,ioi,'"i)'"", 
t u,t

r 
seianlutnya Ailah menceritakan barasan uugi ut ti surga:*xx

f (eS yisin [36]: ss-s8)

I { c_ +S;Sf @ s;<<6 J*,2 ;Ai 
-*+i .fir 5y

f @'b;+s #';i{S W e @ -o;<r; 
*:,7r g;

E xy *"ie$,it:.
3 HrX!:l: penghuni 

116o roao,hari iru bersenang_senans

]tr^kesibukan (mereka). Mereka dan istri-istri mereka berada
- ::: tempat yang teduh, bertelekan di atas aiir"_iir,, O,
;4,i j!: : :: :k 

a m e mp e r o t e h b u a h _ b u a h a n d a n i, 
": 
*i {_ u h ap a

D 
yang m.ereka minta. (Kepada mereka dikato,kanl,"'_ioio*,,,f sOagai ucaniln selamil dari Tuhat

ta-*ahibberarti adarahteman atau kawan yang terp,ih dan tidak
E_* kawannya atau disebut setia. Datam rr";i;i;ambarkan

ffiT:l# ;:TH T;:H'f, Jtiffi#,f #r sfi:ru*g
E- ----^r-" JqDEi |-,atlrty (ll(famn2kcra natalza A .

Etry*b".i**''t:;:J,i_:i#"trT.#lj*1,*-**_",'Tfi
E*=;ou r.rrrtan surga.
ltnrmanlah orarE -

IF'.mensnsatJAIT"?,hXTil;.jf 
,,lr#[*?,::ft 

ii#lHfl

:l:

:]:

:].

:t:

:]:
:]:
:]:
:]:

:l:

:lr
:lr

t.

:

:
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berbuat kebajikan. Apabila ia berbuat dosa maka ia ingat neraka
sehingga ia segera bertaubat dan memperbaiki diri.

Yang dimaksud dengan hari dalam ayat di atas adalah hari kiamat.
Orang-orang yang beriman disibukkan dengan buah-buahan, sehingga
mereka iupa kepada semuanya. Oleh karena itu Allah mengingatkan:
Takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat
menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong
bapakrya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, mako
janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kantu, dan
jangan (pula) penipu (setan) memperdayakan kamu dalam (menaarit
Allah. (QS LuqmAn [31]: 33)

Kata fakihah berarti buah-buahan yang lezat cita rasanya dan
beragam bentuknya.

Selanjutnya disebutkan: ot# ,ll.rtlt * )ry e. $tj:i1'$ merek;t

dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan ,i..

atas dipan-dipan Kehidupan keluarga pada awalnya merupaka:,
ketenangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya: di anrct,..:
tanda-tqnda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-is ,-

dari jenismtt .gendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tetier.,;,.
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. rQ,S

ar-R0m [30]: 21) Namun, terkadang terjadi perubahan situasi i,:
kondisi, sehingga rasa cinta dan suka itu mulai hilang dan bem'c.:
Ketika itu pula ketenangan itu mulai hilang dan kesusahan i:l
kegundahan hati mulai menyelimuti diri. Rasa benci itulah ).:,
dihilangkan di dalam surga sehingga kehidupan terasa tenang dan d.:,.
terus menerus.

Istri yang disebutkan dalam ayat ini adalah istri yang baru :,
memuaskan hati, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: (-\[;...-
dikaruniai) istri-istri yang disucikcu?. (QS Ali-'Imr6n [3]: 15)

Kenikmatan itu semakin bertambah dengan dinaungi dari :,. -
sebagaimana yang ditunjukkan dari kata el,r)'!r * )W; b..-.:;
dalam tempat yang teduh sedikit pun mereka tidak merasakan i:.. ,,

nikmat semakin bertambah dan ketenangan yang diperoleh Se:-.:r l
sempurna. Mereka duduk di atas dipan yang empuk dan sandaran :j. -*:
al-ard'ik layaknya raja-raja di dunia. Setiap kali terlintas dalam -. - ,.o

mereka sesuatu, maka ketika itu juga hadir di hadapan mereka. ) * .

,:g"tt dan memperoleh apa yang mereka minta. Kata yadcla'iu,'::-.t"
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,,--:,l r,r* terlintas dalam diri.:cranJutnya Allah hendak menjelaskan puncak kenikmr:::roleh ahli surga yaitu: g,r'i), * !".! iv_ ,,_ .atan 

yang

. -,,ii ilr " {r# : 
"!^Y 

e " f:": 
" 

; ;: 
"' 
f ,S';' ::, : ;*,. -'rahJn 0,., *rl" 

Jslam mensantuil?.1 ,.1 ,;;'r;;:;i"Ly, t.pra,
- .:.r v?flg Muh, 1'o'o Tuhan seru sel'

, - : - a n a a n,u, u,^u'1' :.n, rr*, I".;Ti'ffi 'fl 
f 
XI'.tl il:ll1T;|- = :ucipka, r,"o' 

avat ini ditegaskan 
,urt.,*u il;;";;r* Iangsu,g- ::.r i*. arrrn,,', 

selamat/sala' k.r:9,,rrrri ,r.g, i.JjLorr. oreh
. - : i,r k 

"o ;'ffi ;::j #;,i i[], T,.,, 
*fl l, l.1 t,,,"i, o)i'ju n g b e.,,.ri:.__intar mereka c-:--:, kara rahintuli l.l.u, ,.r.,iltnunjuk-kan 

pula bahwa Tuhan

:-.rerah i,, arrufls 
ryr1, n..rr;;;';: t'n'nrva' Diteg^tun prr,

:.. r- orang d;;;;l 
kembali t.nl.iurtin tenrang azab yangmenimpa

(QS yflsin 
[36J: s9)

[ 
*v;;,;;;,rffiffi$,i;i';l-,* r 

!,?",
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Jaz 23 218
Tempelak (cercaan) Allah Terhadap Orang-orang yang Tidak
beriman

(QS Yisin [36]: 60-61)

'r; {J,i1-7'r ;ti b:X{ -ri (i\; :6!- &y-,*t.lt *-l
AAI , --.t\, ,...L. t t,1 i.;/xt*.tr t

' l' 4 -b;-e\ta J2-t*ot 3L ]' -y
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam
supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu

adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu
menyembah-Ktr, inilah jalan yang lurus.

Seakan-akan ada orang bertanya: "Apakah kaum kafir itu pantr.
untuk menerima seluruh azab itlu, maka datanglah ayat ini sebaga-

jawaban: "#'/* |n +11 ;uf.l::f' r1i"o 1 ;i prT oa ,," [J: i*i ili bukatrk.;:

Aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam iupoy, kamu titi.;-
menyembah setan? Sesungguhnya setan ihr adalah mttsuh yang il\ii:-.
bagi kamu.

Allah tidak menghukum hamba-Nya melainkan atas dosa va:.
dilakukannya sendiri. Allah telah pula memperingatkan mereka aS,

tidak mengingkari ajaran rasul dan agama yang diturunkan bersar: ,
mereka. Selain, itu Allah juga telah mengingatkan mereka bahwa se.':
senantiasa mengintip kelemahan manusia untuk digoda dan dijadi".'
pengikut mereka. Oleh karena itu hendaklah setiap orang Serlsnti;:"-
mawas diri dari godaannya. Bahkan Allah juga telah memberi :., -
sumpah setan akan terus berusaha menyesatkan manusia, sebagair.'--
yang direkam dalam firman-Nya: "Demi kekuasaan Engkau oku ;;--:'
menyesatkan mereka semLtanya. (QS Shad [38]: 82) Hanya or811-e-trr:ri
yang ikhlas dalam beramal yang akan selamat: Kecttali hamba /1,r,,'.:-'
Mu yang mttkhlis di antara mereka. (QS Shad [38]: 83)

Ayat ini juga telah ditafsirkan dengan ayal yang lain .', -
sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, nt.;-.
lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dctpati padanya kematrar'. -" i
kuat. (QS Thaha [20]: 115) Bukankah Allah telah memerint, .*:
manusia untuk beriman kepada-Nya dan berlindung dari godaan s=-,*:"

Bukankah setan juga telah mengatakan sebagaimana dalam fimra:-). -
"Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya ben,i,--.';'
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:'Ltn (mengharang-harangit 
mereka darija,ra,n Engkau yattg rurtrc. 1QS.,: lXi lll,1,!'r'*i;; ,;* ngftff ,",,n ,,.i:J,,jr,,,l"ugu,u-Nyu

K qtq *^^--^---t

E kuar t," -r",i 
;:;-;:,;r::;"i:,.,1,,1,*i;ff; .::#,,*r,"i:l

Kata menyeir*:;;l ;ffi')Llah menaati keinginannya dan': emaringkan ketaatan ir, a".ip"a'"-.oii*_o.ruau r.tur. a?apun arasan: :ri larangan m engikuti setan uau,ur,,, 

-' 
i Cli, 

-Ura",i,, 
oill r * rru hny aJtotl itu adatah *?!!!:"r.lota bagi klm.u.Allah mem 

^;.;;;";:;:
''nrba-Nya yang beriman untuk m"ngi-kuti ajaran-Nya kar.ru itu adalah

_ :|.i ijl?"iTlf:1,3i1i,r"-u,-ftr: .^o*un setan adatahmusuh
, -,r, .urgut tn.In#ffi[lt1an manusia ke ;u.ung n;;;;;", pastilah

{dapun yang dimaksud-dengan jaran Iurus arrarah ajaran agama"an yang menshanrarkan ham6'a du*u^ Nvu ;#l; ,r,i..r, ,r.r,'ns kekal auioi. 
T?ru iri 

';rgr'"renunjukkan 
kerenangan dan

..:renteraman. 
Kerika kita pergi,k;"ru;; t_empat _"t" v"rg pefiama.,rli menjadi perhatian Li" .irf rf, ,OrUrl ,;;; ;;;;d#,0. ,.,,0u,

'- arnan atau ridak. Kerika ;1il;;** ,iorr.-rrrr;lil sekalipun. 'rring-imingi 
dengan sesuaru t.te.atan.,rnaka kira at<an beftikir seribu, unruk menempuhnya. 

.iadi;ri* of irf-, adalah.;uf, yrn[anran dan
- 

- :c.anrarkan kepada L...turrirn Arr'i..Orfr.giaan yang naiit<i
,_.),:T#,rn Allah meryetaskan;;;;, sejarah perbuatan setan itu

I (eS y6sin t36l:62)
E zv'\n - rC @5,1fi;;,K*,WV**;^t;

t."'":":Iff #;;";;:r,:;:t:rr:i;:,:::{;:!;,r;ff 
,b"sa,dr1} At-jibil berartiE-

+qperhatikan srr" 
kaum yang kuat dan perkasa. Ketika kita

- - . - _...*" ouounorl kata yang terdiri dari .1, a"t, kata ifu

ffi;*"rT#an' 
kekokohan dan kebesaran. Darikataitu pularah

x a, , r __-- Jengan iabal/mmuno

]d,:UffiT#r'"geralah 
*Jruuou? bahwa kamu bukanrah orang

ffi;il:i?ff'f"'n oleh setan, akan rerapi terdapui^lur* yurgEr ;,::, o::: masa lampau telah disesatkan seran Ko,,* ;r. :^_-,,
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menaklukkannya. Bahkan bukan hanya sesat akan tetapi mereka
menjadi tentara setan dalam *"ny.ruikun kaum yang rain. Banyak
contoh dari kaum terdahulu yang berhasil disesatkarsetln seperti kaum
Firaun, Tsamud dan 'Ad. Sampai-sampai mereka *"ngut rr dirinya
sebagai tuhan: (seraya) berkata; "Akurai tuhanmu yorg pZting tinggi,,.
(QS an-Nazi'dt l79l: 24) kehancuran mereka oisebutt<ir dalam firman_
Nya: Maka Firaun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu
mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnyu -"i"ka adalah kaum
yang fasik. Maka Firaun mempengaruhi-kaumnya (crengan perkataanitu) lalu mereka yatlth kepacranya. Karena ,nrunggirhnya merektt
ctdalah kaum yang./asit. (eS az_Zil$ruf g3l: 5\

Kemudian Allah mengingatkan mereka: Jlt,j t-rj;S I 
-[i

maka apakah kamu tidak memikirkan? Di mana akal pikiranmui
Tidakkah kamu mengambil perajaran dari kebinasaan kaum terdahurul
Setelah Allah memperingatkan kamu agar tidak mengikuti loduur, ,.,rndan tidak pula memberi ruang bagi setan dalam dirimu.

Kita tidak akan memerintahkan seseorang untuk menggunakar:
akalnya kecuali kita sangat yakin dengan apa yang kita sampaikan
Seperti seorang pedagang yang menjuut ba.ang yurg iu* dan bermuru.
maka ia akan memerintahkan kamu untuk memerii<sa sehingga kam-yakin betul bahwa baru itu benar-benar berkualitas. peryual itu tid"..
akan melakukan hal rersebur kecuali dia yakin sekali o.rju, kualit".
barang dagangannya. Adapun pedagang yang menipu akin menco:;
untuk mengelabuimu dengan kata-kati iun 

--.ruy", 
untuk membe-.

sehingga kamu termakan perkataannya dan akhirnya tertipu.
Demikianlah setan merasuki akal manusia dan mengelaburi-..

dengan bujuk rayunya. oleh karena itu, Arlah -errgulut-kita un:..,
memeriksa dan berpikir secara kritis dalam menyikapi kehidupan ini -tjy tJtF: maka apakah kamu ticrak memikirkar? Sekiranya k.:,-
menggunakan akalmu dengan baik, pastilah kamu akan sampai kep, -,jalan yang lurus.***
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,t )/ -. 
(Qs Yisin [36]: 63-64-65)

,.r 6 igillji;i #* ,/ ,. t ., ,,- -
1;.;: - ,4 r.ti?t- 

t 
:-'*" A 4i &'t*

r\vJ ! r glaa_f.remudian Allah menjelaskan kondis.t',,,' 
:; :,ff ),*;-au "-, i ;iHH l;;,r ;:;: ;";:*

.,ternberi o;Ji'rikr,. 
dan berkamtah, k1nya1 oii ,r:[rn mereka. _..t,,rot,o*'on.-i!!1tah .kah merekt

engan demikian idu;-'"ihlday 
apa ving rtahuru

t< ada Iagi alasan bagi ,...ku

4i tr*\-try-ij @jr;* ]*.,gr
Initah Jahanam rrrr *il,,i 

- - r-€-b. Jr
vasuktah i;-;;;;;;;f ::::,f ,!:?i *n."or @engannya)
,, 

", 
g i, g k nf, iX; : W; iXo,i,li ;' .' :.i 

a i ut il o, i o;' ;,';, d a h u / t r
berkah

r,n, a r,s i o n r'/l 1 
tiy' i''i; ; ;';, ;: 

* t ru t up m u t u r m ereka' da n
th kaki -;;;;;;;";f;rn:n.mereka dan memberi

. .,;_Jfff:, *,,*ig .";:j::;,tr,::" :::,,, uu,u* 

" 
* *

--.-elaskan bahwaY'y"'ad bukan wa,icr. a"o"*"r."#" ini juga

, 
_. 

o, .., ;; ffi ' 
;.ffi [T'U #L i]i i1 f ..1 ;k ;il' ; ; ; ;:,.f ff .rqXl.''-:j,# 

p,,* gi'tr,t*#H:',,ff te 
r a h k ece r a il# ;*

: :hctbkan komi'),ol,T' .^:^ro,o., 
ke datamnya pada ltari ini- -)Jkrya t urin"ut llahulu menginska.rinya. 

. ,*n .,iirn bahwa

- :r'i 
;TJ,;:ly, 

'ffi,fi d'H; 
nera ka u't"ilr,' "ilrena 

a,,ah

':--.r3 mereka ,,ar,lTk' '.;;i;d;irdta-mata 
akibat dari perbuatan

, , il1;i1if 
' 
- 

fi ,Tfi;ffi *1x#il..;ir: r*r;f, il r-*:lf

" 
-, 11''L',,f'?:JXil sehan-hari kita,

_ 

= 
: mr *r:{fl.il.i:tfr .fo *ff {.# _[i##ffi 

"r#
-- - iy r.;;;;;';;,:ensan orans Yans berbuat baik;;i;?;rra. 

Rasa: -.,--rlrt. tn men}iksa batin c

r-_*_ ,. 
__r-r\us uouu orol1g yang berbuat k;jeleka;
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untuk membantah dan mengelak dari dosa yang dahulu mereka perbuat
di dunia. Allah telah menutup mulut mereka, sehingga mereka tidak
dapat berkilah lagi. Di tutup hati mereka di dunia sehingga tidak lagi
dimasuki oleh hidayah-Nya.

Hari kiamat adalah hari pembalasan bukan hari untuk beramal
ibadah. Tidak ada lagi gunanya menyesal bahkan masa untuk berkata-
kata pun telah selesai. Pada hari itu tangan dan kaki mereka berbicara
dan bersaksi atas perbuatan mereka dahulu di dunia. Kemampuan itu
diberikan Allah kepada tangan dan kaki agar manusia tidak dapat
mengingkari perbuatan mereka. Jika di dunia manusia dapat memaksa
anggota tubuhnya untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya, maka di
akhirat tidak demikian halnya. Semuanya berada dalam ketentuan Allah
dan tidak ada lagi kekuasaan manusia atas tubuhnya sendiri.

Jika seseorang bertanya, bagaimana Allah membuat tangan dan kaki
berbicara? Maka jawabannya adalah sebagaimana Allah menciptakan
mulut dengan lidah berkata-kata. Bukankah lidah hanyalah satu potong
daging yang diberikan Allah kemampuan untuk berbicara. Jadi.
sebagaimana Allah menciptakan lidah dan mulut untuk berbicara, maka
demikian pula halnya dengan tangan dan kaki.

Kemudian Allah menjelaskan selanjutnya:***

@
(QS Yffsin [36]: 66)

<,r;;-SG Liar' :::;\; *F iy vfr i6 l;
Jikalau kami menghendaki Pastilah kami hapuskan penglihatan

mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (nrencari) jalan,
maka betapakah mereka dapat melihat(nya).

Sebagaimana Kami telah menutup mulut mereka sehingga tic"..
dapat berkata-kata, maka Kami juga mampu untuk menghilangk.:
penglihatan mereka. Sehingga tidak ada lagi wajah mereka c;.
penglihatannya, sehingga mereka pun terjatuh dari ash-shirath.***

til

rtrllll
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E (eS y6sin 
t36l:67 )

I ts6qt;Qu6_$

I '#xr;nff: 
*,m-

l*,,rT*tr, rTi.*
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Di sisi lain, usia yang panjang membuat manusia semakin hari

semakinlemah,pet.rpuau,,"tt*ungkemampuan'Manusiapadamulanya
lemah ketika ia bayi, kemudian berangsur-ingsur menjadi tubuh kokoh

Oun lngutu, yang tuat. Setelah itu usia mulai bertambah panjang dan

k;k"# pr, *r,tul'berturung kembali seperti semula b.ayi kembali'

Sebagaiman a yafig disebutkan dalam firman Allah pada ayat lain:

s;;;y:; dia 'fid;k 
mengetahui lagi sesuatu pun vang pernalt

diketahuinya. (QS arr-NabiltO]: 70) Jika manusia tidak memanfaatkan

,rriu -ra*yu .rrrtuk beilbadah, apakah ia dapat berharap. pada usia

."rrlurryut ientu jawabannyu iiAut' 
. 
Sebab' kekuatan tubuh sudah

berkurang Oun lrrgutun fr,' t'aun mulai melemah' Oleh karena itu Allah

berfirman: Shlr e ;XJi fP; 'U3 dan barangsiapa vang Kant;

panjangkanr*urryoniscayakamikembctlikandiakepadakejadiat:
(nva)

KemudianAllahmengajakmerekauntukkembalimenggunakar.
akal mereka: ;;,iti" *i maka apakah mereka tidak memikirkan? D'

manaakalpikiranmereka?Pertanyaaniniuntukmengokohkankemba-.
bahwamerekautur*"ngakuisegalakesalahanmerekadalammen\1;-
siakan usia.***

Muhammad Saw Bukan Seorang Penyair
(QS Yflsin [36]: 69-70)

'Git3'5>*te ot\x 6!iY5 H\is;Y;
@6;Kr(S;b:i6v

zt7 z /. ,t\eSy:p-
Kami tidak mengaiarkan syair kepadanya (Muhammad).dan

bersyair itu tiiailah layak baginya' Alquran itu tidak lain

han|,alih pelajaran dan kitab yang memberi penerangan' Supat ';

dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang )'tttt;

hidup (hatinya) do, supaya p"iiloh (ketetapan azab) terhadar

orang-orang kafir'

Kita akan bertanya: "Apa kaitannya antara kisah hari at -;-

neraka dan surga denian kisah Nabi Muhammad. Suy' SeblSa;1;1

iJfirX tnr.?"u; bahwa tujuan utama daripada as?nz r-,1
untuk menegakkan tauhid kepada enafr' ettatr telah mendtqT{l
Zat-Nya sebagai satu-satunya yang memberikan rezeki dan tiada s='
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:-l--\V?.
-{riah juga teraJr.lemberitahukan 

kita 
_bahwa Dialah yang parut-' :"ik disembah. Har rri oite.imJ'"rii'..rr*h manusia, ,.uru tidak ada, 

. -- lng pun yang mengakui brh*;-;;:-:.esra. Jika sefiranya ad,a sekutu;;_lTffi: ffi.lln,qlffi#,:;':::ar. Demikianlah Allah .JrJrrung orurg_*lrf musyrik,;::gaimana datam I""*_N;;, i)'iotirrtr!: 
likat;u ada tuhan_tuha,-:,.irtt7:ing_Nya, sebagaimaia rr""i'*"r"t, katakan, nisc:aya tuhan_

, l' ,":l*;;i\',!;,,,,i !"tod, r;i;,'ro,g y"*uunyai .Arsy,, 
reS ar_

.-= \1aha Esa. 
penjelasan ini tegislah" aun*u'iitun^uilutunTuhan

\amun, tidak dapat dikerahui kehendak A,ah dari hamba_hamba_'" ' melainkan dengan penjelasan. oi.r,,r."..* il;,;';l;ah mengutus
- . : r,f ,":?',T,ff *1" f :m*:l ry111,;;r:iir f, , " " .. g"n up-'' - u n ruk m enj J r a ska, r."p 

" 
J" -ffi'J{ #,flflx i::l ?:rT##_t tj 

,.;
'radi' untuk -..n".ungkan fi.man ,A]lt Jtil;ffi"iasur sebagair:-:ri?r? antara Allah dai *"r;;;;:bleh karena iru, para rasul bukan.:,,;iar menyampait* *urryr'[lr'r.ruoi _"."tu ;rifr reladan bagi-.-r:i.\,. Sebagaimana firman air"i, s*, A;;;:"fi"L o,ro podo.- ' Rasulullah itu^suri tellclay ,o,rg' to,r_Orsi*r,fai_ ui-^brUO Lrrl,- ,:kalau 

seorang rasul itu Oiutur.Ouri. kalangan ilufuitut, maka ia-:''' dapat dijadikan_teladan r.u"L ierbeda dengan manusia. oleh';'--r3 iru' tidak mungkin oiri*."*r t 
"puou 

,,rnuriu yang bukan dari-" 
" :.,i#H ttu,send*i. anur, _.ri.r"rr"" r,"Jlir;lrr,, ?._an_Nya:

" -' r, 
"', 

u,i, {'; ; : ; :, il7 Lrlf : ; r; ":;tr : :': ;:: *, : ", ;; : ;, ;, f;;ii-," tir,""l,ot"t;;:r,man.usia *"rioai rasul?,, Katakanlah;,*alau
._., 

;; :, ti a, iiir,, r,::l:',frI;'{::rrrr;;ir::fl;; r:;:rr,;/:i:- 
: ._' tLl!,i'fadi 

rasut". (as ;i-i;;e,"['t7l: s4_es)Lihuilrgu eS al-
-.japun unsur kedga adalah hari kiamat di mana manusia akan-'j' -:'rulkan' Risarah puru .u.ui il"-p"**. 

^j;;;';^;"#adraj dari-: :i,T:?,T,f,'1ffi ::: f:,i,l*lr::r ;i{;;,,rilj i',1i ,.r,i,gg,

: -.-: vaka orang yangtaat aganjikan mendapat pahala,sebariknva
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orang yang membangkang akan menerima siksa.
Setelah Allah sebelumnya menceritakan neraka dan beragam

siksanya, demikian juga dengan surga dengan segala kenikmatan dr

dalamnya, maka Allah menjelaskan unsur kedua daripada ajaran agama

yaitu mengutus rasul. Allah berfirrnan: U ,;a Cf iAt i,r:io S1 do,,

kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersycrir irt,
tidaklah layak baginva. Ayat ini menunjukkan bahwa sifat Nabj
Muhammad Saw yang ummi merupakan sifat yang mulia. Sifat tersebur
menegaskan bahwa Alquran yang diwahyukan kepada Muhammad Sau
bukanlah hasil karangannya. Seluruh kecerdasan dan pengetahuan yang
dimilikinya semata-mata dari Allah.

Allah tidak rnengajarkan kepada Nabi Muhammad Saw syair buka:
karena ketidakmampuannya, akan tetapi karena semata-mata hal i:-
tidak pantas baginya U ,t 61 dan bersltair itu tidaklah loyak bagin.t.;

bukan berarti tidak diajarkannya syair itu menunjukkan kekurang;:
pada diri Nabi Saw, akan tetapi tidak layak baginya.

Selain itu, kebanyakan daripada syair itu berisikan dusta c.:
sesuatu kejahatan. Hal ini sudah menjadi ciri daripada syair itu send::.
Jika syair itu digunakan untuk kebaikan maka dia akan menjadi len::.
dan tidak enak didengar. Oleh karena itu dikatakan dalam pepatah: -*
f.'kt .At seinclah inclah syair arlalah yang paling berisi clusra. C).,

karena itu kita jumpai sulit sekali bagi seorang penyair un. *'
menggabungkan antara keimanan dan keseronokan
dipergunakan. Sering sekali kalimat dan kata 1,ang
tidak sesuai dengan ajaran agama.

HassAn bin Tsabit adalah seorang yang terkenal der,=,
kemampuannya dalam mengolah syair. Namun ketika Hassan bin T.,:
memeluk Islam, orang-orang musyrik Quraisy mengatakan kepad":
"Mulai melemah syairrnu wahai Abu al-Hassam."

Kemudian Hassan menjawab: "Syair itu dusta dan ha::
mendukung kejahatan. Apabila masuk dalam kebaikan maka :
lemah". Rasulullah Saw tidak pernah melarang untuk membaca ...-
namun beliau sendiri tidak pernah mencontohkannya. Agar di:-:-,
benar-benarjauh dari hal-hal yang berbau syair.

Nabi Saw pernah mengatakan:

*{r; -
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EE o- . . - ^^1-: ,*Lhlt .r,s g1t ui

I ::f 1]1l+ nabi yang tidak pernah berdusta
I raya adalah.keturunan Abdul Muftalib
I I\ZlIT,ilun trnol

E "J"ri.'"d"r1l 

ungKapannya itu bukanlah disengaja untuk membuat suatuI ;.il#t1#"'"1 t":kataan vans k.h;;l;;#'ffi'... ara atami.

I ;"gil* il:il,Tiffifl:?,T,'f:g sengaja-m"'uuut svair dengan

f rdiri t"ioupuilrui-;#';::'.if-"'u'u}I?. sebab, dalam Alqrian
I Hil;ffi1'1,.""t-avat vang ujunsnva diidlir; ;;;;;, hurur yang

.#:,::{ijlY};[r:i;^,Y;.;i;;i,i:wr:wa:f;|&1i' r&; Xi:,:(- 
kamu menarkahkyn.i,tanagian h;;, yang kamu

I ffi#i ?iryii {i;ff),f", ir !!l; ifri rrWi;;*
Idlil ;;;; densan timbansan *:fl ;;;:; i;;i tidak dapat

IffiT,;lXT n:"oab' 
svair aiatah kata-kata yang disusun secarar ^ tr i ^ _-:ruf akhirnya sama.

ffi+XmmWffi"*trifr

B*ffw
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HAqqah 169): a\ Sebab perkataan penyihir itu biasanya seperti syair
atau sajak. Adapun Alquran tidaklah demikian halnya. Orang-orang
kafir Quraisy adalah orang yang paling memahami tata bahasa Arab
yang baik dan benar, dan mereka dapat membedakar antara ayat
Alquran dan mantra atau syair.

Selanjutnya Allah menjelaskan alasan mengapa Allah menafikan

syair dari perkataan Nabi Saw: uoLf;t f : \t g';.:1 ,ltquran itu tidak

lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan Huruf ii:
berarti tidak lain, jadi arlinya tiada lain Alquran itu hanyalah sebagai
kitab yang memberikan peringatan dan petunjuk. Tentunya dengai
susunannya yang memikat hati, namun dia bukanlah bait svai:
sebagaimana yang disusun oleh para penyair. Allah adalah Mah,
Pencipta dan Dia menginginkan agar perkataan-Nya didengar o1e:
manusia. Memberikan pengaruh dan dampak bagi jiwa mereka. Nar-r-ru:

terkadang jiwa manusia itu sendiri yang menolak untuk mendens..
keindahan Alquran. Di antara mereka ada orang yang mendengor'-;
perkataanntu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu t)te,.t-
berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan (saltu:.:'-
sahabat lrlabi) "Apakah ;,-ang dikatakannya tadi?" (QS Muham:-,-
!7): 16) Alquran itu berbeda bagi manusia yang mendengarkan:.' ,
sebagaimana firman Allah: "Alquran itu adalah petunjuk dan peti,; -"
bagi orang-orong yang beriman. orang-orang yang tidak berinton : .. -: -

telinga mereka ada sumbatan, sedang Alquran itu suatu kegelap,t,: '-:
mereka. (QS Fushshllat 141): 44)

Kemudian Allah menjelaskan pula fungsi dari peringata:. -.:
petunjuk yang dibawa Alquran tersebut "supaya dia (Muhiui'..' - -
memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (harirt;..:
Kehidupan yang dimaksud bukanlah kehidupan yang berakhir C:- -i
kematian, akan tetapi kehidupan dalam akan pikiran dan !
Kehidupan seperli itu tidak didapati melainkan setelah ke:: , ;:-
Manusia hidup dalam kehidupan yang materialistis, sehingga ke:-.:-:-;:
itu ditandai dengan hal-hal yang material. Adapun ke:..:-:m
spritualistas menjadikan ruh sebagai tempat bersemayamnr: : !-:aut

agama Allah. Kehidupan spritualistas inilah kehidupan yang ha*-,. ,rq:
mengangkat derajat manusia di sisi-Nya.

Oleh karena iru. kemudian ayat ini diakhiri dengan ,-* -: -ry
u/Kt clan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap ot'.;,..- ',,g
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";'iz' sebab mereka tic'rak mengambil manfaat dari turunnya Alquran,.inod& mereka. Kemudian A!;h ."*;"i".t", 
"*r:"*#rO.r.ru.un_

'" . a vang lain di alam semesta ini.***

(ekuasaan Arah Membangkitkan Manusia di Hari Kiamat
(QS Y0sin [36]: 7 t-7 2_7 3)

@ <,K-lxiZr6€W#{r@
lpakah mereka tidak merihat bahwaisungguhnya Kami terah,,:ettciptakan binatang temak untuk merekijaiti,"Orgir" ;*i";!tl''ctt7s terah Kami ctptak-an dengan kekuasaan Kami sendiri,

. .; .- t t tn e.reka menguas ainya ? Kami 
"tundukkan 

binatang_ b inatang:, :tnrltk mereka; maka sebagiannya menjadi trrggon-gr, *)l"m..-;,. sebahagiannya mereka irotoi. U"rito memperoleh padanya' ';'ii-ri1n1-*onfaat dan minuman, maka mengapakah mereka ticrak
bersyukur?

ET"',ryT#,#lri".ffi?,:f ;:,l_:;T,ffi xu"li!,r,;;.#
Eq{ 

dan alakah mereka tidak merihat bahwa sesungguhnya Kami' "::ttc'iptakan binatang temak untuk mereka. Dalam hal ini tidak

,I.l:,lflj'33,ft tlI'.T" o.rgur-Ny a datammenciptakan.-- :ernak yang dipelihara manusia. 
a - - J ,rw,vrPl4rla'r

,- ..:T,,1:l*,113kr:d . 
dlnsan 

]r_ewan 
peliharaan sebagaimana::sebutkan dalam 

?yal tra;l fyattl i"irirr"'ir;;i::;T::;
,.,,r;,,, 

, ;::f:7,:.,^n:::"_n:*!o dan sepaiang dari kimbing."" ..,:..iit; "Apakah du,a yang jantan yang cliharamkan ,rroO *'olr;iiO.- . :erina, ataukah yang ada ,taiam"kan,ungan dua bet:inanya?,,"" .. .;,.ioh kepadaku cteigan U"rioror- pengetahuan jika kamu: )t.'ot1g-orang yang- be,nar. clan ,)poiong dari''u"iro'*rton
'.',:,n' :,,'.:,::: f:" !: :'', : " Ap a k a h' duo 

"v 
o,,g i o,";;" ; v;,s-,:,, 

,.r:::t:k:,h 
dua yang betini, atauka-h'irir'-r;,;;" ili;;, 

.u,,,.1. 
bLettn.any: 

-Ap.akah 
kamu menyaksikan ii *rt tu iitot,ini bagimu? Maka siapakah yrig t"iin ,oU* aori),oio
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orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk

menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? " Sesungguhryta Allah ticlak

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS al-An'dm 16]:

143-144) Jadi binatang peliharaan itu mencakup unta, lembu/sapi.

kambing.
Disebut dengan an'am karena merupakan nikmat yang tidak

terbantahkan dan dapat dimanfaatkan pada banyak bagian dari tubuh

hewan tersebut. Kita dapat memanfaatkan dagingnya, kulitnya, untuk

dijadikan kendaraan, semua itu adalah nikmat yang tiada taranya.

Selain itu, hewan itu ditundukkan bagi manusia, tidak seperti heu an

liar yang berada di hutan: ;4i oUiil; dan Kami tundukkan binatang'

binatang itu untuk mereka. Hewan liar itu sedikit manfaatnya dan untu-t

mendapatkannya diperlukan usaha dan biaya yang tidak sedikit pu1:

Unta yang memiliki badan yang besar, namun anak-anak sekalipr-::--

dapat mengatumya. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena A11":

menundukkan binatang itu bagi mereka. Sebaliknya, ular sekalipu:
kecil tubuhnya tetapi liar sehingga bisanya dapat mematikan mantlslj
Allah tidak menundukkan ular itu bagi manusia sehingga jadilah -'
berbahaya.

Jadi, penciptaan binatang peliharaan itu merupakan nikmat be.'-
bagi manusia. Nikmat itu diperoleh baik yang beriman maupun k::.
Sebab, nikmat tersebut masuk dalam pemberian sifat Rububiyah A11,-

Oleh karena itu pula, manusia mestilah menghotmati pemberian - - -

dengan menaati si Pemberinya.
Setiap orang yang kafir hendaklah bertanya dalam drrjr: '.

bagaimana mungkin ia kufur setelah Allah memberikan kebaikan .:-
semua kepada dirinya? Namun, peftanyaan itu tidak pernah terli:' :
dalam dirinya, bahkan mereka menghalangi Rasulullah Saw u:..-'
menyampaikan dakwah.

Sebagian daripada hewan itu digunakan untuk kendaraan dan

pula yang diambil susunya untuk diminum: uyU q"t *i't @ "

s eb ahagi anny a menj adi tun ggangan mereka dan s eb ahagi anny o

makan. Sekalipun susu itu dihasilkan oleh betina tapi tetap saja si '

memiliki kontribusi. Sebab, kalau unta betina itu tidak hamil baga:

mungkin ia memiliki susu?

Selanjutnya Allah mengingatkan: l):;U"'i'iti maka me

mereka tidak bersyukur? Pertanyaan ini membutuhkan jau'aba:
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- :.rSio' Alrah tidak mengatakan berslukurrah kamu kepada Ku atas:....,#m,#;,,_q. ",il ^'il ;.;,'kun x,*,,."fifi" benanya:
-:-:i-uk;;'il;::,,1^:f,i,;:ffi 

f ;f .T##r;:r,','ii"f#:
*,::;{;:;,f'tr1#:: :r"::t,,i' a,*,t) kepadami, dan iik,

ryggfl*N#sxr#tiM
ffi "[x']'.T',,H":?'oHT'J[lx1H"x'fl::-,lrx,i:rT;

(QS Y6sin t36l:7a_7s)

@ J-iLi- rg q,; *ui _u;,,t bUU

,,., -, ^9 
s-t;ai c r a; & a,gJi

''1(t.ekQ menganbi-r sembahatr-sembahan 
selain Ailah, apar

-'''et;a 
mendapar penorongan ti"ririi'oeyhara iru riocrarooo,- ,., ttorg mereka. padahol bertrotr_ i'iriala iru menjacli ,"r,oroyang disiapkan untuk menjaga mereka.) :-;p rtereka yang membantah dan menduakan Allah sungguh:-'ifi:lt'ii"i,rit""11::.t -.rr"r..ftan sendiri kebesaran

:::-rl-,\va rrqn ,^*"-tttu.' Di atas mereka udu 
-t^ni\"*,^^^

--: : :.,r-\!& dan d.Ti.kj.u, :r*"' o,'"..,.T1i.?":ff" r=ihlXlj;
' 
: 
., l:-!il i-,ilff ' ::Hffi :lt*:rr" ti oar. m il e"-# ui nyu-t'latn pada-iiu Allah h^.+: ,-tan mereka menyekutukan-''larrr pada 

"iiu or,r[-t..i*:;'Hil. T:i.k, menyekurukan
' "'ereko tuncla-tancla Ot"iiri'r','{l' okatt mentperliharkan

,ter.eka ,"riiiri ,nninii)""i'"iri[,, d; 
'Tsrrop u/itk ctart

1 .. =.,1';11;!, "!" : : : :., 
o s e,'r,"'ii, 

^iiil i ii ! t,b 
a I i n t e r e k a b o t t w a''l=::ka rr."giru lu],' 'Y3 ''"'snttat [41]: 53)

,:-'i,};:i::i:i:i'T"ffi :['*:ixo'ff;^:;::,::f:' 
.:_tet.tolongcrn. Allah adaiah ,*, ,r.,,'.]il; ;::" r:;^r;:tuhrdupkan. menyehatkan. r"-,';;;ii'-:-. -ranusia dalam k"n,n,,-.,. ,^r, an udara dan seluruh.n a nus i a dar am t.i,i arp,,,. jff #ffiil ,T,t1?,r,Hff T,[l
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menyembah selain Allah?'sesungguhnya 
perbuatan menyekutukan Allah bukanlah karena

mereka tidak menyadarinya, akan tetapi sudah menjadi tabiat yang

melekat.KitadapatmembacakisahNabilbrahimasdengankaumnya:
"Apakah kamn, ltcmg melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan

kami, hai lbrahim?" Ibrahim nteniawab: "Sebenarnya pcttung yang

besar itulah yang melaknkarutya, maka tan,vakanlah kepyda .berhala 
ittt'

jika mereka' dipat berbicara". Maka mereka telah kembali kepada
"kesadaran *"rik, tlan lalu berkatct: "sesungguhnya kamu sekaliatt

aclalah orang-orang yang menganiaya (cliri sendiri)", .kemudian 
kepala

mereka jadi tertunduk (latu- berkata); "sesungguhn,va kamu (hai

Ibrahim) telah mengetahtti bahwa berhala-berhala itu tidak dapar

berbicara" (QS al-AnbiyA' l2l): 62-65)

Jelaslah bahwa bukan mereka tidak mengetahui bahwa tuhan yang

mereka sembah dari berhala-berhala itu tidak dapat berbicara apalagr

berbuat sesuatu yang 1ain. Akan tetapi kegelapan hati telah_menyelimut'

mereka. oleh kareria itu Allah mengatakan kepada mereka pada ar a:

selanjutnya : -ayz; 1+ i+ "i') e;6'oi.g-;" \ berhala'berhctla i:.'

tiada dapat ntenolong mereka; padahal berhala-berhala itu mertf ;t';

tentara yang disiapkan untuk meniaga mereko'

raoi leiastah bahwa berhala-berhala itu tidak dapat menolor.

mereka sekalipun mereka adalah penyembah setianya' Bahk'.

sebaliknya, merekalah yang menolong berhala-berhaia 1:-

membersihkan dan mengelapnyu. r.tut mereka akan dikumpulkan c'i::

Allah bersarna-sama dengan berhala yang mereka sembah tersebut ag':

mereka saling berhadap-an untuk dikonfrontasikan. Ketika itu -\1i''

berkata:*Kerlapa kamti tidak tolong-menolong? " Bahkan mereka 1t';'; -

hariituntenverahctiri.(QSash-ShAffAtl3ll:25-26)Baikr;:'-:
disembah maupun yang menyembah dikumpulkan un' ''

mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, sehingga tidak sa'-:'

menyalahkin. Ouiu* firmarr-Nya pada ayat lain dijelaskan'. (ke '"':-
malaikat diperintahkan) ,, ,,Kumpulkanlah orarLg-orallg |allg :.: ' -

beserta teman seiawat ntereka ian sembahan-sembahan )'ang ;c .

mereka s ernb ah. (QS ash-Sh dffdt l37l: 22)

Kemudian Allah kembali menenangkan rasul-Nya dari keras ke : - -

kaumnya dan dari penolakan orang-orang kafir itu:**x

3 ).L
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(QS Yisin t36l:76)
+4r' - .,(g JA:_yj 5;i c F etAE ais;

. Maklianga-nrah ucctpan m,ereka menyecrihkan kamu.:e.sungguhnya tlyli nengeruhui apa yang mereka rahasiakan
uqn apa yang mereka nyatukan.

Jaiam ayat ini Allah menghibur rasul_Nya dalam menghadapin "'-.*ran kaum euraisy. D"-;ki;;;ig, -"rnu..itan k"ruutan orang_-:--: '!'ang beriman daram ,r.nghrdup"i siksaan dan permusuhan dari-, .::i\an muslrik euraisy. Co;r;;; ,oun ,.rU.l*,L,li*, orang_,;,.il;f, ffi'#::d:i]'ffj:u,oni, auru,,- -.n'gi)jupi setiap

- ""':rganrah engkau u.r..Jrrr'- wahai Muhammad! Kesedihann 
':;-'-ltah Saw bukanlah semata-,,;;;'ulu.urryu oitJlk akan tetapiTi: :- sansat bersedih ketika hid;il iL_ tiaut ;;; iatam 3iw,nr:-::.;. Demikianlah, perhatian;;;-;; datamnya ;;i;gi; baginda
' ' 

. . :: ,:::::'oi',:l,l* ;'e" Jii'"'"r'r'-;il;ii;;"i;,ili;
S:.anjurnya Aliah mengatakan' airij 

"','l'"'l "rou:n"' 
.

t'""',",'){ou'#rff:,r:t'Y;,,Y)l:::-.i":il;;;,0:r#,,rt)
,,:erekq nyatakai. Allah ,".";";;h_ 

u tunastaKan ctan apa
'. rkan dari kemunafika, a,,-^,]-""::::' "p1 yang mereka

, . \ renun r r ^""n,^. I 11{1T' ;;;"ffi ,:1i, 

"il?rufi'l'.,.,
,,),il lil,o?en 

dapa t i ni * r, r rl, i ; ; ;,;:'rT :l,?JitlX,H ffiil
:-:;_lan ulama melSltakan. gt*u yang mereka sembunyikan

-. :,',#il";#;':i1, *:"g,,1*.,i:4 7iaynMuhammad Saw,::ereka tidak mau mengakuinv^ i"iriri;;#iX ffiililX;'_;..itr hahwa Muhammid ini oioloi''',
_7clctoun 1)nho run_^t.^ orlng yang jujur danldopun yons mereka ,yo,roior' i*'iiortrrrifiy:; m:-,1tlgan, berdasarkan, firmin_Nyr.j *')r"ko mengingkarinya

'' -;! ;::':,ir :. Y :'*u : : r:, t i i:: r r' o a ct a h a t h a t i m e r i k a
-''' - 

r.nu_"r**)_Tl, 
!g! "r-ii;"ri i;rl,"7qo"o'hat 

hati mereka
.,.,I tZ t*y:l:: "::o:. f.:^y 

o.l,an mengata kan:,, ra n g a n t a h= . i : i t o t e h p e r k a, r 
l i * 

" y,t 1: 

" "r:;; 

"' ; ;,',' i;;TT 
" 
r i:r:rrir, i,:

,,...=,n!{!l* T:Tl,:':,r:tt:!-: 
- 
K;; 'ry*t rr0r: 65) Jadi,".-.:::n adatah di kala kita bersami-i,rn]t.,irrjlr;rilr;fi:l

. - ":1,:;li3i:,i,:r::l^ ff ;Jf l,i,r menyaksikan kebesaran- - :r ereka sendiri. Sebab -,,rgr.ir]*'."iltirffi.,i:ilrf ?:f;:;

JJ.'
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tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, oleh karena itu Allah

mengajak mereka untuk melihat kepada tubuh manusia itu sendiri. Allah

berfirman:***

(QS Yflsin 136lz 77)

OU 'L;;;tilir^i:e'*q65 itti( ?i
Apakah manusia tidak mentperhatikan bahwa Kami

menciptikannya tlari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjacli

penantcLt'tg Y ang nYato !

Kata yarau/melihat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada arai-

ayat sebelumnya yaitu melihat dengan mata kepala dan menyaksika:-

langsung. Siapa yang mengajari manusia untuk mengenal Allah sebag:.

sang Pencipta? Sebab, mereka melihat alam semesta yang sangat ser::.

dan sistematis ini. Mustahil tidak ada yang mengatun:rya dan mustar'.

pula kalau yang mengaturnya adalah manusia karena kekuatan manLrs.;

sangat terbatas.
Tidak ada pula manusia yang mengakui sebagai penciptanya san.r:l

akhirnya para iasul memberi tahukan bahwa yang menciptakan ar,

,.,,'.riu ini adalah Allah. Padahal manusia sering sekali meng:'--

sesuatu yang bukan hak atau miliknya. Namun, mereka tidak be:,-

mengakui kepemilikan terhadap alam semesta ini'
balam ayat ini Allah langsung menujukan perkataan-Nya ter1i":':

manusia. ayat ini turun ketika ubay bin Khalaf yang ketika itu se": 
=

membawa beberapa potong tulang ke hadapan Rasulullah S '
Kemudian dia berkata: "Apakah Tuhanmu, wahai Muhammad ,,--:

menyatukan kembali tulang belulang ini?"
ilabi Saw menjawab: "Ya!" Dia akan menghidupkan kamu ke ::-,:-

dan memasukkanmu ke dalam ne aka."

Jadi, kata insan dalam ayat ini boleh jadi yang dimaksud "''- 
i

Ubay atau ditujukan kepada seluruh manusia'

Yang dimaksud dengan ntrthfah adalah sel yang sangat kecil s.:,.-r

mikroba atau virus yang bergerak cepat berbentuk seperli telur. \- - ;
ini bergerak dalam mani dan hidup di dalamnya, sebagaim?r: -:{
dijelaskan dalam firman-Nya'. "Bukankah dia dahulu setetes trttt' -'r{
ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu meniadi -te,.. ---r

clorai, latu Atlah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lt'.' ' rr
menjadikan claripadanya sepasang: taki-laki dan perempuatr' ' I *-
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'**i:1fl'hi"f"}:;fr1fu manusia ?udu,,.*t.olH
p.tt;;;; zygot da' ottum kemudian berkembang setiap

;;hil iUu. flntulah lebih mudah bagi Allah untuk me

kembali manusia yang telah ada bahan bakunya' wafaygun

fi[rt ,au yang tetitr"mudah atat lebih sulit' Hal ini ditegt

dalam firman-Nya: Dialah yang menciptakan (manusia) {ari
kemudian mengembalikan lmenghidupkan) '{u- - 

k"l

-""gfriO"pkan kJmbali itu adalah lebih mudah bagi-Nya' (

l30l:27)

-"-fu "lftr***inr:-ry**#*il:,H

dari kubur mereka.
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:':-cipraanrrrrr,l"" tc:g{tto *oor,r!:^^AIIah 
mengetahui proses': .r]0. o,.,-, 

',.*,'Yang Peftama d,an r

--::ik bagi manus::', ",'' 
;ffi"#;-penciptaannya uniuk vang kedua

,.*{f,.ilFgij#t#ili,ff#i{,{ipf*ff**i j_tf
' - 

JlilJ*T,Tiiffi f:"p,i r..o,iffiI d'ijadikan p'do"n o.,gu,

-, 
- 'g-orang kafi, itu .Tt'ytu"tu' ;;il'"' 

d'unia dan akhirat'
. 

: . .. n 0 p 

" 
r ir,,,u a u i* l,**g: # +i lff 'J. ii: ff*ffi XT iljdrqT

,r,,,2;r ;*F*ii#,h G K 1+ u i r

:,,:; :', r: ̂ '' :: : ;: : i: (i 
:; ; i:; I:],i, ! :' e o "'

- -'r ah kepada ,rJ,llo'ul" k;;;'ird3 kekuasaan-Nva 
vang tain

- . : :rsiilil Ti :Iffii:,#il:ry {r,iii,,[:,,,"TI1< :, r11eDletU denga

,,.:,,,fr lT:i:j#,:iHl;lff,';,,;ii:,i;-.i,iru:*,i*,,;;

Kemudian AIIah mo,..ftodr-^_- r . 
==----

-!=_,:gerahut rcaolrmenegaskan 
lagi * ., ,F -t^: clan Dia Maha.,:_c,ptaan -,.,,-,^ { 

segala nakhtuk. Aneh- :^: 
" 
.".'

.. :lli,#l#.?l';:ffi f g, :'''al r' r,,,,,',",,,,a 
ba ngsa

. : ;, gk J ;ru ;T,il r*;"ilil;ilil r',i' :}"ff i:ff -,ff # ;:j

**$;:z{;:a,;;u;:ras,'4r .b,. crl L! :, r81 Tt,,;t f.l@,y, Urijk
-:ia*latt Tuhanrrnrp 

3K t
=',,, 

io !, ! ? 
i; ;; ;; ::, il| ;':; ;:: : ;; fr,: ::, ly 

* ! i r u b e r k u a s a
. ; . t t t t h M a h a p e n c i p r a,, r, fii i r, U"", r "i; i _?, 

r, 

::;:!;r; rr?:,
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keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah
Berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.

Setelah Allah menjelaskan bahwa dari kayu yang hijau d@
menjadi kayu bakar, kemudian Allah menyebutkan bukti lain yang lebl
kuat yaitu penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dr
bumi dan keduanya tidak berubah. Hal ini ditegaskan pula padz zfl
yang lain: Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih d
daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia ti{
mengetahui. (QS al-Mu'min [a0]: 57) Tidak ada perubahan pada laqGil

dan bumi hingga hari kiamat kelak. Adapun manusia terus mengah{
perubahan pada fisiknya. Tidak dapat dibandingkan antara usia marn{
dengan usia matahari atau usia bulan, dan bumi. Adakah k{
menyaksikan bahwa pembantu lebih panjang usianya dari maji{
Dalam pada itulah Al1ah berfirman: iQ ,;r\\t1 aty#-Jt * qn .rA
$i;ir;" oi e dan tidaklah Tuhan ionr *"nrip,tokon langit dm iarll
itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? I

Tentulah jawabannya: "Ya benar! Dia berkuasa," bahvta .{
adalah: U' aGj, $3 uaha Pencipta lagi Maha Mengetahur. AyIl

ffi?lt?:lJ,l*ffi:3ffi: 
keragu-raguan setiap orans banwa r!

Kemudian Allah mengatakan, L-di '; il Jp" oi t*. itji t1ld
sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sc-

!:;'^{;"!^:;!:::r::,{:;:l';;{yi::;"{"#i"',:#:1":l^;:;iN
Apakah manusia mengira bahwa Allah menciptakan sesuatu iEI

ffi:?H,,Tfftlffi :1ffiil"X*ffiH:f#j,,fl fti,;"* 
*fl

Kata kerja yang mengandung perintah kan/jadilah vaitr.- -.-.
untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap ayat ini. S. - -

menunjukkan pula bahwa seluruh makhluk ciptaan-Nya tidak '--
melawan dan mengingkari perintah-Nya. Semuanya tunduk -.-- -r

terhadap perintah-Nya. Dalam hal ketaatan tersebut Allah t::. , --
dalam firrnan-Nya: patuh kepada Tuhannya, dan sucluh ,. "

langit itu patuh. (QS al- Insyiqdq [8a]: 2) Adalah kewajiban b-
taat dan mendengar perintah Allah.

Adapun makna "apabila Dia menghendaki s€suatii
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wyK !;#l,{i;i 1# 
-3t,iTil:: 

Xtff,l,:ffi ff '[[#1Htsta dalam wuiudnya. Benda itu Huar dengan izin Allahdan atas|Eimah-Nya.xxi

(QS Yisin [36]: s3)

[ " "ffii#,tfrlfr,{r:ffiiffi j'*ffi ,
EHnx,J**** "u*t!ffi ",T:ffi *::T#1," : :11x,,ffi:

ffi*ix-+tir?tr1;fu fl 
,;;d+*L:t#ffi;

:r perbuatan anrara manusia aan artah il;.1;ffffi;;ti;1
, i ) i)T :I "* : : _. 

^.. 

y,, * o u ot n o, ),i i i t r, n, ;;;;" ; ;' i ;, ;;,,#:;:;i, atas segata sesuatu i""*'iloll/"!trf,,?Jr'*orfl,
i-=":ka kita membaca malaka maka mengandung empat maknanya:
- .:.; eUt yang berarti pemilik sesuatu ,"t u,pun U.rAu yang kecil'. Kerlua, d)u yang berarli kepala yang mengatur dan memimpin

kekuasaan dalam naungannya. Ketiga,efiir yaitu kekuasaan yang

l;:,:Yrrr"s 
dapatdisaksikan oteh manus ia. Keempat, o"j1fitr kekuasaan yans sifatnya tersembunyi tidak nyata, namun;ilfu umul Au.ipiau yang ketiga.: - -: radi suuiu t.t u+* ;; pada awalnya tersembunyi pada

. .. _[,;ffi*1"_l*i:f :::f:*iqata. Seperli sesuatu yang- :rsembunyi kemudian _.rj;;i ii;;;;r"';J;j""H,.rI;;:
:,.lli,;''i,i,l"*,,f'9 .,-.,,*,trlam--kondisi,.^.J[""ri ou,':.:sia yang belum .Aay:at'aip."rf*"r;i.; 

.LXffi:1ff;

;., ^,;::::of11o.r:o ourry d;;'_Ny" :,, D e mi ki an t a h Kami*an kepada lbrahim r.rai_rrri, ;;;yf;#'"(i::;! :tr:*l or_l:f:dan bumi. 
." 

(es ar-an am gl: 7 s)- . ..nidc#'il"k":H{_,ti,'}!?, :l)^ marakut kepada

,', :l,T il,,f,"0*i,j",,:::o:r,#;; telah ruius-0"i"-' .ri*: :-ilr ketika Allah mengujinya ur,r*"lrffi#fiil :#i
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kesayangannya yaitu Nabi Ismail as. Selain itu, ibadahnya yang bai&
terhadap Allah swt.

Kata malakut yaifi memiliki kesempurnaan pada segala sesuatu,
dan mennnjukkan makna superlatif seperti rahmut, jabarut dan rahht-
Jadi, maksud dari ayat rni adalah bahwa manusia menyaksikan kerajam
Allah secara nyata dan masih banyak lagi yang tersembunyi. Ada pule
yang kita ketahui hanya dari pembeitaan Allah semata, sebagaimara
yang disampaikan-Nya kepada para rasul.

(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib, maka Dia t'ril
memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Ked
kepada rasul yang diridai-Nya. (QS al-Jin l72l:26-27)

Segala sesuatu itu memiliki masa di mafia Allah atr
memberitahukannya kepada manusia lewat penemuan. Ada hal{
tertentu yang dicoba untuk ditemukan atau dipecahkan rahasiaqr$
namun karena Allah belum mengizinkan waktunya, maka hal itu tE{
dalam pengetahuan-Nya dan rahasia bagi manusia. Hampir 97% q
penemuan yang dihasilkan manusia adalah sesuatu yang ditemukan fl{
tiba tanpa disengaja. I

Allah menegaskan dalam firman-Nya: "Allah mengetahui opf
yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka fl
mengetahui apq-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikeh{
Nya|' (QS al-Baqarah l2f:255) Manusia tidak dapat meliputi sq!
sesuatu dengan ilmunya yang terbatas. Adapun ilmu Allah maka {
ada batasnya, sehingga ketika Dia mengizinkan kepada manusia {
mengetahui sesuafu dan sudah saatnya, maka penemuan itu akan tr - -
3.fl"fl*a 

itulah, sebagian besar penemuan itu dihasilkan secanl
-Akhi*y4 

pada hari kiamat kelak seluruh makhluk akan tJ
kepada Allah: b#"i !l: d.an kepada-Nyalah kamu dikembalika-l
karena itu, jadilah kamu sebagai hamba yang senantiasa menginEal
kiamat tersebut. Orang yang mengingkari hari kiamat berdl

ff",-;il:f l};..J"'Llil#il};-;flfr ,yffi Hi:*$x:ffi:ffi il

340

G:



SURAT
ASH-SHAFFAT p4
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BUKTI-BUKTI KEESAAN ALLAHAlam Langt Dipelihi
'AgT.f -tf",Hir1?j?i*r

@:;.>ri6@t,**tu
Demi (romb,9 ,'Lg Kal"t@l649tt

q 
e 
*, r, 

", 
*ffi ffi"#! tr; :; W:' :;,";::: ;!;:f;,(dari perbuatai_peiouira, *"ir,"2 oZ*i go*ion_g)n1 yongnt em b a c a ka n p e i aj ar an i 

" 
t 
"ris, n ny a Ttt h anmu b eit a r- b e n ar

Gaya bahas u 
uto'

=:sumpah.d;",:H;iff "H,,#ir#r:f li:ff l;;#lf i*,j:l'""a: 
:'l',?l L) r"rrnggrlrnyr'rrnonmu 

benar_benar Esa. Arlah:;:suflpah dengan segara sesuatu yang dikehendaki-Nya. berbeda':l': T#;'' J#i*'f#l11,Ti'umpah 0.,g,, ,.,y.b,r nu,,
_:;TlH"raditidak,o,'1,illl,,T,ff -#*?ln,ffi ,r,,,JJJi

Tidak boleh
-,1r. 

9#;''i.o'r','r'0"#XlrrtT:ffipah, 
dengan mengatakan demi

'-.:l:il-s rr..rr,"ni'ur, maka hendaklrh i:l:: dan sebag'ainya. Ketika

"';:,;:;';:;:.ais.burku,-ffi #H;i:l:tr:i,i:::::ijil^rlii;h
'-slini) "endaklah ia bersttmprn a""[rr" no*i'i,,on,, G{R

," .::ililI;:i,10* menggunak an namaAlrah, maka ridak disebut
= n un gk i, ";d,^[+'tf,tJTll:[:E:i[*:ffiTffi?tr-- _ diseburkan ailah'9.rr,-ngj*r,i*ir r"rrrik perhariin mrnr.i,-'--:dap benda yurg,ai..uuttl-n"rvu ffi; sumpah tersebut. Boleh jadi
- ] fl.ifl :e?:iH'f, JJf;ii;..,1i'ff 

i' "u' man u s ia,.r, r,ggu p..r,
-ilah bersumpah dengu' ,..urt, disesuaikan dengan situasi dan

-_ .i puta. Setiap s.umpah ,,.ru.rit]n rrir..rr,, ;;;";.*jrk yang- ..: penting untuk,llf.lrr:1,. i-iG;?;"r" rirman_Nya : De.mi tuakru
'. :,:.it.i .sepenggatahan nlik, a"" il*,i malam ;o;i;;;7"Lh ,uryi,
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Ttthanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepaclam.'

dan sesungguhnya akhir itu tebih baik bagimu dari permulaan. Ke,".'

Tnhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepaclamu, lalu (hatil k'i":'
menjadi puas. (QS adh-DhubA [93]: 1-5)

Ketika Nabi Muhammad Saw menerima wahlu, maka be'-'-
mengalami kesulitan yang luar biasa beratnya. Terkadang kerin:'
mengalir deras dari kening beliau menahan wahlu yang sedan-q tu:-:
Jika beliau sedang berada di atas kendaraannya, maka unta itu terdui*'
menahankan berat wahlu yang sedang turun, sebagaimana \:: -'

dijelaskan dalam hadis dari Aisyah yang diriwayatkan Bukhari pada .':
al-Wahyu. Oleh karena itu, terkadang wahyu tidak tutun u: *'
meringankan beban beliau, sampai terkadang Nabi Saw merasa : --'--
terhadap turunnya wahyu. Ketika kerinduan itu memuncak, maka k- '-'
itu turun wahyu dan Nabi Saw merasa bahagia dalam dir': '
Sebagaimana yang disebutkan dalam surah adh-Dhuha di atas'

Suatu sumpah biasanya untuk menegaskan sesuatu yang dirag..' '-
Namun, dalam Alquran dijumpai pula bahwa Allah menafikan sr--:-:':
itu sendiri, sebagaimana fitman-Nya: Aku benar-benat" bets,"'.
dengan kota ini (Mekah), dan kamu (Muhamntad) bertemptr ,i

Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya. Sesungguhnya Katr:' "-

menciptakan manusia berada dalam sussh payah. (QS al-Balad ['
4) Aku bersumpah dengan hari kiamal. (QS al-QiyAmah [75]: l) {
Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-biQ
Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau Hl
mengetahui. (QS al-Waqi'ah [56]: 75-76) |

Dalam ayat-ayat tersebut Allah menafikan sumpah sebab up" il
disebutkan dalam pernyataan itu sudah sangat jelas sehingga -l
membutuhkan penegasan lagi. Sebagian pendapat mengatakan h{
sebenamya ayat-ayat tersebut bermakna sumpah, buktinya te{

i:Hl-'u,i'ffi.liffi "lJl; 

":*;:, 

Tffi:H"'HX"ffi
ut"Til;il"ffi1tilffijil 

dengan ash-shdffdt di sini d^hhl
il:HIiJ,Jxl-,'"#;:";#i"iH{{m#;"T:,ffi',rl#^"- jl
J;*#;r:JI*r:-#s#"T#iilH{Hffi 

#*l
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[ffffi.,.?f#'f,?T3 
aaitahtugas para urama, namun berperang danE $_ :::_-:,::,. 

*,,.idah dan agama lOrfuf, ,rgur';#'rffil.u. S.tiapF"u mernrtlkl keahrian masing-masing yang mesti oisinergiskan
H=,ff*o:,:*n,,lu.y*rtri i.r-uil' yans kuar dan rriqeoo-i

:-=''injukkan tingkat disiprin suatu tentara dan menunjukkan bahwa-..*:p m:lsl?dapi pip.ruffi ""'

: . r, m a n a yan g d i gam qil;; o, i_, o.IrXli 
"fi,.r, 

ilf , 
"f;, 

:::;:,r,.,'ing-ot ang ,onr n,:!.!i1.iIu I"rii-,n)',,urrr, (ke medan perang).
' ;: :',1::r';;f;n'::*::::i::r" [)',o',ro,, di a,,tc,ra mereka'-.:)o ot'eng ttntuk *o.*no,,-t^i.,I. ::,:"6": ut antora mereka
.,t,,,,r,nt'ik;;;#r:";i,;:,'::'r";;rrr7:!,:#;rr**,r;*:;:

=:'!:':!?,'!:,?, ^,gs 
,.T,*t.ni rii rrrt: : : n e ran g 0,, 

",.1.,- lir",, 
";# 

ffi l'r,*, ?r*an p erkaraan d an
-:"3aI1' Bagi para ulama -uiu ;,ruJ i'.."tu. adaiah lebih Jengan

- ."':,.T;0iff"i'ff3,i-':': :#;:#; ter ah disediakan untukr maka jihad mereka ,jri.rr'"a:;;; 
,.,un dtsediakan untuk

', 
i, 

',,,?JI"#g,,#:i-,, 

j:: * 
"o 

#' iil,*ffi il, 
-ffi 

.,.Jl?l?: r Islam, urun t.tupi-'rr*"ilJ,1rJiiif ?,#"*u"r:X1#tlr:ragama. Tidak ada paksaa, ;"1;;^;
.:lf il#.fr:,|,i,j.,:: j,,l*_o",H,i,iiilfiii#Ji,:H:ffi f, : ::rik,ya Har i,i *o;; ffii,,ffii#iXj,ilffii:1.ffffT;': umar rslam namun p.raro"r"vr Til"ffi#iifox*u.u
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mereka.
Menyusun barisan dengan rapi bukan hanya dalam baris berbaris

para tentara. Akan tetapi para ulama juga harus merapikan barisan
mereka dan menyatukan barisan itu. Jangan sampai perbedaan mazhab
mencabik-cabik barisan mereka. Apa yang telah dijelaskan A11a1.
dengan muhkam, maka itulah yang diikuti. Sedangkan yan:
mutas.ydbihdt dan menimbulkan perbedaan pendapat, maka janganha
hal itu menyebabkan mereka saling mengafirkan satu sama lainnya.

Adapun makna az-zajirdt berarti malaikat yang menakut-naku
setan yang mencuri-curi pendengaran di langit, sebagaimana \.ar..
drjelaskan pada ayat lain: sesungguhnyct katni dahulu ctapat mencltr,i.,.
beberapa tempat di langit itr,t untuk mendengar-dengarkan (bet. . -

beritaryta). Tetapi sekarang barangsiapa ))ang (mencoial menclert,:., -

dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang nterli, -.

(untuk membakarnyai. (QS al-Jin 172): 9)
Setan suka sekali mencuri-curi pendengar dari berita -,*-.

disampaikan Allah kepada malaikat. Kabar yang didengar setan 1:.. --
yang kemudian ia sampaikan kepada tukang sihir dan ahli nL. *-
Dengan demikian tersebarlah kebatilan, karena manusia akan pe :- - -
kepada ahli nujum sebab seakan-akan mereka mengetahui hal gaib

Kemudian Allah menjadikan bintang sebagai bola api ,-- _,

melempari mereka dan setan-setan itu pun terbakar.
Sebagian orang mengatakan bagaimana kejadian itu td

Bukankah kita melihat bahwa bintang-bintang itu tidak berkurang {
langit? Jawabnya bahwa Allah mengkhususkan bintang tertentu uill
melempari setan-setan itu. Banyaknya jumlah gugusan bintang {
planet di jagat raya menyebabkan tidak terlihat berkurangnya. Hd I
ditegaskan Allah dalam firman-Nya: Sesungguhnya-Iiam, Ea
menghias langit yang terdekat dengin hiasan,-f,oitu bintang-bird
dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap tito" J
'r#ff|,"**i,f "'o::r";:l:#,;*r:::'1"i":*';:;#:::';!;"{

itrJK"y{;{!-T;;f::;)*ereka 
dan bagi mereka siksaan 

""rA

'{tr##{!#Mirti##*##i{rq
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.r,,,Ttlil:;rt:,:'nir mensatakan bahwa maksud 0,., ^o**
';';:;!,:^,i,i;i!,If :[:;:'ffi ',ffi :tr1ru:if ]f lmil; j11
,,,,s;*ili:;1"*i:'i{'trJx!;^1"0,{{i,li,i,:i;;;;;}ii'noogi;,

.,lttk mr,/ih.,t t.-^-._-,.r9, 
l1j, Nabi Saw bersabda: ,,,lprr,,nn,,t-.^_.-_

,1,!;;tyx':':!:i,!:::i;.";'";;r-r':!;:?':;,f ::iliff {,0^?{^:,{::
,::hiciupan #;" "&::Y"'i|f"r*?.utu prouin ;;; ,:,,n daram

. :'i'.t-* *"?"fi:x ffiili;rnflf di;, T1 "Iil"#?x.r'. .ah. maka derniki,,lar. an jugalah t.rout "uikatmenunggu 
perinlah dariya oarknya barisanmu dalam

r1#Jil_sft ;;:f ::^!;^;;:;:::?:,{:ix_;^::::;.. ;r rerdahulu. Disebuikan 
-rrri. 

,ri,,,
' -:pah vuit" iinno iiiffi; ;t:'^:::,-1:'qun .!ua penegasan selain- rrrerupakun arrri". 

huruf lanr pada kat,a lan'ohi,/. sebabl"pemyaraan
- --,pa ri ng r.,, JJ'ffi ;j'f,i,i'':I,, 111 l" 

ilr, ;;" i1 u, un asa mat '=Il* dan menghapuskan ,** irir. ''-satunya Tuhan yang berhak
xata aftad berani saru dan ,io?r, ,J, sekuru bagi-Nya. Kata inijuga-.l'Bi:H:i?#i#'#;j* 

jgfl o..i u.ei,?-r*iir" m zit-

(QS ash-Sh6ff6t [37]: s)
:9) 

,t;ii '" '/ "" 'zz i :'
rtrrtan tr,r/ir;;,,r-)')) 

t'7*'u: 
'e)\b ;'5'3i 3.;

ao, frholi 
dan apo yang beracla tlf anmra keclnanya

)alam ayat lainrl,::ll.,O, Kept'rnlaan t,ya lalt semuLt.vang ada cli'.' ,;,'';:,Xl;'f,|' !":::eluatv;:;; lj ot*oro kectuanya dan semua.' . ra n, k,i,' ) ^i/ !!,,irg,:, T:li r'#] " ::- 
;; ;: i,," 1:r' ̂  m en a ri k-', , .\llah telah'meny.UriLrr'iir'4rlr adanya lawan dari saru jenis.

-'*ari yang terbit;#:ilJ'^'.::lt,1aka. lawannya adatah eu.ui..' : ain. demikianrah'r",* rji, 
',o,iffi 

".:?fl ;HT:ffi ::*,fffi'.ka kita relaah ayat Alquran i"iil, ranjut, muku 
-kitu 

akan
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menjumpai bahwa terkata Timur dan Barat disebutkan dalam
singel atau mufrad sebagaimana dalam firman-Nya: (Dialah)
masyriq dan maghrib. (QS al-Muzammil U3l: 9) dalam
mLttsanna (dua) firman-Nya: Tuhan yang memelihara keclua
terbit matahari clan Tuhan yang rnentelihara keclua
terbenamnya. (QS ar-RahmAn [55]: 17)

dalam bentuk jamak, firman-Nya: Tuhan ))ang mengatur tempat
terbit dan terbenarunya matahari, bulan dan bintarg (es al-Ma,arr.1
[70]: a0) Hal ini untuk menyesuaikan, jika kata itu ditujukan kepada
satu orang maka yang digunakan yang muJrad, sedangkan jika yang
dituju dua orang maka menggunakan yang mutsanna. Adapun untuk
suatu kaum dan orang banyak maka digunakan dalam bentuk jamak
Sebab, masing-masing wilayah memiliki arah Timur dan Barat. Jika
wilayahnya berbilang, maka arah rimur dan Baratnya pun juea
berbilang.

Semua itu untuk suatu hikmah yang dikehendaki Allah. Sekiranr a

matahari hanya menyinari satu tempat saja, maka tempat itu akan
terbakar. Sebaliknya jika sama sekali tidak disinarinya, maka aka:,
membekulah tempat tersebut. Demikianlah hikmah daripada peryutara:.
bumi bagi kehidupan manusia. Perputaran itu merupakan bentuk ibad::
bumi kepada Allah. Sedangkan manusia di rnuka bumi tidak pern;.-.
berhenti menyembah-Nya. sebab, jika di satu tempat masuk * ak:-.
subuh, maka di tempat lain masuk waktu Magrib atau Isya, dan :
tempat lain masuk waktu Zuhur atau Asar. Demikianlah setiap saat az::
berkumandang di muka bumi dan orang yang salat tidak pemah pur*s
Semua itu terjadi karena pelputaran bumi yang mengelilingi mataharr

Ada pula yang mengartikan dua Timur dan dua Barat den:,_
musim panas dan musim dingin.***

(QS ash-Sh6fff,t [37]: 6-9)

{;6a @ .56( i it q 1i ;r;i C; yy_

jiu'o;,^rj ;yni _i1i j:Ji;"i rt, tG
,t",:-jl\i&r"S; rt

sesungguhnya kami telah menghias langit yang terclekat crertgL;,'"
hiasan, yaitu bintang-bintang. Telah memeliharanlta (sebenrti -

bentuk
Tuhan
bentuk
tempat
tempat

. rl t
, Jt*a
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benarnya) dari se,tiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itur i cl ctk dap at mendengar- ctengaian llemb ic araa)"jof,o rrot oi t otdan mereka (iteryrari dalrr segati penjuru. ir,ii-i"nguri,
mereka dan bagi mereka rikroo, yrrg i"t ot".'

Ketika di rnaram hari kita melihat ke langit, maka kita akan- :nlumpai langit dihiasi dengan beryuta binffi.'vurg u..r.,lauan.:':rang-bintang tersebut memiliki fungsi ,.bug;i ;-.n'r;j;k arah. olehr :r3r1& itu, dalam tradisi bangsa Arab sangat mengenal jenis dan nama--'::la bintang. Dengannya mereka berlalai di ;u,!;r;r] menunlukka,:r:: 
"vang harus. mereka rempuh."Kilauan il;;;;'gemitang itu-;rr sjlrkk.n hati kita seterah paia siang hari kita aisiiarioengan terik=':ahari' cahaya bintang dan buran memberikan t.rur-il^"ndiri bagi' - ' di malam hari, karena keduanya mendapatkan sinar dari matahari.Binrang-bintang tersebur memiliki fungsi rain yaitu untuk*...:mpari 

setan-setan yang mencuri_cu.ri pendengaran dari langit,'' :'-qaimana firman a'ah: lehh *"*"1noirry, r7"i"rar-benarnya): ' ' :etiap setan yang s,ngat crurhaka. Bintang yang dilemparkan itu' --. --'us untuk membakar setan yang durhaka t"plau airrrr-'-'\dapun maksud dengan of iAri.rl berarti yang menyimpang dari- :n Allah' Keturunan Iblis ini menggo d,a anai Adam agar tidakr:r'r13r1 kepada Allah. Namun, Allah menghendaki ,gu; u;u.ur-Nyu
,.=_-:I:or, 

di bumi dan kesela-u,un bagi"hamb" rr"ilUr_Nya yang

Ha1 ini memunculkan pertanyaan: "Mengapa Arah menciptakan:'::' \'ang durhaka itu? Jawabnyi ad,alah agar kaum mukmin semakin::,:, deflg.n Allah dan untuk _.ryu.irrg [._;;;;-iilu, ,"r.orurg":-'.ri kepada-Nya T1lp1 uaunyu 
-tantangan 

dan halangan maka: .;.an itu tidak teruji dengan baik. Oen*gan ,jiu, itr-pula dapat: :':::ifrth 
manusia iiapu al unturu-,rr.r.kr"t;rs ;;;i-i,, aun pr.u_

io ,ts qleia:r.rElr >r*ir j**-\ setan-setan itu tidak clapatr. .,,tgar-dengarkan (pembicarian) para rualaikat clan mereka. = 
"-t-''t/'i dari segara penjur,. ayui irrr datang ..,.r"rr"'r.uelumnya' :'-' rersumpah dengan para malaikat yang beiugas ,rrrrt mengusir

_,_ ,l:;Jm 
yang mencuri pendengaran dari p".r"Ul."r"r, antara

:=:elum kedatangan Nabi Muhammad Saw, banyak sekali setan
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yang mencuri-curi pendengaran dari perkataan para malaikat. Namun.
s.etelah kedatangan beliau maka har itu berkurang, ,.uugui.ana \.an l
disebutkan dalam firman-Nya: Sesunggtthnl,a Tami ioirt,-,-- i,il, ,
menduduki beberapa_tempat cri tangit itu tntuk mentrengar-cre,gt,.k,;,.
(berita-beritanya). 

. Tetapi sekaraig barangsiap, ;r;; (mertc.ot:.;
mendengar-dengarkan (seperti itr.t) tentu akin menjump"ai panctrt ,;:yang mengintai (untttk ntembakarnyal (es alJinl72l:9) Demitiari:,
Allah memuliakan ajaran yang dibawa teriau ug, iiauk dip.ngr,-...
oleh_setan yang dapat memsak akidah mereka terhidap Allah.

Kata yassamnta'rtna berasal dari kata tasamma,a. Terd::,"
perbedaan antara ge dengan kata 6X,; yangpertamaberarlimendei.,-,
sesuatu tanpa disengaja. Sedangkan yang kedua menunjukkan ba:,,. -pekerjaan mendengar dirakukan ...uiu sengaja. Jadi, redaksi A1c,..,-
dalam ayat ke 8 ini menunjukkan adanya usaha 

'au.i 
,"1un^-r.l-,-.

mendengar pembicaraan di antara para malaikat. Mereka firercLlr_r r
untuk disampaikan kepada wakil mereka di bumi dari Jii-;- _-"
paranormal, dan tukang sihir. oleh karena itulah Allah mele--_, _-
mereka dengan bintang-bintang khusus, sehingga _.r.t, ,.r-=,.
f ebab, lemparan itu tepat mengenai mereka 

- 
sebagaimana __: -"dipahami dari kata yuq z aJun.

Kata .3riJt berarli remparan dari jauh yang tepat mengenar S:i:-*l
Adapun makna lt;-: berafti terusir dan terhina, sebab azab _- r
senantiasa menimpa mereka. * * *

Tersn Sye,n-qwr Jnm r r

(QS ash-Shflfff,t [37]: t0)

@ erJ 4W,i";i1;'^"ELi :#;i ;
Akan tetapi barang siapa (di cmtara mereka) yang mencuri_ari I(pembicaraan),- Maka ia dikejar oleh suluh'opi ying "";,";%ilAyat ini menunjukkan bahwa sebagian dari setan-setan itu hrl

T:l"*i pendengaran dari pembicara para malaltat. Namun- E
*ilil:' T, Hl[It#,' #-",[*,{xffi-i:#,*"*"t
dilakukan secara cepat dan kamu melihatnya atau disebu: :
merampok. Jadi, setan mencuri pendengaran itu secara tidak .-
batil dengan caramerampasnya dengan .iput.
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asu - SuArpA r y. Juz t
Kata ini berbeda dengan ikhtitas yang berarti mencuri secara diam_- ..'r.r dan si pencuri _"tutrt un--l=jJ* u, d.duo,;;lrg."s.aurgr.u,

- :_"#il,ii3fl ;ft"i:r,:: :$,'ffi ,, dilakukan deigan terburu--- r a kut k etahuan a#;; d, ; *,,T,:tf 
,lli:iH.ff 

lffi ;T,, :;,-. ,hl Tidak akan pemah dapat._"rqfrirrOur daripengetahuan_Nya,- ,h berfinnan: ?d +q: +iri ialAt .+ ; ii oto, tetapi- .;,igsictpa (di artar.a rttereka) van; i c, iikn1 o,,i; ;,td;;;;;;::i,,Ti,,u,,-"uri @embicaraan),
\ Iuncur pertanyaan: "u"niupu-i,"1 

lart mengharangi setan sejak' '' sehingga tidat-mampu untuk mencuri pendengaran iiu?,,Berbeda. =*rsrn1,a kerika il"y+;rb* d; awat kemampuan seran untuk
--.='-uri pendengaran. Ketika airurr-'Jr"rrberikan. kemampuan kepada:-:r LrDtuk mencuridan kgrlu-diun p..urrtan itu ketahuan dan mereka: -.-.::m dengan dilempari b"h ;;i-; aka halitu semakin membuat:'- :'ef0S0 rerhina dan rnerugi. riiiit, kira terah rnendaparkan sesuaru*: ':r.1 susah payah dan benda"ir, c"r, di tangan kita, namun tiba_tiba-'*' 'r&og yang merlTpasnya, maka har itu sangat menyakitkan. Jika: '' iingkan kita tiar[ -.miiri.i i.ffipuan untuk mendapatkannya: :r':\\a,' Demikianlah setan -.*r, 

".nindar 
dan sakit sekari ketika- r - " 

:ns mereka curi itu tid"k ;;;;nfaat karena mereka sendiri*'- r-.r..a binasa dilempari bola ap,1**-* 
""

--l.an Mematahkan Datil_daJil Kaum Musyrikin

- 
(aS ash_Shflff6 t tsil: tt)

:. e\.&e 1aAE-tl.kfi $1tL ;i;i Liat,'. ! r k a r a ny a k a n I a.l k er.o ( a * 
" 
r, k ol *,u rrr, k ;;rf,,' Yo, m n., , r.eka yang teb.ih 

lytkuh k"jr;;;;;;, ;,;;;;;,;;,r,yridirUn.: t n ti cip takan itu ?,, S es"uig-guh,nr;" oo*, te I ah me nciplakun
mereka dari tanah liat.
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Allah tidak ada bandingannya. Sedangkan apa yang mereka ciptakar'

dan mereka sembah ..6.rru*yu tidakhemiliki kekuatan sama sekalr

iuAi p.rturdingan di sini tiaaUatr bermaksud untuk membandingka:

Jru t ut yurrg iririp atau serupa akan tetapi perbandingan yang tid:''

setara.
Pertanyakan wahai Muhammad kepada mereka: "Apakah mered;

yung-.r.iptakanlangitdanbumi?"Apakahadaciptaanmerekar'::''
,oeigimbungi keduania? Oleh karena itu jawabnya ada pada fltnr'-

Allah pada ayat lairt:"sesttnggtthnya penciptaan langit dan btmti l;'
besar claripa'da penciptaan manttsia akan tetapi kebanyaka-n ntott:

,i.aok *"ngetahii. (Qd al-Mu'min [40]: 57) Sebenamya' ketika ffi311*: :

n.naat m"engukur 1i.*u-p.runnya, maka hendaklah ia melihat ,.,--

sekitar dirinya.
Bumi dan alam semesta ini lebih panjang usianya dari usia **.rfl

itu sendiri. Sejak A1lah menciptakan alam semesta ini keduuttyl,t=l
aJa nrgga hari kiamat kelak. Adapun manusia berganti generasr. nl
v""e rufri a'";rJJf,t1l?,T#il1-#*t txlitlllr"" 

dengan ,,=f

'r,r#:s*#-i,r;l**d*t*rur"mfl
;tt'Jlru,:riH'fr r f:;Hf;?ff"'?"TJT#1T,idak Tl
,,

,israya mereka nteni aiab : " Allah"' (QS az-Zumat [39]: 3 8 t

detelah itu, Allah menjelaskan proses penciptaan mar
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E.#r*!r:f!:r::':,tr:txri:;;*i,x7,i:#;i,f il; L i a r i tu n a h k ) i n g 
_ :*: i f i' ;; ;, i, ;' ii1{ ::{:{#:, f ;r;: U

, ..j';,;',T,:: #lTI5,:,-[".' p.a,',; ;;j;''yui,,':::n manusia. Debu yang disira.i ;l ,il"!" 
^.;1r6l"ffir,ri,iXf Jj[TyXff],.,,*:* ;;; o.*f",, menjadi tanah hiiam- : bakar Apabila kemudian o,o,".u* i1#ffi?ffi:1Xfi,?il

_ ,-r:9i liat saling menyatu.

.-- ,-rkia1]afi gui.Uu.u, sepintas dari

._.1i j,,Xy;*::,:;:f :-.;i,^;i1il:J#,r"llHi,li::"#,ffi J,nmanusia berkembans uiit a"re"r-;ffiii# ffiUXitri::
^r,XX,i !,i::. r::i1 x1,{ d_" i,n*u",,ron anak_anak.,, : 
. 

k e p a d a s i ap a y a n g O i o tr" tt e n a r t, ;:;' ;:::;" r #r;O 
-r:;:l

, --:r,1,,,,,0!ff';::,,.,':::,:, J1',8, . lin k'ehenctaki. atau Dicr- .,getah.kay kedua i"ii, totui_tilrr ioi orLt 
tteneaKt, atau Dict

: - : h e n ct a ki *y o)i, i 
1 y 

^ -n 
if *; ; ;; ";i;;: 

" ;#:;; :,ff:,f; ;, tr;,- L,_J. tr-JW)
" -r ' -'irrz merujuk jauh ke belakang, maka sebenamya manusia i-'-',.s"1 dari unsur tanah itu ,.;A;. K;; _r,_, ffiahft^+^L__: 1 I

-.-',.s"1 dari unsur tanah itu ,araii. 
:ry\s ouurrrrut']ya manusra rtu

:', :;rs-iptsun *urrriu i* ,.r,rAi f..i,ol TffiffX?;r::irr::H;
,,--.-:i'r","H"1.-,,'T9,,^l:lo:rt' pra, rahim wanita. t-,rntrk--rsi sel ,p.r-i -ruprn o\rrm, maka J"rTrr"*it#;rryfff

,, :*;r".a 
makanan itu sendiri U,.*r.f dari tanaman yang

-": tahapan_tahapan tersebut menunjukkan bahwa
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Tapsrn Sya'Rawr Jnm r r

perkembangbiakan manusia juga tidak terlepas dari unsur tanah itusendiri' Allah Swt terah -lrr]rrggrng peffnasalahan ini agar kitamemperhatikannya sebagaimana "ialam 
firman-Nya: Kami akanmemperlihatkan kepacla mereka tancla_tanda (tnlruoroorl Kami disegenap ufuk dan pada cliri mereka ,",i!!i,_*niriir-iirshh bagimereka bahwa Arqurran itu adarah benar. (eS Fushshilat [4r ]: 53)Manusia tidak pemah menyaksikan proses penciptaan manusia.akan tetapi Alrah memberitak*ryu t.*a, -","k;.-K;i,k;fara doktermeneliti tubuh manusia, ,ruku'm"r.L mendapatkan bahwa tubuhmanusia itu terdiri dari 16 unsur, ai uniururya adalah oksigen, karbo,.hidrogen' nitrogen dan lain-rairrv" 

-cr*r.yang 
sama juga terdapatpada, tana_h yang kita pergunakrn ,ntrt bercocok tanam. Hal in r

ii;i|lo,,oan 
kebenaran finian-Nyu out r"u manusia tercipta dari tanah

(QS ash-Shflfitfrt [37]: t2-14)

@J;K \ W BLj @ l);:ij a+* tr
r\ - .r o7-z' g o:rz=-;,)-X_t; $t51j

Bahkan kamu ntenjadi h,e,au (ter.haclap k"ingkoran mereka) danm e r e ka m e n g hi n akan kamu. ap a b i l a' mer e Ea d i b e ri p ei ;;;r;;mereka tiada mengingatnya. ipabila nrrr"ko melihat sesuattttanda kebesaran Attah, mireka sangat menghinakan.

ini. oleh karena itulah aiun ;;;;;;#;';ffi_'of#i:f,. ser : -

lada s,iua;; ;;;;;*';';;,;;;;,hoo yong poi,t *,#;;,Hadalah ucapan merefa.." (es ar-[a;ua tr:t, ji tj6 r.",";';:;;;:{3wahai Muhammad terhadap p.*yu,;; mereka ,ur, ,"r#LH

Huruf bal di awal ayat 12 di atas menunjukkan akhir c,,pembahasan pada ayat.sebelu-nyu aun awar bagi karimat baru r-:,:.terdapat pada ayat berikutnya. r.t.*.;rtun itu muncur setelah ,.k,,Ibanyak bukti dan tanda-tanda t.tru.uui Allah yang diketahui oreh k, - -
Quraisy namun mereka m11ih r.,uf -.ror"r. rrr"ri.-i.-u'J#mana i_._disebutkan dalam firman_Nya,- rt"rirp, kamu kafir kepacla _J. .padahal kamu tacrinya mctti, tatu Arih menghidupkatt konru, kentti.; ,kamu dimatikan dan tlihictupkan_Ny,o i*toti. (eS al_Baqarah [2]: i.Bagaimana mungkin mereka marih u".ritr=t rt, affir't.ta;r:_-_,_irrA?:A;::::1.,,."1 

Tenyaksikan 
r.u"ru.u, Allah pada atam s e r..,, -
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'::kufuran itu, maka sebenarnya mereka itu memang aneh. Keanehan itu::'uncul karena mereka keruar dari fitrah diri Lereka sendiri dan:-embantah sesuatu yang ad.a di hadapan mereka dengan jelas.
Ka.u a1fi- berarli menghina terhadap sesuatu. Sekalipun kamu

-:ra1.d9nSan sikap mereka, namun mereka tetap saja menghina dan
- :njelek-jelekanmu. Apabila kamu memberikan p"rirg;t , kepada:':reka maka peringatan itu tidak menyadarkan -...[u. Sekalipun
--:reka adanya dalir.yang baru yang jelai-jelas menghancurkan hujjah- :reka. namun mereka tetap dalam tetufururrnya.

ilv:^u- *l tli: $b dan apabila ntereka melihat sesuatu tartda
'='"\oran Allah, mereka 

_sangat menghinakaLl. Menjeraskan bahwa:'-'-rhinaan_terhadap Ailah dan dakwal Rasur su* u.git, hebatnya- 'kukan oleh kafir euraisy pada masa itu. Namun, di a'ntara mereka
-: '-J.Ir€nghina tadi juga ada orang-orang yang simpati melihat dakwah: 

"ulullah Saw dan menyemburyikun imannya. Kalaupun ia menghina:rr saw, namun hatinya tidak demikian. Hal itu ia takukan semata--_ '.: takut dikucilkan atau dibunuh oreh kaumnya. t<onoisr inilah yang:':,t kita pahami dari redaksi Alquran yang menggunakan kata- --l- yang berarli mengajak orang rain untuk ikut mengejek Nabi
: - ' Di antara mereka ada yang menerima ajakantersebut namun ada-': \an-q hanya sekedar ikut namun hatinya tidak setuju. Mereka ini-,:r-lt dengan orang-orang yang mengejek A1;V:;U- dan tidak
- : - -.:j ak orang lain. * >r< *

(eS ash-Shnffit [37]: ts)

@ U;, d;ir; otis;
\Iereka Berkata "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata
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bgyna sihir? Apakah ajakln beriau kepada keimanan dan menyemba:
Allah yang Maha Esa adarah sihir? Jadi, jawabannya jelas bah,,,
tuduhan itu sama sekali tidak beralasan. Sekiiarryu irrriu-mad adara:
seorang penyihir, mengapa tidak beliau sihir saja semua orang unr._.,.
mengikuti ajarannya? Mengapa pula ada yang tersihir dan ada pula 1ar.tidak? Jadi, sekali lagi pemyatain kaum kafii yrrg diabadikan Alqur.:
ini adalah tuduhan yang tidak masuk akal sama setali dan bertentans:-
dengan kenyataan.

Setelah seluruh hujjah kaum kafir itu jeras kesalahannlo, 1.r1;,..:kemudian mereka kembali mempertanyakan masalah 1-,_
kebangkital.***

(QS ash-Shiff0t [37]: t6-18)
'oj;.fi (36t:j @ t|-t E j a4 Ci K, Ct s j

Talsin Sya,mwJu-m rr

f:#;:lf" orans itu seratus tahun, kemudian *r,nsiifl

,ty' \*, s z .)i-,2, ,,

'r9 t':r?'.) e], f .F
Apakah apabila kami telah mati dan terah menjadi tanah serrL;

menjadi tulang belulang, apakah benar_benar kami akan
dibangkitkan (kembali)? apakah bapak-bapak kami yang telci):

terdahulu (akan dibangkitkan pula)i Kataianlah;,,yi. din ka,,,
akan terhina"

"r,i"ffi1',ff"1T,":'mt:;ffi 13ffi n:r#"f n"H',:i::ffi :,nd
mengenai tanda-tanda kekuasaan-Nya di- alam- semesta] TidaHl
3e1eka mendengar kisah umat terdahulu yang dibinasakan Ax; il
kedurhakaan mereka terhadap ugu-u-Nyu. Di sinilar, r.i,r-E
bahwa orang-orang kafir itu iaui' orang yang keras t.puiu, ildan sombong dari kebenaran. oleh karena ituiat kita jumpai AAlquran bahwa Allah menegaskan tentang hari berbangkiafl
menceritakan mengenai umat terdahulu. Ax;h berfirman: itru d
w;t"#;;rff ::!:';r*""?;;rr./.;:f .-g;,7"#:::/i1:f,
Allah menghidupkan kembari nigeri ini setelah hancur?" i;';T

@

Allah bertanya; "Berapa lama kamu tinggal di sini?,,
Ia menjawab' "Saya telah tinggat ai sini sehari atau st

hari".
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'il',*!,1:T;:;,, 
f "r!::y::: !:*, tet a h tingga t di s in i s eratus.::trrt tamanya, tiharlaii;;';;r";r;:ilu tetah ilnggal di sini serorus

.;,ti bentbai,:'il"r"-trn"trrh Lon-s^ ,-^, ',d.o! 
minumanmu yang belum;;;:;';';*,:;'i'i''i"[;;;;:.;:ffi ::;,f,::";:;{i"i:;r-:*,#,tulang belulang);

Kami akqn ntenj.ctdikan kamtt tancra kekuasaan Kami bagi manusia,....;,! tihattah tur(1 ,uto,rg i"i;,'#g ketedai itu, kemuctian Kami' :', t'' t t s Ltnnv a ke m b a r i. ke m id i a n t<o*7 
_* " 

* o; r: i 
" 
;;i ;;;;r, ct a gin g,,.'' iko tatkara krah 

-nyau kepadanya ibogoim*ro .ethi inngnidupkan_..:',s telah mafi) dia pu, inrio'ii.i :srr: yakin bahwa Alah Maha'. ,,iio atas segata rr:!1:r,,. ta: rt_eaiu.ut [2]:2s9)Kisah ini benar_benar rerjadi ,r*i giglan 
;e.baq3i 

petajaran bagi_:ar manusia berikutnli d** it, i._yut a telah dimitikan selama'r tahun daram tidumya, ,u*uo tidak ada.yaHg berubah da.i makaru,-: Ilrinuman yang aiuu*rnyu. ,.*"iilrrlrh, Allat mampu menyarukan--' hal yang bertenta.ngan yaitu waktu vang berlal* o.r"rri.anan yang
. r i,1,ff 'j:',ifi i 

*, ;;il ";ili Juri kekuasaan Ar r ah, maka ti dak
Bukankah kita juga membaca kisah Nabi Musa as yang membelah. -, merah dengan tongkatnya? *"_rtrr b"t, b;;;; ;;;r"r*gkatnya

,. .,];ii.fr"#:::?** ai,. o"miki;;d kekuasaan Auair yang mutrak
f Hal yans anel

o- ;#,.;;;r 1uga mereka mempertanyakan apakah orans_orans

W;' ;;:;;:"terdahuru 
juga akan dibangkitkan? ,),1:)\t s"j6)i

ru; ;:tr;;#o\^o:y:'an| .tetah .rerdahutu (akan ctibangkitkan

I-fuiu;|";:; Inr menuniukkan kegalauan 'yung 
;oour, ridak

-;,--:* 
,*8.. npakah mereka memah

H*l#ffi #?:;-,triiffid#;{lr:J,:n:r#
F[frj;?:#.lagi' Prasangka s-eneri ini munc-uilr.il"*,r. a yansJ-n;;-::^l:'""1 'T1n 

tidak pernah menyinari o"a, -...tr.L,".:::, 
-arena itulah Allah kemudian memerintahkan kepada nabi_

tr y mengatakan dengan resas: ;) ),,t3 iir,A i';;;,;;:;il "?;:,

trX,":r;;^:f'rya' 
" Kamu sekatian akan dibangkitkan denganE,, il: ?*.'tdak 

memiliki kekuatan agapun J,ru. 
"nui iri sebagai

E-#'oi'3;,:"0"#;ro"lq, tan 
, 
somt""" ,"r*^ a"irlu kalian

wrtr#i"ti*x'"rw'er''wj'"riil#
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Keadaan Orang-orang Musyrik Di Akhirat
(QS ash-Sheffet [37]: t9-21)

_- /.4i e$Srr;.t\j'6j, ?' |r:L_f v$i--:. : ;H c.vy
-A'" z , 1'/s\, <>-rN 4 .9-{l I 

-':,\l ;; f;- Y' \J-
,'ti r " 1'^i( l'1 \',(-

Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan
saja; Maka tibaliba mereka melihatnya. mereka berkata:"Aduhai

celakalah kita!" inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan 
l

yang kamu selalu mendustakannya. u,

Sesungguhnya apabila telah sampai masa hari berbanekit, m{
semuanya terjadi dengan tiba-tiba dan sangat cepat hanya dengan {
kali teriakan saja. Satu teriakan itu membangkitkan seluruh marm{
dari dalam kuburnya, dan kejadian itu mereka melihatnya. Demikim{
kejadian itu mereka saksikan secara langsung. I

Setiap orang yang dibangkitkan dari dalam kuburnya meliha f
kanan dan ke kiri, merasa aneh dengan apa yang sedang ia alami- 0l
karena itu mereka terkejut dengan apa yang sedang mereka [ll
sebagaimana firman-Nyai "Ya Tuhan kami, kami telah meliha I
;z:xzhr:il, Ti*:, ::tf 

. (K' *,!ffi {;, "6' % ^,::-:*fldidahulukan melihat daripada mendengar, karena apa yang mereke I
langsung sungguh sangat mengejutkan karena mereka tidak p{
*"["Ti:"i,}:t'ffi:Xl 

T,:*ffiJfi .,, A duh ai c et akat ah kit a ! 
..I

hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu I
mendustakannya". Perkataan ini keluar dari mulut mereka {
Mereka menyatakan kehancuran dan kecelakaan atas diri mereka {
menggambarkan betapa putus asanya saat itu. sebab mereb I
il:l#ili*""1'#"ffi1T1,f'"Hfi:'*vadahurudidunia*til

Maksud "hari pembalasan" yaitu hari kiamat di mana s.':.

akan memperoleh balasan setimpal dari Allah Swt atas apa \.1:,

mereka lakukan dari kebaikan maupun kejahatan. Hari itu r '
membela adalah amal ibadah, sedangkan anak, harta dan :.
dapat membela mereka sedikit pun jua.

Kata al-faslzl menunjukkan adanya pertikaian yang teqad: =
perlu ada wasit yang memisahkan dan menegakkan keadila: .l
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asu SirArpAr y. Juz zt

;en.nusuhan ,rr* 
11,:il:rd ud.ullh pennusuhan antara or...alrr terhadap utusan_utusan attah..iaor. h;;i ;_il;"rfl""rr#

;Ti;;ill#,;lf;:l"ilil,, :;, ;;il Jn.,gh,k,,m o.uno-,,-"..- . ^-: :,,usuhi Nabi Muhamrr,r sr* il;,;ff:rllli:il#1::_orans yans
Kerika kira berhadrr.; -;;;;;; ,;;

,_.dah buta, maka jig*.;;";ffir;.il;iTtf_ ,"H;:t H:f-,.sa, perkaraan. e-1fran i;d;;";i; ridak akan ,r.rgrLn mereka
.:dikit pun. Oteh f"1ir1 ,^tr,Lt," ,i.I,r,rpul klrT tun, iorg rerbu,uh
,,1:' -[:ilT,T ii,Lff ;::X,ffion *1, r.r,, n, ;: ; ; ; ^:Bi, n i r, i a n r a rr-:llran kepada Allah.,kx,k nufup mata hati mereka untuk

Juz 28 B/8

I 
(eS ash-Sh kttkt [37]:22-24)

I U, *o @'ury,,j,fu #S:G i* itgi t+i#I @'"jfi i;Lf,b;@ vl: +* ale,kt
I 

o7::;,:;*'u' )u""-'''ir'7' )'Kumptltka,roi 
o*nr-orans

t sembahan r.:1:""o, 
t:man seiawat rlereka dan sembahan-

I -;,trrry 
r:;i,w"xtfx*tl!ir' ii:i*,x;t-

f *":i:::" sesungguhnya mereka akan
I qt,unyu.

F#ffi *,ff*#*t*#*i'{},*'ifr,.ffi

f*,r,:iffiifr:- . . i, t h k ep a d a ny a ; ::i ::.i1, i:"1 :, l;: ;:: ;, :,;::;, r #: ;l #
:,' ;:iir :; *:: 

t a.n a p i, 
"i'o "i*i J y i, I " 

i i i,', )1,',i )i' i,,,,,,ro-- l rl: l-5) Nu.,rYong 
di lehe,nvi'ad1 

.ra.l.i 
,;; {;;;; iq, u,-

: r p r oia n il _ l,,.ll; xf,'fl f, lJ1 [11 
"11i#,rJ,;i * *il ] 

. *,,
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mengatur,rusan *"..ru. ;;*;; ;ff ffi':*"JtrHil"'il

Adapun yang dimaksud dengan o jii\ t jits 61 sembahan-sembaha
yang seraru mereka sembah adarahpafung yang mereka sembah, semuritu digiring masuk ke daram ;;;k; il;gan demikian orrng-o.ung kafritu melihat bahwa tidak ada t[i' nurupu, bagi mJreta unutmendapatkan pertol0ngan, sebab *rri, yurg selama ini mereka semb*pun digiring masuk ne-raka. l"ru.iunLgi mereka bahwa tul

k e r o mp ok s J.p ii,i o,n" 
",..='illTffi olffi ii gH:l;,fi #ffuHmembuat mereka semakin t"rOium 

^au, 
tidak dapat _.r]

j; *;il:itr; 
Tr# : r 1":# H,"fllH [,"., [1 

-ilf* 
##H

(eS ash-Sh dffAt pTlz 2s_26)

@ -u;ylt 
ai $,,ir@ i,r_,.tt { K ;"Kenapa kamu tidak tollng *"noing ?-,, Bahkan mereka ::-athari itu menyerah diri.

Pertanyaan ini juga dimaksudkan untuk penghinaar :_:mereka. Mengapa,.t*rng rrr,rr-iiork saring rnenoron_,__-Iarnnya sebagaimana dahu'i-u y.r; k;;;, lakukan di durt, ):pengikut taat dan natuh sefta ir.fiO.ir'}asanxya dengan :r-.:- -:Demikian pula dengan pemimpin yrng r.ngerahkan p0:_:.__
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E ffi- i:K"rr:ff:;^ifu!tr^ {:.r*"n "rah diri semuanva

E (es ash-sh nffit[37]:27-30)

B G;6 S"#ygs@-bj."qa&"ia$s

t o(r,@-w;rj,KiSd6@ 6jtr

iww,

hrTj:.L:::o*anya 
kepad aparupemimpin mereka s& € &!

E:;;:::r;y:?,K#{;::,:;::"y":"{#:^r::;^Ky:tr;
H^t*:.ii,#:ig.s",tl,{#;;;;mplakukanur.,-i,,itu,denganr'" n'aran Dur*n tangan kiri. Jika kita makan au" -irr- hendaklah

|* 
tangan kanan. k""uuri';;;;;-;;"rg kidat yang terbiasa dari
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bawaan kecilnya untuk menggunakan tangan kirinya lebih banr:..
daripada tangan kanannya. vata kondisi ini-adarah ,rur., p"rg..*i;,,,
Kata kanan ini juga berarli kekuatan daram melakukan sesuatu. Seba:pada umumnya manusia menggunakan tangan kanannya untuk su.,-pekerjaan yang berat.

Selain itu, kata ini juga berarti sumpah. Jadi, para pengikut .:-
memperlanyakan para pemimpin mereka yang selalu kerihatan eas,:berani membawa kebaikan bagi mereka di dunia au, -"*ulru'1.".,memerintah mereka tanpa belas kasihan. Hari ini mereka tidak r,.memiliki kekuatan itu karena Ailah telah mencabutnya ;;ri-;;r.;,
Yang ada hanyalah kehinaan dan kesengsaraan atas mereka.

Kemudian para pemimpin itu tidak tinggal diam, mereka :-:
rnenjawab: a-;, ,iF ! j sebenar,,.ro kr,*ilnh .r.ang ,iao* i",i,,
Pemyataan ini adalah sikap ,.buang 

badan,, para pemimpin terh::,:pengikut mereka. para pemimpin itu malah menuduh ;*;ll.::-sendirilah yang memilih jalan mereka untuk tidak berimu, dun .., --
terhadap Allah. Mereka juga mengatakan: )* ; r<& d rS ,,-, .

sekali-kali kami tidak berkttasa terhadapmtt Kami tidak san::_:
memaksa kalran untuk berrman atau kafir" sebagui*un, trrilr__. : __.
punya alasan untuk memaksa kamu sekarian unluk *.rgingturi nr, ,.Allah' Semua itu terjadi karena memang sudah menla"ai iabiat k, -.1
untuk kufur terhadap Allah sebab karian adarah: q* stj ri # b"hbl
kamulah kaum yang melampaui batas. I

,.,,,?ifr lf Tjll, jT.":H:, j:ilfl H",,ffi;ff Tl jtni##C
balikkan kepada orang-orang kafir itu sendiii, sJaangtan iuri, **Jl
untuk bertanggung jawab, sebagaimana yang dijelaskan aufu* iTE
:!!;,f {rff 

"i,i!^;::;:"1:#:",1:;!;#-;n;l*,';:}f,
dan akupun telah myjanjikan" k$adamu tetapi ot u *"oyitffiSekali-kali tidak ada - kekuasaai bagiku ,")noaip*u, ;;iA
fe\dar) aku menyeru kamu lalu komuin"*atuhi seruank", ;;;;2,
itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah airi^u ,J
(QS Ibrdhim U4l:2))***
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(QS ash-Sh iftht [37]: 3t-34)

-:i@ o* KutkXrF \9 cre- it&Gttc;s@5;,;tri ttc;l;"s J*
tJ

: qd! J-,rA){uyg ;f}Z _t^;i 4 ge.
' itko Pastilah putusatt (azab) Tuha, kita menintr)rt nlrrc Lit.kita menintpa atas kita;

.''.' :,', ! :,7:? :..!::' i 
n "' m e' a s a k a n i r * i-, i, l 

" ii {r," T } i, i il? ;,''.:":';'::::!::,';.:::::::ny;i1;iil;,hh';:,;:;":;:;;:;tr,
",::t:'::::r:!.:11:";;r:piaoi,)i;;;;;:;';';;:;:;T'51;#_ - c__^_ . LL* ucf rufftu_s,Qma dalam-. '' resunss"":::'::.:*h k1mi berbuat t",n,i,p',i,ig

orang yang berbuat j a hat.

w{;

, //l':': iliiuJ merasakan azab, menunjukkan pula bahwa azab itu

., ':]' j;,*:"*#:::ffi"i:i:t r,,,i-, neraka Sebagaimana vans, ,;r dalam firman_Nya: Setiap iri mtrr-'i"r;;;"i;:;;::," ili:,
:,,^, :" :f: ̂ ! 

n n 

f 
*," !!,,: y ri g t oi r, 

" 

r,up o, o nt e r e ka m e r. a s a kan^ a-..b .qL.r, rLtyu)u n.tereKa mer.asakan-):: an-Nis6' f4l: 56) Sebagaimana Ji'nyatat an dalam sebuah
.._ :j.l:l:, 

oll1,-ioi]il 
",Eq"j" F; yang bertugas untuk'':'-r' SeSUstu. Ketika kita mendekatkan api- ke"arah-i-uigun-ti,u.

, ;i[l j,'r:l' :l'*'J:,:"P :.-"h.,",J.u,u panasnya. Namun,F api itu sudah membakar areidr;;;"Jffiiiir,ft#l-Jl;brnjrLlan bahwa yang merasakan sakit itu terletak pada kulitparg"S arau tulang.

f;:f:,!;lilij"r" , datamhal ini Auah menyesatkan mereka

h ;; ;;;:ili;1l:lq memitih jalan keses atan itu bagi diri-^-^,_: .:, ;^^'^.' Jqforr ^sscsarall llu Dagt drt. , -\-rrer, rtu pula mereka tidak pernah mendapatku, iuf* ?.fru.
*" ilii* l;,i*il"#111,::i,:'1-si T:1*" *J"i1,0,r.' r"gif,si bahkan hati merer.a suaur, oiil;;r;;1;;iTilr:IoaK rasr

ffl,:l Allah 
1enutun 

p.r;"rrrJr_iya mensenai akhir dari

ff,*rura 
pengikut dan pemimpin mereka --],ri, e i.; A6

E* 
sesungguhnya mereka pada hari itu bersama_;;;; Oo,,o*
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azab. Mereka semua merasakan azab neraka yang sangat pedih dan
tinggal dalam neraka selama-lamanya.

Adapun yang dimaksud dengan mujrim adalah orang-orang yang
menolak keimanan dan mendustai agama Allah dan menduakan-Nya.
oleh karena itu Allah memberikan mereka sifat sebagai berikut:***

(QS ash-Sh ittift I37l: 3s-37)
,_)/.-< .<.o - ) t __ /,41i)U Er ,:jrar: .t'

@ alie i r'i5) 6Lt ;V S @ pE r"grQ.v
Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka:

"Ld ildha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah
melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. mereka berkata:

"Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-
sembahan kami karena seorang penyair gila? " Sebenarnya dia

(Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan
membenarkan rasul-rasul (s ebelumny a).

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah para pelaku dosalmujir4
yang apabila didengarkan kepada mereka kalimat thaiyyibah merekr
tidak mau mengucapkannya malah kesombonganlah yang merekr
tunjukkan. Mereka mengatakan, lH ,A. n titfJ tJli apakfr
sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kml
karena seorang penyair gila? Sungguh sangat aneh kata-kata itu keh{
dari mulut mereka, sebab mereka adalahbangsa yang menjunjung *C
keindahan bahasa, namun ketika Alquran mereka menolaknya. Padah{
mereka adalah orang-orang yang menghargai para penyair drl
memberikan imbalan yang banyak bagi seorang penyair yd
memenangkan perlombaan. Namun, ketika Alquran dengan susunatrEtl
yang tidak tertandingi itu datang, mereka malah menolaknya. Hal il
tidaklah teqadi kecuali karena ada rasa iri dan dengki yang berawal da
sikap sombong dalam jiwa mereka I

Kaum kafir Quraisy itu juga mengetahui bahwa patung al
mereka sembah itu tidak mampu memberikan bantuan bagi m{
Akan tetapi mereka tetap menyembahnya karena mengitrti -a
moyang mereka yang sesat. Di samping itu, sebagaimana yarig p€ril
Or)OOrn* dahulu, bahwa sebab mereka suka menyembah patungT

;t'i *'riy-Y t J+_6yrj,f y,-L-



patung tuhan vanglidak menuntut apapun dari mereka. Tuhan_tuhan itu:idak memeriotat iun mereka untuk saiat dan bersedekah dan juga tidakrretarang mereka dari perbuar,, r,i^. S.hi;;;;;;niu, o.,,,t*u,
;:::[: 

dapat mengarang_nsarang hukum aan""iUuaarr- sesuka hati

Selain itu, juga sangat aneh ketika mereka mengatakan bahwa nabiI'fuhammad Saw adalal.or.ang gii".-p"a"r,ur *.rJtu ieng"nat nauil'luhammad Saw sejak beriai ?..ir,'bahkan mereka jugalah yang:-engakui betapa mulianya akhlak u"tiuu. Bagaimana rnungkin orang" 'ng dipuji kemuriaan akhraknya k.-rdiu, dituduh sebagai orang g,a.-'' an-e gila itu berbuat sesuatu di iuu, daripad,a r."ri,-r otaknya.-;n-iikian juga orang gila tidak *u-p, membedakan sesuatu yang-::nanfaat atau berbahaya., Srngkatnyu, orurg gila itu tidak memiliki..:lak karena akalnya te1;h hilafi-.'--J 
*

,,,o 
r;!*!T 

:ilLrr;^n 
A1 I ah m e"mb e I a ra su I _ Nya den gan fi rm an _ Nya :. ( M u h o * * o i.' ! 

"?,i, 
lrff f #;:;r Z :: : ; :; f 2, 

",,,,1! ; i, oy, y ;,. - .'.r benar-benar pahala-yong b"rrr,.yo:g ticlak putus_putusnya.. :,.:?gultnya kamu benar_benai O"rt uai pekerti yang agung. (eS al_-:.::r [69]: 1_a)
lalam pada itu pura Arlah Swt membantah langsung tuduhan sihir"': 
_::1a itu dengan firman_Nya, .,*Lrr, SA, Ai ",.o";.-i"b"rornyo

: ''fuhammad) terah cratang membawa k"b"niron- aon-*"*ornarkan"- ''.'tsur (seberumwq 
.Manhal yang dibawa baginda Nabi Saw,ir-:--_ keselamatan itu sendiri Uugl ,.uitanusia.***

(eS ash_Shiffit [37]: 38_39)
; <.4,. ': -:2- . i -.. t .r!
. -r**. d U Vl j;py|@ 

;_V, _,t;ji,iJl *l
_-:sttrtgguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih., . .;,?r t t ti dak dib eri p emb a las an me l ainkan t"rt,oaip' ffiirrt*yang telah kamu kerjakan.

asH-SnAprAr y,Juzzt

= .;hffi;ff*11i:** ::?^{?ls^ukun menimpa orans-. ::.tr iru. Hanya saja aalam afr;;;iif;,irfit.'iillffi fiiT;
",i,Y:::::y:i^'llg*";-g::1p. 

jih"s;;;;;;;;;,"io*u
- " . " 

1 : t t t € r e s a k a n i z a b i r ri-il i,i:. i 5_rr',, :";T:i :{:l i JKX,:: :rbongan dan keras kepatu _.r.tu-yang menolak keimanan
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terhadap Allah: 3;"i, H r" lt ;jjj 61 clan kamu tidak tlibe,-
pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjctkctrt.

setelah Allah menjelaskan konsekuensi dan akibat dari kekufur;:
orang-orang kafir Quraisy itu, maka kemudian Allah menjelaskan akh_:
dari perjalanan mereka yaitu neraka yang penuh dengan siksa 'an:sangal pedih.

Selanjutnya Allah menjelaskan pula balasan kenikmatan r ar,=
diterima orang-orang yang beriman kepada-Nya, sebagaimana 1u:.
disebutkan dalam ayat lain: Sesungguhtlyu orang_orang yang bot, ,..
berbakti be,ar-benar beratla ctolariiurga yang penuh kenikntattlr. tj.;
sesungguhnya orang-orang yang tltu'haka benir-benar. beracla cl,t;.;
neraka. (QS al-Infitar [82]: ]f-rq Dengan menjelaskan la'nan c:-
suatu kata atau kejadian, maka hal itu semakin memberikan penjel.....
yang terang-benderang. oleh karena itulah pada ayat berikuinva t . -

menceritakan pula kebahagiaan penduduk surga yang bergeli,.,:.
kenikmatan di dalarn surga:***

Keadaan Orang-orang Mukmin Di Surga
(QS ash-Shnfftu [37]: 40_47\

- t,7Z ,,5.--7,r-^x 4 t., t,, .1 z . | ;a.i>";u erzs-e ,f aJ." u2lu+jr')-* Ai^i;V.:.
d ;q & 3a"\@'"y,;,& c@) di n*e

($ ciivei"t;'iia:-l
Tetapi hamba-hamba Ailah yang dibersihkan (crari crosct t

Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah_buri,..
dan ntereka adalah orang-orang yang dimuriakan, cri dctrti,,:

surga-surga yang penuh nilonat. Di atas takhta_takhta kebe:,;,.
berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang b;,"

khamar dari sungai yang mengalir. (\4/arno"yol p"iit ier, .,
sedap rasunya bagi orang-orang yong minum. Ticlak otltt ,;.. ..

khamar itu ctlkohol dan mereka tiada mabuk karenatr,.;
Kata mukhlishin yaitu orang-orang yang men_i-r-:.

ketaatannya hanya kepada Allah. fetat mereka ukun ,r,l_ _,

kebahagiaan i* U:r'i4 ;!!"r( mereka itu memperolelt ,.::.,.
tertentu. Rezeki yang kita cari di dunia ini tidak kita ketah-. "-
366
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W ,o uef.t6qFl

fffi" 
::a^:,;,;:# 

W^J j il,:i:^:;, ;.; :; :,::;::, .:,.:tt ctdalah ora 
r t rr :'f )'ath.t buah-buo/tan.

,, 
l:!i' wt:;*::r:^ii:,w : i;i'i: .iyii 

^1,:.,: ;r,ru;. .tlr,rkun oteh tongan ;;;;;;";;:;r,,tt,tt.i buahn.r.u, dott ;r,.;;;;
- .,': igi ;;:;;t1?ri;'7"'eko Maka 

',",gop,k,i *-",,Ji, ,,a,t,1twl. )J) cLu ltqaA

_= 
_ 

_. 
oruhrl i* dihidangkan densan r

,, ;:l r'.'.'.i*r:', 
" 
f " e hI. ;., "' ;:il ffi ", I# " H?: lr rt, 

*,?;

- -:- Iin-ro. -. t ,--'.1- :-..r.,q. er{..o, 
l,ngga 

,mereka 
tidak perlu susah"orrrr"'lrrrL

)? .st" di afus rnkhrn t^r_t-,

,:x?, ?^ff;*j::i ;:: T;";; 
r::,,::::::; ; :i

na di letaskan i,, o,,{l::n5;'';il;"T"'hl'o *Y11, :::'- 
-.1r,_gueraskan:re, a'"Li"'?#"r*il"l"i dan 

- 
minuman,t '1"! anak-un-ak mu4o vnno ,-,...--'u 

pada ayal lain: Mereko
. 1,, I o n s I o k i r p i or I al i' i 

"li,',' 

t 
*'f_! 1,1. _', 

u d o. d e n go n * 
" 
*L o *,

h#; l3f-',Ygi'ur, pLtli i'-'i';|"'u' vang diambit dari air

- _'-r,,,,,. ;; # ::h1:1,:';:L fr H,rtt u,i,i, rr,u,,. o i
.= .' dengan Jumlah ,rnr-r.aiiU"'51- 

Khamar ai Ounia djisi- :- rlt Mereka meminumnl,a d*r;::,I1l-_n#,H#J;

30/
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yang tidak enak. iadi. mengapa orang-orang tertentu masih sata

meminumnya? Mereka meminumnyu "ttik 
efek yang ditimbulkan dan

minuman tersebut vuito *uUttt' Hilangnya akai membuat mereka

merasa bebas ourl t.'tl'i";;htdw"" Keludian mereka dengan beba'

melakukan apa saja tanpa merasa berdosa'

Berbeda 0.1e,1""ri,",""t, 1t,.:1'*."1 
rasanya yang lezat tidak pula

memabukkan: JPi W ii l; if @'t tidak ada dalam khamcu' it:'

alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya' Kata oi;"' Uerasal da:

nazafayang berarti mengeluarkan isi perut' O1ln*.'u"e malirk di dun:'

inisetelahmeminum*i-"*u,'keras'makadiaakanmuntahsehingg'
seluruh isi perutnya k;i;;r. Berbeda dengan khamar di surga yang tic"''

menyebabkan muntah' * * *

(QS ash-Shifffft [37]: 48-49)

,?'3KUU;Y@'b +t're io:
Di sisi mereka ada bidadari'bidadari yang tidak.liar

pandangannya dan jelita matanya' seakan-akan mereka adalcti'

telur (buruig unta) yang tersimpan dengan baik'

Ayat ini menggambarkan pula gadis-gadis "u"t]k 
di.daiam '-:+

yaitu wanita-waniia shalehah yang tidak-melihat kepada lelak' .--

sebagaimanut.i,auf'u"*t"tudig-ambarkandalamfirmanAlla::ua
ayatlain:(Bidactatri-bidadari)yangielita'putihbersihdipirtzt:'"---E
,u*oh. (QS ar-RabmAn [55]: 72)

Allah S*t ""-tlihaia 
wanita-wanita sehingga mereka :-i:r"E1[l"

mempefiahankan tlt'ot-utunnya' Dari wanita shalehah iru pu-' enr

generasi yung uJi J"" i*t kepuda Allah' Sebagaimana S::: !-iED

wanita yu.g ,lrut"huh 
-Ji 

O"nlu' maka demikian pula gambar;::.''": &

dalam,.,,gut."tut.*-eyut-uyuttersebutmenunjukkanbahs-a.,;j:lfiIr.
wanita itu diktrususka-ntagi suami mereka dan tidak "dipakai" :-:irrm!-'

sama. - :-_.-
Kata gpberasal dan 'aind' yangberarti wanita y*g *"1::I

n:ffi.#ff-h.#,.'nx:"fi 'lt:i#.};H:lH;:-^[1],?fEl
;ffi:T#".ffi?;;; mereka adalah yang memi,* ffi1
besar dan mulut yang kecil' Keindahan paras istri dalam surg

lrlilllffirlirrlili|.! ililriliilil
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ditambah pula dengan
okan mereka adalah
boik-+**

kulit putih yang halus: Lg: ,-*',idi? ,"akon-telur (burung unta) Yang rcrsimpan dengan

,4_ (eS ash-Sh iftdt [37]:50_53)
,) "o, 4 ift)eTSJ,u @ s;-tx A e W, &G-1',- t ,,2?,,,sj-i 

s ; W6i KS Ssj ;i?; .*_jAi _; dj J;r-
'::;;;f;f;::,::':!f meysk1dap k"r'!; sebagian vang toin

n t e re k a ; .., 
{a P - c a k a p' B e r k a tu / a h, s a I a h * o- r'o' ir' i," o, r, o, o

::;:i j;:ii;:::{!ii:1:'ri,r;|t:*;!, j;;;:: j j;;,r
, o, i, i i, i, tr ;; 

: il :i : t ;;: f ; : i ;!: ; lil::r{:i ii y*,,:ulang belulang, ay.lkah,"rrrgfrnrla kiry beiar_bnna, (akandi ban gki tka n1 u n t utr i i b,": ri p nm Oo t os an ?,,
, . _. 

Oudu ayat terdahulu telah kita bahas
5'_':',u?s bergerimang dengan dosa. p,al::f:T] 1l:1:* antara orans
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(QS ash-ShAfffft [37]: s4-57)

obuuJ\r @ *i ;V c^i;'i'i\t @ l';w li S ie
tv^*. -.):?. tiZ<"t"'..-' " 

< /';\'i.,5-5ii6 {,r*.Y}j r 
^': e2;.,nl o4

Berkatct pulalah ia; "Maukai ko*u meniniau (temanku itu)? "

Maka ia meniniaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-

tengah neraka menyala-nyala' Ia Berkata (pula)" "Deryi Allah'

i r r,, g guh ny a kimu b el' n ar - b e n ar h amp ir m en c e I ak ak anktr'

JikalautidaklahkarenanikmatTtthankttpastilcLhAlutermasuk
orang-orang .y ang dis eret (ke neraka)'

Alquranmenggambarkankepadakitakisahinisehinggaseak:':-
akan kejadian itu i.ourrg kita saksikan dengan mata kita sendiri. Ketr,.-

f"rUln.urrgan penduduk surga yang menanyakan mengenai kead;'-

kawan-kawanmerekadahuludiduniatermasukorangyangkafir.trl....'
."."o.urg dari mereka melihat kawannya dahulu di dunia berada da-'' '

neraka. Kawan itu pernah mempengaruhinya untuk kufur terh;;-

Allah.Merekaadalahorang-orangyangmengingkarihariberbar;''
dan hisab.

Kemudian orang

370

itu berkata kepada penduduk surga lainnya: ri'

g.-+rlt ,t-t €6\'S maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya':7
' 
t 
"' 

n g ah - t e n g oh n e r a k a m e ny al a - ny al a' T idak ada harup an'":ltP- 5

;:*"I*:;,ff ;,t'"11i1;'.'fflll#J'[1J1111"?'#1?ffi 
--A

mereka.
Selanjutnya ia mengatakan kepada temannya yang berad" d

neraka itt): Ia'Berkata [uta): "Demi Atlah' sesungguhnya kamu 5

,;;;rYru:,',;,rT;;i';Y:::#;,1{:lhrl:::';*",::tr:1"W' " " "rli{ ff"i a:i rr r, a erarti dihadii malaifat yang "k* -"lJ;Tlil
dalam azab netaka. Maka bertambahlah syukur mereka kepr

dan ketika itu bertambah pula kebahagiaan dalam diri lr''::
r.uur,ugiuunitutidakpuladisertairasatakutmatiatautak.:.:''
kehi langan nikrnat tersebut.

Mereka mengatakan:*x*

I
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(QS ash-Str Attit [37]:58_61)jl @ 1,q,;; G; $.jr ei;vr @ -#.8 6
@ 5Jr1- i )4r t,; &_@ #i ;5i4-,,sMaka apakah kita ridok otro,,-*r,i:, Meloinkan hanya kemarionkira yang perroma ,aio r,ti )u,ii,.' arn r:ii ,i)iri,rirol airitro raia k h i ra t, r,, r,):.r.r.: irr n,,io, ri'0" n a r_ b e n a r. t 

" 
iii n ro n yu n sbes a r' (J n t t r k k e m e n a n ga n s c ,upq 

-i 

n i, h e n cra k r ai i"il',',iii r, o ro n g_

penduduk 
5s1a^ ;+- 

o'on:.'*r bekerja'

\rerekau.*u,vu:sH#H,'#;:ffiLn;,r;;::;,;,lYr;:;,Zo"i,

"1\' 
*; merainkan hanya kematian;:;:""':::.'.r'::o 

or -:

-rpakah masih ada kematian yang rt:;r;::r:;r,;X^:::: r:;l:,r1,
:]:i,Tr"fr_*T kemuaian ki,i-ui"* dihisab tagi oun oiu,uu utu,

.,rr[:Ti:[',,fl1:"5t menvadari bahwa. kenikmatan yang mereka..ruruil;ffi filx,,:;sff iltrlJri,t*,,:T,,ff #{l,,*;ffi-:-'lah mere*u ,u:lf arrr, ,r.gr.,?iiln k.rr:n.u iru. jika demikian luar
- ", nikmar vans kerak akan i;;?;";;walarrah,*rdH;dian 

seriap
- :ruSi& berusaha untuk ...uihnyu. o4arr J*j, 

.;.,; 
untuk. . ,:cttangan 

serupa ini hendak,a, Un*,or::^1rr1"f_i*fl,rr;;";;;:\vat ini menegaskan t .rOr"f i, 
,Uaurm 

bagi o.ung_o,
-;- rr?fl dan beramal saleh. ,.rgrl,o.f,ikian meiek#:ffiilf ,Jil;r:-r''0r?n baik diusarrrtrr r.r,irir#'iloro 

.mudah rr,r[-ditrkrkun.-' ' rpun perbuaran itu membuai [ir, r.,irr. dan berar. sernua iru akan
._:- 

l-rtangkan hasil yang manis puar_u* akan datang.*x,r
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Bua h Poh on z'se'[qt 
*ilsl #!ll]!ii l?r-u.,

O a4srJ 
-"^4W$.EIO 

.i;t i;A i <j E X::

J,t3,:i{ri5l ? i{ &\ e U;';#"6\
"z\ t -a'(Q,r*!.i:J\

(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah
pohon Zaqqum. Sesungguhnya kami menjadikan pohon ZaqEtn:
itu sebctgcti siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhtt;
dia adalah sebatang pohon yang ke luar dan dasar neraka t'an,a

m e ny a I a. M ay an gny a s ep er ti kep al a s et an- s et an.

Ayat-ayat di atas masih menjelaskan mengenai kenikmatan )-::E
dan azab neraka. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai keniki::,::m
surga yang diterima para penghuninya, maka dalam beberapa a\:: m
menjelaskan pula seputar azab dalam neraka.

Jika pada ayat lalu disinggung tentang makanan penghunr
maka berikutnya dalam ayat ini disebutkan pula makanan
neraka yaitu buah pohon Zaqqum. Perbandingan yang disebutkar. :
lebih merupakan penghinaan daripada makna perbandingan itu
Sebab, tidak ada sedikit pun persamaan antara makanan yane J- .-,
ahli surga dengan buah Zaqqum yang diterima penghuni neraka.

Makanan spesial biasanya disediakan kepada tamu r.ar._=

datang dari jauh sebagai penghormatan. Penerimaan yang b:.-..
membuat orang yang datang merasakan ketenangan sepen.
sendiri. Demikianlah yang dapat kita saksikan di hotel-hrri-
manajemya berusaha unfuk meny,Lrguhkan beragam kemudah::.
memanjakan para tamunya yang akan menginap di hotel
Dengan ketenangan dan kebahagiaan yang diterima para tart,.
mereka akan merasa betah di dalamnya.

Kemudian muncul pertanyaan mengenai hakikat

Zaqqum ini, Allah menjawabnya dengan: git pi
sesunggtrhn,,-a dia adalah sebatang pohon yang ke

danpa-.

neraka yang menyala. ,*l!t il'i iSi? 4i,lb *ayangn))a sep.r
setan-setan Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah yurg -rdtl
makhluk-Nya. Jangan pemah bertanya bagaimana pohon

luu,' .,

)t/.
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orak manusia ie.t,;-;::;:,..:-usruur pemah melihat kepala setan?

iitt *i'f[i#i'rff*.fu # #iil.Tr6 rl, mq;#r
':suai dengan k.r,,un,puu, mereka. 

"r"lg--uting 

bagian atun bet.fa
: : a k an m 

"..ram o* 
"r ;i; il r;,: 

t #;l* ffi,r#?Xlff5,x#J-:tuk menarar akan mencoba=ur,rr. -"*ffi'ffi"#lrrami benda.ng ditihat itu. Adapu, yung;;;*;. unruk u"rn uvJ rrertugas puta-:':uk mengilustrasikanrv; il?J; ;lfr,urrt u, kembari.Ketika ayat ini Ai..Ur*I, *"0r, otlk yang berrugas unruk- =:gkhayal akan menggambarkan berbagai bentuk dan
. ;,, i."t5 ;;of 

0,, 
"ruiip 

r,, r ii"' ii o"r. p ";h ;;il #;; ff;* ffi :--.:clapatka, ,raJ:L'l -t'gTlyalkannva. Karena otak kita telah

. p 
o i, o, Zil;;;ffi ffi X*,T# i:rf '"."':lll 

olin u o, *"; * ters e bui: :..n ini ada di daerah- i;;;;;;:T;iJrTJ_::l}".ilffi,LiTfl?
, 

r lTiffi ;: ['Jffi ,. I: I i.;; mt,,,..,ff 
ffi ';'|J; 

;.ffi ^,,,, ; ; ;;
-, *:: #i,::1i,ffi'J,'i:1:f#*'f ,."1 r.,: eraskan nikmat sursa,

' " l:'iTa; J;;; sangar mensena r"fliLl;' *;ffi?"9,r:i:l-,:Tf': ':o penyebutan azab itu --.-i* nikmat yang diterima kaum, -'.t',X}$:f\fr:-" semakin bertambah. Menariknya lagi, ketika di

=,..1 
Lff 

,3;d; 
#{ff 

;#:,:,llK,,iff t .1;#J fu, r;,11,"1
F+ lirrrrir*"u"1 ini irro, ---..-,,-1-*amya.berada 

ouiu.rr'p"rut

-.ebab ia tumbuh dengan kekuasaan dan. takdir dari Al,ah. Namun,
:fuTiffili j'::ff [1?ix-,-,11i;lf**,rrituva,rgL.J*'i",seper1i

Otak rnanuriu t?.f,r; lreno.l_ +i_^ ._ 
r pemah melihat kepala seian?

ffi #};:i#,Hi.ip;;' ;:ffiil,.i::-#-ffI;l; t1lr fiU
H:f i"##i?,111-l'Y^*,..u1,sia akan berpikir danl.1l -.:e.nai kejelek;;#;',.}#iT"' akan berpikir dan

'n penghuni n..uta. itustrasi ini ,.n,uruuoi^yang 
akan menjadi

ambarkan ketakutan rtoto* r:--: sangat menakutkan dan: - _:cambarkan ketakutan ;;d;Hi,H"fj::*"j#,"#,T:.il:
. - ,xin lebih ,.rl:^\1,!r",-jiri "k.*la 

ailah. Sebasal;n-:-rh 
diseburkan dalam tradisi UrrSir.lrr.b bahwa *d;n #; rffif;- -:r adalah sejelek._jetet t.raiirl 

.a.bu,iknru. mereka selalu
'- j.'cgambarkan keindahan auJ-t.iurtri.u, ketika menggrmba.kan'- rk malaikar. Sehagaimanil;r;';;ir 

aipahami dari ffian Allah

)/3

---l
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yang menceritakan kisah Nabi Yusfrf as'. "Maha sempurna Allah, ini

bukinloh manusict. Sestrngguhnl:o ini tidak lain hcutvalah malaikat !-ang

ntulia. " (QS Yusuf [12]: 31)

Sekiranya satu masa nanti diselenggarakan di dunia ini perlombaan

karikatur setan, maka pemenangnya adalah mereka yang

menggambarkan wajah setan yang sangat menakutkan. sangat jelek dan

ru,-rgui menjijikkan. Singkatnya, permisalan yang disebutkan dalarn ayat

tersebut mengenai pohon Zaqqum yang menyempai kepala setan adalah

untuk memberikan gambaran yang menakutkan dan menjijikkan

sehrngga menjacli peringatan keras terhadap mereka yang berbuat

dosa. * * *

(QS ash-Shnffflt [37]: 66-68)

w A.r)a ,,.Iu, ;tryi$t;{3w-rtssr;!:/ / l't

-ii ',-;,r, ,-:.,i1
4>tlr j)+Z:>*;irL\ ji€;|iolt'uu$

Maka sestmggtLhnya mereka benar-benar rnemakan sebagian dari

buah pohoit itu, maka mereka mernenuhi perutnyct dengan bttalt

zaqqunl itu. Kemudian sesudah makan buah pohon Zaqqum itu

pasti mereka mendapat minrmtan yang bercampur dengan air
yatlg sangat panas. Kemudian sest'Lngguhnya tempat kembali

mereka benar-benar ke nerako Jahiru'

Mau tidak mau mereka akan memakan buah dari pohon 1ai,=

menjijikkan itu, sebab mereka tidak mendapatkan makanan lain. Mere"''

bukan memakannya karena kondisi darurat, tetapi mereka memakanr.' '
sebagai siksaan yang sangat pedih atas mereka. Buktinya mere'.,

..rrukun buah itu hingga penuh perut mereka. Semakin penuh isi pe:-

mereka maka terasa semakin panas membakar. Ketika itu terasa h;-.
maka disuguhkan pula ke hadapan mereka air sangat panas, sehitl-:-.

ketika *.r.ku meminumnya maka melelehkan bibir dan daging u.-'-
mereka. Demikianlah sekelumit dari gambaran siksa neraka, se111':::

Allah melindungi kita semua dan azab neraka tersebut' Amin'

Selanjutnya Allah menegaskan pula bahwa azab yang ditin-rp'..-'-

kepada penghuni neraka itu bukanlah suatu kezaliman atas mereka. ..-::
tetapi ganjaran atas dosa yang mereka lakukan di dunia'***
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(QS ash-Sh6ff6t [37]: 6s_70)
"r\r" , ,l:t''ali 

fftr r* ;A @ $:, 1 i,r; t3;1 riitK ar e n o t e t un g gr. hr1, a m e r e ka m e n d ap ati b ap a k_ b ap aik * 
", 

n kodalam keadaan sesat' Laru mereka sangat tergesa-gesa mengikuti
.iejak orang-oratlg tua mereka itu.

Sekalipun mereka mengetahui bahwa nenek moyang mereka daiamkesesatan' namun mereka t{"p -.rfiuti kepercayaan mereka. Bahkanrnereka buka, hanya mengikuti tetali dengan sangat cepat mengikutisetiap tradisi nenek ,,olu"g -...r.'u, sekilipun n? ri.i i.rrentangan
'lengan akal mereka sendiri. Seakan-akan ada yang mendorong mereka:'rtuk melakukan har itu. oleh karena it, eirarr-;;;;;;-barkannyaJengan kata _wthra,fi,n. yaitu r".rgli.r,i sesuatu dengan cepat tanpareryikir panja,g. Seakan-akar,iari.?al beban a* r."rriion sedikit pun;ras diri mereka ketika melaksanakan tradisi sesat itu. Sebaliknya,.:etika mereka diajak. kepada p",",r,.,t Allah dan agama_Nya, maka::rereka berlambat_lu*tut dan merasa keberatan untuk::reiaksanakannya. Dernikianlah hawa nafsu telah menguasai diri-' ireka, sehingga berat sekali untuk _"i"tr"""i.;;;1rffffi;., Lu,,

Padahai darruru di alam ,.rh marrrriu t"rur, ii.ilr"r'i..praa Allah''h*'a Diarah Tuhan yang Maha nru yu',g patut disembah, sebagaimana
'ne disebutkan d1lam,' (ingattah), ketika Tuhanmu n rng"tuorko,,' ':t''tt'a, an,k-anak Adam dari surbi mereka cran Artah mettgantbir""'tksian te.rh-aclctp jiwa mereka (seraya bet.firman); ,,Bukottkah 

Aktt iri':tutrrttt?" Mereka menjawab; "Betttr (Engkau Tuhan kami), kami'':iacli saksi". (Kami rakukan yang dentikia, itu) ctgar cri iril'r,iTl',' " rr tidak ntengatakan;, ,,Sesungluhrya 
kami (bini Adarm) ctclalah.ti;!-orang 

-v"ang lengah terhadap ini (keesaa" iunri)-;\ otuu agar'- ".'t ticlak ntengatakan; ,,sestmgguhnya 
orang_orang tua kami telak'"'oersekutukan Tuhan seiak criluhr, sedang kami i,ti ararah anak_' ;-' keturunoil yculg (crataig) tntuio'i mereka. Maka apakah Engkau- .'. trtembinasakan,kami 

_karena perbnata; ;,;;;;;;g"lorr r"rru,'tr? " (eS al_A'rdf l7l: 172_n3;
Telah disebutkan dilam Arquran di_ beberapa tempat mengenai,:r.:So?r1 orang kafir yang mengikuti kep"rcuyaa, 

"Ir.f moyang.':::k3. 
Sebagaimana yang disebJtkan dalam firman_Nya pad,a ayat,rpabila dikatakan kepada mereka: ,,Ikutitah apii-y)ng t"toh" ''.tttkon Allah," mereka rnenjawab; ,,(Tictak), 

tetapi kami hanyct
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mengikuti apa .-ang telah kami clapati dari (perbuatan) nenek mo1;tt11g

kanti". "(Apakah mereka akan mengikuti ittga)' walaupwt nenek

moyatlg meieka ittr tidck mengetahui sltatLt apapun' daryjidak mendapttr

p,niun1iilZ" (QS al-Baqarah" l2l: l7O) Namun' Allah membantair

i.rrgut.ru, mereka yuri *""gaiakan mengikuti kepercayaan nenek

'*ofurrg, sebab jika -".Jku benar-benar jujur dalam pemyataannya itri

;;g";; -"..iu tidak mengikuti ajaran Nabi Adam as? Bukankah

beliau adalah nenek moyang lurrg ttbt'amya? Jadi' pengakuan merek'

it* adalah bohong dan hanyl s"t.Aut untuk berkilah dari tuntutan ajer::

agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Saw semata'

Oleh karena it*lah kemidian Allah menjelaskan lebih lanjut hakik''

mereka dalam firman-NYa: ***

Akibat yang Diderita Umat Dahulu yang

Membangkang Terhadap Kebenaran-.
(QS ash-Shffffflt [37]: 71-74)

/\\v ',3* L( ,:'^;L'"LL G) irtY/ '. ,ti
I-D-LJl

ry 6-'JAi't'i;t;:Jt'
Sesunggtthnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) s7b1q';r

besar dari orang-orang yang dahulu, seswnggwhnyo \sl.oh ':-;^"'

utus p emb eri-p emb eii peringatan (r asul-r asul) di kal cut s';''.

mereka. Maka pirhatikanlah bagaimana keswdahan orattg-'- ":: 
'yang diberi peringatan itu' Tetapi hamba-hamba Allalt 

" 
';'':

birsihkan (dari dosa tidak akan diazab)'

Jadi, pengakuan sesat itu bukanlah mereka yang per'::r"'

mengatakannya. Sebelum mereka telah pula sesat orang ru'1 .r-:'

men[atakan yang sama sebagai alasan sekalipun telah d::': 
=

mereka banyak rasul yang memberikan peringatan: ''5' '#

J"fit dan sestotggtthm,a teloh katni utus pemberi-petttt: ' '" :
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dirinva dari berbuat dosa sekaripun ia d.ar11 keadaan sendiri. Namun
fi [T I:XH;": j:i 

_. I ;;;;;;, k;; J, 
_"_,.n 

ha wa n a rs u, m aka k etikai tu I ah d e n gan s ad ar. i 1 - " 
l "krk;;';:;f i:,io:" [",L1fJ",ru#j':']idosa yang telah ia r"krkr",;;l; ia. temuati u".tuuuut. Demikianlahkasih sayang Allah-i*irrarp-rrr-u, rru-uu-xvr--Jgu, senantiasamendaparkan rahmar_Nya ketak Ji arrr,, ,;;;; ;,.n Tr..nu itu pulaAllah memerintahk*, t.f"o, -lilp, 

rr"irrr. xi, ^i,rtrr. 
salingmengingatkan daram kebaikan 0", i..r"ur.ur, ,"uuffiunr fir-ur_Nyu,Nasihar menasihati supala *";;;;;;"h=-t,an dai nasihat menasihatisupcq)a menetupi kes.abaran. (eS ai_,isr [] 031: 3)Sebagairnana kita ketahuiLh;;ffi "il J,igu,r, rasul_Nya untuk

ilf'r:l-fi,ff,f gembira o* pt"'eatan. Nairur, ..ngupu dalam
peringatan?rr-,;*H::-r=r'r:,:,r:';':;r:;:i,r;n*;rT:

r:r:?#::::{i,;:,:f ,;,^:,;!i{,;:r;,liii:i:i,*,*Irrffi
mengambil manfaat tu-r' ,-r- .,/, tu .r-41[r er) Sekaii pun Alah telahmengutus rasur yang. memberikan peringatan kepada kaumnya, apakah)etr ap orang men iadi kan p.rirgrrri ir u' ieuaga i p.r;;g;;;; bagi d i rinya:endiri? Jawabannva tiOul. ,.8uU ,rS,-, banyak orrr-g yurg kallr dantidak. ambil peduli d.rgu,, peringatan tersebut. i

Adapun orans

' 

*"t,, il,,ffi ' 
-" 

:i: t 
9", ;'J 

*,ili' 
L fi il,3?:, fjJ', ff#-,X; " 

r !i;i ̂\liah semata ;.aJiiJ'r .i, ;; ,i ,"rro, hamba_hantba Ailah yang^crsihkurr rdari closu tidak akart ,tiarob,t.

..ro*r'xlr1n_!*enjelasan 
panjang t.uu.' di atas,,raka Allah kernudian

:::,:lll:1,
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Allah Mengabulkan Permohonan NabiNuh as
(QS ash-ShAffAt [37]: 75-82)

;3r <- :;6Y ;$@ 6# i',# U \i"'\ 
";i5

ru@ C$(4 *Ki;@ +'1i';,;;i (g)@' #i
\:e c,il .t''c,*lii,t;; ASut O a+;,i e d *>y

@34i6iit@ ry'A\
Sestrngguhnya l{tth telah menyeru Kami; Maka sesungguhnva

s eb aik-b aik y an g memp erkenankan (adal al't K ami). Kami tel ah

menyelamatkann;,-a dan pengikutnya dari bencana yang besar'

Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjtrtkan

keturtrnan. Kami abadikan untuk tt{uh itu (pujian yang baik) di
kalangan orang-orang yang datang kemudicut; " Kesej ahteraart

clilirnpahkan atas l{uh di seluruh alam". Sesungguhnya

Demikianlah kami memberi balasan kepada orclng-orang yang

berbuat baik. Sesungguhryta dia termctsuk di antara hamba-

hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkctn oratlg-
orang yang lain.

Mengapa Allah kemudian melanjutkan ayat ini dengan kisah \':
Nuh as? Apa kaitannya dengan cerita pada ayat-ayat sebelumn" '
Sebab, dakwah yang disampaikan Nabi Nuh as memiliki kesat.n,'

dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S'

demikian juga dengan tantangan yang dihadapi keduanya' Sebagain''' -

yang disebutkan dalam firman-Nya pada ayat lain: Dia 'r -

ntensyariatkan kamtt tentang agamT apa yang telah diwasiatkott'.'' -

kepada I'{uh dan apa yang telah Kami w*ahyukan kepadamu clor, -.: -

yang telah Kami wasiatkan kepada lbrahim, Musa dan Isa .'' '

Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentort':'' -

(QS asy-Sfrrlt$2] 13)
Dalam ayat ini Allah berwasiat kepada Nabi Nuh as dan natr---..

yang lain, namun Allah hanya menyebutkan nama Nabi Nuh seda:--'-:
yang lain disandarkan kepada beiiau. Jadi, pada ayat tersebut kita :,:-,
melihat bahwa Nabi Nuh as memiliki keutamaan daripada natl . - 

'
lain. Sebab, umat yang hidup saat itu adalah umat yang beriman k-:*-
dakwah Nabi Nuh dan ikut dalam perahunya. Jadi, dengan kesela
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merekarah generasi yang 
.selanjutny_a _ 

dapat berkembang biak. Jadi,
:nT:;ifii *X'ffiXtX; 

aiu"*ffir' xaui xur, l, i,, r",mnya yans
Dalam ayat ini Aliah hendak menjelaskan bahwa Nabi Nuh as telahmengeluarkur r:r^11 k"*","p"rrrvi.dur r.tu-t ;;; telah beliau

::fr'# Jlfff ,;; ig#f;;*y- 1ef"'air; :,y,,*, hanya
dibuktikan pula .:r,;t#;#i#: fff ^ ull,T]) 

r:T 
,i;),;:I angan I a h E nskau,bi a.lrka n ;;;,;;' ; r, cti.,ant,a orans_ orang kafi r iturirtggar di atas bumi'- s",rngg;h;rya jifa Engkau -biarkatt 

merekarirtggar' niscavo mereka_ riri'*liliresatkan himba hamba_Mu, crantnereka ildak"akan m"tat irtan ,"lioir_onot, yorg o"ro,ri't mak.riat ragisongat kafir (eS Nuh [71]: za,_i.ii"2ou1ni _irrr;rtiun uut * a adarasa putus asa daram diri beriau r.,.tut, -il;;;'"fr;kwah namunridak rnendapat respons positif dari kaumnya.Beriau iusa sudah m"r,rai Lant r,."nan iru tidak dapat ragiJrharapkan aa".i mer.ka, ketika rrri.r, Nabi Nuh a. i..["u mengadusepada Allah. Hal ini _.ry;;, ,utr.i manusia, yaitu ketika iarenghadapi permasatat * o* iiJ"l ,

,,i:[,,i:",Hf i[*;ffi Jii1###"X'il5;:1il1;;(f TI;

-:;:)11*n 
u, t"rr.brt mendapat tanggapan dari Allah: ii;r,-.* maka sestrngguhnya sebaik baik yang menrperkenankan tarlarah'-.inti1. Doa itu disampaikan oleh manur. 

._ lluku, 
a,arr fa sl 

. 

ur., n *.n; J#;,J"H-" fl ::;f 
,rTilt 

IX}l T,Xl.:irun, sebagian orientalis _"nd;;;;yuku, urtrrtJ-"nak Nuh as-:'rtah bagian aari keluargaril'iu;;; mengapa anak Nuh termasuki=g-ol'ang yang tenggeram dalam [anj1r ;.il,;.' i,?) ruhorku,. .r,tgguhnya anakku, ie,nasuk i"irrrs;yr, gr, ,)rrri{r,hnya janii* licrt itulah tany._b1n-, Er;i;; adalah Hakim_irus seoclit_,ra. "(eS Hud |I tl:451
t"etrdakpahaman sepe.ti ini disebabl<aa ketidakpaharnan rnereka- 

- " ' 3 nasab dan ketumnan pada 
""ri t r.*lah pengertiannya anak*ing yang dilahif 

i g*i teninnya. akan tetapi penggunaan nasab- - ':: kerurunan para nabi adalahk;r."."i daram iman oin keyakinan'-.dap Allah, ."luguiT1n" lrrr*;ijelaskan ;;l;;rran_Nya:: t t r h n y,t d i a b u k a n I u tr, r, *,1,? u ;'i;: ;,';,;,,,ii' i r, ),, |" n 4, nj i k a r t.li.seIamatkan), sesttnggtthnl,a (pe:rbuatunt1yal periuatan yang
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Tmsrn Sva'zuA.wtJu-m lt

tidak baik. Sebab itu ianganlah kamu memohon kepada-Ku sesuattt

1,ang kamtr tidak mengetahui (hakikat) n-va. (QS Hf,d [11]: a6)

Jadi, yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga seiman dan

seakidah. Nu*n, ketika keimanan dan akidah itu berbeda maka tidak

ada lagi persaudaraan sekalipun antara anak dan ayah. Nabi Muhammad

Saw menegaskan pula dalam sabdanya: "Janganlah aku iumpai di

antara kalian yang membawa-bawa nasab dan keturunannya, sebah

yang kita bawa adalah iman dan amal ibadah".- 
4duprn yang dimaksud dengan bencana besar dalam ayat di atas

adalah banjir yang menenggelamkan gunung dan seluruh permukaan

bumi. Kati al-karbu berarti keiadian yang tidak dapat dihindarkan dan

diri dan tidak dapat mengelak dari bencanayarrg sedang terjadi. Ketik;

banjir *"n.rrgg"lumkan bumi, maka tidak ada yang selamat kecualr

mereka yang ikut dalam perahu Nabi Nuh as.

padahal air adalah sumber kehidupan. Manusia tidak bisa hidur

tanpa air. Air juga merupakan nikmat Allah terbesar. Namun, ketika ar:

datang dalam jumlah yang sangat besar, maka air itu dapat pula jac,

bencana. Sebagaimana kita juga membaca kisah Nabi Musa as, di man'

Allah mengubah sifat air yang menenggelamkan menjadi terbel::

dengan izin-Nya.
Kisah nabi Nuh as ini merupakan kisah yang hingga hari kiam:.

akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Usia Nuh as yang begr:-

panjang temyata tidak serta-merta menjamin banyaknya orang var-'-'

beriman kepada ajarannY a.

oleh karena itu, sebaiknyalah ketika kita mendengar kisah N.:.

Nuh ini untuk mengucapkan salam kepada beliau ly*Jl q]' dal"::.

rangka merealisasikan f,rrman-Nya: *ld, e ?i ,tb ifu kesejahter';"

rlilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. (QS ash-ShAffdt 137): 19)

Demikianlah Allah mengajari kita untuk bersikap kepada para r.;--

dan rasul. Mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada perjuan-:--

dakwah mereka yang tidak mudah. Demikian pula Allah menolr:-.

mereka dan menjadikan manusia senantiasa ingat terhadap jasa-.,'.-

mereka, karena mereka adalah orang-orang yang beriman u)L' -r -

uytt sesttngguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kantr : -. :

beriman. Adapun mereka yang kafir ditenggelamkan Allah dalam b.. -

tersebut. J-?\\ ti'pi i kemudian kanti tenggelamkan orattg-'/''" :

yang lain sebagai azab danhukuman terhadap dosa mereka'***
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ASH SHApFAT 37.Jut23

Juz 23 3/8
\abi lbrahim as Menghancurkan Berhala

(eS ash-Sh ittit [37]: 33-87)

,+sJ+go

ffi;a!^':;i:ffi :8[T"ffi :l;'Jiiiifl -"T,'"1'x;m"*x

-ryl\
@ .i4;t i Jt K![u,fr: a:I,] ;,i

_ _S yun-gguhnya lbrahii,, b"ror-b"nar termasuk golongannya
, \ith). (lngatlah) kyila.ia d.arang kepacla f",nrr":i, ir\lan hati
l ctng suci: (Ingatlah) ketika ia berkata kepada iapaknl, do,kaumnya; "Apakah yang kamu sembah-itu Z,lpakai-Lo*u
m e n g h end aki s em b a han- s em b ah an s e I ain rl t t oi i 

"l 
ri o,r- i o t on:erbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Tuion lemesta

alam? "
Serelah ifu Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah:c--:-\xr Nabi Nuh as..dan yang mengikuti ajarann V^. t<ir^ i,ah berafiirr::-':ut setia yang ikut menya-piikun dakwah nabi dan berkorbanLir::*': iru. oleh karena itu orang yurg -.*bera Ali ra disebut pura

,xa* -::r S1,.iah.

+4A JL, i35 ;rljt tra" ; ) , :

5r\'4\;q'T S:i*
6t3*

ti;-;$)33C ty-

'ang memiliki kesucian hati tersebut. Hati yang suci ini
:,"i111 l:9',,9,I lan1i.a.ylrs telah diciptrr.un"puou ai'ri-: : sejak mereka dilahirkan. Oleh kaiena itu pula orurg V""g ,r.i. ,da1ah 

9r1rg yang bahagia di akhiratkelak. gaitul aT iooi'hrrta
-,'.;i:-ctnok laki-laki tidak berguna, kecuali ororg_orong yung.i.tp .lllah dengan hati yanglersih. (eS asy_Syuir6, JZ'01: SS_

,:r. Ibrahim as tidak-_menunggu kedatangan rasul lain yangi::ir,rlrl!' manhaj Allah. A[in tetapi beliau melaksanakan
-'ang telah dibawa oreh nabi terdah,ru .u-pui 

'ettun

:,;lif'..i:3"1l,1fu1an-xya. Kesucian hati ini,r.ibi*uing

= 
$n menarik pelqarun dari apayurrg diu Ht ut.I..h menyebutkan keutamaan Leriau iebagai pelopor guru tauhid- - _: Ses,ngguhnya lbrahim aclalah r";;,;";;;;*.ri'ir2rrr,
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dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. (QS an-Nall[l6]:
120)

Setiap manusia diberikan Allah kelebihan dan kecenderungan
terhadap sesuatu. Dengan itu pula manusia saling rnembutuhkan satri
sama lainnya. Namun, Ibrahim memiliki keutamaan yang lebih daripad:
manusia lainnya dan karena itu pula Ailah memberikannya kesempatan
untuk melihat ke alam malakut. Sedangkan manusia hanya terbatas
melihat alam sernesta yang fana ini saja. Keutamaan ini diperoleh Nab.
Ibrahim karena kekuatan tauhid dan akidah dalam dirinya. Tidak sedikr
pun ia bergeser dari keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang N,Iah"
Esa yang menghidupkan dan mematikan sekalipun beliau diancam ak.::-.

dibakar.

Nabi Ibrahinr bertanya kepada kaunrnya: .ryii; r:u ulr +) kt1,.1.

bapakwa clan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah itu '?" Pertafl\ &;
ini sekaligus mernbuktikan kesucian hati Nabi Ibrahim yang Sefl?nti.r:-
mengharapkan kebaikan bagi setiap orang. Beliau mengajak d-,

memanggil manusia untuk beriman kepada Allah dan agar selamat :
dunia dan akhirat. Dalam pada itri, beliau memulai dakw,ahnya dens-,'
mengajak orang-orang terdekat lebih dahulu yaitu bapaknya.

Penyebutan bapak Nabi Ibrahim as terdapat sebanyak 9 kali, nall--
lranya sekali yang menyebutkan nama Azar yaitu pada ayat: (ittg,t; .

di waktu lbrahint berkata kepada bapaknya Azar: "Patttaskoh k,;.
ntenjadikan berhala-bet'hala sebagai tuhan-tuhan'? Sesungguhnl u .;.

melihat kamu dan kattmmu dalam kesesotan yong nyata " (QS al-An..-
lQ: 7\ Sedangkan pada delapan ayat lainnya tidak menyebutkan n:, - -
Azar. Kata Azar pada ayat 74 dari surah al-An'dm tersebut rlelnber-.---
kita pemahaman tersendiri bahwa Azar bukanlah ayah Nabi Ibrahir. ,,
Sebab ketika kita mengatakan kepada seseorang: "Apakah ar'.r- -

berada di rumah?"
Maka pefianyaan ini menunjukkan bahwa ayah yang dint:. . -:

adalah ayah orang yang ditanya bukan yang lain. Namun 1,. ".-
dikatakan: "Apakah ayahmu si Ahmad berada di rumah''. :.:.-
pertanyaan ini rnemberikan pemahaman bahwa yang dimaksud :-, ,:
ayahnya, tetapi pamannya. Sebab, penyebutan nama itu memr
antara ayah orang yang ditanya dan nama yang disebutkan.
demikian juga dengan penyebutan Ara, pada ayat tersebut n-iernL,

kita pemahaman bahwa Azar bukanlah ayah kandung Nabi Ibrahim
melainkan pamannya.
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dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. (QS an-Na!1[16]
1 20)

Setiap manusia diberikan Al1ah kelebihan dan kecendetun-ear
terhadap sesuatu. Dengan itu pula manusia saling membutuhkan satr.

sama lainr,ya. Namun, lbrahim memiliki keutamaan yang lebih daripadr
rnanusia lainnya dan karena itu pula Allah memberikannya kesempatat:
untuk melihat ke alam malakut. Sedangkan manusia hanya terbatas

melihat alam semesta yang fana ini saja. Keutamaan ini diperoleh Nab.

Ibrahim karena kekuatan tauhid dan akidah dalam dirinya. Tidak sedik.
pun ia bergeser dari keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang N'lal..
Esa yang menghidupkan dan mematikan sekalipun beliau diancatl ak.-.:

dibakar.

Nabi lbrahirn bertanya kepada kautnnya: ,.r1-i.i; r:r, arli a*) kc1'-t

bapakn.ya dan haumnya: "Apakah tang kamu sembah ittt ?" Pertanr.a:
ini sekaligus membuktikan kesucian hati Nabi Ibrahim yang Sefla1rti,,'-
mengharapkan kebaikan bagi setiap orang. Beliau n-rengajak c-:

memanggil manusia untuk beriman kepada Allah darr agar selatnat -
dunia dan akhirat. Dalam pada itu, beliau mernulai dakwahnya den-=-"

mengajak orang-orang terdekat lebih dahulu yaitu bapaknya.
Penyebutan bapak Nabi Ibrahim as terdapat sebanyak 9 kaH, nal--

hanya sekali yang menyebutkan natna A:ra, yaitu pada ayat'. 1ittg,t .

di waktu lbrahim berkata kepada bapaknya Azar: "Pantaslralt k.

menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhrt.t ci ..'
melihat kamu dan kaummu dalom kesesatan yang rytata " (QS al-,\rt '
$| Tal Sedangkan pada delapan ayat lainnya tidak menyebutkan t.' ,
Azar.Kata Azar padaayatT4 dari surah al-An'6m tersebutmember-,. -

kita pemahaman tersendiri bahwa Azar bukanlah ayah Nabi Ibrahr:. -,
Sebab ketika kita mengatakan kepada seseorang: "Apakah ar.- -

berada di rumah?"
Maka peftanyaan ini menunjukkan bahwa ayah yang diltt:,, , -,".:

adalah ayah orang yang ditanya bukan yang lain. Namun n: '-
dikatakan: "Apakah ayahmu si Ahrnad berada di rumah". r :.,r
pefianyaan ini memberikan pernahaman bahwa yang dimaksnd : -..-*t
ayahnya, tetapi pamannya. Sebab, penyebutan nama itu lrertlL::-'--l
antara ayah orang yang ditanya dan nama yang disebutkan " -:-
demikian juga dengan penyebut an Lzar pada ayat tersebut rte 1rt r: - r-;
kita pemahaman bahwa Lrar bukanlah ayah kandung Nabi lbr;:.-
melainkan pamannya.
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ess SirArr-A t y. Juz z:

, . lll serupa juga disebutkan dArtakah krrrli,- hoair ketika yakubY:-,!::y:an pada finnan_Nya:
ke ri ka i o b e r ka t a_ lep a d a r"';"i; r[;i: 

* 
: f;;:, ;:;!, ;:;11, 

":;:;:,, ;sepeninggalku? " Mereka nr"rio_o:b.: ,,K1mi ,k;; ;;;y""irboh T,hr,,rrrudan Tuhan nenek nto),rtlgmu, Ibrahint,,Ismail dan Isiak,-lyaitu) TuhanYang Maha Esa rtan'.trrri i,r)iri'ri*ai,,, 
lr!;;; i;;;i)_urr,, (eS at_

,T:i:*i'J" l:l s eb aga ima,;' i*.i,r,,i ;, r,*" i,1, 
"ri 

lou, un s auda ra

;|ftTf; ,*,:,, #jj[J!!ffi :T,?I'XJ: I ;* t g.m. 
I ;i; 

"p..t, ny,, n,,, 
-0,,T# 

I];ffi f :::,[:i;, i;Ail 11, HIt,..f] il [mereka sernbah. sebab Nabi ru.rni#ltr; ;*;ffr,;:;*, kaumnyamenyembah patung' Namun, mut rra"auri perlanyaan ini adarah untuktnengingkari aoa yang telah mereka sembah ."rr." 
-irll 

sebagaimanadiketahui dalaur tata bahasa a.urr, -.-pertanyakan untuk r-,engingkariIebih kuar maknanya 

"'il; 

'il;;r, 
yang disampaikan. Sebab,nerlanyaan akan meni,bulkan ;r*ru#,,ir*,"",r!l[,ror. ara.'renafikan' Dengan dernikian ,rrt'*i"rra tidak dapat mengerak dan:,rcndusrai apa yang dilakukan ;.lu;u";;,.

NaLa o t _ 
t I qu rnenunj ukJ<an pemboht

: en d ustaan i iu t"rr* o up ar i ril I rrg ;:"r.-d; f:iJ# iir, ::.*, f "::tl,ni 
_]l',.l.* 

y a.pandangan mereka,ir"rg.rui pencipta alam semesta? i*i-t**. 
I' +' moka apakah a,tggapanntu terhacrap Tuhc,t senlesta'r't''' Apa yang sebenarnya membual kalnu ragu terhadap ketuhanan: lrh' Bagairnana mtrngkin *rr, *.lrousrai dirrrnu ,.;J;i, Sehingga..ir.nu berpaling dari Allahl d-i")rnusia, ctpakah yang klah. ':'tperdo,akan kar-nty (berbttat iurlr'rtol 

-i"rnri{r,o- 
ioln*, yang;.itta pemurah. (es ar_rnrtar lsz l:';;d^ *gril)ir:ir),u,,t|,, kepactatlt padalrol kattttr rodinya'ntrtti.'i)u 

,rlttcr.tt ntengltidtrpkart komrt,'' rtclion kantu crimat,ikart aon iin,),,,okon-N1.tt kenhari. kcntttcrian. . i t rt o - Ny a- I ah kam u, ct 
1!1 

n b a i i kct;, iat al_Baqarah l2l: 28)Setelah itu murailah ru.urri,, 'u-." 
,r"r.irisasitan finnan_Nya...,,:rkiantah Kami n1r!ih.o,t * inpoar,-it ,.yji .*))r,niL"uslulsan'. ,tri t:ang terdapal cli langit a* irrrr" teS al_An,Am [6]: 75) **,k
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(QS ash-Shaffat [37]: 88-96)

t l;- r1:,KiL{"i;
Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang.

Kemudian ia berkata:"Sesungguhnya Aku sakit". Lalu mereka
berpaling daripadanya dengan membelakang. Kemudian ia pet'gi

dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu icr

berkata: "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak
menjawab? " Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil

memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat). Kemudion
kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata;
"Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat irtt.
Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kann,

perbuat itu".

Adapun langkah awal Ibrahim dalam "menemukan Tuhan'' ac: -:
sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, e-#t e?p *,
ia mentandang sekali pandang ke bintang-bintang. Pandangan
dimaksud bukan hanya sekedar melihat selintas saja, akan terap- ,

dimaksud adalah penglihatan yang cerrnat dan penuh dengan analrs,
Kala nazhrctlz menunjukkan pandangan lama yang dibaringi

rasa ingin tahu. hal ini juga terbukti bahwa Ibrahim juga
benda lain yang ada di langit seperti bulan dan matahari sebas:,
yang dijelaskan pada ayat lain: Demikianlah Komi perlihatkott
Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di lut:::
bumi, dan (Kami memperlihatkannya) agar lbrahim itu termostri:
orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuali
(lalu) dia berkata: "Inilah Tuhanku" Tetapi tatkala bintcutg it:
lam dia berkata: "Sa1,a tidak suka kepada,vang tenggelam".

Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebutti.
(lalu) dia berkata: "Inilah Tuhanku" Tetapi tatkala bi,::. .
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tenggelam dia berkata; "5a1la tidak.yuka kepacla yang tenggelam,,.Kemudictrt tatkara dia merihat nlat;hari terbit, clia berkata; ,,Initah
Tuhanku,- ini yang lebih besar,,, *,oko' totkola ntatahari itu telah ter_benam' dia berkata: "Hcd k.,umku' *u*.*gg,^(.."1u o,kuber\epq"s (\xr d.qtr*:,1:)=I$:y::\)r"\un\e.u*,ggu\\!,;k;*"G,if,*opv.unt\\r\krr

"' 
e1 od 

1 
r uh on 1 on g mencrp t ok* iolrg,,"J"; il il:"::ruff T;})l.'H-'epodo ogomo ycrng bencrr, don oku-bukonloh ,"r*o.i* orol1g-or,ong

,r ) 1 g n1 emp er s ekutuko n T uh cln. (eS a\_ Arr- Olm \61: 1 5 _i 9j
-\dapun yang dimaksud d,engan kata..soqim,, berasal d,arr as_suqmu

' ::'s berarti penyakit pada tubuh. Namun yang dimaksud d,aram ayat ini'-'lah penyakit hati.,Sebagian pendapai mengatakan bahwa pemyataan

-;:-satakan bahwa dirinya 
.se{ang sakit, padah ar yangoi*utruo dengan:::..i di sini adatah 

.sakit hadnya -.tit u, ("#"t; ;ne masih*::,. 
emboh selain Allah.

H,**,l+diff*#*l#i*f*t.*-,**
Eo:uan datam firman_Nya: i!?,6 ,ti lu;.@.1 jl{t:l kemudian ra

E# :,ru l'; f,l:f , :;r;:; nb .e 

r h a t a - b ; r h a t a' m e r e ka, t a t u i a

I r':rikianlah usaha Nabi Ibrahim mengendap_endap sampai'---'l ia berhas, menghancurkan patung-patung sesembahan

" 
: Dia juga bertanya kepada patung_patung itu: oJiil, )i apakah,,'..t,th rnakan? i;.cLjj ! iS3 U kenapa kamu tidak menjawab?,,

' -,' 
n.l]^*u'?.L 

"i]$ . gnsh11a91 bukan b enar-b enar b erlanya.-. 1 rusrrBrurlaKan DuKan benar_benar berlanya.:* 
. 
K?reoo rtu pencarian Ibrahim terhadap Tuhan bukanlah

:- - :l::,,:,11:',.'1]i1ak mengetahui hakika, irr"r, 
"ar.ui' 

t.tupr:;:unjukkan kepada kaumnya bahwa benda-bendu yu,g t.Uu,
*. i::*: l-:: : lll tidak pantas untuk dij adikan turruoipuiugi

!ts+ lemah daripada itu yaitu'patung:-^ 
^ vrJ*sr\*, Ltttt",, aPdtagl

!H ,oratrlm trenoat< menunjukkan kepada kaumnya bahwa tidak--' ':rak untuk disembah di alam semesta ini melainkan Alrah.
''--- -::':r Ibrahim berkata kepada mereka: ,.coba rihat bintang. bulan

- '-" aurqrrrr, usrrldra Kepa.a mere*a: "coba rihat bintang, bulan--"r-.i:r semuanya itu memiliki kelemahan. Jadi, ,rauipur,u,
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untuk disembah sebagai tuhan. Maka ia berkata kepada kaumnya: - 
j

o4 6 os+':i apakah kantu menyembah patung-patung yang kart:.

pahat itu? oir;; u{t"n<;te "rtr1 padahal Allah-lah yang menciptcrr-;.
kamtt dan apa yang kamu perbuat itu. Tentulah mereka tidak manr:'.
yn]uk menjawab pertanyaan itu kecuali menghukum Ibrahirn r-.;:
kelancangan yang telah ia lakukan. Maka kaumny:a berkata sebagarnr",-_
yang disebutkan dalam firman Allah selanjutnya;***

(QS ash-Sh itfit [37]: 97 -98)

@ ,ir;rv( &a; ($.* \,\Cti
Mereka berkata; "Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakat.,
Ibrahim, lalu lemparkanrah cria ke daram api yang menyara-nvor;;
itu". Mereka hendak merakukan tipu mttslihat kipocroiya, nic,A,,

kami jadikan mereka orang_orang yorg hinr.'

_ 
Sebagaimana yang kita ketahui kisah dibakarnya Nabi Ibrahir_ *

pada ayat lain: Mereka berkata; "Bakarlah dia ian bantulah ttr,. --
tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak". ,L;,r
lerlirltan: "Hai api meniadi cringinlah, cran menjadi keserantrtt.;,: :n
bagi lbrahitn " (QS al-Anbiy6' 121l:68-69)

Rencana itu mereka_ susun dengan penuh kesungguhan, ,urrpui rdhari yang mereka inginkan untuk membakar Nabil6rahi- u;.'N;E
Allah tidak pernah menyia-nyiakan utusan_Nya begitu ,u3u, t ofr
makar yang dibuat Allah mengalahkan makar merekla au" r"L"iJil
mereka_kelompok yang kecil, sebagaimana firman_Nyu, Snrur[grrlf
orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahai dengan;d
blnlrnya Aku pun membuat r"niono (p"trl dZigo, sebeiar_U);A

Dengan selamatnya ibrahim as dari api yang begitu he:
mereka buat, maka semakin jelaslah risalah yrng'b.ilu bfwa. K,
Al lah berkehendak sebelumnya untuk *"ny.rurrutkan Ibrah irr
b_eliau tidak tertangkap, maka Allah pasti ntampu untuk rnelak
Namun segala perbuatan-Nyu -.ngirdung hikmah yang solt{;.
dengan ditangkapnya Nabi Ibrahim dan kemudian uetialu diba,,,

(QS at-Thdriq [86]: 15-16)

386



esu- SuArrAr y.Juzzt

i"?Hgxx'**il':#*:;[::r',#ff "',"#ffi ,,*ff 
*1.i?,1?]i]

o.r"fl',ln ,ffif,#*-uuuh upi ltu menjadi 
-dingin, tapi khusus daram

s *u g, i,, n", ;;; :i,{' lt' !. 1lii.,,x. qli#il ilill:l;'.Ijf;#
Ifl:,iHil:fl,Tf.I neraka p,a,r,,i al,dunia ini rii,, r.,uf,ui ricrak ada
: u ai,.,r,,," - ;#,:, il:i t, # :, I *J,"iriUT{i:H# tril ili: :iVaha menc ipra-kan sega la r"rrriu'rl.ral keherdak_ Nya. x x x

i: 
;il?i, :T ".t?l*H, t Jk "ff 

u^ 

^,!:]., T,. : :- *t, m e nj e, a skan

Penyembelihan lsmail as

,\ _ 
(eS ash_Sh6ff6t [37f : gg_llt)

'9 |ry.$i 81.;;j,@) ).-# oj ,ty_J4i q1-ju;

I b r a him u 
", 

0,,,: 
:#:^# *:# m e n g h a ctap kep a d aT u I t a n k t r, d a n d i,a 

.a 
k u,, *'n'* i ii,"ri, u ri,, * i 

" 
i,, a i* ). v { T u h o n k t t,ctnttgerahkanlah kepadatu 

f ,"oirs 
7.1r,p_inS t"r*i,t, orang_orans yans sateh. Maka Kami b",j dio ih;,;;; ;;*iii, n"rro,

Sererah,o.,n,.l?'#:;::,':::::::;:#^,,0*,,.,oapatkan
);mbutan dari kaumnya, maka ia berkata kepada mereka i; ;,.+ri C,.---r; sesunggultnya Aku pergi menghadap r"ori-* 

^:;;,t;r- ;;--rtr ntemberi petttnjuk kepadaku r.n1*i11 itu untuk menyampaikan'-'riah di rempar ruin' grkr; u.."ni',urahim mencrri iut rn, sebablf ',il',',: il;, [Tf; #, f ',:t?t,H m *,,,,;, 
r' o, i,'r, a k u pa s, i

Kemudian Nabi Ibrahim berdoa O*0" Allah: 4.6,r J U vtTrrhanku, anuserlhfanlah kepadak, 1r"orr,rg onril yorg termasuk, " ; -i|,#f .,t!,fru|'' " 
0. " B erikanlah kepudukr-r.rr*,i#'iang 

saleh
_ 

- r a A ah ;;i;;ff "#;: ffi,:fr :Tl;:li!:: ffi 
,#,ffi 

#. t*#- - drbawanya ada yang melanjr*urn]ru. Sehingga dengan iehadiran
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keturunan itu menjadi contoh bagi umatnya dan mewarisinya dalam

dakwah, sebagaimana dalam firman-Nya: Yang akan mewarisi aku dott

mewarisi sebagian keluarga Yakub; dan iadikanlah ia, ya Tuhankr,

seorang vang diridai. " (QS Maryam ll9l: 6)

Dari doa Nabi Ibrahim ini juga menggambarkan bahwa dia tidak

mengharapkan hanya dari keturunannya yang menjadi anak-anak yang

saleh. Akan tetapi sebagian dari dirinya dan sebagian lain dari keturunan

yang lain. demikianlah sifat sombong dan ingin menang sendiri jauh

dari diri Nabi Ibrahim as.

Kemudian Al1ah meniawab doa Nabi Ibrahim dengan firman-Nr:

* tfir;6"-;:,1 
maka Kami beri dia khobar gembira dengan seorlti!:

'anak,vang 
antat sabar. Kabar itu datang sebelum kehadiran Nabi Isma--

as itu sendiri agar menjadi kebahagiaan. Bukan hanya itu, Allah jug,

menyebutkan sifatnya yattu haltm yaitu sangat sabar, lemah lembut da:

sopan.
Sifat halim hanya dimiliki oleh seseorang yang malrF --

menempatkan sesuatu dengan bijaksana dan mengetahui apa yang har.-.

dia lakukan. Hal ini benar-benar terbukti ketika Allah menguji na:

Ibrahim agar menyembelih anaknya yaitu Ismail. Allah berfirman:*x-

(QS ash-Shiffflt [37]: 102-107)

fiG 6I;3 -,5 ,6,t UJo;",54.3\3 GA)11t
,*F)i'c'i;'.6 uL eL*r7i v S;\ i5"1\3 Uj

eiJ fiC' ;4i1i^s:,;iry +4 ,:"r"c6t"tt;

@ i,r1 Wi il651@a;":iic;1 gKuy'ci;i

ffi -g ;.i; u;:tbt\::=a/ i -/ 14.>
Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusahu

bersama-sama lbrahim, Ibrahim berkata: "Hai anaklan

sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku

menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!" Ia

menjawab: "Hai bapakku, keriakanlah apa yang diperintahktt'

kepadamu, insya Allah kamtt akan mendapatihr termasuk orot::-
orangyang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dd':
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s e s t t r t g g u h n, o k: :, * t o tr 
. 
*, 

" 
* i 

"): 
*i"' i * #ri r n: :; : :;#:#"r r.Denikianiah kami *"*t"ri irir.i,l t"ryai orong_ororg yangb e, b u a t b a i k. s e s u n g g ui; ; ; ;;i ; 
" 

n o, _ b 
", 

o r, ) r7r_rrl o n, o n gt:.t*te. kami tubus ,ri{iru i",rgo.r"r""kor sembelihrn yarg besar._ Dalam ayar ini tidak dikisahkai:.:s,iinan rsmail *t,l.l* ffil,g"i!T::11ffiX jj[ fl?f*#'--'rr' Har ini karena Arah'ingin 
-rrn;.ru.tun 

fokus arri r,irur, ini dan-..= rgus rnenjelaska, prtu."'Orir#r, d.oa ,rUi 
__io*rri, 

yang- --iharapkan anak yals ,rur,"',.lrr, aitrurlim o"i,rn Adalah' ' 'iahan bahasa untuk tj* il"r..riii1i, suatu kisah-r".uru berrele-
--._;hinssa 

membosarf."" 
"*'*"rlhilungtun ...rri iari kisah itu

lemikianrah kita menjumpai dalam, Alquran Arah menceritakan._'-:-r singkat kisah_kisair ;;j *ffi;"rrrr* 
tiirrr.#,,iltrur, Nabi":ilzl^:,:iilr,,:i:;:,y,"iii*^:-;,""i!,q,f 

oldengan
,t?tott rtari tnereka. ir,/',; ;;,;;X: r:T;f, #:r"!,:r:";:l*;''ttt " (QS an-Na mt tzi',' z6'?..uoran kisah it,'a,l.turtun:- .. '-.'p:1i, :!;::;:;-::;:;i.:,:y:i i7 @a.tqis) ,,ai 

pembesar_

I h ra h i n mem ba ri ngka n 
.a 

tt aknya a rus pe I i p is r n.va t. t nya ta la h
,::,X!,i':;:--7;:':;:,Y: :1: t: i,tr il,, H u i t b ra h i m

'r::"11",",1i,ii'!{,rl;x:l;:,1:l:!{l::!iii:;:ii:;r:h ditempuh bu*ro Hrrri-h,,.r :+,. r se:ara rinci perjalanan

' 
il'i":fiT1"::** **#* ?xlH Hii #ffi i:TlH;

r _-:1.^ \r r '- o $'rqrr utJallllralKan.-_.,'a r\abl Ismail telah sampai usia balig. pada satu malam

.'', ::l|'To::,'::r:':unu 'u'go""i"o" daram nrman-Nva 6.i, _; _ _ _ *!^s' u.r4rr_r rrman_Nya 6"r- 'q4J' .J .sJt *d: .F lbrahin berkotu.. ..Hai 
anakku sesungguhnya*:'iltLtr dalam minpi bahwa Aku:,:.'tlt opa pendapatmu! enyembelihmu. Maka

him as sangat dikejutkan dengan jawabdewasa anaknya: .,r.r t;F q ,tu "* o) qy ;i 6 ,.Fr ro -:,:::^ ^)!t;' = 'i - -;r ,rrr, -,,r.-*jri^...--- , , enjawab" "Hai bapakktt,

.-1,',,,,"01"1#1r:;o"r,rtahkant"poao*7.'^rilr,,if 'r jlir'!#;

. _ _,::lll :!i;, ";::{^** 
"i,# ̂ ,lXl,,:^"Ji;;!:;:y;il
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mimpi ayahnya itu bahkan ia mendukung dan memberikan sspangt
kepada ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Tuhan tersehl,
Nabi Ismail tidak mengatakan: "Lakukanlah apa yang engkau inginkr
ayah", akan tetapi ia mengatakan: V"i 6 "{At 

?.i 6_ hai bapoth,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sebab Isd
mengetahui bahwa ketaatannya terhadap perintah Allah bukan sem*
mata menaati permintaan ayahnya. Ketika Ismail taat kepada AIbt
maka diajugataatkepada ayahnya. {

Dalam dialog ini juga kita mendapatkan kemesraan antara rbrf{
dan anaknya Ismail dalam kata 'r& wahai ananda dan .+U ,*{
ayahanda. Kata wahai ananda menunjukk an betapa Ibrahim -tmencintai Ismail. Demikianlah dalam bahasa Arab kita jumpai hJfl
salah satu makna dari tashghtr dalam menunjukkan kasih r"**. I

Ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim di sini adatah"3*" yig ul
mudah tetapi bertimpa-timpa, Setelah beliau diuji dengan dimasffl

ltl?13$i;1?,:,1;f :l?:ffi '$:#"$ff-i##ffi lfftrff "H,fr il
fr 1"5#'ff i#fl 'f 3,1-1'#:ffi lf, 'lI;jff 'HHffi T"I""J.f Tilo*"lH:ffifr1rTll**fr:, 

saja menyemberih anaknya I
mengabarinya terlebih dahulu. Namun, Ibrahim berharap agar {,"lflft 

:'fl-*:*;"*;';*'::';*,.":.:.^r":H
?;;;;:,";:,:;:,:l'*'x,Tff :'#trrliffi:m^*::,.fl
meminta pendapat dari anaknya. Sehingga wajah mereka :.:-
berhadapan yang berakibat munculnya rasa iba terhadap Ismail {
itu terjadi maka bisa saja proses penyembelihan itu tidak .-
Demikianlah digambarkan kepada kita baliwa kedua-c,., -
Ibrahim dan Ismail telah pasrah melaksanakan perintah Alhh {
Sang anak dibaringkan di atas tanah sedangkan Ibrahim n.-:
parang tajam yang siap disayatkan ke leher Ismail.

Kita dapat membayangkan betapa bimbang dan sedih ir;r::.:rrr
Ibrahim saat itu. Anak satu-satunva mesti diie::- :. r

dipersembahkan kepada Allah. Anak yang didapat sete
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yang panjang dan usia Ibrahim saat itu tidak L..; h__r- r,.. 
-----.--."..-.--.-.-.-

Pada matinya allak.
der*an,,,en'pffi h^, 

rkr;,;;;il/::.iri:Jir:l#,,1;,.,yi111 
::, .?y\rl

1::g,i,,,i"nyemoer irri;;l, J;:J;:ili :.:,, r ian ya,rg' h,,.u, d i rar u i
1etas. olel karena irri,,h ,ri.-^11.::""'"']. anak atas dasar m'\qrr*soo..rss.\. i t t r I a h 0,. 

" 
o',, i. 

"L'' 
llff kl RS kKR' S li*.\ss. rrrr \r\\,r1., s\e\ \\ru\srr 

.\rrr \:rrur\ \ergu1 :ukse:*::"X::R 
.,*_ Sl.l*;"Tly \(ua-\uan1f ' 

*i-t ton, puncak
t,.t: *u.t itof.t- Xnut 

-fi"*uoggrf 
\brahim as:u 'nt'* r"',,i icir:i ry-Sa;F';?'tiii,r,** "s don Kami

W:#;';,.{##i3#W*ix,in;'::"ff m

HmHffii##,mff*l:ffi
(eS ash_Sh iftit [37]:108-1tr)

"t4K @^*;t ce{L@;-Vi e*GK;;
@t a;;i(y" 4:i1-q} A?j, (

'. -,,:i tbaclikan unruk 
lbruhiy i,u lpui=ior=yong baikt di kalansutt'; t, g- o rd n g ya n s d 
7 .a 

n g * 
" 
*, i i i n.-, yo i rt t t,. kes ej a h r 

"ru 
al,' .'trrtkdn aros lbt'ahim i o"*,n)'rili kami memberi barasan"::poda,orang-orf,,r 

lonr t",O,ot i,it . Sesungguhnya ia

:;-,:1111#11,,,:ttt';;;;TX-:*;;::" j'*')^,u,,^
: _ ...,r sebasai n"#lffi::fli1-,:,,"n't"ri,"# nilo,"iii,n,,,

_ . . . .,.J.,il 
r,m1 

1",15 "r +d;#;',1,.IXffi ,1i,Tl:: JTll il
E_benar ori adi_#'1,1; *5lrly, penyembeilir" rvrlj rsmail

Ff*Tql,#i[*xq,#*il-]j##,*,,l"l#
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kepada mereka, maka ujian ini diganti dengan menyembelih seekc

kambing saja.

Oleh karena itu Allah membalas setiap kebaikan yang dilakulil
oleh Nabi Ibrahim as dan keluarganya. Adapun yang dimaksud dengl
muhsin adalah orang yang tidak sekedar menunaikan yang wajib

menambahnya dengan pirbuatan sunat. Dengan inisiatif sendiri dr
penuh dengan kesadaran ibadah itu ditambah di luar kewajiban }qI
ielah ditetapkan atas dirinYa. t

Contohnya, Allah mewajibkan kepada kita salat 5 wakru- se!{
semalam. Namun, bagi orang yang muhsin ia akan menambah sal!
sunat dan mengerjakan yang sunat dengan tekun pula' Hul- tl
disebutkan dalam firman-Nya pada ayat yang lain: Sesunggulql

orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman 6urry) |
di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikqn fuA
mereka oleh Tuhan mereka. sesungguhnya mereka sebelum itu di Q
adalah orang-orangyang berbuat baik. (QS adz-Dzdriyat [51]: 15-l5E

Demikianlah balasan yang disediakan Allah bagi orang<rrl
muhsin. Selanjutnya Allah menjelaskan pula bentuk ihsanlke-bdl
yang dilakukan: Mereka sedikit iekali tidur di waktu malam; di q
akhlr malam mereka memohon ampun (kepada Altah). pada harta-Q
mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang "{
yang tidakmendapat bahagian. (QS adz-Dzdriydt [51]: 17-19)**+ I

Kabar Gembira Tentang Kelahiran lshak I
(QS ash-Shflfffft [37]: ll2-Ll3) f

Lr5= J*:"XY5 $" u(;u rilat GrAi'nE'3t,,",frFi I
@<";')-;'i;:;F;ffrn:1-)t I

.:#:i";:;:#:,1;r:#:{:i;::;kg!:l:;:?,xr:;;:,q
keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cuaml{

adayangu*u;;1,!;:l!:;of::f#:1,;:f"zatim*,h,0*l

Nikmat berikutnya yang diperoleh Nabi Ibrahim adalah ''' '
Nabi Ishak as. Semua itu diperolehnya berkat kesabaran dan i..". r
dirinya terhadap alarunyang diturunkan Allah.

Dalam ayat yang lain disebutkan: Berita gembir'; -:''x
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(kelahiran) Ishak. (eS ,,,d [lt]: 7t) Kernudian Nabi Ishak jugadiangkat menjadi rasur. Demikianiah kebaikan-k"uuitun l* diperorehNabi Ibrahim berkat kepasrahanryu i.rt uOup perintah Allah.
Keberkahan ini juga diperoleh keturunan Ibrahirn u", u$1 f g_rS"

J&) Kami limpahkan keberkatan otasnya datt atas Ishak, di antara

f:jt;ilffi 
Ishak ada vang berbuat kebajikan dan ada pula yang berbuat

Demikianlah sekelumit dari kisah keruarga Nabi Ibrahim as. Namunvang menarik dari kisah ini adalah perdebatJn y"d;;;;i antara tstamdan Yahudi' Menurut ajaranrsram uurr* a yangdisemberih adarah Ismaiibukan Ishak' Namun, menurut yahudi/Bani Israei [urr*u yangdisembelih adalah Ishak. pendapat ie.att i, ini tentunya sesat danditolak oleh beberapa alasan:

. l:'!rya, jika yang disembelih adarah Ishak rnaka kisah itu berartiterjadi di Syam, tempaitinggal rshuLb"serta ibunya Sarah. Namun faktasejarah menyatakan bahwJlejaa,an ii, ii Hijaz bukan di Syam. Hal ini, ernbuktikan bahwa yang diiemu.r,r, uouiu; ffi;;,,1],iii'ir-u, aun.lunya Hajar tinggal aiU,;1ur.
Kedua, demikian juga sabda Nabi Saw yang mengatakan: ..Saya

'lalah dari keturunan.orang yang disemberih yaitJ r.*uii;.iumun jika:.n-q-orang yahudi,ill 
li_dlk mempercayai hadis ini karena mereka:ak mempercayai Nabi Muharr,,uiiur", -utu kita membuktikannya: .,. at kitab suci mereka sendiri.

Dalam Sifir takwin disebutkan bahwa: "Arlah mewahyukan kepada:::rhim untuk mendaki gunurg rrrrriu ian bawarat unut -urur.mu yang::--i-satunya itu. Kemudian korbankanlah ia untuk Olri_fr,lBa_qaimana mungkin disebutkan ,uir_ru,rrrya, jika yang dimaksud--''':h Ishak. Sebab te_rah diseprnutr"uui*a Ishak adarah adik Ismail-- - -ain ibu yaitu Siti Sarah. Ketika Irhui rahir Ismail terah berusia I4'i sebagaimana yang disebutkan daram al-Ashhah bd;;. 24. Jadi' : dimaksud adalah Ismail karena iiu r.uin aurr.,rr'irrrir daripada": KeJadian itu berlangsung r.u"tr* k.rahiran Nabi Ishak as.x)k>F
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(kelahiran) Ishak. (es Htd llrl: 7r) Kemudian Nabi Ishak juga
diangkat menjadi rasur. Demikianiah kebaikan-kebaikan itu diperorehNabi Ibrahim berkat kepasrahannya terhadap perintah affafr.

Keberkahan ini juga diperoleh keturunan Ibrahim ur, up1 * g 
rs:,jtL)) Kami limpahkan keberkatan atasnya cran atas Ishak, di antara

keturunan Ishak ada yang berbuat kebajikan dan ada pula yang berbuat
kejahatan.

Demikianlah sekelumit dari kisah keluarga Nabi Ibrahim as. Namun
'ang menarik dari kisah ini adalah perdebatan yang terjadi antara Islam
dan Yahudi. Menurut ajaran Isram bahw ayangdisemberih adarah Ismailbukan Ishak' Namun, menurut yahudi/Bini Israel bahwa yangdisembelih adalah Ishak. pendapat terakhir ini tentunya sesat danJitolak oleh beberapa alasan: - -'--J -

. llrlama,jika yang disembelih adarah Ishak maka kisah itu berarti
':r1adi di Syam, tempat tinggal Ishak beserta ibunya Sarah. Namun fakta.elarah menyatakan bahwakejadian itu di Hijazuut u, Ji-syur". Har ini-:embuktikan bahwa yang disembelih adarah Ismail, t"titi'r.,,u, dan.rrlnva Hajar tinggal di Hijaz.

Kedua, demikian juga sabda Nabi Saw yang mengatakan: ..Saya

':alah dari keturunan orang yang disembetih yaitu Ismai,,. Namun jika
:-rng-orang Yahudi itu tidak mempercayai hadis ini karena mereka:ak mempercayai Nabi Muha-,rud Saw, maka kita membuktikannya: ,. at kitab suci mereka sendiri.

Dalam Sifir takwin disebutkan bahwa: "Allah mewahyukan kepada:ririm untuk mendaki gunung Muria dan bawarah anak-anakmu yang
-: -.-sarunya itu. Kemudian korbankanlah ia untuk diri-Ku,,.

Bagaimana mungkin disebutkan satu-satunya, jika yang dimaksud
- -.--rh Ishak. Sebab telah disepakati bahwa rrrr# adaiah 

-aait 
tsmait-- - iain ibu yaitu Siti Sarah. Ketika Ishak lahir Ismail telahberusia 14- 'n sebagaimana yang disebutkan dararn al-Ashhah bagianke 24. Jadi' -: drmaksud adarah Ismail karena dia lebih dahuru"lahir daripada

": Kejadian itu berlangsung seberum kelahiran Nabi Ishak ae.xr<*
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NikmatyangDiberikanAllahKepadaNabi-nabiMusaas'Harunas'
llyas as, Luth as dan Yunus as

(Qi ash-shiffnt [37]: rl4-r22)

'a.(J' :"it tM/; (@ <,;'6' 6;' e g1 37)i

:_&;t64t;5
-,;UJi

tf OiA\u rY: rw;\@ a-#t ( G,
Sesttnggulmya Kanti telah ntelimpahkan nikmat atas Musa dcut

Harun. Xo*i 
'"Lo*atkatn 

kecluaiya dan kaurnnya dari bencttttci

tang besar' Kamti tolong mereka' mako iadiloh mereka oratlg-

orang yang menat'i' i"'*' beri-kan k'po'to ketlrronl'a Kitob )art':

satrgat ielas' tto*i '"i"t'i 
t"t'n"'a ke ialan ya.ng,lunts' Kotttt

abadikon untuk keduanya (pttiian yang baik) di kalangan oratl!-

orang vcmg ioto*i t)miaian' \aitu)" "Keseiahteraan

dilimpahkan atas'ir",i ar,, Harun" 

" 

Sesungguhrya Dentikitutl';''

Kami memberi balasan kepada orang.- o'oig 1'o'g berbuat hcti'

s e s un gguh rtlt o ttul a" o"y i t er m a s ttk h amb a' h a ntb a k ami v a n g

beriman'

Demikianlah satu persatu dari nabi 'tllul 'Azmi disebutkan --

dalam surah ini' SttJfun menceritakan kisah Nabi Nuh as' :'

menjelaskan kisah U"Ui fU*f im as' dan selanjutnya kisah Nabi l'

as. Allah mengutus'X"Ul U"*n as sebagai saudara dan tem'an l

Musa as dalam berdakwah' Dengan kekuatan dua orang tel-itt'

kokoh daripada ,"*it""g aulam"me'ghadapi kezaliman Firautl -

, : ",i, .r ,*iryl r.nu.eol dan kami selanrutkan k'':' '

berfinrtatr: fJ'rll 'r '
clan kaumnya dari bencona yang besar 

r- ^^^- 1-^-o-o F'
Disebutkan Firaun dengan bencana vans besar karena Firau:-"

menyiksa Bani tsrJ'd;;;t"perbudat de'"ku' Di sisi lain' '

bukan hanya *3u yu"g zalim aka.n tetapi dia juga.rneng*'l]. : .

,.U"g"i*fr"n. S.tiup tila yang berkuasa di Mesir pada masa ltti - :

dengan Firaun. T';^;;;; *-u'u Nabi Yusul disibut pen$ur:; '
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ass- SnAppAry.Juzzs

dengan Al-Aziz bukan Firaun.
Sebagian penda

#Jjtf".#;hTfl,;:r#F::iii;i-,*:,:"i1:?,::rfff, ,l.fJil;Me s i r kem bal i dik,; ;;',i;l;"fi 
t iffi fl:Ht,TiilH ff "ffi:,m n::.d 

ukung r."m".,", rdrl,. au,ait", ffi; il.J,a di anggap
Jadi Alrah *nlrr:Sutkan Nabi Musa dan Harun dari perbudakan

i3li",'lJ,flfi;i"n 
Firaun r';;;;';.itu vaitu Ril;, rr Singkat

Ii,1y, ;;;#' ffii#il:. nru d; yffi 
;. #m*n *f nT#Kerika iru laur di hadapan NrBi vi.'irr, a, p*g,[rir, sedangkan

I 
l'J 

i IH tl'i f,?,T ;LX;*;'j,#o:, r,i ;;il ;;; ;l, a p e n g i k u r
:oling melihat, ber,,,'n",,),1.-;;,,:':tl:':,;,,,^:;(l;iXlili;ii#;Zf i*;:i
l 
"i,iilfi fl:i1' ffi ,:,i: m:i: i:il,i,,, r, i.,.r ; r,u, !,.1 r,n,,,,,,

, t r e t i a t v a b ;, s 
" 
il i t, t, 

., 
;;, ; " ; ;* :"i! ::,!,rt ::{,i EW^;, #;:: \€t.tokLt, kelak Dio. oko, n,"l,b,nr"i- pnnnjuf rupiiir.[r?,_1ga u.r_'' Lr'ara' 126l: 62r Terbukri. r..iitl"r,, .(iun ,.*ariyukarr kepada Nabi

' i'':a unluk mernukurka' ,",,*trirr. olirr, Merah i.rr.uui. i.rjadirah.:i.il:lf, g1lfr,,.; r.i,r,,=i'i..*ill,oun ,.,,h ;i; ffiahas pada

--r':::;:,a 
iu,Allah menenangkan utusannva: 

e^ r;,Ki esrd.)
;.eA,,ahmem';:;;;::{^{K:'::::::;:i#::;,"syans

_,gar telak yaitu tengg.tu'"ryu Ei.;;;"l", ,.rri,r-, ;;ilH,f,fii;i?
,. -, iJ,lTf o# ;ffi,?t-,K#'# f *?t 

r ri keza-r i'i a;;ffi; terh ad ap
,",c.mudian Allah. -+ .,*';q;' ;;T:;:T",:;::r;*:;:, #:::,:,?:,,,:,;Xr_ . ielot. Kitab yang rnenjelaskan pedr

i a d a n a k r, i.a i r. e r-a r.. x i ril ir r.I,.j],"J T r5l,,i:: T, tT. I lff ,.::: _:, sifat yang ,ain,sebagai_r"-o"rr"h 
-o:_*_iil 

_#i))rrrror*
Komi berika" t"poio^A,;;:;""iii ,onn iitab Taturat dan,'ffir:fff o"'r'iaran bagi ,rorg-orors yans bertakwa.(eS al-
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Allah juga menunjuki Nabi Musa dan Harun as jalan terdekat untuk

menuju kepada Allah: 'f$:At bftclt t^au s dan Kami tuniuki

keduanya kejalan Yang lurus'

Selanjutnya Alrah berfirman: u"1\t e ry 6'f1 dan Kami

abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) di kalangan ordng-orcntg

yang datang kemudian' i:s'-.los Ai e i\; (yaitu): "Kesejahteraat 
,

ditimpahkan atas Musa dan Harun'" . rr^-.r l

Sebagaimana diketahui bahwa kedatangan H?* aAaUh j

permohonan Musa ,, k;;J' Alla-h t*?q;;;" v""g disebutkan ** 
l

firman-Nya : Soudoroiu' Ho"n aio teuii f"ii inin"y' dari radah+l

maka utuslah dia bersamala't sebagai peibantuku untuk membenarktl

(perkataan) ku; 
",""'iy'n'yi 

'y' khawatir mereka 4

^:#il#::!W?;#J":#"lt;rffi ,?.Tn;Hq
Nabi Musa as.

,

*"ttn" "31; 11;#3;r,f$-Ix"Ji#*9*ll'* dalam 

ffi
Allah berfirman: "sesungguhnya telah difeykenlnkan p

kamu berduo." (QS Y0nus [10]: 89) Jadi' dakwah yang- 
1

oleh Nabi Harun as adalah dakwah dari ajaran Nabi

i"fun:rr,"Vu Allah menyatakan pula bahwa kedua-duanya adr

Nya yang beriman: 4'#t 6:9 'e t1$1 sesungguhnya 
"A

'i{^f;i::::'Jtr':"#,:;{:r"l:#{,lur,,,uuivanglain,"i-l
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(eS ash_Sh iffAfi p7l:
5;;;r\ Q,-o;I,ti ,*AJ6:; 16

123-126)

A6A(:,J,iat 1,t-.
- e_v.J

Fytr;;K:ar \@) i\ryti'bA 6;'ijtq
U o"u;ut

sesu,gguhn.ya lryas benar-benar termasuk sarah seorang rasur-rasul. (Ingatlah) ketika ia Berkata kepada kaumnyo; ,,M"rgopo
kamu ildak bertah,'ra?patr,toi i)"*'u menyembah Ba,r da, kamutinggalkan sebaik_baik pertcipra, (yaitu) Ailah Tuhanmu clanTuha n b ap a k_ b crp a i*, 1'. org tercl ahu lu ?,,
Nama Nabi Iryas as terkadang disebut juga dengan Ilyasin. Beliaurdalah utusan Allah dan u.ru.au'a.ngu, ,r iuru, ir. oJr"- ayat ini:rlelaskan bahwa nrl: a"rrrg 

- 
O?rg* menyampaikan akidah';bagaimans vang dibawa Jten- nabi-nabi seberum beiiau.redatanganrvu untit meluruskan"r.emuari akidah r;;;;;rsia yang.udah mulai menyimpang dari t.t.tufu.rtttut .Ilyas as diut,s Arlah untuk -"-p.rl"iki hubungan makhluk dengan

I,Hr'#?',J1.Jy"t i:lfil*:l r*l kaumnva- u"r,,," i,"h v;,,t
- : :K Lla s a il;;;em,iki nu*u aur-raffif _Hl,ffl;*?l#ll:.. Dia pantas untuk disembah Urt* V"rL lainnya.

Kata yiberarti mengapa tidak menuHjukkan ajakan Ilyas as kepada' j''rlnya unfuk bertakwa kepada Allah. Adapun ba,an berarli namar: -'ire yang disembah sebagai tuhan. Mengapa k;; "Jr.ry".uut
- - 'r-q dan meninggarkan A"llah sebaik-baik" i*;,p"i ai,ut, ,ur*- :-'rptakan rnanusia dari tidak uau -.r;uoi ada, menghidupkan dan-' - --"ltlkan' Sedangkan manusia hanya menciptakan ...uit, dari benda-" : - _... ]'ang sudah ada.

)alam ayat ini O.lI tidak langsung menyebutkan nama_Nya yaitu':r"' akan tetapi menyebutkan Iauf,*tu sifatnya yaitu sebaik_baik: - rr3. Hai ini untuk menarik perhatian manusia yur_n _.r0" ngamya.:,tuk membangkitkan r..ruou.* _.reka akan ,ii;;;-;rg tetah-:- 
"3o Alrah kepada mereka. r.*roiur-ffi il;"irll;.ru.u,',rtjut: lilr iiur "-,-r'Ej rt, ,lttot, Tuhanntu clan Tuhan bapalc_" ',:tl .t'Qng terdahuru? Dengan demikian jeiaslah kalau hanya Alrah
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yang patut untuk disembah.x**

(QS ash-Shaffet [37]z r27-132\

oj& K;;tt <A;Ai 6i ;Gi \,i.-- ;,'i>.i inY 
:;tK

,:,1'@)3,-Ai c; -4(q @ lv jL{irfi '@ ir<ji

@airi6Q-a
Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret

(ke neraka), kecuali hamba-iamba Atlah yang dibersihkan (dari
'iorol.koit abadikan untuk ltyas (pujian yang baik) di kalangan 

,

orang-orang yang datang kemudian' (Yaitu): "Kesej-ahteraan 
I

dililmpahkinatisllyasi" SesungguhnyaDemikia-nlah.ka.mi j

memberi balasan iepada orang-orangyang berbuat-baik' I
Sesungguhnya dia tetmasuk hamba-hamba kami yang beriman' 

I

Sebagaimana kebanyakan kaum yang diutus kepada T:t:Y f:l
;:ltf, fjffi',-'?"T:ffi ff#ffi1"1trf"*::#;j:i-u3i1;1f lH
kepada iahaya hidayah Allah' Namun, orang-orang y'"9 i:T:::!

X#*ffi i'ffii'L;:ffi '*Tfi l"l:trJ'Ii"tlx1"'T.i"i;:Hi:fr I
,t run Allah. Namun ingat bahwa kelak mereka akan dlmtnrl

pertanggung jawaban: i):*'A|49 l;K mereka mendustaka'fl

karenaitumerekaakandiseret(keneraka).Malaikat-malaikats
menyeretmerekaunfukdimasukkankedalamnerakasebagaiba'c!
i"'t""r'l;;f1"l?fr1',:i'*ffiffitlil,t'f,frliu"'u,"u".iul

dan hanya menyembah Aliah: ',litt:,St yt w"l\kecualt ha*to-hl
Allah yang dibersihkan (dari dosa)' Yaitu mereka Yang senanilrl

berusaha menjauhkan dirinya dari dosa'

mm m



ASH SHAFFA.I 3]. JUZ 23

-Tffi-li?,, :il ;;'l;:T T.fJll l, i:o; 
*, 

1.,' mens * us,, o, * * *tt"p'91. umat manuri. .,.r*"ru],];,.ff1.,:gas ini dengan mengajarkan
Allah nr errh,,L.,L:elgenai akidah yang benar.Arah mernurr,itr" r?iff}]:", yang benar.

.liq'ffiT;i'-**,il;';;i;;'--il,1;,%13#-T_tlTlili"f ";T;
p*: *1',..,..i#; ;j 

,;. 
ffi :; : 

[: 
qii;-H]l# *x trI {:-,;a, rr,, a*ril::?Ht J.'n''*t' 

k et i ka 1,, r, r, iu' r.l;,li* ken ikmaran
Ketika kira melihaiorang )anq D.Lttaka hal itu unluk ,"nr.ir, -pJ*ri,l,'n11'g alau buta sebelah malanya.bahwa niknrar 

^rrrr,- 
rlrnrfil''il:l krra sebasai ibrah ,r, ffiI#\palagi ;iur' ,.r1"'n 
sangatlah berharga or*?" rrffil nrror-xyr.

,,,or., iuifui ::i:?i'ff,,fr I:l *i:r p"ngr,,ituil;";, 
diburakan

rr[r,#!,#f .]i 
;i*t ;[# ]f# il :1' ?.1il, *,*#:{l

Banyak peker
,,,.ruu.u ..I;;;,"t: 

yang tidak dapat ia lakukan sendiri. Ia tidak bisa:'rruknya. nrrj',r' , 
sehrngga harus adr

r e nr a 1 ari 
"d;;; J; :T#if, 

, 

rl,.l, 
ili ffii- 

"1,* J, #irul ufrJadi. kerika t.
,*ll_*il,*;H:Ti jt#i;f 

I*{ilqii!3i,,ff 
,o#,"#itil

- :Il-sar L,n*u-r.',','iou'ii[ T:rlff'apun ia o.*or.'i*un. perru
..'"lli: orang tersebur pada har luirnrtn 

seseorang cacat. maka Dia

-:^aii 
menciptakan symponi merdu o#,llftti orang yang perrama

''t 'aitu Bethooven. 't tagu-iagu adarah orang yang

... .?:T,\,rn juga dengan Timur rink-:rrgan bala tentaranyu lJururr".::;':.yang mengguncangkan dunia- ='l p.,,r,',:l[.ifl*' :Hi'*,]:'g-pi,,.,ii"o,.,1'u,,.na iru

.;iIx*Iffi ;iiiJ:;;;;;,#H'f i-.'J:::-,t',.J;;,-J:,,i,#

r '-,:;T,lLi';:l:f'.,fr,ra,h sgbasai ru,_aliaf di b,,ni ini Harus,ah

_ ;flilHf+*:-^iilfl 
. jj,,H:L'#.::ijt j*:,.,^];l 

:#H
: -, km urk,, 

" i,* i, jdh ffiili- y:,,,mt:f,, 
*{:,:*" ;fl _' :- ;dari bahwa kehidupannr;il;iii, 

..uugui .p.*urcrul 

^:ffif
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maka selayaknya ia berbuat kebajikan bukan kejahatan, menebar

kemaslahatan bukan kerusakan.

Kami berJirman; "Hai Adam diamilah oleh kamu dan isterimu

surga ini, clan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik

cli mana soia yang kamu sukai, dan ianganlah kamu dekati pohon ini.
yang men))ebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim' (QS al-

Baqarah [2]: 35) Ayat ini merupakan gambaran dari kehidupan Nabi

Adam as di dalam surga. Allah mengizinkannya untuk memakan apa

saja yang ia inginkan kecuali satu pohon. Hal ini merupakan gambaran

dari kehidupan dunia bahwa Allah menciptakan yang halal lebih banyak

daripada yang haram. Segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi inr

boleh untuk kita makan atau kita pergunakan kecuali yang diharamkan

atau dilarang oleh agama.
Ketika Allah menghalalkan sesuatu atau mengharamkannya, mak:

hal itu untuk menarik perhatian kita kepada ketetapan-Nya itu. OleL

karena itu kita dilarang untuk melampauinya, sebab Allah Mah:

Mengetahui yang terbaik bagi hamba hamba-Nya. Hal ini ditegaska:,

dalam firman-Nya: Itulah hukum-hukum Allah, maka ianganlah kon;.,

melanggarnya. (QS al-Baqarah l2): 229)
Allah mengharamkan khamar bukan hanya meminumnya, ak::.

tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan khamar tersebut d;:
menjual, membeli, memproduksi, mengangkutnya dan segala ha1 r,'a::

membantu kelancaran distribusinya. Orang yang meminum khatr':
maka akalnya akan hilang. Ketika ia mabuk maka ia dikuasai oleh ha',' ,
nafsunya dan setan berada dalam dirinya. Sehingga ia tidak merasa ur: -

untuk berbuat dosa dan tidak sadar akan perbuatan maksiat yang sed.: '
dilakukannya. Hal itu tentunya akan merusak dan merac -:
kehidupannya.

Demikian pula halnya ketika Allah mengharamkan buah terlai:::
di dalam surga itu. Namun, ketika Adam as dan hawa memakar-: .

maka tersingkaplah aurat mereka dan terasa dalam perutnya sakrt '' ::.
selama ini tidak pernah ia rasakan. Sebagaimana yang dikisahkan d: '-:
firman-Nya: Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, notnP'i' ''
bagi keduanya aurat-auratnya, datt mulailah keduaryta meiluttl" ;

tlengan daun-daun surga' Kemudian Ttthan mereka men))et'u ttti :''
"Bukankah Aktt telah ntelarang kamu berdua dari pohon kctvtr i:

Aku kotakan kepadamu: "sesungguhnya syaiton itu adalah mttstr'-. -'{
n1:ata bagi kamu berdaa?" (QS al-A'rif ll): 22) Jadi, kisah -'*':t
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memakan buah terli

x;nilli'I-',*J",H#::-il,ill,"i-:'i:i#f 'fl.',1 jx;;I
kerusakan ut u, ,.ir.lrl...U, memakan makanan ving.rrrrr, ,rLu

Kerusakan itu akan berimbas orr.1r, seruruh aspek kehidupan dari*X.|T.Tsial' 
politik a., ,".r1 ,if,,u, kondisi *,,.rrro diperbaiki,

pen.rbahan il.',.f#HX]' oH?i_.l."rrr r.t,li-"il.ngusahakan
' 
r t e n g u b a h 2 r" a r r r r"*;:i :"0 "::y::;:>ya 

: s e s u n.E s u h n y a A u a h il d a k
ong_ado poao aii! 

sestratu kaum sehingga^*"rrk-i*"rgrool, 
keadaan

._,r"uuir.u:;0i,,i,7"","0!!,,ff 1i;:,:oi#-#;,%'iliio'f';r',u,"harinya:cbagaiman, vang dryetaskan 
- 
ilrg, sri,.,;l#^ sabdanya:

' 
S es u n ggt t h wo ao y,,ir r,i,- * r) rl r, o ) rdo pr,, ng, *p;)_ i ) ra h. Apa b i I a
., baik. maka haikt,o! ,"kuju:i ,ril0,il, i*, io-r,,,.r[[,*_ouk,o ,rrok prlo. kttlur rubuh. truta.h, no,,i,i,rt'i'uli!, rff*Bukhari au, Mrjir). Katbu

':cngarur gerakan.llbrl ,rrrri, O"u, ,.r*urahkannya. Allah relah', ffi il :H, o I,l,!Xl' i, f H:il, ;.,',1 ff ,^i, 
ilj ;o* l 

" li;,,, a n sso r a

.;iiifili';t.#t;il'T:ilfl"y',i.?,,, n,rah dara,n diri
_ rawa oreh ,u,rr, 

.d?n. ;*i'rrlri,rl#r.*:ilX-u|.j{1,iut runs
. 

= 

r.; Ti;;ff 
,;,.Xffi d i I a ku k a n- il r r * i I ^r, 

0,. d e n ga n .. r, * il il ltf i I iDi antara nu,url*.TI 
keseimbangan crptaan-Nya di alam ini.

.Jalatr ;i;;;"rJH;r 
yang sangar fundamenrar Orrrr_,"Uih,rrnrriu

-r dianugerahkan l[ii-txtl:it{, usia muda. Naluri seksua(ita=
' :1er)angsungan t.r,orprJ';J;i"" lamba-f.ya unruk. ;.;j;;;

-:-4ip,XH"#1x'**,::ilf 
iJ*[r::f '1"#t':i",#li;J

- :njaga t emriiaun'Lerurunan. rjadi penyimpangan dan unruk

^n1i 
yang lahir dari hasil hubuns

' ::ii SllUXiX?;-"' " r" i 

",.e;' ^ 
" 
f,XL ::: Tl, ii1', #l', ;' i. :IXl

- .lam paaa itu Isran ' 
maka proses persalinannr;;;; otr},rorrr,o"r.

-,hubun*;;';;;;i,":fl' t'.*';ffif,, p'o.., i..,ri.r,,, yang sah--:ndetail. vwrc,rpuoll pun diatur dengan sangat
\amun ditemukan daram kehidupan ini penyimpangan sex. Har ini

: .il1r1/3 beftentangan dengan nrrr.i auium diri ,,unr.iu itu sendiri.
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Anehnya lagi, sering dikatakan bahwa penyimpangan.-dengan istilah
.,nafsu binaiang". paaanat binatang atau hewan memiliki naluri ser

sendiri dan meieka berjalan di atas naluri itu. Jadi istilah itu tidak tepat

dan salah alamat.
Kita menyaksikan bahwa unta betina yang sudah hamil kemudlarr

disetubuhi oleh unta jantan. Apakah masih kita katakan bah$a

penyimpangansexyungdltut..,kanmanusiasebagainafsubinatang.
..aurgfur linatang" ,.idiri berjalan di atas naluri mereka. Ha1 rnr

penti;g disampaikan untuk mengawali pembahasan kita mengenai kisal-'

XaUi t-utn as, iebagaimana finnan Allah berikut ini:*xx

(QS ash-Shflffflt [37]: 133-138)

@ 6$xiJ1lj
Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorong rasul' (Ingatlaht

ketika kami selarnatkan dia dan keluarganya (pengikut

pengikutnya) semua, kecuali seorang perempuan tua (istrinya

yirg"b"roiol bersama-sama orang yang tinggal' Kemudian kanti

binasakan orang-orang yang lain' Sesungguhnya kamu (hai

penduduk Mekihl berar_benar akan melalui (bekas-bekasl

mireko di waktu pagi, dan di waktu malam' Maka apakah kantti

tidak memikirkan?

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tantangan dak'' ':
yang dihidapi Nabi Luth as adalah tantangan yang sangat berat C -:

ilurJrru itu, kita jumpai dalam Alquran cerita ini disebutkan dalar:- - 
-

tempat. Tantangan terberat dalam dakwah beliau adalah meluru.'-*:

naluri seksualitas manusia yang telah menyimpang dari ketentuan \ -
Seandainya naluri ini berada pada relnya yang alami'.sepertt -" -

laki mencintai wanita tidak menjadi masalah, akan tetapi, ini a;' "

hubungan seks yang menyimpang yang belum pemah dilak-ukan *- '-

sebeltrinnya di mana laki-laki mencintai laki-laki, tentu ini perb*'-':

yu.rg ,urrgut dikecam dan terkutuk. Nabi Luth berkata'. "Mengap.; i- "'''

*"ignriikon perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah 
^dik€/"";:\

ol"h"r""orar| pu, (di dttn'ia ini) sebeltm kamu? " (QS al-A'rAf [7]: !
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Sebagaiman, 
1,1r.h,T:larang perbr-ratan kaum Luth yaitu hubunganseks sejenis vaitu laki-laki d.rri#'irfi_laki, Dia juga mengharamkanhubungan se.ienis perelqlu, de-ngan per:mpy1n, yang disebut denganlesbian' pengharaman 

resbian iri i".auru.tu, tiu. ;".i1;*" hubunganlaki-laki' Di sisi f i'. Ail-"h jrg, -"i*1"*-kan trubungan suami istriij': ,x'l"T:H, [, 1!] d,b ;;:K;;"p 
" 
r r,,",;' fi"rffi n gan s ep er-ri

, a n u s i a yu n g,.,. iu r, i,' :il:'d,, 
rff 

, i[T_t f l,;, ;.j, liH,]#l ; [i Xrnulia, agar layak menerima kekhalifbhan ini.

,rr,.?r[X 
u];ffiuil"' r'lsar' x'uiiuir''a1r9u, tkan 27 kali karena berat

;flf;ir;#",I;x*.,0i1x11f i""#;",Iff ;:t,ll,#;li
' Ayat yang kita- kaji ini mengisahkan tentang Nabi Luth dengan:iau,n/&' Har ini rnerupakan .r."tiu ur.rrrr o* ,.r"r.,r, orJn Di mana
::,11 [:Ti,X-Hf,'":ffi ;;#ffi vang disela-utru, Arah dan

Kata altrahu dapat ar"",oi, dengan teruarga atau dapat saja..lfiffifi i:ff#li.L:$?,:l;j*;fr butkan r,"?*" x"ui iutr, oan

.,,,,1;ii),i:fr\) kecuati ';;;;'"r perempuc,t tua (is*invo 
-vans,,,u, dia 

":;?:',,"'i:,f*:::f 
,,:r,:,, Daram ayar rain: Kecuati

::ht11s1,k.at.r/. "reS at-,ankabjt f')'rl ii'"9-orang votts terringgat
uraDr.ttt -;amak dari ghabir rurn ,.,niliki dua arti. pettama.

,_i:^:{:*kj;,i:,!"u,,, Zii,it"ili'tun _"n.tap rstri Nabi Luth
..:h kekal unruk -.J^tl] 1't' 

dia tetap untuk oirnm"?tu, am dia juga
K em u d i an i, d !fil t1?r"lTir*i?:jfl, :, "; ; ;"" b u kan-*L. 

l:i.::: 
r*i berisikan pelajaran aan nariha t ,*G i:-d E):-'r4 datt sesurtggtthnya kamu (hoi penducluk u"tni1 unno, u'ono," .,r rnelalui (bekas-b_1kafl mereka di 

^,okt, pagi, atas peninggalan.,.rr Sodom. ;jii, xi J*!J an, ii ,-,rnr,,, ma.lam. Maka apokah kantu' rnernikirka'? Me'eka melewati kota Sodom dararn perjaranan
=,,,.1:n,1i rnusim dingin drn prnrs. 

..!r '\u(

ri'lan seplntas kisah Nabi Luth dengan kaumnya, selanjutnya kita
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akan membahas kisah Nabi Yunus as'***
(QS ash-ShAffet t37l : 139-144)

[i;@ e],-iii qf;tJy:A,l@ -q4i'; J:'LLL]

'c t( lL\ g1 *@ "#'.fr L+\"6!u @ -*:x'.;t'rg:3

(V)'i;;-;; JL,*,b.e4 \9r %
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul' (ingatlah)

ketika ia lari, ke iapal yang penuh mttatan' kemudian ia ilafi

berundilaludiatermasukorang-orangyangkalahdalamy:djo".
Maka ia ditelan o,lrh rkon beJar dalim keadaan tercela. Kalau j

sekiranya dia tidak termasuk o'ong-o'o'g /yg bo"y.!k ,*. l
meigingat"Auan, niscata i7;!;;t"::;:"!tr:'t di perut ikan itu 

I

#*#IffiH#Hfii;r*;*I**k,:- jljlj::lllj,";?\^il::;.,yy.l

{ ;#**:{*l**{ffi

""*r*ru**;tl*;'f ii1ffi1^,Jilir'lii.##;,lt

ru,rwr+i'Y,r;Zrf ,;;r;"#''#u!:;of flrrr;r?"#U
yang saling antara subjek dan objek' , .

mfi*,*lfi1fl[***rr,r::*d
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f 
'fi 

rartt ia menyangka boJtwa Kami ticrak aka, mempersempitnya(menyu li tkan nyo) 
.les.al_Anbiy6, l2ll: g7)

Makna at /ilrk ar-musrtt)ri 
"a.iir, as-safinah ar_mantrfi,ah/kaparpentrh muatun ' Kata ini -*girv"r.tkan bahwa kapar yang dinaikiYunus memiliki muaran maksimum yang tidak dapat ditambah. Biraditambah maka kapaf i,u uf.ur*'i.rgg.tu_, ..r.rui dengan hukumArcimedes. Menurut hukum *i ,L.nru.lenda Orpr, _.rgapung dipermukaan air' Berdasarkan huku.-ini, dibuatrah kapar seiarn, karenaberarjenis (BJ)baia,(kapar r.irrii.uii, berat daripada berat jenis air.Bira kapar -rl:^olni uutur u*ffiyang dibenarkan, maka nakhodaakan memerintahkan mengurangi satriorang agar beban menjadi ringan.Diadakanrah undian aur iung-i.;l;r; uiatit Nubi y;;;s. Dia pundicampakkan ke laut dan ditelan ikan paus. _t:**:St;: 

cr(i 6;s
5:;:1,::;;"ikur 

berunrti tatu ctia terntasuk orans_orang yang katah
Undian adarah sarah satu cara memilih, di mana pem,ik kapaladalah orang yang netral tioat uerprnat puou seorang. Menarik undian'ang,t terkait densan takdir Tuhan, urr.u, hu*u ,afrr. tii',..*putu,ieadilan daram peietapan. untuk it, tiasunyu penarikan d,akukan oleh

i:,1h,5?:1 ullffi,,,o,',* 
o"p"i" ..-lli, ;il';iiil;y" bukan

pau'r menggambarkan tidak ada p,ih kasih. Ini merupakan:ernberajaran berharga.dalam hidup bermasyarakat, karena bila terjadi:r1ih kasih akan menimbulkan i..,iok"iir"n dan kecemburuan.Inilah yang dilakukan oreh x"ui'urrrammad saat masuk koraIadinah dan semua orang berharap agar, beliau dapar menginap di- :'*1ffi;.1?l,r,1if 
dirakrikan v,r,l#,0 ,gu. tra,r',au'pirin kasih?

isga berhenti o,-#rtf";?frllxlffmihh ' unta itu p'un berjalan
fimbul peftany-aan: ,.Apakah O"r, dapat diselarnatkan atau-':sqelam hanya karena satu orang?,, Kita katak"l, ,.;;;;;; seseorang-:f 3r r,€n?Illbah dan mengurangi beban. Dari peristi;; ;;; kita dapar- 

=:gambil pela-faran bahwa aif"r.rrt* untuk -.ry.ru-J,kan orang"-=''ak dengan -.ng:lg.1rkr, ;r,;rrrg, dan melalui undianlah cara- :retapkan satu orang rtu.
* -*) rdt Laitt maka ia diteran oreh ikan besar daram kearaon
'lo' Laum/cera bagian dari teguran. Ada perbedaan antara mencera
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denganmenghukum.NabiYunusmelakukankesalahanyangmembilal
Allah menegurnya. Seakan-akan Dia berkata: "Kamu terlalu tergesa-

gesa saat meninggalkan kaummu, kamu sudah merasa susah sa;'l:

i-rereka menyakitimu pertama kali, seharusnya kamu bersabar dar'

menahan sikiaan itu di jalan dakwah." Celaan bagian dari teguran 1an;

tidak sampai pada tingkat hukuman dan siksaan. Biasanya tegrtr":'

terjadi di antara orurrg yurrg saling cinta agar kasih sayang tetap ter;a-r-'

Kiia ketahui bersama, tahwa kita tidak memberi teguran kecuali ora:::

tersebut diharapkan dapat tetap befieman baik dengan kita'

Jadi, dalam beberapa ayat ini terdapat pembelaan terhadap \'..
yunus. Pettoma, abaq yang'bermakna dia adalah hamba Allah' Ke,i-'''

Tuhan tidak menyuli*un"yu. (QS al-Anbiya' [21]: 87) Ketigct, ttttt ,

dicela dan ditegur bukti cinta kasih'

"fi ii ily e,>-)Jl*.";:t ! in ii )r! rnalra kulau sekit''i'

clia tictak terntastrk orctng-orang ycLng banyalc ruengingat Allah' rli !'"; -

ia akan tetap tinggal dlper,t ikan itu sampai hari berbangkit. Ta-': -
artinya tanzih/ruensucikai secara mutlak hanya unfttk Allah. Kondi:r- -

sebalai bagian dari orang_orang yang bertasbih karena rneriJ::-'

teguian bu[a, siksaan. Kalaulah bukan karena iman dan tasbih :.:--
NIbi Yunus tetap berada di dalam perut paus hingga kiamal'

Masalah teguran Tuhan kepada Nabi Yunus' kareua '' --
meninggalkan Lur-.yu yang membangkang dan -mengrr;'.'-
dakwalirya untuk mengingatkan kita kepada sunnatullah pada :'-:
rasul-Nya bahwa dukungan dan kemenangan pasti lnenyefiai tlt;::"
Namun terkadang rnaktu kemenangan itu datangnya di akhir $'al:-:;
Dia marnpu menolong sejak awal dakwah' Tujuannya ada dLr' --
pet.tatna. agar kerusakan menyebar hingga manusia merasa ter-iep ' -'r

mencari nifti kebenaran serla berusaha meraihnya. Keclua, o$3r 'r-":lr

dapat menilai mukmin sejati dan teguh pendirian Sefia 11]:::llt

memegang dakwah di kemudian hari'

lJdi, Iitundanya pertolongan bukan mengucilkan para rasul' :-';m

pula menelantarkan mereka karena tidak mungkin Allah mengutus :-q'ne

lalu menelantarkannYa. * * *
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Juz 28 s/s
(QS ash-Shaff6t

nt.xu,@ ;;,:;i,;:Lr
;i +1 xv ty- +t;1, *y r@ rrq 6;t@,* Jt W Gia,,ffi; .-., "1 

. -Kemudian Kanti lempcrr)kan 6ia ; 
- \g/ <_-rJ*i

ctatan, ,,",i*i"i,ti{,,i#ii ijl,I:{:::?! ),3. ,o,,i,i,, sectang ia
dari jenis,r,'1tnI" Kami tutmbuh

t c i i h L u; i i 
j 
: ;: "f ;l :: 

; 
r; :: 
j : ;, 1i",;"i;{r 

!: : ; i, :: i ;i : : : : ;'r f :l i;
k e r t i k n t u t u t t h i d t p 

^, 
"i i,,' ir'", :i::,7 

i r t r K t r n: i o n t t gc, ra h A cr n
perhatikan 

saa
,, t e tt i kctn b e s a,.' S:,T,':i,il,::#J 

r 

: ; 
r',3:' 

* frj"i," n,, ",,,s u bj ekr ya a d a r ah A r l a h, ru i)i' i ),0 ;:,;, 
ri:;,, 

:;:,,p 
e nye l amatan

,,,r,,,.'illill',ffi ::::':,1:":' 
"e* t: sedong ia datcrn, keaclaan

e,1:rs: arau 
',0i, n,il,?l: fl?Jf:#b;fl ser,1,na berada di dararn perutItau !ar)! dialarrri 

"r"n 
oiri'.-ro;?:r}:lt dialaminva dengan r,rrrny,

=_sa. 
- reh diri sendiri. .luo;. ra, a* oJ*.,i.rifi,,1i*, 

oun

- 
Allah ridak rnembiarkan dalaran lanr'^aLIS rnelemparkan rubrrh yunus or,,]li 

itu sepeni apa adanya saat::t:nurnbuhkan pohon lro, yrrji.ir,;#* keadaa, Ierih rapi Dia-r'tta melindunginva aari 
"laia? 

il' :::l-1Tar 
menutupi rubuh yunus-'r5anlaan 

dengan munrair va,rg ii.rrr;'l,n*.*u' 
Karena Yunus keluar- 

Tffi 
,:S:[T:f 

if: a, n 1.,,",o];ffi, [Tr:en, 
t pa us y, ng,.ni,,,I

,,.L beriau ;i;;:ii:)::i#}|,1,Tj,,;f,,,j,, di r,,yu rnengenai pohon,lr,rn lalsirnya ) 
'- qsqrqll i-'urroll satldaraku Yunus... ti-lR thabari

. Kata 'olctihi/arusrt

;; ;, # ; ::u : H,l* : ffiln ]il,': xl',::]: I r'.i t? rr iiir.u.*orrr"'i;;1,,' unus terda mPar. por

::na dia terrirrduns.,di 
drrr, ;J;,, ;;1,", 

rrtr tidak ada di siru.

-,ndingkan 
bira dr.i l" g'o?i i*'.n,,[llt 

adalah rahmat dari AIIah
berada'*,rr,rr'!,ilrJ:ffiff*;lt 

:2l
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ombak. Kita berada di rentetan rahmat Allah kepada Nabi Yunus.
-osni"si 

li y j etea'1i: dan Kami tftus dia kepada sercrtus ribrt

orctng atau lebih. Seakan Allah berkata kepada kita: "Jangan kaliarr

menduga bahwa apa yang terjadi pada Yunus mencoreng risalahnra.

atau membuat kalian berpikir terhadapnya atas kerasulannya. Karena dr:
diufus untuk seratus ribu orang lebih. Ungkapan seratus ribu merupaka:-

hinayah atas bilangan yang banyak karena seribu pada zaman dahr-rj,.

adalah bilangan tertinggi yang diketahui oleh manusia. Buktinya. sa-..

anak raja ditawan dan ingin dibebaskan dengan tebusan seharga serib',..

beliau bertanya: "Kenapa tidak meminta lebih padahal mereka sangs:':
membayar. Drjawab: "Kalaulah saya tahu ada bilangan lebih dari sefl: -

niscaya akan saya katakan."

ls\t :i atau lebih. Apakah Allah tidak mengetahui jumlah ntere].,

secara rinci? Tentu Dia Maha Mengetahui, kalau Dia berkeherc;:
niscaya akan menyebutkannya secara rinci. Disebutkan atau lebilt bus':
menunjukkan tambahan, tapi untuk menegaskan bilangan yanu te -'-
disebutkan seratus ribu tidak kurang. Karena seratus ribu juga d;:'
disebutkan sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan p:-.-

sernbilan yang digenapkan menjadi seratus ribu.

f Jl FGat t-*,i lalu mereka beriman, karena ittt '\ '

anugerahkan kenikmatan hidttp kepada mereka hingga wctkttt 
" 
'" :

tertentu. Selama kenikmatan itu bersifat sementara dan temporal. il-,,.-
kenikmatan mukmin di dunia akan berakhir untuk mene:- -
kenikmatan yang lebih baik darinya dan lebih kekal, yaitu kenill:"-
surgadiakhirat.KenikmatanduniaterbataspadauSiamanuS.j
dalamnya dan tergantung usaha dan kemampuannya. Senle:-' "
kenikmatan akhirat kekal sesuai dengan kemampuan Allah yang )'1' -
Kuasa Pemberi nikmat. f t\sebagai wujud bonus dari Allah.

Setelah itu Allah berpindah.***
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Tak Layak Allah MempunyaiAnak perempuan
(QS ash-Sh affdt [37]:\iiltszl

tt-i @ .<d:ji ;ij; Lsi usi 4;2G
6; u i;Ji @ <':*F r^, frt-L1ri

@ .ijj( ff$fif,,i;{@ 6}rfj
Tany akan I ah 1 y a 

.M u h a* * o i) kep ada m ere ka (o r an g _ o r ang kafi rMekafu. ,,Apakah 
untuk frt oiiu anak_anak pererupuan danuntuk mereka anak raki-raki, a:tau apakah Kami meiciptakanrna|aikat_matI ka r 

.!e1uy, pr)"*f,on clan mereka menyaksikan(ny a) ? K e ru h u i I a h b a hw a i 
"iu"n 

g gu t ry r- ;;;; ; ;" ; :, r *kebohongannya benar-b"no, *"ngotakan;,,Attah beranak.,,Sesungguhnya mereka benar_benar orang yang berclusta.""*"-6 tunyakanlah (ya Muhammacl) kepada mereka afiinya thalab' -''tnlu metninru Jarw.o. Fatwa berasar 
.dari.ka.ta firyah,pemuda yaittr_ _:..ak masa kuat dari umur manusia. Jadi. maknu. 

,f,r,*o 
ialah::mohon dukungan dan kekuat";;i;

,) r a n g yan g ti d ak'turr., u; ur* ffi J;'##; 
l;H:H 

}T,;i?ff_:?rHl.;uat dalam mengamalk i*yu.-'o--'^* 
vvl

- Tapi' mengapa.Allah meminta dari Muhammad untuk meminta'arn'a/jawaban dari kaum kafiri;;;;;"ya, karena permasalahan bila:lah jelas bagi pembicara -utu"*aiu tioak 
-aian"?enetapkan

::rmasalahan itu merarui dirinya tafr merarui p.raffiun'ru, orang. :ng diajak bicara. pembicara *tll'U"fr* u ly?guryang diucapkan:r31r SeSUoi dengan apa yan-g diinginkannya. Sebarikn ya, apabiladalam::ntuk berita biasa, ,,ik" ;..rt"ir.rrg;rOurg unsur benai dan salah..fjr:, 
fttarr feroiatog 

denga, U.rlrr perranyaan: n$, Adt ;:t:.Si
- 'u' qpakah unttrk Tuhanmu anak-rtnak perempuan dan ttntuk *nr"'*,..tk laki-laki?

. 
Peftanyaan yang dil0ntarkan Nabi Muhammad ini mengandung. 

:r\na pengingkaran takjub. s"ukur-akun beliau rr..trir,','.iugui-uru. :.ran dapat berka," 
T:9,I" "4kr;;puan Tuhan dan untuk mereka'='k iaki-raki?" Bagaimana tidak, bukankah bila yang lahir bayi-:::mpuan muka mereka muram r..-uJrun mereka berpikir: Apakah
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dia akan memeliharanya dengan tnenanggLolg kehinaan ataukah akan
mengubttrkanryta ke dalam tanah (hidup-hicrupl? (eS an-Na!r[r6l: 59)

Padahal apabila salah seorang cli antara mereka iiberi kabor.
gembira dengan apa yang dijadikan sebagai ntisal bagi Allah yang
Maha Pemurah; jaditah mukanya hitai pekat seding dia anlor
menahan sedih. Apakah pcttut (menjadi itak Allah) 

"orang 
yang

dibesarkan dalant keoclaan berperhiasan sedang di'a tidai clapir
memberi alasan vang terang daram pertengkara, (Qs az-Zrft],ruf l43l:l7-18) Apakah kalia, menjadikan uagi Ailatr anak perempuan yan_!
tumbuh dengan perhiasan dan kenikmatan dan menjadikan uagi t<atiai
anak laki-laki yang mampu bekerja dan menanggung beban berat. Tenttr
ini pembagian yang tidak adil. Apakah (patut) ttntttk kamu (anakl rakr-
lctki dan untuk Allah (anak) perempLtan? yang demikian itu tentulct,
suattt pembagian yang tidak adil. (eS an_Najm 153): 2l-22)

ryiaLi }l uu1 a53y*i' *]; i, o,ru oprinh Kani tnencipttrk,.
malaikat-malaikat herupa perempuan clan mereka menyaksikan (r^ ti,
Mereka salah dan bodoh daram dua har: pertama, kaiian *.rrjuJii. -malaikat perempuan. Kedua, kalian rnenjadikan untuk kalian laki-laki

Bagaimana mereka dapat menyatakan bahwa maraikat r:-
!:rempuan'/ Kata perempuan dan laki-laki ter-cipta dari perkau in:,:
Malaikat tidak berumah tangga dan tidak memiliki keturunan. hing_:.
tidak disifati dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

_Kemudian orang yang menetapkan bahwa malaikat itu perempi.,
apakah dia telah menyaksikan proses penciptaan,yai J[ei-:. -
menjadikan malaikat-malaikat yang nLereka itu aiatah hambcr-hct,,.- "

Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-oran.g perentpltctn. Ap;;_ .

mereka menl'aksikan penciptaan maraikat-mataikat ittt? Kektk ,;-
dituli.skan persaksian ntereka clan mereka akan climintai pertartg,:. _
ja**aban. (QS az-Zukhruf l43l: 19)

- -Jawabannya, tentu tidak pernah, Aku ticrak menghacrirkctn ,tc,--.-
(iblis dan analc cucunya) untuk menyaksikan penciptain largit clott -:
dan tidak (pula) penciptaan diri mereka sendr).i; rlan tidnkrni, ..
mengambil orong-orong yang menyesatkan itu sebagai penolrtrtg. -:
al-Kahfi [18]: 51) Ayat ini memaparkan bahwa utu"n auturg 111::-.-: -
yang mengaku-ngaku mengetahui proses penciptaan ,.rrut, .. -

dengan berkata malaikat perempuan, -ur*iu beiasal dari kera ;I
seterllsnya.

Ayat ini juga memberikan kepada kita kekebalan yang dipe _,*:

4to i
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untuk menghadapi mereka. cukup kita ketahui bahwa masalah
penciptaan bersifat gaib, tidak ada pengetahuan manusia di dalamnya
kecuali Allah Pencipta yang mengabarkannya.

it;:u<: gg iirr n, tr:A e6|l "i (+! )i ketahuitah bahu,a
-sesungguhnya mereka clengan kebohongannya henar-benar
mengatakan, "Allah beranak". sesungguhnyi *irnko benar-benar
orang yang berdttsta. Kedustaan mereka tidak berhenti pada pernyataan
bahwa rnalaikat berjenis kela,rin perempuan dan Allah memiliki anak
perempuan. Akan tempi mereka juga berdusta sampai pada pernyataan
Allah memiliki anak iaki-laki.

Banyak ayat suci Alquran yang rnerekam pemyataan mereka. pa<ia
ayat lain mereka berkata: ttll )'t|r iait Alah memptntyai anak. (eS al_
Baqarah f2l: 116) Perbedaan ash-Shdffht l37l: r52 dengan ar-Baqarah
[2]: 116 ialah ash-Shatfat L37l: 152 menunjukkan barrwa Alrah,elahirkan anak, sementara ar-Baqarah l2]: 116 Ailah tidak merahirkan
dan Dia tidak memihki anak, -utu riiu nrengangkat anak laki-laki
menjadi anak-Nya.

Pernyataan mereka pada ash-Shafmt pll: 152 dibantah Ailah
denqan finnan-Nya: Karakortrah; "Diorcth litan-, r,ang l.raha Esa, Artahilulah 

.Tuhan yang bergctntung kepacra-N,va segaratresuatu. Dia tiarla
"eranak-dan tiacla pula criperaiokior, cran ticratr atra seorang pun yangierora clenga, Dia". (eS al-IkhrAsh lrr2):1-4) Sedangkan'pernyataan
:'ada al-Baqarah l2l: I r 6 dijawab dengan firman-Nya , 6i, tiiot, beristri
.;':trt tidak (pula) beranak. (eS al_Jin 114:,

Kenapa manusia memerrukan atau bahkan meminta anak? Mengapa
rlerasa sedih saat seseorang tidak memiliki anak? Jawabannya, karena
':rlak kenangan dan keberlangsungan nasab orang tua. untuk iiu ,"orung,ian bahagia apabila punya unuk dun lebih bihagia jika _.mp.rryui
"tu-u. Anak merupakan kenangan baginya pada saiu generasi dan cucu::da generasi kedua. Sebenamya piklran ini salah, uia ingrn dikenang
:riman dan beramal saiehlahl

Allah bersifat kekal dan abadi tidak mati dan Dia tidak perlu kepada
' :-rk. Dialah pemilik langit dan bumi. untuk itu Alrah membantah
-:rgan berfinnan: KalaLt sekiranyct Allah hendak ,r",rgnrrbil anak,
'' nt Dia akun mentilih apa 1'ang crikehercraki-Nya cti aiara ciptaart-
:'tu.tn !'ang telah diciptakan_lVy,a. (eS az_Zumar [39|: 4)

Kalau Allah benar-benar memerrukan anak, tentu Dia memirih
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sekehendak-Nya bukan manusia yang memilihkan untuknya.
Katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha pemurih memptmyoi

anak, maka akulah (Muhantmad) orang vang mula-mura memttriakan
(anak ial (QS az-Zul<hruf ra3r: gl) Daram ayat lain ditegaskan: Tictak
layak bagi ruhan Yang Maha pemurah mengambir (mem-puryai) anak.
(QS Maryam [19]: 92),\ilah tidak mati dan ora hidup i<ekar selama-
lamanya. oleh karena itu, Dia tidak membutuhkan anai sebagai teman
atau penggantinya. Dia tidak memerlukan makhluk, Dia pemilik rangit
dan bumi.

Dia tidak beri,stri dan ticlak (pula) beranak. (eS al-Jin l72l: 3 t

Tuhan tidak punya teman atau istri yang darinya lahii anak. Sebaliknr a
tuduhan orang-orang musyrik itu semua adalah dusta atas nama Tuhan
untuk itu hal ini disebut dengan iJk/memutarbalikkan fakta. Ketahuilai
bah**a sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-bett,i,.
mengatakan. "Allah beranak". sesungguhnyo *rriko benar-bert;;.
orang ,yang berdttsta. (eS ash-Sh tiffdt l37l: 15 I _ 152)

Kenapa mereka berdusta dan memutarbalikkan fakta? Agar merek,
dapat memegang tampuk kekuasaan yang telah mereka p.iurg ,.,..
sebelum Islam datang. Umat yahudi di uadinah sebelumlslam darai .
adalah penguasa di bidang harta ilmu dan perang. ***

(QS ash-ShfiffAt [37]: ls3_155)
.44t., - ,2 - .,, *r.
@)5;5{r;f @ 'r,{e ;SKr{} -,+4( j;;,giJE2\
Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempu c,t

daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi pictamu?
Bagaimana (caranya) kctmu menetapkan? Maka ipakah kanttr

tidak memikirkan?

Huruf hamzah pada jLbi adalah huruf istiJham/pertaw(r(trt ,; ,: .
berarti apakah. Adapun fiil ;tLbi dimulai dengan hamzah v.ctslri :,-
saat hamzah wasl bertemu dengan huruf hamzah ishtifltortt. i--,.,
h amz ah v, as hlny a hilang.

. Pertanyaan pada ayat ini bernada pengingkaran dan aneh lisl'-_._-:
ingkari). Allah adalah Pencipta raki-raki dan peremp,an. Jadi. perr; -1ini tidak dapat diterima bahkan oleh akal pikiian sekali pun.

oleh karena itu pertanyaan ditambah dan ditimpari ..-.i 
l
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perranyaan lagi: a:iu wi JB'x 4t Fj 6 cryakah vang terjodi

i,y;T :,:,;,1,.t:;i 
n a (c a r a ny a) k a nt Lt nt e n e t ap k a n ? Ma k a ap a k cr h k a mtt

Allah sengaja melontarkan pertan yaan agar mereka sendiri yangmenjawab dan mengakui. rengatlurlaufuf, bukti yang paling kuat.Setelah datil Iogika *"_b;;;;[r.,rr"11"1, Tuhan punya anak, padaayat selanjut,ya Dia memberika, ;uiii naqr/teft5.***

(QS ash-Sh ifflfi p7l:156-157)

@ a+ $"; Kg,ct, @ U,itrt" K {Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyatu? Maka bawalahkitubmu jika kamti me'mang orang_oratlg yatlg benar.
Kata sulthan/kekya-t1n dapat dipahami dalam dua hal. perlama,kekuaran bukti dan.dalil vanfl-"i.i"rt"r. r"Juu, ;;r#, paksaan.Beda keduanva, bahwa t?mr*'-'uutri ;.;b;-;"rg yangmendengarnya d'apat merakukan ;;;;, yang diterima dengan taat dansenang hari. Sedangkan t .trriu, 

--faksain 
;;;;r;;,,?rur* yangmendengarnya tunduk secara,"rput r, #utu, dia tidak suka.Ayat di atas menegaskan uut *u orang yang menyatakan Tuhanprnya anak tidak 

?yryu bukti dan iio"r j"J" il;#;: rni senadadengan ucapan rblis: s"toti_iaii'-l)a* .rd, -i;-;;-;;;r, 
bagikurerhadapntu, melainkan 

^fr"irarrl" ,i, nlenyeru kamtt lalu kamtttnemotuhi seruanku. (Qs ruranim fi+1: 22) Arlinya, setan tidakmemiliki kekuatan bukti dan n.trrim iutruun.

",,,f:fff ffi":,t*!:,;:;,f[;;,#]:f:r,mumemans
'.1'ung-orong )'attg be'nat'..Apabira karian memiriki bukti yang terturisJari kirab suci karian. mat<a iunlut r,rrirn. Arau. apakan t<iti[ suci yangd it,runkan Alrah kepadu turiun'J.#.# o.rrruruan sepefi i ini. * x *

(eS ash_Sh nffit [37]: I s8_ts9)
r@ s*;x try*r; e& ri; (., ;,1r.1.6,j;3Gjq
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Mereka adakan (hubtmgan) na,sab antcu.ct Allah dan antara
malaikat. sesungguhnya ntalaikat mengetohui bahwa rnereka

benar-benar akan diseret (ke nerakal, Mahasttci Allah dat.i ttpa
tong merekct sifatkan.

Kala jinnah, jannah, .jin dan majnitn berasal dari kata janna yang
berarti satara/terttttup. Makna jinnah pada ayat ini adalah malaikat.
Disebut malaikat dengan .jinnah karena ia tidak terlihat oleh rnanusia.
Begitu }uga jannah/surga atau kebun. karena kita tidak dapat melihat
orang yang ada di dalamnya, atau orang-orang yang ada di dalamnya
tertutup karena segala keperluannya terpenuhr. Begitu ju.ga majnrtn/gila
karena akalnya telah hilang dan tertutup.

, .,,.. j.a)p;S a+t +..1t qilt :liJj clan sesungguhnya ntalaikat mengetaltri

bcthtu-a ntereko'benor'-be-nar" akan cliseret (ke neraka). para malaikar
telah mengetahui bahwa kaum musyrik akan diseret ke neraka untuk
mendapatkan siksaan.

Di penghu.lung ayat ini Allah menepis dugaan orang-orang musyrik
ini dengan menyatakan bahwa Zat-Nya Mahasuci untuk menyerupa.

makhluk-Nya A j.o-16t 1, ,ttj.) T,lcthosuci Allah clctri apct yang mer.e k.;

si,fatkan.

Kala subhdnaallah terlihat di mana saja. Kata ini untuk rnenegask:.
bahwa Dia Mahasuci untuk menyerupai makhluk. Sifat Mahasuci r:-._

telah ada sebelum adanya makhluk, sebelum ada yang mensucikan-\r.,
Dia tetap dipuji setelah zat mensucikan-Nya tercipta. Bertasbih kepti.;.
Allah apa yang ada di lcmgit dan apa yang ada di bumi clon Diu.'.
Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS al-Hasyr [59]: 1) Selur,-,
makhluk terus menerus mensucikan Allah. Senuntiasa bertasbih ke1t,;_ ,

Allah apa yang di langit clan apa vang di bumi; han,,-a Allahlah .,.; -
mempwtyoi semlta kerajaan dan semua puji-pu.jian,. dan Dia _\1.;

Kuasa ctta,s segala sesttatu. (QS at-Thaqdbun [6a]: 1) Oleh karen: . -
manusia diperintahkan beftasbih. Sucikanlah namo Tuhanmu ]. -
Maha Tinggi, (QS a1-A'14 [87]: 1) o4 U 

^ilr 
cr;.i: Mahastrci .-,. .

dari apa vang mereka sit'atkan.
Mensucikan Allah dari perkataan dan tuduhan kaum rnu., .

Mahasuci Allah bila memiliki hubunsan darah/nasab c1:: .*-
malaikat.***
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ffiil 
Musyrik dan sembahan-sembahannya 

Tidak Memiriki Daya

,A{ 
(eS ash_Sh Affit [37]:160_163)

Kecuoti h'*bi 
/:::i;)#:,if'f'":'i)" ctari (dosa) Maka.sesunggtrhnva 
.kumtt 

dr,, opr-_,,p2, yang krt,tu .sentbtrlt ittr, .sekuli_kali titlak dcipat nr"rl,n,ratkin iirr';ryrrl terhadap Attah, kecualiorong-orang yang akan rnasuk r,"70u, r,n{*)'riot,
;rr.-i;Jr nitr ;r, \) kecuati hamb,, , t_hatnba Attah yang dibersiltkan/,tt.i (dosa) merupakan dispensasi dari:;,:ni *1 o,riro mereka benar_b,ayat 

sebelumnya yang berbunyi:

\rtinyaAltaimen'ecuatikanorang_or^lrr^r?i*i:;:::f 
r:r:;^*,t'_@,* |-ii r, uy-ri 

", -uy"*)io ,rnrrrrruhnya kamu ctan apa_
"'t'1 t 0fls kamtr 

'emrryh ittt' -sckari-kuri tidok dapctt rnenyesoilatt:eseorang) krhadap Arah. Mrkn;;;; tur,r ri.yffi'd,al akan dapat: r e nrs ak h ubun gan ant ar aar r rf, O"r*1, rnalaikat_Nya ; ;;;l;"ra ti dak,'rrena nraraikar ridak diciprakan-lecuari unruk meiyembarr dan--r'ncintai-Nya dengan p.rrh keikhlasan- Merekct setitu bertasbih.::,:,:,,*;:i{;r,k!;:{",:l*i,l::.",il;;;u:i;,i,20)Lebih
Daram ayat rui, arur,*;##.#r-,tJl.oH:l:1"",?h*-ii'Ii'#1;':)f 

X::"k:!i:M*,ir."pd-i,u"'i,o,r_orans
..,. e k a, s i ap a,i *, o r: 

^ 
i, ", " 

t l irri, r.i: i :{:; rl;, f :; :;: y ; ";, tr,_,rsharapkrn rahmat_N1,a. (as ,i_ir;, fnj,,iii*6:i:; ayat tain- ':butkan. Katakantah ,:t,iil,Z-i)*,uirn 
r,t on ai.ir*,rr_urr,-lgcrimctna yang tnereka katakanl-,irr"ow hfion-ttthan ilu mencari.'t A'epadu Tuhon va.ng mcmpttn.t.ui .Ar.r1.l.f 

eS al_lsra, llTl: a2)Iadi. kaum ,rrii:u.llo 
^i [u,ririr"l,rJ,y"rr,Lrn orung_o*rg yang raar

-- 
'':i embah Arlah, karena ..r.ku ikhras aaram beribadah keiada Arlah- . - berl omba-lomba ur.rtuk,""ra.f.urtui clrn repada_Nya.At Jrl p -t \) *rrrr, ,,.*_r)rnr ronr akan masuk neraka; ntenvala. Kecuali orang yang rela menyembah manusia, maka
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mereka akan masuk ke neraka. Pada saat itu Allah hendak

membungkam mulut para penyembah patung, Dia menyiksa para

penyembah itu dengan batu, agar mereka melihat bahwa Tuhan yang

mereka sembah ada bersama mereka di neraka. Kalau ditanya apa dos.

batu yang disembah sehingga masuk neraka? Jawabannya:***

(QS ash-Sheffet [37] : 164-166)

t s;5 ;i Y,b@ 6jt-'j i ir=t 4,@,'p';65 J yqc:
Tiada seorang pun di antara kami (ntalaikat) melainkan

mempunyai kedudukan yang tertentu, dan sesungguhnya Kanti

benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allahl.
S e s un g guhn1, a kami b e n ar - b en ar b ert a s b ih (kep ad o Al I a h) .

Afiinya, batu itu memiliki dosa hingga ia harus disiksa. Ia di nerak'

berfungsi untuk membakar dan menyiksa kaum musyrik. Lebih dari r.-

batu itu memiliki maqam ma'litm/kedudukan tertentu dan mulia kare:.,

ia konsisten dalam melaksanakan perintah Allah.
Malaikat juga memiliki derajat dan tingkatan yang berbeda-be;'

namun mereka tidak iri satu sama lainnya. Yang tinggi tidak bersik,:
angkuh dengan yang rendah, karena kedudukan teftentu yang diciptak'
Allah berdasarkan pada takdir dan ketetapan-Nya. Para malatr:
menghormati dan menghargai takdir itu. ini menjadi pelajaran penlr::
bagi kita dengan menghormati takdir orang lain dan kedudukannya. S,:
saya menghormati orang yang lebih tinggi dari saya, boleh jadi p.-'
suatu masa ia berada di bawah saya. Kita katakan bahwa alam seme..'

tidak tercipta secara otomatis tapi dibaliknya terdapat takdir dan hik:.'
yang berdasarkan kehendak-Nya.

Bagaimana mungkin para malaikat menjadi anak perempuan Tuh'-
Bagaimana mereka dapat menyembah selain Allah, padahal mei;r-'
ditundukkan untuk menyembah-Nya? Mereka bagaikan pasukan ten:::'
yang te,rbaris sedang menunggu perintah Al 1 ah.

'lgtL|t'F 
6l: dan sesungguhqta Kami benar-benar bet'slt,t.t-': -

(clalam menunaikan perintah Allah). Berdiri dan berbaris rapi. s:''
barisan adalah bukti kerapian, kedisiplinan dan konsisten. Unruk - -
Nabi Muhammad bersabda: "sesttngguhnya Allah tidak melihot k€!'-':-

baris yang bengkok." (HR Bukhari Muslim) Mengapa demik-'
Karena kita berada di hadapan Allah, maka perlihatkanlah bahs'a '' '
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berstatus sama, komit dan saling terkait satu sama lain.
Begitu juga dalam peperangan. Sesungguhnya Allah menyukai

orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan )ang teratltr
seakan-akan mereka suatu bangunan ,vang tersltsun kokoh. (eS ash-
shaff [61]: 4) Perurnpamaan ini memiliki makna tidak ada satu pun
yang berkeinginan untuk keluar dari yang lain, karena ia sudah
ditetapkan pada bangunan itu. untuk it, t.titu Nabi Muhammad
memeriksa barisan dalam salah satu pefiempuran, beliau melihat
seorang tentara yang menyimpang dari barisan, dan beliau langsung
menegumya dengan tongkatnya agar lurus dan merapatkan barisan.

o$;;t ip gn clan sesungguhnlta kami benar.-benar bertasbih
(kepada Allah). Maknanya, bagaimana kami rela untuk menyembah
selain Allah, sedangkan kami tidak diciptakan melainkan untuk
bertasbih kepada-NyaJ * * *

(QS

@,,

ash-Sh0fffl t 137 I : I G7 -17 0)

1( ,. Ex\t
.iU'\tl

T s;:':,sfi:+W$ -"-;tar
Sesttngguhnya mereka benar-benar akan berkata; ,,Kalau

sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang
cliturunkan) kepada orang-orang dahuru. benar-benar kami akan
jadi hamba Allah yang dibersihka, (crari trosa) ". Tetapi mereka
rnengingkctrinya (Alquran); ntaka kelak mereka akan mengetahui

rakibat keingkarannya iru).

Zikra pada ayat ini artinya kitab dan wahyu. Atvarin arlinya para
::sul terdahulu. Sungguh aneh sikap kaum kafir Mekah saat mereka'::elepaskan tanggung jawab untuk tidak berirnan dengan alasan ini.
?:dahal telah datang kepada mereka Nabi akhi,u ui yang bersifat
-:i'ersal. Nabi-nabi sebelumnya diutus pada tempat dan masa terbatas.
',di. mengapa mereka masih menginginkan kitab suci terdahulu?

i \:yli maknanya saat rasul yang mereka minta datang, mereka
-r 

_ 
mengingkarinya. Jadi, permasarahan sebenamya adalah sikap

:..rbangkangan, angkuh dan sombong daram menerima kebenaran dan
. :rutuSsrl yang ditunjukkan orang_orang musyrik itu.

- 7/., t7 z-
q_L!r ,yV:N+4i;\iK - j ,,. o e .,jlA 6{,>b
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u*U" O;"1 kelak mereka ctkan mengetahui. Kata saufa/kelak dar

sin/akan menunjukkan masa depan, tapi saufa lebih jauh daripada -il
Digunakan kata saufa/kelak karena kaum kafir yang hidup pada mas.
Alquran diturunkan ada yang mati sebelum siksa Allah kepac:
musyrikin terlaksana, atau mati sebelum Islam jaya, maka dia kel"..
akan mengetahuinya di akhirat. Adapun mukmin tidak perlu pac'
pengetahuan ini karena mereka rneyakini apa yang dikabarkan A11;:
Dari sini dapat dipahami ucapan Ali ra: "Kalau pun terbuka hiiab ri,;.;:
akan b er t amb ah key aki 11 ctnktt." * * *

Para Rasul dan Pengikutnya PastiMendapat Kemenangan
(QS ash-Sheffet [37]: t7t-173)

tiY@*ryi6-V Wa;^^5
@ l;si #k:if @'iri,xi

Sesunggultnya-telah tetap janji Kami kepada hamba-hambct Kctti .

yang menjadi rasul, (yai@ sesungguhnya mereka itulah yortg
pasti ntendapat pertolongan. Sesungguhnya tentara Kami itultti.

yang pasti menang.

Makna \:Jds L4 rclah tetap janji Kami ialah telah Allah ka:,'--:

sebelum alam diciptakan, dan hal itu pasti benar-benar terjadi. ::,
perkataan Allah yang pasti terjadi? Yaitu: f4 6* ,t;; atltt2;' q -
.liltiil sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat perto!t'i:.-'
sesungguhnya tentara Kanti itulah yang pasti menang.

Di sini terdapat dua perkara; Pertama, para rasul pasti dr::"-:i
Allah. Kedua, tentara Allah pasti menang. Inilah ketetapan Allai: .-ri
tidak dapat ditolak. Untuk itu Arif Billah berkata bahwa a\:. :i
menetapkan terpenuhinya syarat-syarat menjadi tentara A11ah . -,-
seseorang memenuhi syarat-syarat itu maka terpenuhilah kemer-. -:x-
bila tidak ia akan mengalami kekalahan.

Ada pun syarat-syarat kemenangan adalah berperang unntk *- -r-
Untuk itu dalam perang Uhud umat Islarn berperang dan nte:--:. ,:.:m

kekalahan. Hal itu waiar dan harus kalah. Bagaimana mungkr:" -:,::q:
yang melawan perintah rasul utusan Allah dapat menang'? K,.,-m:
mereka menang, niscaya kredibilitas ketetapan dan perintah ,.,... ',"'*
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diperlanyakan dan kelak akan diabaikan. Jadi, hasil perang di uhud
membuat kaum muslirn mengalami kekalahan tetapi Islam menang dan
prinsip dan undang-undangnya dihormati.

Adapun para rasul sangat yakin dan optimis rerhadap janji Arlah
len_tang 

pertolongan-Nya. Keyakinan ini tidak perlu aipera-ebatian lagi.
Ruktinya, dapat kita lihat dalam kisah Nabi uusa. Ketita Laut Merah di
hadapannya dan tentara Firaun yang mengejar mereka dari arah
belakang, pada saat itu kaumnya berkata: oirta 6l sesunggtthnya kita
benar-benar akan tersusur. (eS asy-S1u'ard' 126l: oi; atan tetapi Musa
yakin akan janji dan perlolongan Allah berkata: /F ;i ,t L! *
sekali-kali ticlak akan tersusul,. sesunggtthnl,a Tuhanku besertaku, kelak
Dia akan memberi petunjuk kepadaku. (eS"asy-Syu,ara, 126l:62yx**

(eS ash-Sheffat t37lz 174_177)

c:4t c; 3:H-sj,5;5*- 17 -7,. 1...
J -.- J 

\ - ; .- 'Vj ib5- i- ,:tt
"\AtY, z / t

9' r";il( Ur;c, A;qJ, 6g ii Sj?l.
Maka berpalinglalt kamu (Muhammad) crari mereka sctmpai sttatu
ketika. Lihatlah n'tereka, maka kerak ntereka okan meriiat (azab

itLt). Maka apakah mereka mentintct supa,ya siksct Kami di
'tegerakan? Maka apabira siksaan ittt tLtrun di haraman mereka,
ntaka amat buruklah pagi hari yang clialatni oleh orang_orong

y an g dip eri ng atkan itu.

Pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk
meninggalkan kaum kafir dan musyrik dalam kebatilan mereka.
\'Iengapa demikian? Bukankah Dia Mahakuasa untuk memenangkan
agama-Nya sejak awal'7 Jawabannya; pertama, Allah berkehendak agarkebatilan merajalela dan .",,,rrr.uk, sehingga manusia merasa
rerganggu kemudian menginginkan kebenaran.- kecluct, agar mLrkmin
Japat terbiasa menghadapi cobaan dan rintangan sehiniga menjadi
:lukmin sejati dan militan...a)A -l* e'*11 dan lihotlah rnerekct, maka kelctk ntereka akan
':elihat (azab ih.t). Lihat akibat tingkah laku mereka, kelak mukminin
,ian melihatnya bila tidak di dunia-, mereka dapat melihat kaum kafir
-,,n musyrik, kelak di akhirat berada di neraka.
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b/r;tX"d];J'jii maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami cli

segerakan? Dalam ayat lain disebutkan: Maka datangkanlah kepada

kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasui:
orang-orang yang benar". (QS al-AhqAf [46]: 22) Pemyataan inr

menunjukkan kedunguan kaum muslrik, sebab siksa yang mereka

dustakan pasti akan terjadi.
. 'i t

J-lj;J' (L.a rL*! qW J7 titi maka opabila siksaan itu tut't1t -i:

hatamin mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami ole'.

orang-orang yang diperingatkan itu. Sdhah adalah lapangan luas ata-

.fina'/koridor tempat manusia beristirahat sejenak. I'lazala arl.inya holi,;
m enimp a dan w a q a' a/t erj a di hingga men gej utkan mereka.

. ,? ,

;1ri.iJt iV ,* maka amat buruklah pagi hari yang dialami oi,;

orang--orang yang cliperingatkan itu. Artinya qabuha/sangat burtrk pa;
itu, atau sangat hina dan tercela. Subuh adalah waktu yang tepat utlrL-:-

mengadakan peperangan untuk mengejutkan musuh. Karena pada u ak--
subuh manusia belum bersiap-siap. Mundzarin adalah kaum yang tel':
diberi peringatan.***

(QS ash-Shaftat l37l: 178-179)

.rAl, /- , ,, ,.< -/< , "7, /f.,*, a. .),. a,,<.,\vl Q4rr17-o3"seb Y pi76:c,l9j
Berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika lihatlolt.

maka kelak mereka juga akan melihat.

Pad,a ayat sebelumnya yi €"& J:p maka berpalinglalt i;-;' "

(tr4uhammad) dari mereka sampai suatu ketika. (QS ash-ShAffat 
--:-

174) Makstd bin adalah dunia. Begitu juga pada ayat sebelr-rr,:. ' j
disebutkan, e"1it dan lihatlah mereka (QS ash-ShdffAt [37]: 1-: :
dunia Jyal. Jfi maka kelak mereka akan melihat (azab inrt x' --
tidak dapat di dunia kelak dilihat di akhirat. Maka bersabarlolt ..,;- -
sesungguhnya janji Allah adalah benar; maka meskiputt .i- - ".
perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang Kami ancamkatt A.: --*
mereka ataupun Kami wafatkan kamu (sebelum ajal menimpl tttt''.'-
namun kepada Kami mereka dikembalikan. (QS al-Mu'min [a0]: 

--
Adapun pada ayat 178 ini maksud hin adalah akhirat. Jadi. a',: :.

bukan pengulangan. Begitu juga ayat 179 terjadi di akhirat saat . --=
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esu- SHATpA r :t, Juz zt

#:1|luri#['[T.o"gan.siksa vang duru terah merek, ,r*ffi
rnendengar. *r0,.' fjjr:!,,,,' ,, luiln koni, kami',"",),,"'io,,o,r )^,^

::i";r;ii":;:r,',f :i:*:imf ,iii:Tr{'!i:l;ri:,#.;.riyakin. " (QS as-Saj dah l32l: tzS'*'*';""'u 
Kahxi adalah orang-orang yang

r@ ees;Ztr6:;T,i,1:;q"
l\ / //,

Mattasuci ru' 
(gl q'iti( T iia7

mereka ko,h?n*u 
,ong mempurl?:,!:r",r!asoon 

ctari opa yang
, 

" 
r,il {,i,-rT ; ! ;";; N f :,, -, a h k o n i o,' ),, o,,, u r

Surat ash-ShAff;t i-i Att._, 
-' "'"qtturt (ttQtTt'

kesucian 
^,,urti3t 

ini ditutup ::;::: t::::"r:;
'1 : i, h,,, i il;,;: 

{: ;i l, ; H ti; ]{ :lii :; :X, Ii:* T.f :ict'trpa clengon Dra reS ,t_G;'i ir1, , r1. atu pun yattg
Auah Mahasuci dari ;.;;, "rl;1

)t^:n'11, 
p..nverupaan. Makh r uk r., i t il, 1::t1h 

il dan kek uransan daritar Altah. mereka ,.;iik;;;;;';;11' zat.'api ia tidak sama crengan

'""'fi:Ld;'iXi' iiil ,l' 

u: #' : 
"ff; ; *t';;t lf fl #hf t#

K3], Robb/Tuhan adalah Rabb vant

;i:i 
: 
ll :TI# r::lr iffi ltiqff ,rt il ffi t,; : ffi tuTr

'*l:fr 
,"31#T;f;L-#f#il:{,1ip,#1,!lffi .T"'#:l[#T?ff ,*;

, inusia iruiendiri s.b.r# 6;;.;*l.,ffilff]il.1ffi:il;ill 
J,.,T[f- . ^lil'*il,i:i' 1:i:, 

aar" i' *;;;'';:i.r u o i.ipiJ;;, ";;,, sepe. i,, 
1,, ;.;;;il;; Tr+ [:i.i:fiiT, ffi.,:?T};,',.,.i1,,. 

t.,r.atr,
Iuhan Maha Mengerahui r.*;l;;r;ff,i,,"T:::-L :, ,"'ti;:;itlir,,;!::;;;?;':#':ilv,,::';;,x':,oir;,;,]:';;

: r n t,, i a,,, i I oT " frr"i,! { !,i,, o i;irry # :,^lxl ;: I l,i i ;,i, n,,, i i, nl,
antara tuiuan 

^manusia 
aiciptflrn uartri," J"il beribadah,' -' j^rnu'kan bumi dan menjadi r.iriian-rriya. Ketika ;iirh meminra
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Tepsn Sv,A.'nA.wr Jtlto t t

seorang muslim untuk beribadah seperti salat, maka hal ini demr

kebaikan manusia. Bagaikan hasil pabrik yang dikontrol lima kair.

dalam sehari apakah masih ada cacat dan kesalahan? Oleh karena iru

ketika Nabi Muhammad menghadapi masalah, maka beliau segera sa1a,

Beliau melaksanakan salat dengan gembira karena ia menenangka:,

jiwa. Dia berkata: "Tenangkanlah hati kami clengan salat, melu.-

kumandang azannllt wahai Bilal." (HR Ahmad)
Allah mendidik setiap mukmin untuk 'izzah/menairg dan tic.'

terkalahkan selamanya. Kita contohkan, remaja saat berjalan di jai:
ruya sendirian tentu orang lain berani mengganggunya, bahk:'
merampas dan memukulnya. Akan tetapi, apabila dia berjalan bersa::-'

orang tuanya tentu tidak ada seorang pun yang berani menggangglln-':
Begitu juga seorang rnukmin saat terus bersama Allah, dan di pangk-*'-

tangan-Nya, tidak satu pun yang berani mengganggunya. Jadi. 'i--:-

yang dimiliki Tuhan, akan melimpah kepada hamba-Nya.

tfu b tlari apa ))ang n'tereka katakan mensucikan Allah ;.:
segala pengingkaran dan tuduhan kaum musyrik.

,1,t.,r"Jl * il:,: dan kesejahteraan dilimpahkan atas pctt'.t 1'.:

seluruhnya, karena para rasul walaupun terkadang membebani kit: :
menyusahkan jiwa, akan tetapi mereka sebenamya sedang 1ll:-r: l
tangan kita untuk menyelamatkan kita. Sangat wajar bila kemudrar. ,

mengucapkan salam sejahtera sebagaimana kita juga menguC:l:---
salawat untuk mereka.

"ad, 
,t !_'t:;"lf: segala puji bagi Allah Ttthan seru sekcrli,ti; -" -"'

yang telah memberi hidayah kepada kita untuk mengikuti lr'-;r rr
melalui para rasul dan menolong kita untuk dapat terus mengtk---:-- :
Segala puji atas balasan surga yang telah dipersiapkan Allah unru. ' *
penutttp doa mereka ialcth; "Alhamdulilldhi Rabbil 'alanitt -:
Y0nus [10]: l0)

Oleh karena itu para ulama betpesan: "Barang siapa van-i -:gm

mendapatkan timbangan sempuma di hari kiamat, tutuplah :-:;flr

majelis taklim dengan ucapan * iya: u-fu cA :lt t', i- '*
*ld, 

"'t 
y. l;*atl 

"!rJ' 
Mahasuci Tuhanmu yattg ttt€71.:.. --!r

keperkasaan dari apa yang merekct katakan. Kes.;.;'". 'rlm

dilimpahkan otas para rasul. segala puii bagi Allah Tuhan s€t'tL := '- ''ilr
alam. (QS ash-Shdffbt [37]: 180-1821x**
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SuAo:s, Juz::

MUSUH PARA NABI 4KAN HANCUR
(QS Shad t3sl: 1)

C frl,"; brjjs ;
Shdd, demi Alquran yang mempunyai keagungan.

Telah kita oillii,rr*f muqathrha'ah di awalsurar-surat terdahulu.Allah memurai sebagian .urat o.ngao rll 
^hu*t 

seperti: .r/z,i d, Nfin cran

fl,^l^*.o,: i,'T,,|i;,l:* {Xi;l',''oo,i, ii' *'ni Dengan riga

I:T:;1il,,i,1;;,; j;;;;:ffix.lH:ff ix'-t:il:J,?,
Huruf sendiri te,:bagi Jri nLJ,, *?1,! dan huruf ma/rna. Hurufmabna adalah huruf y;rs ft;t ilemitiki ;il;,.l"orn*o* hurufff#: 

adalah huruf v"rg il"Jijii.,',,"u*u sepefti, lo.,a;i yung berarti
Huruf hiiaiah sendiri berjumrah 2g huruf dan huruf muqarhrho.ohberjumtah t+ nuru.l srr* i,'ii'rrr, ,r,,, Urrr*, ;ili i,li oigrnut rn,ii,i.ffXi,J#'o -"g'ngtuft?,''n,-un Arah wd,, demikian

w"rluupr, ..'.';u; i|61'"ffiHorffiT: au" -.-uu", l#.n, arqurun.
p a s ar ukaz, o.i i u,1'*, f:I; g . 

i;:,ii 
fi Tx#il :?r,, 

"# :lT,X tr5Ilt-3i;:,*il'## .U{"m*}il?roa wa mukj rz", ;"c
Sh6d adalah satr

,1,.r:k" buut arquilT[*;',: *,Tj:T:;*r#:#T,ffJ ;HTrrtab suci urnar Islam dengan afi;;;;i:r, ia clibac,rr, nuqri.. diseburJengan Atkit,b karena * i,,"ir)i,,ri,niai t.,rbrran dalarn jiwa.

-,r,,uilil ri :;;" 
ns mempLtnvai keagungctn ad,atah shahib/pernitik

-iquran Mereka ;::;i::11;),":X:akna Ia dapat diartikan dengan

_ i : 
d: ::, .' "' 

u r g[ r ni y' ) u r *i i {"'flrr_ u',t' 

o n e d i r u t' u t t k a t t zi kr A r q uian- ;r I t 5l: 6 ) arai"kitab,"r,i,ra'.t/r*"rli1r*r; 
{:,i!1;rr;r: l:r 

rgirl;

{:,i-ffi ,:i,"il!f :';;,:Y:;:r;i[:ii,/.:::i;;',,i#"li',*,*,,
. 
" 
u "\ e t e t1 * 

", 1 o,t r i o 
L ! j a t u n: a ; ; ; ;, ii !{l; i;:: ;tr:Y ffi" f;;r;,.)ir.t'e. (QS y,suf 
t12l: +i1a,"r' *'Uif, datt clisebut nama_Alva cli'!))'t't(t' pada wakrtr pagi ao,, ,rri,'r" petang- raki-raki yuttg ticrak
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clilalaika, oleh pe,tiagcran dan tidak (p-ula) oleh iual b.eli dari zikrl

mengingati Allah. tqS"""-Xnt p\:36-31) Atau pemberian dari Allah

dan amar m,ria dari hamba iuai kata zikir bagaikan mutiara yang

memancarkan sinar Aillti*"' riap kali ia bergerak' maka ketika itu

pura ia bersinar. s.,,,.ru -uk ra ini masuk dalam artt zikt pada ayat llang

kita kaji di atas.***

Tersn SYe'newt Jtt-to t I

(QS Shed [38]:2)

Sebenarnyct orat'tg-orang kaJir ittt (berada) dalant kesombongcttt

dan permusuhan Yang sengit'

Huruf bal/tapi berfungsi untuk - menafikan sebelumnya dan

menetapkan upu yu""g-^;;;"g setelahnya' Kata bal/tetapi di siu'

berfungsi untuk *ti"tupttuli bahwa tult* kafir berada dalan:

kesombongan dan pttrrl"'hu"' Akan tetapi apa yang dinafikan terka'

dengan kalimat r.U.tt'-"yu? Sebelumnya disebutkan bahwa' Alqur:.

mengandung rif.irfteti"gutu', ia, adalah mukjizat Muhammac

selayaknya mereka'rrrt'lJ'i*u"ya dengan lapang dada dan beriur"'--.

kepadanya, tetapi t";;;;;trela kutui' Jadi' maknanya adalah kar:::

kafir tidak ,r.Vuti"iiyu dan mereka dalam keadaan sombong C'-

permusuhan .. r t _-- r^r^- rlncq
Makna'izzahdisiniadalah'izzah/banggadalamdosa'meno''''

..guruu*.ukkebaikandankebenaran.Iniadalah,izzahyangterce--
Syiqdqberasal O^ri t"t" '1''q[tp"'!V1:t"terpecahnya 

sesuatu dari s"' -

menjadi dua bagian. H,tit"" 
'syiqdq'di sini adalah ikhtilaflperbec:,:

yang tidak Ouput Oift'tt*"k"i'.Maksudnya adalah kaum kafir Qrir:''

tidak mengambil p.i;j;; dari kisah umat terdahulu bersama rasul:-' -

Alquran sebenamya tidak perlu mengungkapkan sejarah mereka' kr::--

mereka sendiri melihat dt"gu,t mata kepala sisa peradaban "' ''
terdahulu, agar mereka sadar' Sesunggthnya kamu. (hai pert'i

Mekah) b"ror-b""o' "ko""totui 
(bekis-bekas) tnereka di wakttt: '":

dan cli waktu *rto*.' urka apakai kamn tiilak memikirkanr 1QS '::*
Shdffat [37] : 137-1 38)**x
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SnAo:s. Juz z:

(eS Shed [38]:3)

@i qC *L't;61t; pjie$o<-6 {Betapa urir:!:::..u*or ,"b"i)* mereka yqng tulah Kamil.tinosakan. lalu 
.ttter.eAct n,"*il,,to ,otong p,r;iol,,"o,l.ll,r,,k,,, iru,lbukanlalt saat untuk tari melepaskan cliri.Kata kam/bei

rnenunjukka n a),''01' 
banyak dipergunakan sebagai bcrira yang

pendengar ,n,ri-,'"n' Seakart-akan 
,tj',n ,"r[ffiu, bagi para

, i o, r o i-,., p*; i J:ilfi-_1;r;J#Tl*, ?' l::*: I i;;; ;;; * K a r a i n i

11 iliX,?'# 
11 s -' t' n g' ;H;' ;#: I ? .{ ;': r#,l 

# "J: 
I ;ff i ffl;l;

iT-'ff fiff ' !,f'; :!,: : : :,1' i!,: i ;1 i 
h, k a,, n, p a d a s a, u m a s a, e n e n r u\abi Nuh ui* t ri,, Hud. Kara ,r,, o)*', 

a.lau lainnya. Seper-ti kaum

|:i,,,';;!;';"1;::,,)!orahunD;;;;;'%1#f;I:;'r;,i"iz,-, ji;r,;g
r#+ .r ,"t "ulsatu 

dengan Yang iarn'

,:,m[ffi * [,Ii;:,'i:,1#,:rfi TxlT':,::l 
,,1::

'.^.i*nrfu.",;;ffi 
Kaum secara keselun rhrr r.Urgui,nunl,,t.tul-, rerjadi

: t A, k a n * 
",,so::;fi T::" r:: 

o,::ria, l,,m * e: 
" :; ;): ;', e k a t i _ k,t / i

, eAu. '(eS al-,in iit'-ygr:r';';;" 
sedans karnu bcracto (ti ,n,,rin

lssli lalu merelea
:_rc.k& berteriak 

^rn,or"*rrta 

tolong saat terjadi azab yangmenyeluruh

;rranggir 0,, o.ii#,"-l- Til j;r,,' ll,jj|_1, [:o:0, 
",iupu,",.r,

: : 1 e r askan hai in i untuk '".;;il;; r::#il".i,.l:L;T::;i" ff;I,dlf:;Iilffi : #,',.#f:: i::r:u, 
,,x n i*i i','i, ou,,; u

"long mereka. uii, iiLru arir"l, ir*?. 
tidak seorang pun yang dapar

-,6 f o\J .,us kata ldta r..i", dari kara tahidakditambah-,'!,,'il^i}f 
:::;2^r:ijadaan secara rotar dan menyeruruh. Makna..:d ayat ini. bahr 

pttttu emet',qenc, atau ntoJot.,i*)ri"p"to,.inn.
..: rneiirikar;*;J;Y" pada waktu ii, uur.urru'rr- ;;i{""'rrI;g repat
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Tersn SYe'n.q'wt Ju-to tl

(QS Shad t38l: a-$ |

$KH\iSi,;jSsJ63"#3r:'t;VSW I

@ +et{rtt:i (,f't; titY'tlSi,fi @ |
,"!{:;":::;;:;f,';:ru;;;!:lf :::;::;r:;#i!'"-Y";,:tril
berkata: "Ini adalai se"anf ahli sihir yang-banyak berdu

Kata 'Aiib/heran art\rya istighrdb/aneh' Mereka meri

puAufruf tonOisl mereka ituiebih heran lagi' Mereka merasa

""""t t*, datang kepada mereka seorang rasul dari keturunan

ir"r"t, ,""oiri]arfarr berkata pa&a ayat la.- Tidak ada ses

menghalangi manus;ia untui beriman tatkala datang
';;;:;;;";;,: 

ru,uori"' perkataan ..Y::k?' 
"Adakah Attah

seorangmanusiameniadfrasul?"(QSal-IsreiUTl 
9a)

Mereka -"rgi,,giofan seorang rasul dari jenis malaikat'

malaikat diutus -d;iltul ten; mereka akan berubah wujr

manusia. Kalau #;iL";alaikat itu berubah wujud makt

;k";,;"p muncul dan tetap saja ry9n1.elimuti 
jiwa orang-orar

rlrr. Kalau xo*tioiiin 'i'utitu 6ai4 malaikat' tentulah Kc

dia berupa lakiJaki ian (iika Kami iadikan dia berupa laki-
";:;" 

,.d, jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini me

(QS al-Annm tOt' qiRut"f nay gaA jenis vang dlutus K

;;*;"t sebagai p"-uu*u manhaj dansuri teladan' Sesungg

datang kepadamu 
-'"*on'g 

rasul'dari kaummu sendiri' (QS

[9]:128)
i"uZlr^unu dia menjadi panutan u1i^::Yl":J:1 j1:"fa

"rd;t#;i'At.J,' 
timb"l p"'"uu"gkTgan: "Dia malaikat'uot,fI

^-L^+^^ \/{o1qi7zot tt
sedangkan kami mffi1a Uiasl dan terbatas' Malaikat * 11
lr"ir*", dan kami punya dan seterusnya'"

'"H;i;;; ""lr'^ 
"aJ"r' 

.Pe:oh[an f:::9b.*1, 1i:,i: .*il
rn.rllu ,"oail. Ienis Ji si"i bukan sa!1.0ia-{1ta1, dTil,"ll1:t
bukan "malaikat" .u,p;'i"g' dari jenis i'Atub" yuiT, 

13:t. 
Oiy"I

}ffi" ;ff'T'?"ii!#iffi 'o';;4", 
1;i,ii5'111, f:it

ifif;#;;;',.i.n-r'io-f bt"'*u tnereka 40 tahun lamanra ;=
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SsAo:s, Juz::

i,r,,i!:',j:i"J,1*""I 
Mereka mengerahui segara,.,,,u*-foi

,.;i;;ir.oi. "'* 
aneh adalah penolikan ,"r.rir. bukan rearita diaurk ya ,1. o:1*, J,is aon.orang_orang kafir berkatu.. ,,Ini

:!::{ r:;? i::,i!!' 
s i / t i r va n g L a n t o k 

!",d u s r u, Sa hi r p e n v i h i rada ra h
:kln il#r";;;'htpnotis ttttoturg sehingga rr^ i^*'d,^rihar seakan_uutrrtun.i.JJu, rru,u, tapi s"u"nu11a",tio"i",ir.i".."?un* 

di sihiro,o,q (Qs ar-a,,jii;ri:i?'iilffiumanusia i".;;;;" *;nvutap matanrukjizat Nabi Musa, walaupun ..bun;3 
sangat berbeda antara rriri. au,Kita sansar ,.rOrr!Jf-,' ;;=rl' 
orang merruduh hal ini sihir.

Rasulullah me'iakukan ril,Jr,':ii<rrr;ilil orans-orang kafir brh*,rnenyihir orurg-o.ung rrr- u"ilranu 
rvlLrhammad ahli sihir dan o.rrrrlll

u u u,, [.] a u ;"' "il?f 
i'., ?:;:;:, hn;m :,ruf * tr ff i J [T#

f ::l:i il:T,ffi , 
j:lu*j;'i;l;i'u1,.n,,**, p.- u,u iur,, n ka, ia n

'/* ;p 
'* .t:^'l,o 

Q.+-*, .fri mengopa ia menjacrikan hthan_
,rl;,an 

itu Tuhan yung satlt saja? Sestu

,^;i,nf,;;ff;:!:;,sn",y,i-;;^;;i;:{f 
r^:;i;:,;r#,;?;[,;!riii,,u,l,?,J

'.1, rra"r.r,;"#;,Tt'gajak kepada tauhid. orr-iij.i'fr'l'Jy.tr,r*rn-
rrrl,ailhara;;.;' telah menvembah banyak ,r,rrr. irlr' ,.rgrort,
,1;1,,i, r,#?:,'ffiTff'#,H:Iolnl; p,,,,e-0,,,,* r, antara

: ns menyemu"[,"rijt"i;J'::1::1'; _o''- atau binaranE. aou ;rg"ii1"9,ir-p.,;;;Hl*t,j;;:T,",r, - -'6
ort selain'allarri; Karena rnereka ,.,!io',d1p1, 

rnenyembah ruhan-
' la alam ini. Mereka bd.;;;;;; ou'i]n",*t'stimewaan 

yang rerjadi

l', f ;, *,Xl i i ;l1g,, I i 1s 
;; ;6J " 

il ;:,:'ffi ,l'il: rtlHXi;i.o.r,,",;ffi ':Id:ffi,:1ffi:iffi,;,;; 
;:,' kanr iru.::ll;ili'ioi,11 feasulgan puau "rr. ini me,rbur.titu, bahwa' ,i!.a .i"* * ,,;satu' 

Kalaulah penciptalya 
_ra, or"'ilu lebih,

. t, r t 1 a i u, u * a o)*,:;:;,:;,1,':, ;;l* u,,uo,l, 
e r r, i ii*Z,i'r,,,,, r o rkqlau ada htkLan beserta_Nya, *r':,_':,:-i,: 

(),ng lairl beserta_
:.. t \ r a m a k h l u k y a, 

", 

S y 
;-r 

i lr r r i rir; r r:,,, ;::; fr; : ;r;f ; : :rr ; _::;,r:i*-.t/t ruersatahkan sebagian ;r;; ;;, urnZrr"iiitoi,,,,bor, ,1r,
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ru

Trrsrn Sv.t.'R,,rrt,t Jl-lo tt

yang mereka siJatkanilr.r. (QS al-Mu'minihn [23]: 91)

Ucapan mereka tyO 4l ^4.'lt 
';+i 

tnengapa ia meniadikan ttLhcn'

tuhan itu Tuhan yang satu saja? Salah bila ditinjau dari dua sisi:

Pertanta, keserasian dan keteraturan alam semesta menunjukkail

keesaan Tuhan. Kedua, Tuhan itu Esa/tunggal, Mahakuasa memilikr

perintah yang harus diikuti dan larangan yang harus dihindari. Nah. ap:

yang diperintahkan tuhan-tuhan mereka itu? Dan apa pula vans

dilarangnya? Apa pahala yang diberikan bagi yang taat dan siksa ap'

pula bagi yang berbuat maksiat? Jadi, keyakinan banyak Tuhan adal:i:.

dusta belaka.
Di dalam Alquran, Allah mengilustrasikan banyak kondisi r;':-'

dihadapi kalau sekiranya banyak tuhan. Permisalan dua majikan \ a:,:

berbeda kepentingan yang dilayani satu pembantu, dan satu tuir":
dengan satu majikan dengan satu pembantu. Allah rttettti., ...

perumpamaan fitaitu) seorang taki-laki (budak) ,vang dimilil;i ''"'
beberapa orang yang berserikat _vang clalam perselisihan dcut se()1.,;' .
bttdak ycmg meniadi rnilik penuh dari seorong laki-laki (saia), -|ti';"
kedua budak itu santa halnya'? (QS az-Zumar l39l:29)

flii ;.,.l,.l t.r.i i1 sesra rggtrhrn'a ini benar-benar sucLttt hal . ,

sangat mengherankcm. 'LIjiib adalah bentuk superlatif dari kata ";'. -

artinya sangat heran dan sangat aneh.***

(QS Shed [38]: 6-7)

; 3(;?A,^-j)*;Q,\;!{Wrr'# 5 rL
,O 3iri Jys uL-+S i4i a,t+.@

P e r gi I ah p emimp in- p emimp in m er ek a ( s er ay a b er kat a) :

"Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmt

sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. K

tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir;
(meng-Esakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diaa

adakan.

Mala' adalah orang-orang yang yamla'/memenuhi mata

wibawa dan maksudnya di sini adalah para pembesar dal

masyarakat Quraisy, yang dipimpin oleh Walid bin Mughira

Jahal, Ubay bin Khalaf, Umayah bin Khalaf, Uthbah bin
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;:ili ?:x.:I l,T"i:,,iill i:iji fl1,i: j,,,ah,<.h us r s,,.;;
Mereka iniil ^..,,"^ct dLtdt&h tot<olr^dal nemimpin p;;;;ffi;;il:L:
r,..q"r,,r, a";1" ill#ii:,T,,,utama dan ".#;-;i;; yans paling

Kisahnya. r
x.r,i o#' u'.;LX*, tlll,fJ#:iil::darangi rum ah Abu rharib pamanakan berikan. Bi Ia il-#;;:;:Xl*t'.."nginginkan r."r.ruruuri r.u#i,r enj ad i 6;;,'.i[# i,T,J,?:Hl,Y, r,"",, 

.r.i,,i;':#",, 
hingga diaAbu Thali_b berkara. ..\,r/^r.^: , ...dl, seterusnya...

dirimtr Jarrgan 
::: :l*i[ T|;il'Li:li 

":'i#ar':,,bersamaku 
da,r

s e sungguhnya ka um,ru t.t u t.,",r.]r,t"ot;x,j, _r::1. t ^ 1r* ke m ampuarunu,
Muhamnrad

rr*'eka meletakl 'k'r''- 
: ot''''"oin-ciku 

darr berkata ini cjan i"''::"""'

:t:l Ti;J,11,;"'ilx?",1I'iliJl':xT'fflT',Jil;,;:1ii1H;
iffi ;K-#iY 

n"!-u n n ggu' fu ur, ,"lli ;," #ii}lro' ?,1, j,"tr, ja:;

.'..^lttrff 
,}Il 

i" 
menvadari bahwa Muhammad tidak dapar diajak:Iereka nr"rdrtunlTs 

menghuiat tul
-.-guh memerur* i1 'u'yutu-kui;;?un-tuhan 

merek'' -'tu t"g"tu

L ct t tt p e r g, " nu.?]:].i 
ne n ek ; ",* ;Tp:[TIH -'ffi"#iifl ,. ; il;

L ,, ,rre,ek-a. ,!.,'i:,,ff',{ifr, !:{:{;^i:,:;;i; 
;:ffi!ny, k.p,du,.irplah sebagairnana biasa [rii* I.,; ,r,,rur;_;;i;,, XJff:#.t

^1,T.:;fi :t:, ,:! ,", r,iln)",,,i,'),,'7,',h,, Auti,,i ,,*,,..r, reraprah
. :trtggtthrtyo ,r, i.u'Puda 

dari kesesati

;*:, 
*::,ir: :[#[ s-*tf# ; 

{,:t?iii# :#,} dx:
rirenirntul"karr kemarau tlan pu..kll,?' 

tuhan-tulrarr itu akan ,,r,,rti

, 
i iilt i',it ; ml n:* H #ft t:: rf, ,,.:dt,' LxL,T;*;i

'ik mempengaruhi 
-u.yurur.ui'n;'.;;o""uka kafir Quraisy saar itui''v iii c + G; 6 rr*, liili'r,"ruoh mendengar har ini crorarn,,1,.i{:^1i:,:ffi: o*i tidak o"-uo,-.,.;;;;;';; {,1 runun i,,

", 
i,.u1 i ;ffi ::;# ;f [:|,tr, i.# :, $: i: : 1il k" ; JJ.n i v, r,, a it anak Tuhan. r.arrst ul ;;;l''il;;rt'*an. Umat Yahudi u"rturai, itu tiga dalam satu." oleh karena ,r,',ull 

bttftta: "Isa anak Ailah,
.r I(aum kafir euraisy b.*rlu',
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"Kami tidak pernah mendengar Tuhan itu Esa'"

U>t,-r "lt 
rj-6 o! tidak lain hanyalah (rtusta) yang diadct-adakan'

Ikhtildqarlinyakazib/dustadaniftird/mengada.ngadaberasaldarikata
khalaqa/ntenciptakan t"t"u* tanpa didukung dengan realita' Sebab

^:,^r^^ 
yahudi dan Nasrani yang t.r1u, dari Allah adalah ajaran yang

berisikan tentang tauhid dan keesaan Allah'***

(QS Shad [38]: 8)

@yG ;i;i6 5""5, i* c"i,5W'' 54i *itsx
Mengapa Alquran itu cliturunkan k:epadanya.di antara kita? "

Sebenanrya mereka ragu-ragu terhadap Alquran-Ku' dan

sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku'

Ayat ini merupakan cuplikan alal9e antara t-"t1Tu.kafir sekaligu'

p.na*iuut turr* t uir. terhadap Nabi Muhammad' Sebelumnya merek"

mempertanyukur, "ka*anusiaan" Muhammad' mereka menginginka:

agar utusan Tuhan itu berjenis "malaikat"' Sekarang merek'

rnemperrnasalatrtanso,okd'npribadiMuhammad'Dalamayatla-:
mereka berkata: "Mengapa Aiquran ini tidak diturunkan kep't":

seorang besar dari salih satu dia negeri (Mekah dan Thaif) rrri 'tc':
az-Zril<hr;tf [43]: 31)

Arlinya, t 
"nupJ 

yang diutus jadi Nabi itu Muhammad' padaha. *

Mekah masih uanyat pJmbesa, dan tokoh yang lebih layak dailp'*'

dirinya? Pada ayatini mereka berkata: 9 q ]F''tt f 
'Jli\ 

""uc-'- 
-

Alquranituditurunkankepadanyadiantarakita?Olehkarenaitut-
*.fu*uU, Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat TuJtcir:"

Kamitelahmenentt,tkanantaramerekapettghidupanntet.eku'i.",.--
kehidupan clunia, clan Kami telah meninggikan sebagian nter,ek'; 

" 
*

,"|'Aosion yang lain beberapa clerajat' agar sebagian -merekt' 
't" 

*
mempergunall(m s;ebagian yang- laii' rahmat Tuhanmu lebih bt: ' -'
,po yo,ri mereka kumpulkan' (QS az-Zukhrut$3|32)
' tlutlurrya, bagaimana kaiian dapat campur tangan dalanl ;:t'':

penting ,.p..ti ini ,tpakah kalian ingin membagi-bagi rahma: '-- ';
Seharusnyayungtuyutmembagidanmenetapkannyaadala--:-'ixT
semata. bitu outu^ perkara dunia seperti menjadi pembe.,:. ;:3'u'

menjadikayaatau*ittti"sajaterjadiberkataturanTuha:':'mn
Uuguirouru-kalianberambisiuntukmenetapkansiapala:;r"'fl
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menjadi utusan-Nya untuk kalian? Altah lebih mengetahui di mana Diamenempatkan tusas kerasutan. (eS ,LA;;#-,iiii., ,rol Allah
ffiH?:1}ffi,uf;"u'nuun dan 

'J"'ut-Nv' t.puou siapa yans

sf: i * E $ ',F. 
sebenarnya mereka ragu_ragu terhadapAlquran-Ku. Zik*,,.i 

1131 
maksudnya ad.alah Alquran. Seakan_akanAIlah ingin menehibur Nrbr I\4;l;;inaa dan ,.r.'n,.rurkan hatinya.

;::::',fi\:^u?;:-ue'taia fuiu-'uvu' .ruin' sesungguhnva, Kami

!:i;:::;[iir,:,lii'rii;:;;;:it"!:::"":;f!;:ii,/";i";*n
m e ngingkari ay at'-ayat A t ta h (es 

^r- 
i.r1' ui' ff11 r1,,!jf ' 

r v a n g zct int i tu
Maknanya' iangan sedih w-ahai Muhammua, iuurr-u sebenarnyatidak sedang m.t airtutrr-r, r"pi-.*tu -.niuriutur-,itqr.u, yurrgkamu bawa. Kamu di sisi *.i.tu^i..r.enar dengan gerar ar_Arnin/tepercaya. Artinya, permasalahan bukan padamu tapi pada_Ku ..:r.ti; t jty- 6i",p. sebenarrr; ;;;;;, betum merasakan azab_Ku. rnimerupakan ancaman agar mereka tidakposisi aman. A"r""i ^,'"i#:i"::j:l_i1-:lu:u 

selamanya berada dalam
atas,mema,s,.k"l"1,,;b"1trffi :f :i;::,1:il*nli,J*ri1,xazab itu pasti datasg.*i*

(QS Shed [38]: e_11)

1X3' v*)i );ti+e,Jb j:*_1,

?1*\ii c 6jE W 6j ;;\ b,>r.rai Aj3

@vr;rvi;f#3+c\iB@
Atau apakah mereka itu mempunyai p"rbendoharaan rahmatTtrhanmtt yang Mahaperkasa. ;;;;;;;"*beri? Aruu apakah bagitnereka keraf aon langir dan bttmi aott yong oda cli ontaroAeduanya? rJika ada), ,irf, i"riri.lah mereka nenoiki tancton_:,utgga (ke langit).,S.tatu tentaro yanrg besat.ycrttg beradr, i,frlri*'/tri gorongatt-gorongan )'a,g b"rrniikot. pasri akan crikarahkan.

Setelah Allah menafikan meniadakan kemampuan kaum kafir daram--:::rbagi 
rahmat-Nya, di sini oiu rrr.*nian pula kunci-kunci rahmat_
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Nya berada di tangan mereka. Kata am pada ayat di atas aftinya sanr'.

ada. Maksudnya apakah mereka akan membagi-bagikan rahmat Tuha:

atau mereka memiliki kunci perbendaharaan rahmat-Nya? Kenabian it--

rahmat dan khazanah rahmat itu hanya milik Rahim/Tuhan yang lv{al:,

Penyayang. Allah tidak pemah memberikan kunci-kunci khazart.'

rahmai-Nya kepada satu orang pun walaupun dia itu wali yang d.'k,,

dengan-Nya apalagi kepada kaum kafir. Pada sisi Allahlah ktutci-ku'"-

,n*royanggaib,takacla))angmengetahuinyakecualiDiasendiri'rrl'>
a1-An'6m [6]: 59) Untuk itu ayat ini ditutup dengan dua nama-Nya \ r:.'
agung 'Aziz dan Wahhdb.- 'Aziz/Maltaperkasa artinya Maha Menang dan tak terkalahk':
Keperkasaan mutlak ini merupakan sifat Allah bagaimana kaum k'-
dap at mengamb i I kunc i-kunc i l<hazanah rahmat-Nya.

Wahhdb kalaupun Dia ingin memberi kunci itu, maka pemberiar .:-

sebagai wujfi.fadilah dan karamah dari-Nya.

W. 6') ,?")\\ .:rrb:Jr Uij ni;, ?i atat apakah bagi m. .' -

kerajaan langit dan bumi don yang ada di antara keduatnu' 
- '-

mereka memiliki kerajaan langit dan bumi dan di antara kedu.-'-

+r..,1r €ti"* $ika acta), ruaka hendaklah mereka menaiki t.i'.::-.
tangga (ke langit) untuk mengatur urusan makhluk. Allah menera:-:'-,:
hal ini pada ayat lain Hai jamaah jin dan manusia, iika kantu sci'.::-:
menentbus (melintasi) penjuru langit datt bumi, maka lintasilalt '- "' 

'

tidak dapat menembusnl,a melainkan dengan kektratan. (QS ar-R.-- :

[55]: 33) maksudnya kekuatan dari kami.

,t\y\t i i:jg'JJJ.\b \; V sesuatu tentara yang besar yon! -'. . -."

di sana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan clik,;.- '"-;"

maksudnya kaum kafir Mekah. Mereka pasti kalah, sebagaimal--: : i
kalah sebelum mereka omng-orang yang mengingkari para rasul

Selanjutnya Allah menghibur Nabi-Nya dengan menyebr:ik-, ,n'nu

yang telah terjadi dari umat yang mendustakan para rasui. -rrl I L

kamu ya Muhammad, bukan rasul peftama yang diingkari k:.---- ;
Jauh sebelum kamu, Nabi Nuh pun telah diingkari dan diten:-,:"-- 'l!ff
kaumnya, Allah berfirman: + * *
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Telalt menc., 
'(r 

v8 ** 
r-:' ,,YJ t4?tu

N tt lt.' A tr,"':,':!' 
n r''o" 1-rr ri, I

,, o *,, aF i'-I.lln l' "' i * ";; ; 

" 
"1:li | ": :'i!i' :: : "''" 

r' i r u k u t t n t

goloagqx-'-kqttm Luti do,, yi"-,i,i,'f 
"" t(Lttaro 

)'QnN bart'vak' dan

semuu *nrf,,ol?,go, *,i oi,'JJr,trouk 
Aikah' Mt'rcATr irulq/r

k o i ni m i i I i,,i, ii,) i Ii i l r, ::,:: : : :,, f r o s,, / _, u s,, t t

Dztt ar_aufio 
pasillah (bagi ,"", 

"i,),,l.ii!)iftton 
r.ctsttr_ras,r,

rnenganikan d.#Ti'll-' shoh ih pent i
para musuh. gan "pitamiJl' i'ru,u"l 

sesuatu yang kokoh' Ada yang

. Aikoh adarah hn,t;.,^r- --* 

atau ll?,,$ gantung rtnluk tnenrb;";;
Maksud ashab ajt'l'^dj't'o1 

tuntutt yat

-rrirrr ,,.,,,, 
h adalah t",, syrr'g. 

dipenuhi dengan pepohonan.
. ). t, w)t tncr.eko irtt/cth go/r

9:::7':'* tasur-rasur). yans l,sln solongan ))ang ber,vekutu

"'gh?llpi para rasuJ or, ,.,r*lt, ,.f:lf.,orpok-kerompok dalanrbj' vk i
ntenctusrqka*orul)'su|;;;;;;'";::":;:"';"::r:;"'*;;ur)"r'))r'
nrengingkari rasur ,n"''' 

tidak satu orar

mendapar nror,,ur'"ttou' 
3,, ;;o; 

'"9 

pun dari mereka kecuali telah

merawanmu ,rrn"*.l', 
,irrup Lru,, oru'''u' 

waiib bagi mereka untuk

tragairnana Dereka i:]yg' 
j"-i.,r[nr Mekah vans Inenentang dan

relah menyiksa da, T't toto, ar.,'l'ril mereka akan Kami iir.rl.
nlslgks?{<xx'"..ui**urlu;;11lt-"du'ell,, sebelumnya Kamin yang lebih hebat O".i p.j,

1 I t'< - " 
t-- ,,o-'s 

shed Pil: 12-1a)
*i ei.,,j O 

{iSr,i ieej,3e5 e?i $} ZK
"r"jr *'t=.i I k ollot afr$ ; rri "r<z ru1,

'g, ou., J:r:,:',|!)',:;'
Tid,tkr,th lor'rir|"** 

v ila-) -'-'-) yl ,Y;r, ,t"-s;
,,, r,, ii' Iif i,ff*' : :::,, ; :;: X; ),i, o, n,,i,

Yanzltttr maknanya lantuzhir/nlenunggu. 
Menyiksa mereka bagi
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Allah adalah perkara mudah tidak memerlukan bantuan orang lain'

Hanya sekedar satu teriakan atau satu tiupan'

)t'y q q $ yang tidak atla baginya sacfi berselang maksudnl'a

tidak ada ifdqah/sadar lagi setelah itu, atau mereka mati'***

(QS Shad [38]: 16)

,O:i6, ;;$6t1ileJ$6J
Mereka berkata,. 

,,Ya Tuhan kami, cepatkanlah tmtuk kami azob

yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab"'

Qithtltand arlinya n a s hibund/nas ib kita atau j az a'und/b al as an k a t' :

t<ati inl berasal da, qith'ah/secarik kertas yang ditulis di atasnl' '
penghargaan. Maksudnya bila benar kami (kaum kafir) orang-orar":

terJ.r.tu, maka segerakan bagi kami azab sekarang' sebelum kian''

tiba. Akan tetapi, bagaimana azab datang kepada kalian sekaraug :

dunia, sedangkan dunla itu fana dan sementara, maka azabnya pun a-"-

sementara dan berakhir. Padahal azab aktbal kekufuran tidak cukup :' '
hanya disiksa di dunia yang sementara ini. untuk itu Allah menund;:' -

hingga hari kiamat yang kekal dan tiada akhir'

Selanjutnya meniJaskan kondisi orang-orang musyrik iru d:''::
firman_Nya :'(Ingatlihl, ketika mereka (orang-or.ang muqt'ik) beri.-.,
,,Ya Attah, jika betul,(Alqran) itti, dialah yang benar dari sisi Ett:) '

maka huiinitah kam.i i"rgo, batu dari lcmgit' atau datattgA'; .'
kepacla iarui azab 1,rrg pidih" (QS al-AnfAl [8]: 32) Ayat ini : -"

kebodohan mereka, apJtun orurrg cerdas mau berdoa seperli inil :^' :-

ingin menggambarkan sikap pembangkangan mereka' Sehar-':''i

mereka meminta hidayah dan petunjuk bukan azab dan siksa ' .:

karena itu. Allah berfitman: Maka apakah mereka meminto .i-,]-_ .

siksa Kami di segerakan? Maka apabila siksaan itu turun di lta '"- :'
mereka, maka antat bnrttklah pagi hari yang dialami oleh orottg-'- -''t
vang diperingatkanilzz. (QS ash-ShdffAt l31l: 176-177)

f;t-ii'J+ sebeltun hari berhisab. Sungguh aneh kaur:. ,----r'

Mekah ini saat berkata hari kiamat, apakah mereka beriman kep::' ---:

ini? Kalau tidak, mengapa mereka mengucap hanya dan me:-;i-u

keberadaannya? Jawab*yu, ini mengisyaratkan bahwa fitrah r-" --;;ri

yang suci mengakui adanya hari pembalasan, tapi mereka -:':ru
meigimaninya atau boleh jadi pemyataan ini fi1rr-l:r-il
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'ket-ergelinciran 

Iidah.,,
Saat merek

.mengejek ukunu 
meminta azab di t"gr.l!.T sebenamya mereka sekedar

;';rfl iiir;l', T:g[ *r*rJ'*t ;#;;ruHl:#nerindukannya, 
Jangantunda sampai kiamat.,,*x* kami ;;

J<ISAH BEBERAPA NABI
N a bi Daud M endapat a."_i..if.ri Ailah

ti-I z ,. ,f\' 
(Qs shed B8l:17-20)

, ;;,':Y :! .:i,V:' 
$:;i ili s'ir oli;c * vru *u.':^,J'rr^= 

"I,! 
.[+ +U,l"Ggi-,4,2 jt+i

,"oouo'P, 
vW #;'^K;i iar;,;{*r;*J 

--''

t,r*b, t<rirr;trrt legata apa yons yTrfa kano*, *, ingailah
a m o t tu a r, - ;;:l |iii #i-{#;, ̂: " 

n,,,,,i,i, ) Iru n i* a,,
g u n u n g-g u n ti n g u n r t r k o"'r, r, i n" if 

u h n y a K a m i m e n i n d u'k k a n

,p.etans cran pagi, au, nxrir'iT,';r;:i:r*, dia (Dotrcl,) di wakru
da/am keadain
1 t t a h r' *' o ;j:[!:i o'' ;; ;;': :;;: i {:? i;; I;7'''r' !'';:;A',knuhoi'iZZ'i,l[,:;':l:,;:ilLr;:[:t:!iiy;Xi:,Xf

^t:9q 
adalah pcnguasaan 1i*, ,uu, , .,,')i".."^_pers.e/1.-:-e teniffipu ,,,ribu[ ,.;.rl;i;;:ill-l'y',di suaru perisrrwa. orang

.::;?:3:#",iiio;:'oui.-"i.bJh;:iff',flT'?J;l',1#1I"JT:T,.ur, oi r,rar;;;'ffJr,?X[oikan musibar, a.ng,n ffiffi;*an sikapBagi mukmin musibah ;iu rerUasi: -rdi akibat kesalahan diri sendiri' ;":i: 'e:yno' musibah yang

- -:--j,,_\:,rs. Tinggar t.rr. i,r"r't,lu",Tln,,murid yang maras hingga-' r' -r Iain. rnaka 
-p"erba 

ik i Iah [.;;j,hrr^esa 
lah.annya. bukan t .rutu[in,:-.ij. Berani menohadapi ,rrrlrrr,oul,,r,,r, Hal jni meruoakan ,;k;;

'\ e ct t 1a.,,'i uuri v,il;;;;ffi ' ll JjI jill|.,:ri dari ranssung j aw ab:, -,, ? a r,".- .[,*;:li#l'fl: i,:1,:f.l1, 
bat k esa r ahan EiJ. tapi i.ui r,- :';']tto' dari takdirAIlah. xi)):irJi:11'.T'l .ini-dapat dibagi dua:

'-'-::r maka yakinlah bahwa oij lio"f''ang 
lain. Bila datangnya darimenginginku, t.".Lti yurg

437_l



Tarsrn Sve'nawtJnIo tt

terbaik bagimu, walaupun kita merasa bahwa musibah itu pedih dan

sakit. Oleh karena itu, seorang mukmin harus berpegangpada prinsip,ini

bahwa musibah itu untuk kebaikan mukmin. tl ilt |-K 6 1l t*:" J #
katakanlah; "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang
telah ditetapkan oleh Allah bagi kami;'(QS at-Tawbah [9]: 51) Ditulis
lana/bagi kamibtkan 'alaind/atas kami mengisyaratkan bahwa musibah

itu tidak menghasilkan kecuali kebaikan. Baik dalam bentuk seleksi/

ujian keimanan atau untuk mengangkat derujat, atau untuk
membuktikan kepada kaum kafir bahwa mukmin itu tegar menghadapi

segala musibah.
Adapun musibah yang disebabkan datang dari orang lain, maka

diperlukan sikap ekstra sabar, karena sangat mungkin seseorang

mengambil tindakan pembalasan atau balas dendam. Allah berpesan

baginya ekstra sabar. Sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu
termasuk hal-hal yang diutamakan. (QS asy-Syutlt 142): 43) Atau

berusaha untuk memaafkan. Sementara blla musibah itu datang dari

takdir-Nya cukup disebut tanpa ta'kidlpenekanan dengan menggunakan

huruf lam pada min 'azm. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa

kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal 1'ang
diwajibkan (oleh Allah) (QS Luqmdn 131l: 17)

Kembali kepada ayatyangkita kaji di atas, pada ayat ini Allah ingrr
menghibur Muhammad dan meringankan beban dakwah yatrt
diterimanya. Orang-orang musyrik menuduh Nabi Muhammad Sar
sebagai ahli sihir, pendusta dan gila. Semua ini membuat beliau sedl
hati. Kita temukan banyak uyu{ yung berisikan hiburan baginya. Di
antarartya, sesungguhnya, Kami mengetahui bahwasanya apa tl
mereka katakan itu menyedihkan hatimu, (ianganlah kamu bersfl
hati), karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan wQ
orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Altah. (QS al-an{
[6]:33)

Pada ayat ini arr* * P'*t hersctbcrrlcrh cttcts

ntereka katakun. Kemudian Allah Sw1 menjelaskan

rasul terdahulr-r )))\t $'*'f"stj tlan ingatlcrh ltcmtbct

segala ap

sejarah :,.-
Kami Dt

rnemptrn,vcti kekuatan. Timbul perlanyaan: "Kenapa yang

teiadan adalah Nabi Daud?
Jawabannya, karena umat Nabi Daud telah menceder

pribadi Daud jar-rh lebih menyakitkan dari apa yang dituclr-rhr'
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Quraisy kepada Nahl"Mufarnrnacl. Tcpatnvu (rrdrrhan itrr dilorrarkrrr
f::llllli Drtrd buhr,ra beliau retah menzurus qenr,-_ nn^^,,_--

it 51,'rffi- f :ffi fr :x* il.fr?n :, ffi id;ilili X#f, i'ff in:
saja ini 

"nvili,r.un.rapi Daud ;;o,;o',T'i,#H:[ffiiJ*r' " renru
Nabi Muham-'o oip.r*irrrtur"#rk meniru kesabaran Nabi Daud.Hal ini juga mengiry"*tkil;;;** 

dan keutuhan .isatatr Allah dibumi ini' semua ir"ui -"rvrr"p"#r, pesan Tuhan untuk kaumnya,seakan-akan mereka terwujud p"O" ,"i, pribadi yang utuh.maknanya shdhib al_quwwah-,fuemilik kekuatan dalam {trr r!6u6beribadah. Iman memerlukan kekuatan
:aat, mencegahnya 

.dari _rtri"i. 
-i<ffi 

TJ"r".::ri]H: ;:Hfkekuaran yang mlndo.ong r.,irg;; ;'r:;, ringan sesungguhnya yongdenikian iru sungguh o"irr:-'izz))i,'il* orons-orans yans khusvuk.

.. Adapun maksiat,iru nikmat dan memiliu, orl,??r?l_;r:[r*.f];!jo,^'Jrwa' maka diperlukan_r."mutu" iui"k.*urrn keras untuk berkata"tidak" pada maksiat. untuk i* r#:r..kuatan,, sering disebut dalamAlquran' selain pada- ayat ini, ditemur.rn lrgu uyu, iiii,'"iri yahya.

?ffi,"J: 
A t Ki t a b (rauia t) ;;;' ;; ;;;;,i,, g gu h-,,n ggu h (esMaryam

o*i""T:ffir#T1' harus kuat' kuat kemauan dan rekad. ra harus

!"*'* # ir, J [?_1xi;;5#Tdtl m_:*:.#** lfrite rwuj u d bi r a am a r a,tl i,t* a-."rg'u'i i ui^u ou n .'i'r.*l' e it)' r.rgu, uu,bagi dirinya manis nahatag* ,;,;"rii,Uru, rentu dia raat dan mudahffilil*, '"*, ,"n;uun aari ffi;;; uugatr* rrri [",r*rlun dikejar
contohnya' raki-laki yang-tergoda oleh nafsu syahw at,kitakatakan<ep.adanya:,,Ini perempru, ,Ek.i i", O*F:*tik, lampiaskan seksmu,apr esok subuh kami masukk* t"-.r'r..'!?h*tungku api r.iurnu.utoam." Apa komentarnyaz rentu Jl"'iiarr.^Tau. Jadi,, ruui ,itruu,ergambar, kemaksiatan_ pun ,".frir#. Sebalikaya,_ saat pahalargambar, ketaatanpun akan .rdrh ;;i;iruouturr.

Kemudian Allah menyifati Nabi Daud r* oy?t taat (kepada rrihy) Awwab r"y;ffi:{::;:::;:f#;aa ini mengisvaratkanbahia;;;;;"lrrvak 
salah. Sekari pun dia
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telah bertaubat, tetap saja masih memiliki kemungkinan untuk kembah
melakukan kesalahan. Karena manusia tidak maksum. Yang penting.

setiap melakukan kesalahan cepat-cepat berlaubat dan jangan ada niat

dengan sengaj a untuk mengulanginya.
Jika kita perhatikan asma/nama Allah al-GalJdr/Maha Pengamputt

bukan GhtiJir dalam: sesunggtthnlta Aku Maha Pengamptut bagi orrut!
yang bertaubat, beriman, beramctl saleh, kemudian tetap di ialan rartt
benar. (QS Thaha [20]: 82) Manusia sering dan mudah lupa.

kemaksiatan sering ter-ulang, maka keterulangannya maksra:

memerlukan kepada keterulangannya ampunan. Oleh karena itu, dar -

wujnd rahmat Allah bahwa Dia Ghc{far yang berarli banyak membe:.
ampunan, bukan Ghdfir/sekali pemberi amplu1.

g,;1,: #u, 
-;U" 'at; ic=j, \i";, til sesungguhnttt KLti,:

menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud, -"

vv-aktu petang dan pagi. Makna 'asf i/petattg adalah waktu antata rer -'
sampai magrib, dan isyTalCpagi adalah '*,aktu setelah terbit matai-,-
atau waktu dhuha. Kita ketahui bahwa gunung ini benda dan be:*'
adalah makhluk yang paling rendah di aiam ini, sedangkan man*. -
adalah makhluk yang paling muiia. selanjutnya hewan dan trtnr:- -

tumbuhan terakhir benda.
Di sini Allah menggambarkan bahrva gunung bertasbih dan 'r;: *

memiliki kehidupan. Pada saat manusia menduga bahwa benda-benc, -
alam semesta ini rnati, maka pendapat itu tidak benar. Benar ia -'
hidup menurut manusia, tapi ia hidup sesuai dengan kondisinr, -
antara buktinya bahwa semua benda berlasbih. Bila dikatakan b '
maksud di sini tasbih adalah dalarn bentuk dildlahh'ambu, bukan:'.: :

dalam bentuk maclal/ucapan. Kalaulah sekedar maknawi, kenapa -- --
berkata: 94--r j *i.it ) P') tetapi kamu sekalian tidak /i ir' j: '-r

tasbilt ,rrrnko. (QS a1-Isr6' ll7): ,14) Tentu ini tasbih yanE :.."*:
sekedar dildlah, tapi lebih dari itu. Lihat juga QS an-Nfir [2J] : -

QS an-Namll27l:18 dan 22-23.
Jika membaca firman Allah QS Shdd [38]: 18 di atas maka ]'r:. ,

mengetahui bahwa pada hakikatnya gunung bertasbih. Yang :-::
istimewa di sini bukan gunung bertasbih bersama Daud, karena :-:
itu selamanya berlasbih, tapi mukjizat Daud di sini terletak la|iri. )
memahami tasbih gunung dan bersama-sama dengannya mela:::
pujian.
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csgji p)t1 ctan (Kami hmclukk

! 
e,t tl 

1,t n r e r k u m p u t Ma kn a nya ^,,;!;t rl',i;i1",u,i,,, : rli :; :;\abi Daud' karena, oura n,.r-irir,i'rr** merdu saar membaca Mazmur.
B ;ff i,?'* :ffi I #'lj:,'.,HT { il. 

n* r 

? 
ns 

"0, r,, *" o i r a n r u n k a n
Itrrung r.r.,,,rryl artam satu rasbih. 

3 dilakukan Daud- gunung dan
ttji i'f *o'ing-masingnya amat tuat kepada Attah.Daud, gunungdan burung semuanya taat, tunduk, patuh dan kembali kepada Allah.;s<t; ss*1 dan Kami kuatkan kerji;trttikttatkanounKamitopanro"rr^rJ'r!"T::";:-;:t;:ri:?^:i

\inrenangan ini reriadi di segali ,iri.-ri, i b a,va Nab i Dau o u;;' il lil llH,il?fl ffi,*:lfff iij:: $i;:encabut wibawanva dari hati ,**,r* Saat seseorang tidak memiliki'.ha*a maka orang U..rri ,.frffiH:
'-'tLfr p't 4r itais ao,, t<o*i oerikan kepatranya hikmah cran-, -iiaksanoatt clalrt

_:i1,1fi;*Wt:;::;:;::;::;!{,i1;"';:l:;,,,:l1;xt,,iiif I
, _, i 

- 
r, a ta & ;;,:,i; ;' ;:i:l,r,f 

, 

;,:? JfJ i.I l U,*Xt, f *t; : lr : ;AT-:....rnah dapat ai,rrut rrot u,r^"d5df,n kenabian. Allah retah:nsistimewakan Nabi ourJ^-au,i iS*,,,u, ;;;;;; onirrl dengan:inberi kepada t.ouuoyr t..;;r";:labian. unruk iru kita tidak-nemukan orang yang berani,.;i";;1 keduanya, karena mereka.-ii*-fl:*lu"t menumpas dengan r"r.uutun-f;;; ;#iiili setiap

Oleh karena ,,:, dari ucapan: .,Tongkat 
bertasbih cli tanganxtTifixl;. t'i:.-1"?ii:, 

-:'fd 
benar, Muhammai mendengar

o.*j; ffiffirT;'ffi:1fl-at/kavu tetap bertas* ;i*" waraupun

+U1lr ;:.as1 ctalam menyelesaikan perselisihan. Keputusan tidak

:ii Iffi 
"::'^}Hfffff i,fJi#T,T#ng b ers eI i sih Ke dua- duanya

-.:r alahka" ,rru ,lfrn bila membela yang benar dan
Seseorang -tetap. 

.. saja dikatakan bijaksana walaupun::.jaksanaannva dik.tik, 
-rlo"", 

iii,iJo.*u*_ Daud diperlanyakan"-:in)'a Suraiman. Karena manusia tioat ingin dikarahkan oi.t, o.ung
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lain kecuali oleh anaknya. Untuk itu Daud tetap senang dengan ralat

yang diberi Sulaiman.***

Juz 23 618
(QS Shad $8lz 2t-22)

,;\: J;Vl tL-l' t;)ii;; t:#\(3a .x:r S^' @

6i\gi 9\t e :9 A;; :;, oc-!-*JXS \;tG & V
9' yraf .fi Jtt*U'Lt;i;

Aclakah sampai kepadamtt berita orang-orang yang beperkara

ketika mereka memanjat pagar? Ketika mereka masttk (menetntti)

Daud lalu ia terkeiut karena (kedatangan) mereka' Mereka

berkata; "JcLnganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dtta

orang yang beperkara yattg salah seorang dari kami berbuat

zalim kepada yang lain,. ruaka berilah keptttusan antara kctmi

clengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaratt

dan tunlttkilah kami ke jalan yang lm'trs' "

Ayat ini menyatakan bahwa yang datang menemani Daud tii''
masuk dari pintu mmah, tapi dari atas tembok. Ini mengisvaral,.,:

bahwa mereka tumn dari langit. Mereka ini adalah para malaikat d:-,-
wujud manusia.

Kata mihrab maknanya altar suci yang dibuat r12lluS13 L.r -r
bermunajat kepada Tuhan. setiap Zakaria masuk untuk ttrt, .

Mary;arn di miirab, ia dapati makanan di sisinya. (QS Ali-'I1-rri: ,"

37)

e a/ si:t, P ,-b, 't\ ketika mereka ntasuk (menettttrt ' - - .'*

lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. Yang menjadi pehk ^ ---

dipahami adalah bagaimana Nabi Daud terkejut saat melihat r]r- :i..!-

padahal dia berada di hadapan Allah dalam keadaan salat dan be.':- T

kita 3awab: terkejut itu dibagi dua, terkejut pada hati da: . :drii,

terpengaruh kepada ekspresi tubuh dan kedua, terkejut pada hal: ' Jd3

terefleksi pada anggota tubuh.
Di sini Nabi Daud terkejut pada hati hingga tereflek'' :r!m

badannya. Buktinya malaikat yut g dutut g berkata: "Jangai- :'' -'r"

Dipahami dari kata "jangan takut" bahwa yang datang i:' :Jitr
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rakyatnya dan bukan
kepada raja: ..Jangan

manusia, karena
takut."

rakyat tidak berani untuk berkata

4 .b rin ; jq*, (kami) aclalah clua or0ng ).0ng heperkat.rt

t'Lii yJ j*Jq [:j r4t) ,,rok, ber,ah kepuntsart cultarct krnti crenganttlil rlan f attqttntltrlt 
.k.rtmtr ntettyinrpcrt:g 

.rlot i kebettrtran. lni bukfii;Hrffirmereka dalarn aiJrli."'ilr',i bukri bahw, ..r.r, rnalaikar

!tA, ,t? Jil v._tat1 dan tunjttkilah kami ke ialan ys11g 1rrrr,.r.tserikanlah perurrjuk kepada kr,ri .ren,,
:]:kr,Trn:si ya,grnemr,.our.* rur, j.r' 

secara menyeluruh tanpa ada
nrenyebutkan peinasalahan mereka. * * * 

*o' yang Iain kemuclian m"..ka

t,,2 
(eS Shed t38l:23)

{; };G;;i,&,x6rt;;t
^ 

?: ?Wi c;;r,,;=)6i j,a;f;J
S es u n gguh n.y tt .r au cl cr ra ku i n i nt ern

s e m b i t cr n iko, i n * b i,, g b;, ;; ;' ; ;';= ;'r 
rfl tt u: a i s e m b i t a n p L t t u h

M a k a rt i a b e r k o tr .,, si r a h k a n ii i I ii ui i,?,{,," :i:; :;; : :; ;,! :,cl i a nt e n g a / ct h kan aktt a a i o,,r, p e rde b a tu n,,.

,,5ii: akhi. n^terapakan uujud dari < 
.

,] oyorn 
._ 

terdapaf ierselisihai, o, 
" 

"r,#,Ll:l,l 
t;:f, 

r:T ::,::#,-; eke (Nuh1 berkata 
.kepacla- ,rr;;;;, 

__,_,Mengapa kannt ilctak.,'irtky,u'? (eS asv_s1.,,,o.-i-'-pq',,.rilr ru,rro* dulu* bentuk--ttusuhan y'ng puli,rg scngir yu,rg r.rliai dalarn kasus pembuntrharr.'11,i:[[::'#;:illil,x]'' 
"r'ti,''i,),iii,1) ,n,,,r ,n.r,,,,ukiln"hati ,,uti

';:':r,:;:i:,o:?#;1^o;:,"[:\,,,,!:::::::)";;,,;";;:;'r;7::::;mengisyaratkan bahi,a ;.;.;;';i 
"i"';:i:.'. 

^::/ 
i.rn 

.kep 
ada 

1, ang / ct in
antara mereka. Karena S€r11rrrnr,. 

"^..,_lYPt'' 
terdapat perselisihan diantara mereka. Karena "";;; ;:.:',-'"','o'pu, terdapat perselisi

menopang. Atu,,ro,,,to':"::T:'llla berkata- secara'r"nlu' a""
qttvLLd mefeka. Kafena qcm,rah..^ ,^ ,**".,,, rurudlJat pefSeltsthan di
menopang. Atu, y*t'a 

semllanya berkata. secara 
't"rtiu'aun 

saring
,,"..-riu uil,;,';#-,,;:f *,:r.i.ii.llls ruin _.ngi"vuL,] ,,, 0,0,,l:ff ff Ti;H'ru:***I{13;{"1"{,J+i"--&1fi t;,11,-i*i
ffi 5,,11J;,jldi'apisebe;"-*';;ilil:il",?:;A#;?H[T;.ff ff;U

Ib L1,,n,,u ng{uhtt1,s sctttdnra ku
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inintempt,myaisembilanpuluhsembi.lanekorkambingbetinadatt;t....
mempun.,-aiseekorroio.'Wutuna'i-ahdapatdiartikantigapengerri'::
p:"i.ii": kambing u"iirru. Kedua, kambing gunung dan ketiga' 1em:-

liar.
l.4;irti 'J\;, maka dia berkata" "serahkanlah kambittgrrttr

kepadaku." Maknanya serahkan .k.a,1binemu 
kepadaku karena ;:'-

memiliki kambing yu[gaunyuk' Lebih baik satu penggembala dari p'*'

kamu menyibukkuo-ii,i me"ggembulanya' Atau maknanya ba-:'''-

menggembutu lt t mudah dan bukan beban sama sekali'

..'a1,eG"*sdancliamengalahkanakttdalomperdeb.;-.;
Diketahui bahwa hakim menetapkan kepufusan berdasarkan bukt' ..:

ulu'u"' Muhammad berkata: "So1'' ini manusia' kalian datartg :"' '

melaporkan perselisihan kalian, boleh iadi salah seorang datt '";
l"iii ponaoi beritebat hingga sq\a memenangkannya' Barottg ;'-'-'

yang keptLttrsan untukny" iiri melanggctr hak saudaranya' jattg';'" '
'aioint it, karena ia bagian dari api neraka' " (HR Bukhari N1uslinr'

Makna ayat di aiu', buh*a temanku dapat mengalahkanku i'"-:
argumentasi, saya prr, *t'u'u terzalimi dan saya tidak rela' Un:*'.' --

,ulu Aururg uniukh""gul.,ftun peninjauan kembali (PK)' Denrjk'-: -:
purA *.ri"ngar dari .itu pihuf, tapi tidak mendengar dari pihak ' ':;
lain. Ini kesalahan dalam mengambil keputusan'***

, ///9rt /
,t,,, ?r ll l.ir- "

F* rr) c)'lzr'*t o/'

(QS Shad P$z 2a-25)

6LV7v.4Jy# )ti'.ffi i::
..<i t t,, 1 (, i, ) ,a ,t ,1'r";\ -:r9\: P: t' u#;
t L\5w 5 cli{@ @ t6'K57' K'frv

,'4.1, ,///,t/ /.iri(/:.r': -sV'A;s&j s-V

Daud berkata: "sesttng{uhnya dia telah berbuat zalim kepa';

dengan meminta t iiUing*' itu untuk ditambahkan kep't';

kamblngnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang 
"

bnrr"rlkit itu sebalian mereka berbuat zalim kepada sebug

yang lain, kecuali orong-o'o'g yang beriman dan mengeri -)

' 
imal yang saleh; clin amat sedikitlah ntereka ini"' Dat'';
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mengerahui bahwa n:f,, 
:::fuji,rtya. mctka ia meminro ontpun,,iri';';,[::;' ;) :,,,y;,::, ::,i : I ;,' bl i,,, u b o, M a k a K a n, ia,mp_uni baginl'a knsotahonrr;;;' 

uun oertQl'tbat. Maka Karui
k e d u d u k ct n cl e k u r p, a d ; n r," ir r *i ns .e .r 

t 
-t 

n gg t t h n y a d i a t t t e n t p t r r t.v a itan rcntpat kenbuli lang Ooii.'-AAb U sesungguhnya clia telah
menuduh kezalin
meminta to*oinJ 

pada satu pihal 
ar zlrim kepadamu. Daud

,.tu,,,r.rii,i^,",I!r::r::,::i!::i,:t*,ifi;rii,,lr',;;:'f 
,:kalau seseorane rrdak memiliki 

_r, f::llii b,urirl perkara. Apakah

;:,fi[if_q;:il{,,i.6ttrr# jltr: [,#:? ?:ffr r,ri;
Dua kesalahan

lll"k tanr tapi taNabi 
Daud di sini; pertama-diatidak,rendengar 

dari
: : 

s u 
1 
1, ya n,,i,0,, l1'J,ii 

^{iI:HT #,r"r {ii" 
*' 

" #;kk 
il

oengki karena pihak lain ,.rif i[ituiO,r* lebih banyak.
"Giit J is tr:-.roo ,",,;;;;;;;, kebanyakan dari or.tottg berserikat-itu. K_hrrlath4, .::.:_._'.''" 

nt:uunyoKan dari orang-otatlg

"* i 
" 

#' ; Y#;!,I:' ;:):;' ;: : 
o u /o r an g - o r a n: g b 

",, " 
k, r u

i*[ ft , 5:ffi:x ] : 
i ti da k'u- u''ou'f 

u 

r,i*' { :,"::i' k::' :: :;,
'arna. 

.pada,rrt ,.,rr,tt' 
sosial yang 

"'Lai 
ji orr* p..;;;r; dan kerja

\csepakaran dun ruli'tnya 
kerja sama itu l.!1di [;;#.t;,a kasih.

:raf,su nranusru\"=*'.t 
penger-tian' turl.n 

11i,." d"("r\*. \arena
i.:l i t, 

j l;i;;::;)ff :ll:;h:;',1-,;e1 za ri, n i,. ;J, il'ra i k a n p a rala ri mereka uerimois; unrrt,r.rg;;J;'[::. lenarxva t iap-tilp indi vidu
Kemudian arrur, _""1:":;'j:'i"T rantong lawannya.

. ::ti#:: ;: .}TH t#:#:*#=*;mt'"*mnl[I;
--_Grr kecuati 

";;;_:,':_:".:,r1an 
oan rakwa. tr*;, t;r rlj, li

,i,:ttU::':i-i:;ii:;;;!J;;:,:',"!';",o\i;'ro';ln{,i,i:*:,
{, iah, ;:;;;' ;;::' ;:::!'1"::,re 

ka i ni

,, t,olg beke,la ,:a,1,,a. .sela,rna ,;,;; ,;,:u; f;!r:r:;,i:,!f ;:rX::,''' rttin Bira rcriatli pettgkltian),r,,)ru pun keruat aui ntereka
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berdua.,,(HRAbuDaud)Hilanglahkeberkatandanterjadilair
kehancuran serta kerugian.

Kemudian Allah Lenerangkan kondisi Nabi Daud setelah Allah

memutuskan keputusan itu. e\:$ di ii:tS *: datt Dattd mengetaltui

b ciltw a Ka m i m en gui i ny a. Fitnah arlinya ikht i b a r /t ri ian. D z ann /tn en cl L t s' ;

pada ayat ini artinya yakin dan sangat mengetahui' Saat Daud meras:r

bersalah dalam meniat,hkan kepuiusan dia pu, beristigfar mohor.

alnpun ?i {.'r-fEJ\! maka ia memitttct ampun kepada Ttthann"-cr ltti''

ntenyungkursttjttddanbertattbalspontandiaterjatuhbersujud'bttk:::
sekedar rukuk"

,-,$1j dan bertattbat Daud kembali kepada 
fttin -Oi'"* 

beulr"''

befiaubat. Hasilnya, Allah pun mengampuninya eU! iJ l'tlii ntako Kt;"

antptlllibaginyakesalahannyaitu.Lebthdariitudiatetapmenrri.',
kedudukanl,ang tinggi, yaitu dekat dengan Allah' Buktinya gununc ci'

burung berlasbih bersamanya, fV ;rL1 dan tenlpot kembali ';';'' '
boik.xx*

(QS Shad [38]: 26)

t;..i- :i, gio{;G 6JiC1",1+ 6&vt"irt.u
d')€"'4 ,t --i",L,o - -/.,. .,i,
3\:i &,4i g ;" 

'Mi-it 
;) 4\ W a ovP u*

! ew)i;V6,'\7
Hai Daud, sestltgguhwa Kami meniadikan kamu.khaliJttIr

(penguasa) di muki"bumi, muka berilah keputusan (perkara t ';

oi.irorl manusia clengan adil dan janganlah kamn mengihLti lt;;''

nafsu, karena ia'akctn ruenyesatkan kamu dari ialcm Allult

Sesun.ggtthnl,a oratLg-orang yot'tg sesat dari ialcm Alloh t.tkt'

*uniipat azab yaig berot, karetta mereka melupakan ltu'

perh it ungatt.

Kata khalilah dapat diartikan dengan pemimpin manusia c

ini,tapiNabiDaudb",adadipuncakkekhalifahan,yaitukhalrl,:'
nabidalammembawarisalalrkepadamanusia.Selamadial.',
wakil maka dia adalah pegawai, bila dia bekerja dengan baik s:'
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llX#ji];Tf:T,]rytrun bira dia tidak bekerla dengan baik statusnya

rr,ffi;ffi 
j.]f,1,1'*3#,:;x,lerjadi saat nranusia menerima dan

jabatan i,,,'u"^la, remporar butan ,iJloto"1 
rniliknya. Ia lLipa uurrr"o

.sxr, Cj ); _orq .,r,;""= JilT,:;:i i::i,;,::?:,r;,i:;'::)('trQt'o ilt(tt'ttiu dert.qort trdir trtrtt itrrtgo,tr.roh kctnrtt rrtengikttti huvtt /t(tf \tt.Serrrna kamu riciak trrrrirar, .riii'oi,",-, ai rr,,',,,r.',rriIi'rro,rrrkanra,

;i,::T:x,,il:' ;:i:1i*'Ll *; i:f,, 
*,,,, r,,,",,r,, ,l i, i, n.,., p, k u n

Kebenaran 
"ari"l, sir.rirr .,,,..,' ,""^.^_l 

dan jaksa sefta penegak hr-ikurn.

,i:1H il; :lil j.;;;;, ffi :: 
j :[:i: lx:ii,;,,ffi ;,il, 

_ff 
fl ],: 1,,ff ];

"ur -!'- -tt:'ii+.s#' $.' \2 t/ctrt lutrgttttlttlt Atrttttt iltL.tt(liAttti ltott.(t

tl;!-:::;x:;"ff{'^::,:::,;:{:::,!:*"dari 
jc,tanAltahHawanarsu

rrtcrihat rnanhai iuur, f*;',ffiilL:11';1]:$fasrarkan,ya ranpa

ff l.',:i:- ::, ;, T'I 
i i,,,i,,, 

f,,; *1, f ru. : # i,. Hl, iil i j.#jI
ditemukan yang satrr mernbeli ini dan

l:^r^-0"0, 
Walairptrn disatukan 

';;;-, yang satu lagi rnembeli baian!
rr r a s i n g-r rr a s i n g ber.beda s" rr r,, ;;# :,.X.[.J; ;::rJ;:r,*, ;?L r]:i:;ttanrs kenrbaii kenada yirn1, ,"rs'ffi rau p".u"ouun*.#Lanya yaiturrranhaj AJIah swt.,.r.ncta,ni, E"iJ)ryy irlt nrnruru,i'-' hotra noJiu""'t:{r;l:;";?i;i*#:,if,j:;:;;l,nzi(eS,r-nn,',i,ont23t:71)
nlrsu 1 ts * .*o il*;';,":;:::,,ilii#:;:,7:;:,r;,,,,,'::;:
llluh rnaknanya targan ikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu:.rri jala, Allah. xuli Vrfru*"".',.i,,, 

,auh mengga',Uru.tun 
lutunrllah dengan sebuah- *l{.,r"'?;il" para sahabat dan membaca:: 

:" !,' ; :: :: 5:,:, : : ;:ill:l*:: :l: :;, i, i u, r n i ii,i i, o,i [,,, u,,,,,1 
"' 

k,'
,;,enu jatan-iot*ii'n, menceraiherr,rr,;li,ii,:,,,:l:,.,,,-r,:!:,rl 

^{tang 
tain),

--:l atn [6]: 153) 
--'t qL"'tLttLLttt Kottttt tlut'i julurt-M'a. (QS al-

Banyaknya jalan_jalan dan aliran_ali.l.i 
?rfty i","r*, itu kecil. Beberaoa :T l]T11, karena perbedaan

", r bera k i ba r pada,.ru. r,, r, r"v. :;lil ;Xj r; i? :f:ff |il: fJ 
rrT,:;
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garis lurus. Contohnya, persimpangan rel kereta api' semakin jauh dan

[ersimpangan semakin terlihat jelas persimpangan itu'
' 

Teiakhir Allah menjelaskan akibat yang diderita dari rys;satan f1:
penyimpangan itu. f"y" t* I t-f ?r'i; 'riJ -i'' ,[t- i i$;*l' -

?4t sestmgguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah ak:;'

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhittutg.;':

Jadi, lupa paoa traii akhirat sefia melupakan siksa hukuman adal,:

sebab masuknya seseorang ke dalam siksa api di neraka. Kalaulah :''
ingat dan sadai akan bahaya dan akibat kejahatan perbua.tannya nisc'" '
la tldat< akan melakukannya. Kalaulah ia mengingat pahala dari ketaa:-

niscaya dia tidak akan betmalas-malasan'***

(QS Shad [38]: 27)

U Ai'irti \7i;;. \13 /,.i\5 :'3i 6' \15

@ 16( A Vf t.+y3:;Wi$t
Kami tidak menciptakan langit clan bumi dan apa yang ada

antora kechtanyi tanpa hikmah. yang dentikiun itu adalalt

an ggap an o, on g - o, o, g- kaJir, maka c el akal ah o r an g- o r an g k a t :'

itu karena mereka akan masuk neraka'

Allah menciptakan bumi dan langit sefia apa-apa yang di ':"-r
keduanya bukaniia-sia, tapi memiliki fungsi dantujuan masing-ti--,. ::'

Manusia melihatnya dalam keadaan teratur dan beredar pada ptrl-:r :

dengan tepat dan tetap. Tidaklah mungkin bagi matahari mendLi:": ;'-;"1

bulin dai malam pun tidak dapat mendahului siang. tnasittg-''";" ' "

beredar pacla garii edarnya. (QS YAsin [36]: a0) Kalaulah- isi a'': :'
diciptakan dengan asal-asalan, niscaya terjadi benturan dalan-i .;:;m

detik di antaraplanet dan bintang di angkasa raya'

Makna t:-F alt p orggrpon orang-orang kafir afiinra :.--::i&

menduga alam ini diciptakan sia-sia tanpa memiliki tujuan. K' : "ie

penciptaan tanpa tujuan sebagaimarr-yafig mereka duga' ha1 il:' 
.- 

';'e
.iptuurr rru*urryu. Plnciptaan harus memiliki tujuan sebelum b;:'; m

diihasilkan. Seperti paUilt mesin cuci atau lemari es, sebelu:-' :'*;&

diciptakan, teitebitr'dahulu ditetapkan tujuan dan fungsinr " : .,0,-a

diciptakan'terlebih dahulu suatu barang baru dikatakan: "Lih.: - ':@
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ini, cocoknya untuk apa?,,
Penciptalah va

f,,:;1nytitl3,':L:i,T:1il-^J,:11y,jxinl,"?it,_i::::__"#J:memaks akan kehendak_ ," ;..ki;;;'ffi :,ffi' X1i ff Tffi ffi,j#
;:Tff [, Uil]iii:il# Hf:]*' # ii *;, 

",,,,,,#iul,.u,,,u, *

f:;::::":'1il -':beri ancaman )s, q ,:F ufi si, mara";:,;Y':J^i:#;z::":::d:i,:lt,,rT:,,.i","1*:;,";,i","::;:

il:il,n:[,#..0^X:ii5.]-.:,;,"*;fi ,il,.iil.1l;J,.#fi 
",ff ;Jilf

hx,l-":1il;i--;, *iT,ii: "i#1' "Uii"i$',x;'' i*i1".'"",1#l
ilHff:,*::ifi ,,,1 11'j., li:** r-.-q+, ;" #il- "'x,Hl,, 

f "1,., lffikemak s i a tan Hal i n I u gu. i., &.'*r ii d: [f il"il'irlffi u ffiflYIi
(eS Shad t3sl:28)

e t#5(c/;+-aiWS V:rCji j:i-j
C )t*j(6fii jSit ,{irparutkah Kar .

ntengeriaka,:[:f 
;:;;'r,r,i:0",':;:-;,:;:l:::,:r?:I#i:;rberbuat kerusakan ai oi*ii-iii,',irn rortr) Kaml ruenganssaporang_orang yang bertakwa sama

b er buat * or!,'r',f 
o' orLtt t g- ora n g y a n g

Setelah Allah menyebutkan balasan.neraka bagi kaum kafir, makadalam ayat ini Alrah.menyebutkan k.bJikunnyun,.rurui bentuk redaksiseperti ini terlihatlah. ;..4.d;-"lrruru r."ou*yu. 
" 
airur, ingin:'embandingkan antara kaum kafir aurr*mut -inin yang konsisten dalamranhaj Allah' 

"r1Yl ;;;;;;"r"r* merakukan kebaikan dan:erdamaian dengan orulg yang melafuian kejahatan dan kerusakan?Ini merupakan ird..nuri olri'arilrr, seakan-akan Dia berkata::epada kita: "Jangan samakan antarairi o"rgun itu, jangan perrakukan:erusak yang zalim. dengan ..r" 
-f.""fr. 

sayang, sebab bita kalian:enamh belas kasih ke_nad-a *...tu u..*ti karian telah menyelamatkan- ereka dengan rn"ngorburt* t.O"it*:l
{rlt .c *rcri crengan o,onr-oronr yang berbuat kerusakan rli'' 

'tti karcna Arlah telah menciptakan manusia daram keadaan baik dan
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mampuberaktivitas.Apabilatidakditambahkebaikanyangadatetap
,uj a murrtrsia dapat *engg.,,ukannya hingga mereka 

-bahagia' 
Minimal

autu* hidup iri -"-ULrkan alam yang sudah baik tetap dalam

kebaikannyatanpamentsaknya.Selanjutnyakalaudapat'ditingkatkan
iugl yurg sudah taik menjaOiteUin baik. Contohnya, air sumur sebagai

,.i*U., 
-ai, 

bagi pendudui kampung jika dibiarkan apa adanya tanpa

dimasukkan kotoran ke dalamnyu tuOut dianggap berbuat baik' Apabila

ingi, u..t"ar lebih baik, maka buatlah dinding di sekeliling sumur agar

kotoran terhambat masuk ke dalamnya selanjutnya dibuat katrol atau

timbadansetentsnyayangmemaksimalkanfungsidankegunaansllmtll
tersebut.

)dg "+, 
iX ii panrtkah (pulct) Kami menganggop orattg'

orang ycmg bertctkwa santa dengan oratlg-orang yang berbuat ttroksiut

Fii.ji; urti":yu fasik yang melepaskan diri dari manhaj atau peratllrai

yang melindungi masl'aiakat dari kemsakan' Seperli kurrna bila sudaj

i.tul',g kulit daii bijinya berarti ia telah siap untuk dimakan' SebelLu:

Allah melindungi masyarakat dari orang fasik, terlebih dahr'rlu Dr'

menjauhkan orang fasik itu dari masyarakat'

Kemudian Allah berbicara kepada Nabi Muhamnrad rtl1IL':

menghibrrrrrya,karenakisah-kisairAlqurandatangsebagaihiburand..
meneguhkan hati Nabi Muhammad'* * *

(QS Shed [38]:29)

Ini crclalah sebttcrh kitab ycutg Kattti tunntkan kepadomu penulr

dengnrt berkah sllpa,v-a """io memperhatikcm ayot-cryatnva clut;

s Lt p ay a m er d a p at p el a.i ar crn o r a n g- ot' o t1 g !- an g ru empu t t't' u i

Pikiran.

H-KifibarlinyaAlquran,al-Mttbarctkarlinyasesuatuyangnlerl--:-'
faedahdankebaikanlebihdariyangtergambarkan'Dikatakan.benc'..
penuh berkat karena telah digunakan tapi tetap awet'- Contoi--: '

pegawai dengan penghasilan terbatas,. tetapi dapat rnenghidr'rpi '' '"
u,rit ryu dengan baikl mereka dapat hidup berkecukupan' Inilah s: ' "

keluarga yang diberkati. Allah sedang memberkatinya 'i:'=-
penghasiian yang pas-pasan hingga terlihat cukup dan berlebrh'
' -eagaimana - Allah dapat memberkati harla yang :i- '
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Jawabannya, pertutna,Dia menutunkan .,ras: crrl-rr^,, Lj_^ ^ 

-

diberkari rela alas an
va n s r i cr a k u.,g,,, u' J#l: g;;i*j 

; 
y 
: i;: ;^ 

;i,-;?, lJ!:fl 'r: il 5#: iyang tidak bergurra. Sep."l ,;;; ;;;'tr\(utta' 
ura mencega.h pengeluarai

dan obar ,+spiirn misalnla. <nya sakit' cukup baginya ,.1-l orrm
.. Alquran adalah t<itaO suci penu
-1irva manusia untuk isriqamarikorrl.,l-:tu:l' Ayat-ayatnya mendidik

,s#,n:*;i:'\i;'"i!;"':;';ffi ';:,:.i;Hffi 
H'T:i-'#',",il;'r,;;,;;;;"#i,,roi:9 

#,,,ili,,1,",1,,X" 
o,utu u.,,r.='iln,uk itu N,;:

,tcrkan ctatay tuiuh piring.;?ffi '#;:riiio' taru pit'ittg ao, mr,* t rJi)
Kaum kafir

i."+';;HL tlh,:L#*rrtr,*r #'# ;#tf 
-*tr 

1i#.*ltakanan terasa lezal *r,rrprr' nr"
r rr e,rgaraka n : ..Ma 

kanan 
";;;i;;rr';J,rri, ffi ; 

j;:rrn saram. pepara 
h

3.,t11iJ,1i, i::1, ifh, ffi;i*"f..*"n ;;;, seorans mukrnin
',ar biasa. corto"rrnyu,",u* il:X,"{?l 't-ouka rahasia-rrrru.i" 

vung.;i;-'ffi##i;;,T"H*#i,;',lH:ff xnl,**:tf
, !i,',',,!"''i,i'" ,:,":;il::li,::; ',:::',;:r;;;f i;,';';,::f ,!:;'ff:i::!

' ),:-€ n s a.mpun, fr r r rl i 
"{it' ;:. ;;,:X"; 

ke s a t a h an - ke s a / a h ct nmtt d a n,lS ar-Arfar tsl, 2?l iu,;;, ffi;,,,r:#:;:;rK{::::,,i;;;,,i ::::;-:'hukanya rahasia alquran ;riJ;,;,,,!hanrar pada derajar rakwa. Di.rr ini adalah buah darl r,.iH-rrrrln' jir,p"rghryr,rn.
!.{ tr}."1 supq)a mer.eka mentperhatikan ayat_ayotnya. Toclabur/.)'e/tlulgan ialah tidak melihat sesuatu

--::r{an 
penuh p.rri.u*gan dan p..1,itl 

sekilas saja, tapi melihatnya- .;lk. oieh kaiena rtu, Nabi t rr, ,.Jlgan, 
sebab akibat, baik dan

j. 
"d,: rur -r#i;;;f T#ixr#i,,1tTt-xl*l',ffi,1r':Ieluirr& Nabi Khaiai. ,n.mbu"nl,r_?*r- 

daripada kapal oi irrut.
-,k punya kapar, ui,.L,o,iai.il;;,.ffi=,[F? 

f#,fl #flr*T::;rrbii' Inirah tadabur hi.ngga 
'.rori.r",'rrrasia aram gaib yang diberikan:h kepada siapa ,r;, auiii,u_;;_T#;,r,rs ikhra;be;if.air, kepada_
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+Ur1r rj;i iq: supaya mendapat pelaiaran orang-orang yang

mempunyai pikiran. Maknanya, orang-orang yang teliliki akal yang

cerdas. pada ayatmi etiatr m"nat tang akal pikiran, Dia menggerakkan

pemahaman kita untuk merenungi uiurn tuyu ini' Taruhannya adalah

keimanan Ou, t.y[inu" t"puOu:Xya' Taniangan ini dilakukan Allah

karena Dia Maha trrengetahui bahwa hamba-hamba-Nya 
. 
pasti akan

,u*pui kepada-Nya. Ha"l ini seperti pedagang yang menjual barang

berkualitas, dia akan menerangkan keistimewaan barang yang

dimilikinya.Bahkanberanimelakukanujicobauntukmembuktikar
keasliannya.-'- 

i"fi ,uyurrg, kita menemukan sebagian ma11si1 saat berhadapar

dengan sebagian p.;;;; agama dia bJrkata: "Ini dogma yang tida'

logis.,, Jawabannyu,- 
,,g.rk;nkul, Allah memerintahkan kita unn:,-

tadabur, *.r.n,ng,1ufukur, berpikir pada alam raya ini' maka tidak ac'

salahnya bila kita meneliti'"
Kemudian etqrrun kembali lagi kepada Nabi Daud' bukan dai:::

bentukkisah,tapikarenadiaadalahayahdariseorangnabil::'-=
bernama Sulaiman.x**

Nabi Sulaiman Mendapat Cobaan DariAllah'(QS 
ShAd [38]:30-33)

;4\ *.:c,?;'l @ 1tJ,::yfu\ C"#1 
" 

;\-t' (5:)

5;;5: etd\ 3 t;'eLi6@1+f i;i;21

(@ +dgV;A.\%'a$t'* c;;@ r#V ;'-:
KamikaruniakankepaclaDaud,sttlaiman,diaadalahsebaik-b,i:..

hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhanua)'

( i n g a t I ah) ke t iikZ"dip e r tuni ukkan k e p a d any a ku d a -kud a v a n g

tenang di wakttt beihenti dan cepat waktu berlari pada tt'akttL

sorn. MZk, ia berkata: "sesungguhnya aku menyu.kai kesenotis-;''

terhadap barang yang baik (k"da) sehingga aku lalai metrgittt';'

Tuhanku tr*iri ida itu hilang dari pandangan"-'"Bav'alai:

semua k do itu''i"*i"' *o'l:Y 
ir:alu 

ia potong kaki datt it':'"

t:t7$':fittl.e;a'-'s dan Kami karuniakan kepada Daud' Sti'-: -;rr
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rtu selain menciptakar, ;1r;;;;:"i,'.,t,r.rrl r;fi 
J::ft*"T:r:X;manusia bakat, keterampila, au,'iuir-t1f, 

_untuk itu permintaan sesuatuyans di ruar dari jungtuuun -^tun 
rut dir-..;;".;;;sun hibah.Anugerahka" k"p?!*; k"7;;;; ,;'ng tilak a,*iiii ,ii seorang juapurt sesudohku. teS Sfaa J:d1, :siiif,=r,;uga eS Maryam I l9l: s_6.u' n* cria acrarah ,rboit-bo* lro*to. Ni,ma/sebaik-baik adarahsebagai ucapan pujian. Arah memuji 

, 
hamba yang raar beribadahrepada-Nya' Kara penghamba", ,irrrn kata tercera t,ra ;;uadi anraramanusia dengan -u'u'iu' t<'rrou;;.*g majikan akan menguras habistenasa hambanva' Tapi penghail;;; 

5.nri" ar;r;ffi hal yangri ajib dirakukan seorang t'uriu u* [r,i,us hidup yarrg aianrgerahkan{ttah Swt. Initah penghrrurrn yrn*L:lr, yrn! ,.niJtutkan sitap,nuria dan terhonnat. di.; ;,;;;rl,#nro, vrtnri,_"J,_Jrrru bangga::,i:;::.i:1[1fi '.ili,u'n'*,Ji'i,ir,,,*.,"#i'-*'Jlfi "roranrinwalaupun Nabi ou'a aun duraiman ad,ala.h raja, tapiAllah memuji-ieduanya sebagai seorang hamba. ai*", pujian status hamba itu ialah-':i 4 sestrngguhnya cria aruat toot (t 
"poao Tuhannya)tetap berserah:iri kepada Allah dan senantiasa bertaubat. Se,sungguhryta tuubat di sisi='luh hanyatah taubat bog.i oror;;;;;r yrng i;ngn,'rro, kejahatan

: ." {' :Kf :!r, !;l: i,, { 
* g 7 n * u ifr n" * 

"i " 
t " b e n a u i o i,t 

" 
n s a n s e s e r q,

Hamba yang senantiasa bertaubat ini tidak bangga dengan" ;raksiatan, tapi menyesal atas ;;;;1" l.r"lahan dan ,.ffi berusaha
",,1i,)'o',^l"i,i,)17^-i: l,fj*r: 

"36i 
',6i)Lrt *;; _cr :1

Wahab adalah pemb
hibah. k,#; fiilT:';ilil?',;'#Hrap.baras jasa Kerahiran adarah
iru selain ;";;;;;r"n h^6.. :-. .,, leharap batas jasa. Lebih dari

-'.trlah) kerika clin

.t,':i.r;{i{xix^f,::,:':,;/ry*:r:;:Tr:ilrff ,i- ::rnrryukkan kepadanvu mJu-tra'{'uul""" 
waKtu sore' Artinya, saal

' . ; : c iA' ;,*i i::;;;r1,,;:;,r:r;' ;:;::;:, i:::;:!:,
- "l':p ba,ang yyF baik (kucta) se(inq{ aku rarai mengingat.;,iA-rr. Cinra Nabi ,:l:lrr, ,.rf-,uarf kuda bukan unruk pamer dan- - -:.uh. sebagaimana, orang yung _"_elihara krrda pacui tapi dia- :-'-inrainya bersumber tzpiJ""t..lnrurnnra kepada aitut, yang
'- 

':r-rintahkannya untuk u"iri"p runu''*.nrebarkan dakwah. oleh
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Ta.rsrn Sv,q.'ruA.wr Jrrro r r

karena itu, saat Allah meminta umat Islam untuh mempersiapkan
kekuatan mereka guna melawan musuh. Allah berfirman dengan
persiapan apa saja secara umum, dan khususnya kekuatan kuda,
sictpkanlah untuk menghadapi merelca kelruatan apa. saja yctng kottttr
,sanggupi dan dat'i krLda-kuda yang ditambat untulr berperang (rotrs
tlengan persiapan itu) lcantu menggentarkan mLtsuh Allah. (QS al-Antii
l8l:60)

ih|! t)(1j ;t sehingga akn lalai mengingat Ttthctnku sontpti

ktrda itu hilang dari pondartgan atau hingga tenggelam matahari.

iui:t, f#! ttl* ji}.d.* t"Jij bawalah ,semuct kttcla itu kentl.,i

kepadalcu. Lalu ia potortg kaki dctn leher kLrda i/2.r. Diusapnya kaki c1,,:

leher sebagai penghormatan kepada kuda. Dikhususkan leher dan kr..
karena ia adalah bagian tubuh yang paling mulia bagi kuda. Dr 1eh,'

terletak tali kekang dan pada kaki sebagai alat lari dan angknt. N'Iak: ,

ayat ini nabi Sulaiman senang dengan kuda hingga mengelus-elus k,,,

dan leher dengan tangannya.
Sebagian rnufbssrr berkata bahwa makna ntasahu/membelcri dt -.'

adalah qatalahnembunuh dan menyembelih, karena kuda itu r;.
melalaikannya dari salat. Ini lebih dekat kepada Israiliyat. Karena k,.--
tidak dapat dipersal ahkan.

Catatan penting bagi kita bahwa dalam kisah Israiliyat digambl:,.--
bahwa Bani Israel rnelakukan celaan ini karena telah terjerulrL.! , :
dalam hawa nafsu, sehingga mereka mencari kesalahan para .-.:

sebagai usaha pembenaran atas srkap mereka.***

(QS Shad [38]:3a)

-,, 1\,,f r,G "*3 S $V-A:61;)5
Sesunggtthrtya Komi telah menguji Stilaiman dan Kami judti..

(dia) tergeletak di atos ktu'sint,a,sebagai tubuh fitan.g lert:.,

karena sakit), kemudian ia bertaubat.

Fitnah maknanya ikhtibar/Ltjian. Fitnah itu sendiri tidak t.-i-,
tidak harus di benci. Yang tercela dan di benci adalah apabila s:.
gagal dalam ujian. Sebaiknya kalau lulus maka kemult,'-.,
kesenangan pun didapat. Fitnah itu berasal dari kata fitnah --.i..
arlinya pemumian emas. Karena emas terkadang bercailp,,.:
benda yang bukan emas, agar dia dapat menjadi mumi maka i,, -
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SuAn:s, Juz z:

3if i"i#1"':i#ff;*f y;-l;X;'##I':11ffi ,ffi ;::;i:,t'S
r_r_.- c*_f -J" uilJil ,,n, io,,,i

kL rsinva ;"brsrir,::!,,t. rto,r,s' tn';;;, i;;;::::{:;r"::ri:,.{;:r!;r:r:;illrggasana yang diduduki oleh ru;u. rr* rnufassir r,enafsirkan avat iriJen*etan beberapa perrdapar. p:",i,iii,,. bahr,ia Nabi Daud punya orrk lrin"'rrrn Surairnan' rranya saja anak r",r"ur, yang tidak sareh sarna sepcrri..nak nabi Nuh' Anakinr m.ru-r.rr,.r, ira.o dan merampas kerajaan dari
i:l?iTTr['TJ,l:[l *ff:I'trint,^t*l,,n itu pada ,,,u,u yu,g ru,,u

'r \ [i:1{* 1 I I I i[# ,x #' fr 
J1: ":' [:i:,T,',: 

'I;111.,:: 

,;' 
Ti]

Pendapar kedua,.Sulaiman iremiliki selir yang banyak. Dia berkata:
] I:li[;,i.::# ur.u, 

. 
*ffi ,ri' zo^',. ri.d ; 

-?,,r,,*] 
g, I ur,i. oru,

:n gu c apku,,, i,,ylltli,#ffi il:" 1l o il, iln,f Hilifl 1 *1 3#
,;J;?:,:i'fr';?'' ini lranva u'*p? 

"'t"r' vang tidak dapar bergerak
. :..t r rne,ja,,,,,,ou'['.'lx Ji#[x? 

"1::1, 

o i,,n= k;;,";;n us ia r idak
k' e r r go - Su ra irnari oir.rrrn iur,r;;;;i' Iaki_ra k i. Ha I in i dikerah u i oreh- da, rnereka insin membunuhryu r.ur"nu mereka tut ut uitu anaknya. .rkukan har yaig.,rT,;;1-,;;;';r:;i,rr. 

Suraiman pu,r mererakJ<an-- '1',va di atas awan_seaka, 
"t* sri"i-1n mau Iari dari takdir Allarr.

, :;,{:{::;#*::.;,,o0 Ji .rni'"a",* Nabi Suraiman itu sendiri

' .:ii i#l#[Hffi *r],:iil{ tffi :l ,H]r'_ , .,1 itu b,kan berkar r.r,.u","r-at;,"rfl1 
,fi,-ltr"ii:HiTl,rli:ji;

-.-:' rrengambilnya sesuka frrti. frruunryu ugu, dia tidak sombong
. ,itpcttti hatas, karena aio ,r"titro-fiir.li',n,_l) qlu ttr(ttnu[ dtt'ttrya ,rerba cukt.tp. (eS al_,Alaq

Proses pcmbakaran rrri disebut dengan, lirnarr. Begirtr juga rnanrr:ia
31,ri,i,1,"1,:,:.agar 

rcrrir,a, ;;;;; yrrs'i?,.rruri,u, dan u,rna i:,. r_,,.,,,.

-r:da saat Suraiman tersadar dia pun a6i a kemucrian ict bertaubat.-,. aninya raia'a/ken,!1t,,\?r.uini 
dapat dipahami dua hal; kernbali.:: sebab akibat atau kembaf i t"paOa iJl,",rru sebab akibat.

4s5



Tersn SYe'n-q'wt Ju-to t t

Jikaditanya:..BagaimanaSulaimandapatmelakukankesalahandarl
dikoreksi oleh Affa-nf Bukankah dia maksum? Suatu kesalahan

Jiurrggup aib apabila yang mengor-9$i kesalahan itu juga dari kalangar'

yang sama. AUn t.iupl,?etita-'q'11ah Swt yang mengoreksi' maka h:'

itu adalah kemuliaan. Oleh karena itu Allah pun mengorek'.

Muhammad: Hai llabi, mengapa kamtt mengharamkan apa yang -11"';::
-*"i,nshololkannya 

bagi,tttu,. io*, *nnr-ari kesenangan hati istri-istritti''

iQs- u,-ruhri* t66j: 1i Dia (Mtrhammad) bermuka m.asanl ';';

berpaling, karena tilah datang seorang bttta kepada-nta' (QS 'Ab;"

iroi.. t_'z) Apakah Rasul -*utrt ridak, bahkan dia sendiri )ir:--

menginformasikanralatitu,karenahalitumerupakankemuliaan'xx"

(QS Shed [38]:3s)

@; $lia ayzig ;3,4< Ks t 6 r. y\,J.; - ;

Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlal;

kepaclaku keraiaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua puti

sesudahku' ,"iung!'hiya Engkaulah Yang Maha Pembet'i

Ayat ini mengisyaratkan bahwa para nabi mungkin saja tetpen:':*:

oleh sesuatu, atau #ungkin saja meieka diuji' Akan tetapi bila ulr': -*

duiurrgrryu dari Allah,luhan yang mengutus mereka.' .maka 
ttrr':

i"rr*iuiu dalam bingkai '\alai" U*ii sebagai wujud "benci " B.= --

juga hainya dengan Sulaiman' Dia diuji karena memegang du' -
t.iut yaitu kenabian dan kerajaan'

olehkarenaitu,saatNabiSulaimanbertaubatdankembali::-:;.]n

Tuhanktt,ampunilahakudananugerahkanlahkepadakukerai';-;'-'{
tictak dimiliki oteh seorang jua pun sesudahku.,, Afiinya, dia i-tl.:- .:.:rr

urrrp.rrrun kepada Tuhan atas apa yang terjadi-{ari. kesombor:;:: f,xr

."nirggu dia sakit seperli tubuh tanpa ruh' Ya Allah ben':: :;-li&

keraliin yang lebih besar dari yang ada' niscaya sekali ini s'' ' " 
;3$'

akan sombong. Allah memberi apa yang diminta dan Nahr S - ' ':e
memenuhi janjinYa.

untuk itu Naui Muhammad menghormati saudaranya SuL.,:-' .so

dia diganggu setan dalam salatnya' Muhammad memegang se::: -- rlm

Alu .Irrgi"flutnya di iiang masji i ug* dapat jadi mainan.anak-': ''' #
dia teringat doa Nabi Sulaiman padi ayat 35 ini hingg' -.i il
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melepaskannya. ( HR Muslim)

k i,, Y;l?:,1 i'^if ̂ '#ifl *:** Iif : 
y, *,"ti r dar am memb eri re rahkita kataka, u"r,,u r,iuJr,' ru; ilnil ;ff;rn,ifrfffi:il.::gl

i1tlJ i*:?x ;mi:t:g*#*f r: I 
,.; ; ; k;;j ff ",,, u j a ba, a n

{ilah. Dia membe.i f.,,.",'1j"1,.":"ll l""lusra, tapi ia adalah triUah aari
'lpakah kanut tctafi-1t1.k*'1'"n 

sampai L"p"Jii."r; ffi sekaripun.
i 
;:, 

t t q n s r,, r,, r; ), # fi{Jl!,iJ Ii i, r" ;:f * ;r, ; i :*1X t ii;:ii,fff ;{ {: i7' ! : f"; "' d (q i"' {rl s u q *"r, rrl," r' i i i ii{ ̂
t 1 

u ga e S

(eS Shed t38l:36_3e)

;s. & |.Lfrir @ 4;r U itS -A * u;r ti ffiU jge Grg,fi@ ,-,,*r 
r,tr o;;-."^:i@ nV,*A^

Kemudian Kt Ul 
"G 

-P
cl engan b oik'::'""dukkqn 

kep acl any a angin yang be rhe mbus
(Kami ,unarff1l!'-l'! 

kf mana saia vong iiknt 
"ni,i*yo, a*

torgrrorior'tr:;::r:,f.';:f ,r:r,::;;;;l;;,;;;:;f :_u 
"' " 

n 

ff,l,,' : : j:,, : ; : :,"; if ,;i' ii ;: : : ":, 

:, ii,i :,",' I J o)' n o o, o, r

-venundukk un, ^ *, ^o l.' 
*' r r: n ri ; ;'r:ro 

d e n g an t i a d a

-r,r,,"i"it.;fffi -ilfi ;;l,nfliff :;f;!:il?^{,i:,i,;^#),:#;';:r'ri-sepoi' Namun sebagian -u[..i. berkata: *nuiiru 
kata ini:;:renrangan dengan rih, ,,irhir;;;-7",*y,ir 

yang did,apat dalam kisah_.r9 sama pada surat yang tli" iotrt, faii ruidukkan) untuk"tlrttatt angin yang sangat kenca'ntg tiup.annya yang berhembus" ?an perinruhnva 
.kn n"g"i i yrri'-umi,, 

l"loh.!.n.*?irkriiryr.(eS al_.::X ';ll,:Ji$ffii,':'.il ;rii;i:, memiriki a,u i..,l,i* a yans

_ 
: 
=i :,,-, 

yu ;; ;u i;',,* i., *'r.., #? i.l,,,,lri:r,::i";-:ffij * Ui:;
Telah kita katakan.bahwa r*r/satu angin daram bentuk tunggal-::tisyaratkan azab aun 

-*rrfui"iro* 
seperti angin itu tictak
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ntembiarkan sttatu pLm yang dilandarryct' melainkan .d.iiadikanma
seperti serbuk. Qs ir-iaiiyat"ts \: a\ Bila dalam bentuk jamak maka

lu' *.rAutangkan kebaikan, seperli untuk menjaga keseimbangan

bangunan, utu., pror.. terjaiinya perkawinan pada tumbuh-tumbuhan

Kami telalt meniupkan aigin i"titt mengawinkan (tumbuh-.tumbttltuti'

dan Kanti turtrnkan htuai dari langit, Lalu Korni beri ntinunt karttt,

dengan air ittt, dan sekati-kali bukanlah kamu yang tnenf impan rz-r'a' (QS

al-Hijr f15l: zz1 iap:; pada ayat ini Allah Maha Kuasa ttntlir

menundukkan ,ib/;;; igi" ying berbahaya menjadi baik uilttrr

kemaslahatan nabi Sulaiman'

idi'* ke nrana sctja yang tlikehendakinyct arltrnya, annd zaltctb.;

kemanapmtdiapergi.Artinya,Sulaimanberbicarakepadaanginr.L:.;
tidak memiliki baf,asa tapi attatr dapat memberi pemahar.n.-

kepadanya, ,.utun-utun perkataan itu bembah menjadi perintah t':--

angindananginpunmemahaminya.Jadi,Allahtelahmenjadikalrp.:-
,"tTup makhluk bahasa untuk terkomunikasi antara seS,fl,& lr''

n .t&u. Jika Allah memberi kepada manusia pemahaman tent;-'

bahasaini,niscayadiadapatpahamdanbisaberkomunikasider'-""
jenis makhluk lainnya: Suliiman telcth ntetvarisi Dand, dan clia bert -'

"Hcti Manusia, kanii telah cliberi pengertian tentang suara burtttts - '

kamicliberisegalasesttattt.Sesttnggtthttya(semua)inibellcu.-b.....
snattt kartutiayangwata"' (QS an-Naml [27]: 16)

f(fj,\:i.'Jit 
gp|:i,t clan (Kami tttndukkan pula kepadail\'o) " ' '

setan, semLtonya ahli bangtman clan penyelam' Al1ah -:-
menundukkansetanuntut<xauiSu1aiman.DiantarameLek..,
Uurrg.rnu, yang bekerja dan membanting tulang di daratan' ad: -=-

p.ni.fu* yurlg U.t"i1a sekuat tenaga di lautan untuk menge 1'.'.-, , *-

hasil laut dan yang iain ada pula yang terikat dalam belenggu'

Mengapa Allah mengiLat *L'eku? Karena setan itu ada rat:-- - - *

(taat) dai uOu prttyung iahat atau.maksiat' Yang jahat ini mnngk ' ''- -

iufut -.tu*ur ruUi S.,'iui*un, oleh karena itu mereka diikat Setr"'- *-:

yang baik Auput ,rlluyani Sulaiman berkat iman' Demikian pula r-. :ix

yang jahat melayani Sulaiman karena rantai yang mengikatnr " 
' -.r{

sat,imelayani clengan suka cita dan yang lain melayani secara te: --' -*

v"1i+ ita inilah arutgerah Kcnni. Pemberian ini sesuar :--=-M

pennintaan Sulaiman kepada Allah untuk diberikan kerajaan ) 3r"' - 3
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dimiliki oleh orang lain setelahnya, karena Luijr A:i _,*l 
sesunggultnvaEtrskatttoh ,rrr u::!,.r::,.!i:,,l,qs shad f3Bl: 3s) Selama Arrah retah

ITI ff : *'Jo'01" " 
s ega I a t' u "' i a' m a i; i. ;-k', *, J,r, o i k a n rrya

S u I ai man u"u u. uniX. ;lH :ii Jffi .#ni3,}f :,*, ff 
,#;? 

JIuG f_ ntakct berikanlah (kepada orang loin) atatt ,rO*irO;;;
,' i t'irrt tt,slnctil ) dengan t.iada pertanggungan 

1 awah.Allah tidak rnemberikan r."iri iirt", berrindak kepada nabi>ulaiman kecuari Dia menjamir'0ffi Sulaiman dapat bersikap adil::n bijaksana dalam b..tindak. ;;;;i;r, itu terlihat saat Suraiman:--:eminta kerajaan vang megah, dan dia berjanji ,;;;i Gsikap ad,.)rrrri'ayarkan bahwa sutuiian" rio"t-.rt* i".;;ii-.;anan yang

$:!X:# 
Adapun vang bermutu baik al,..it"rryr',io*"0, rakyat

Hal ini_ menjadi bukti bahwa dia r
: 
.\an untuk rr-u"is. ;;; ffi;ffi#',#;il1'ffi,,Tf.|fft.ffi1?lT;

-''ern rnenjarankan dakwah t.puau ariun. Ini penting, karena dia akan

=,.-,.;l"O"Oi 

kerajaan yang besar aufun, dakwahnya itu yaitu Ratu
Saat iman dan keteguhan jiwa memancar, terrihatrah wibawa dan-:=la*h keraiaan vang.dia iri,,,pir.-p"da saat Balqis menawarkan: -.:rlah uang dia pun berkai u,'fimi,

; : r t c t r, s ul a i ru a n' o n, rr r t or r 
.q i i f' i' " gll, li,i " r /,,1 r',#ir1; 

"!r? 

rrf 
:,':'rrt ttarta? Apa vang db"ritton )i"t n ["priotu- in'[,i'i'ri'nrripada

i i,f 
o 

"!6{: 

!:: #;,r;fli1 ::,:;., 
n, o p i t,, n,,i, ; ; ; ;; ;' ;;; ; r;", t, r,,

SuAo:s, Juz z:

(Qs Shad [3s]:40)

"G;-,fr 
U$f+ ,XJ6

s,',,rggrt,q,o ai*;*pu"nyr; ff ;r;;::r dekat pacta sisiKami d a n t e mp a t k"m o o t t y qi [. izi,rl 
^"' y u u u s t,t t

J:"'to artinya qurbd/crekat. Bukti kedekatan ini adarah Allah terah-'::rikan kepadanya t..a.yuun yan;';il_dimiliki oleh orang lain.: - '.Lree terah memberikan kepaor";"'r;;;ur.", rr""ira"tl'#i-u".i- *' siapa yang dikehendaki'a", ,,."rr* pemberian kepada siapa
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saja. Allah memberikan semua ini karena Dia mengetahui bahrn'a

sulaiman tidak menggunakan kekuasaan untuk merusak atatl

mengintimidasi rakyat. tt u, tetapi dia akan menempatkannya sesuai

deng"an keinginan Allah. Dia dapat menjamin atas apa yang A1lah

berilan kepadanya untuk dipergunakan dalam rangka kemaslahatar:

umat.

Maka 7V ,-;': clan terupat ketnbali yang baik maksudnya adalal.

tempat kembali yang baik di akhirat keiak. Ayat selanjutnya berpindai

kepada kisah nabi lain yaitu Nabi Ayub.**x

Nabi Ayub dan Kesabarannya
(QS Shed [38]: al)

Ingatlah aknn hamba Kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya;

j

(Jdzkur/ingatlah dengan alu-aluan dan pujian. Disifatka! .fu\
hamba karena penghambaan kepada Allah adalah mulia. Agart
penghambau. -urrrtiu terhadap manusia sangat tercela a*ry*i$!l
i<urI"u majikan akan mengambil seluruh hasil keringat budak. 1qil
penghambaan kepada Allah, manusialah yang mengambil kebai{
OuriNyu. Oleh karena itu, Allah memuliakan Nabi Muhammud. q:l
peristiwa Isra Mikraj karena dia seorang hamba/'abd. Mahasuci q
yang telah memperiilankan hamba-Nya. (QS al-Isrd' [17]: l) I

qirb'j + i@t s* ji t"trrgguhnva aku di*anssu I
dengan t"poyoion dan siksaan. Mass/sentuhan adalah nertem,ml
benda dan menimbulkan gesekan tipis. Kata ini di bawah dari kam I

"ry#;:,K:;, i1?:' tH:, ;:Hli"lXl'#".:?ffffiI?, *Tfe#il

*uffiuffffi:*iry



SnAn:a. Juz z:

il:fil:l*,:'lT,-.*l,,1,[j.,fXi",fr.lf1"o,p ruhan berdoa untuk
sangat *.a..lrk* nemhcl,o- ,,^_l-, 'F 

ada pada clirinya, karena diasansat memerluka, p.iu.i,"ffiffi:i.#' ff.T.lilll; ?ffi,ii:Kekuatan itu sekarang.tagi ,"rp".rrgi# 
{a.lam .;i;,;t.h karena itu,

1 ;, i'Jff L:-fi J 

,;?t**j:ll. j:trif a k i ba,,; ; ;,,- ;,; t,.,,. b,,

(eS Shed p}l: a2)

@::n3rfre6;-aF-rlKj
Gllah berfirman). ,,U*tr*ionlah 

kakimi,,irton air yang sejukttntuk mandi clan ttnhrk minrtm. ,, -"' ) -
Seakan_akan al]'h berkata kepada, Ayub: ..Aku 

tidak mengujimu
. rrc,0 rasa benci_Ku t.puOr*ri-Or*r, 

Or,r 
.rrrr,i"L,.ny,rrhkun

jrnrru, akan tetapi Aku ingin *;;;;r;. darimu.,,Jil .,zSrr hantamkanlah kokimu maknanya pennasalah annya:.ciku mudah karenakesembuhan 
ada di o"*"n'*ioJ;,j;,.,t-*s 3-r[ ;r-*u t'a in,ah ,,, ,rrr sejuk untuk mandi cran untukrrrr. Bukan dikatakan hentakkan t*,rr. maka keluarlal' '-iup disebutkan dengan ttrkurlrt/h"niottnr,dan itu sudah 

r air"' tapi

-ti{'iif.;#f :ffi _H;jl:x"ir,u*r*ffi il:1,}:T?:?1
p 

e n ya k i-r yu,s d ia..l,, f;;, ;; ;, lllffi ,o#,i..i!.# |ilfil, _ ,,, ;: ' r,e,bekas di sekujur r,rritnvi. iiarang kira rlr",ril#u;nwa para
..--,r mengobati p.nyrkir triii i.rs* lrlru, sebagai obrr lu* unruk- - 'uf dan diusap di sekujur trriiv?rg rakit..akan tetapi ridak mereka---J'kan penvakit vang rerkai.Ji;;i;;ya. Merupakan rahmar Alrah: 'Ja A)'ub' Dia menvembuhkan ;;;;rki, kulit dari lulr- oan aari- : rr dan air yang airrrr,irr,rn au.i [.riru* kakrnya. ,t,turoi dari air

: ii:i{J't ?:,'il:#.1ffil*X#'ffi ffi 
,;lxll.* 

..*u,
.rentudian Allah r: .:a -rvabi Ayu6.***nenyebutkan 

sebagian nikmat yang diberikannya
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(QS Shad [38]: a3)

@ #'V i Ji'.t- uii' V:"^; "r* &. :i;; A K;
Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali)

keluarganya ian (Kami )amiahkan)-kepada merSka sebanyak

meriio pula sebagai rahmat dari Kami dan pelaiaran bagi

or an g- or ang y ang mempuny ai pikir an'

'Aki i %s: dan Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan

kembali) keluarganya terkesan bahwa sebagian keluarga menjauh

darinyasaatdia'n*d",itusakit.KetikadiadisembuhkanAllahdan
kembali sehat, mereka pun kembali kepadanya'

# nQ1: dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka

pula. Kamthibahkan kepada Ayub dari keturunan dan pengikut ('e*'t

+Ul'lr jyl a-F|s sebagai rahmat dari Kami dan pelaiaran bagi orang-

orang yang memPunYai Pikiran'
Zikra adalah ;;"{;;" yang terbesit di dalam jiwamu untuk

menyadarkur*., upu-u| 
^ 

i*iteriait.dengan insaialmu, Karena Ayub

berada dalam kondisi yut'f *t'yebabkanmu jauh darinya' Pelal

pelaiaran/zilcra itu ialih ketika seseorang sabar kelapangan dail

kemudahan dari Allah pun datang' Tubuhnya kem-balj sehat setelal

sebelumnyasakitdankeluargabesarnyakemba|iberkumpul.Inilal
makna rahmat Vut ri p.*Ueriai berlip at ganda buah dari kesabaran da

rida atas takdir Tuhan.

Zl*alpelalaru, y:ung dipetik dari kisah ini adalah manusia sd

ditimpa *rribuh f..riUufi kepa'da Allah' Atau siapakah t4,
memperkenankan @;:d orang ying- dalam kesulitan apabila ia berh,

kepada-Nya, aon yi;*"ngtiion{kan kesusahan? (QS an-Naml [2X

62) 

utt'tttctt''tt_tv"6"-. -, 

,, ,-:, ^ r - - ]
A1lah senang melihat hambanya kembali kepada-Nya' Oleh ka5

itu Dia mengujinya. Telah diriwayatkan^Lurr*u'pu, a malalkat beft{
"Wahai Tuhan, hamba-Mu meratap ;'d* ttepada-tvtu dan En4
tidak menjawabnYa."

Al1ah berkata: 'oDt antarahamba-Ku ada yangeko senanei {
doanya. Aku menguji mereka agar Aku mendengar suara t

:^""*lagi."*** I
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(Qs shed psl: aa)

{6;i;"iSr;'t'4U;e-isr-1,\',r.-:,i 1,- - ,i, i1'1:rz 9-,-- i L--,-
: U,t- 4!,+_, syt; Ji .; ,, Jl(i a . t1 . :: .

A ntbi,ll,rlt clengott tung(tnttru,\.eiko
19.4) t) pL-_;Ge+ ji$? !*,';

:t:
o19

c;i yj tra, jcrngartrah kunnr ntera,ggur. -tuntpah.l\4e,Linjukka,
lelah rerjacli surnpah yang nrana ArPcrvabaran rrri i,ii a.p, iirir,r;';.;.'i::^,]'o.o boleh rneransgarnya.

.*: ;ffi JX,"J;. 
nui sarah *,.",,,,X''ll,'r'i: IT:,ru,f*j;jfli

,,]*,on;;i;ffi;: m emohon kepada kr-r t.r.r, u.,r]u, ;: ;; saya akan"sesungguhnya yan 
seketika' Dengan 

,syarat dia t o*, berkata:

i rlili lil il ffi I c : il 
iltr:iii,; 

ili,ii T,ffj' I : 
;H,";.:;';

"'-i[iol;..ffit i, i aun ;;, 
^';:i, 

:...lX?, :;fJ- 
k epaiak'l b is i kan

.rix**ilJ###:::''i:qli'"#l:1;Lill"i::::J#q
,'i.n 

",,ililTJ;"ilf 
i{:,?lHt;ff kl ru;',H?[,,m?....r1rqgamya dengan tirman_Nya, ; .t: 

: **6 ;. _,!r* .jr)

::;:;:f';::ii;:::;:::;,,:t!,: 
,::;:;:,,,,, 

i,,,,k,,=,iu- ,ff, 
",,r:.,,, 

,,1,\abi Saw pr, ,"_uli _.fr-tr'[* hal yang 
_sa]ra, teparnya atas' rJns lelaki pertrt brrncit ,r.* ,.ir,,rt rn ,iru crelrgan seorang gac,is- 

:: i:r?i#.,iT,: T#,"',#TI.u,,n u,,f , ii;, #na,rrnad
:',Llkulinya deugan .u--lr' ;:::"-:]:, P'l memerintahkan untuk

.r,,r..i.11 ,]j;.*-' 
rumput vang terdiri dari ';;;il',ffing dan

jt4 6vri) rJ1 se'u
.,,.seakan-ao"; o.,J^lftthnya 

Ka.mi clapari dia (Ayub) ,teorcutg yot.tg

I, *til?lf # ffi:J#l;#{}:.11,ii, xlrh *r iI ff il,;T;
-*':ll oranglain (istrinyz;.x*x Janan walaupun itu terkaii

l-:-"ikr, 
/ t.t t nt pu r ). rnaA o ptrk r r I /ahdettgun ittt tlcttt ii,il : "\ "t(/r r t rrntpttt)' rnaAo ptrkrr

. 

r n g g r t r t t r l. t r t n, i,t.,,,!,!1":,r.u .,, :,, 
n,t ( l ( r t g g u t. r,, ni p'n- iS e.s t t n g g u h n 1, r, rr r ri i' itii, r,i' i,T i.ii,i ii 

/ a n g g a r t

ctlalt sebaik-hnik t n-.r-. c _ -Orang 
_

Diatctlti'i,iir,i,ii-;;;,,:;:'";:,i;;;ii;:r,;;;:i|,ff 
,"1f,;,i!::-

Tuhonn.va).
taat (kepodct
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BeberaPa Orang Nabi Pilihan
(QS Shed [38]:45-47)

i!.#tb €* ;;'iC6;)i J.|3fi:i'G;;V et\S'+5V
@ )6i i;:"';Ar'; (v ff)i {@ ;lti de) Pq
Ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim' Ishak dan Yakub ltang

*eitpt,ryoi perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu \'ang

t f i g gi.' S ei u n g guhnv i Kom i t e I ah 
.m 

ens tt cikan m e r ek a d en g an

(menganug"rrhkoi kepada mereka) ctkhlak yang tinggi' 'yaitu

,ilolu mengingatkin (manusia) kepada negeri akhirat'

Sesungguhny-i *2,"ru pada sisi Kami benar-benar tennasuk

orcuTg-orang pilihan yang paling baik'

Lldzkur/ingatlahdenganalu-aluandanpujian,ibddana/hanlbo.
hamba Kami jamak dai 'abcl/hamba. Telah kita terangkan bah$:

penghambaunmur.rsiuterhadapmanusiaadalahsesuatuyangtercel:'
i.ui6toyu penghambaan manusia terhadap Tuhan adalah sesuatu yan-:

terpu.1t.

Ibrahimadalahbapakparanabi.IshakmerupakanhibahdariAlla:
ur,rkyusetelahdiametatsanakanperintah-Nyadalammenyembel::
arraknya Ismail. Sedangkan Yakub adalah anak Ishak'

Ibrahimtelahbe"rkatakepadaanaknyalsmail:,,Haianak..
sesungguhnya aku melihat dalim mimpi bahwa aku menl'embelillii '

iaka"'pikiikanlah opo p"ndrpatmult (es ash-Shaffat [37]: 1(.-

Ibrahim tidak *uu melakukan penyembelihan -sebelum 
r -

memberitahukanperintahitukepadaanaknya'Halitudisebabkan;'
tidak ingin bersikap egois, sehingga boleh jadi anaknyamenjadi denc'::

t"fuAuiyu SeUa^b 
-si 

anak 
-iidak mengetahui hikmah dib" I

penyembelihan yang dilakukan .ayahnya 
terhadap,O':1f; 

^'"ll*;* :,:
i;;il;"ffiki, i""r."va datam blrserah diri kepada Allah .-;
;;k"y" juga mend apat pahala' Tatkala keduanya telah berseruli '" -

yf ffi:f "ilff;:;'iK"^"{:##,X,?lT,l,iJ{,",5#LKru
'xi!"f:;rxl,",!,1,*;,if,iJrii,i"li-;,iii#l1,,r,lt"H::Wq
balasan kepada orang-oranT yiiT berbuat baik' Sesungg"hT -5
benar-benar suatu ujiin yan[ nyata' Kami tebus--anak iry aeySly tA
iembelihan yang bisar."Xami abadikan untuk lbrahim itu (nuiian I
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t,,3jj:,!L"f|::rT 
,orqns-orans wn1 d,1ng u,*,r,i ,j,,ttemberi i,iirroi"'*'altkan atas tbrahin ".' o"-*ilir'r,r, Kamis,"r,,rqsu1nl,Z'"*"'i, kepada orane-olan€. yang oi"-riu* baik.

1i,;1 
it,, i)'u,,'"|i,,ir1ff,I"Iffu,o!;f,!: k:ii ii,r "o\ii,on 

r,*i
'i::::.:rk orors-J*ns yans sateh. tco*i?,1 

tsl1A. seorons ttabi yang
dott 

,oros tshak. ai or7ni, ir)o'"!i;.,i!,!,t 
trmpahkan keberkirun atasnva

{,!;tiii"?6ij'{,,{:;;:;*,wi::;r,;::,";,T;;:;eff;
.. Lahinrya Ishak dilanjurkan densajl."h',T.atas perinrar, allrr., ;;i;;:;l Y:kyP hasil dari kepasrahan
:etap hidup'errat. ajr.rrr;#T#::J:irb.elih anaknya Ismail. rsmair

jJ,- fiff Hil,? " il#:q,*:#i, m.ri, # * r 

hT t # :l::nuh i,,, j,,,.;l; i5,:?,f3l,i.fn m.n.,k,i'ri,n',iiiun,, 
ru,*: e m perr a k u k a n n va,te.r, a aap k i, ;,ffi ,; ::l:i,fl i:i,I iff f [,.i,TJiii- ''ITLT ';::i;il0'o'r' "'i'p ,,,r;il,.,.r,r,,yu ,

- . i;ffi*[*;*X-"11",li',i'il[X,,il:'un' 
musl irn jangan 

d i r i ha r

n, o r, iy, li.;;' ;1 j,i i I l;l ; I n, T*li,':{fi , {ii f # ,:il-',ff
"r;. , 

siapa peiakunya. a*'#i, "],"]tang' maka yang ditanya pertama
^1ri, i,, o.,iil ;ffi*1ffi?'iX,[:,#J1r, ,,,il,, "0,,,?,',r, 

renru

i"T^:lili,jika. vang memur.rrnya ;;i,f'::' fenala keponakannya.

-,,il T, 
j,l, H [#: ai.i n*l d.e* jl!^,U :' j :l,tJ.:I#:- :,#

:;j;;::;*::::=:,::i:;:::,i*,;":;,","::,,';,,rbesar
. _tlr.tttr-tt-t?1u ),ang finggi. Aicti jamak d,a 

. ' rvt u*qlurt yang besor

_'.,]l tubuh yarrl ,"Irr, aiL.*rl."i.,l1l' l'.d( ,,ons!n. Tangan adarah

- . 'l::::ia, sepe-nr ucapank\\u...1*\o.t 
dtiadikan kiasan 

'intuk hasi\' .- :.:i$ rsussirt Nr\'r\ffi 
",)i'l))^*"*o*o'l 

\t\a\ sebagian'"*- :: Ttntwah/kekuatan, ..r..r"r,_.ji'CT -atau tangan maksudnva* " : ;, j t r t e r e k a, *{,"',Ili"i,;o'1,, f :T i';:t :;, 
" 
;, ) r """\ i,,, d i a ia s;::',^'::-":#^ojT,';#"0', 

jo.ql,;i?ffi 
;tr;:i,::['r:;f,#

_-*tr; dalam iln

;=_:r? Hrfu;l#fl[ffi -Til 
rmi:",::r ::#,ff:::rlta lebih dari sekedar melihar
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dengan mata, karena penglihatan tersebut akan menambah sinar

kebenaran dalam jiwa orang yang beriman'
Di dahulukan penyebutan tangan dari mata karena kerja yane

dilakukan oleh tangan merupakan hasil dari penglihatan mata'

Ketika manusia meiihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam raYa

ini, pasti akan mengarah bahwa Dia adalah Tuhan bagi semua, Penciptrr

,"*.ru, pemberi reieki bagi semua, sehingga hati pun lembut dan rba

terhadap orang fakir dan tergugah untuk membantunya. Boleh jadi kit;.

pun daiat mengalami kemiskinan seperli mereka sehingga kita temukar-

orang yang mau menolong. Jangan membenci orang yang punya dl:'

."*iliki, kur.ru kebaikan orang yang memiliki itu akan mensalr:

kepadamu. Hendaklah takut kepada Allah orong-orang 1'1;;'

seindainl,a nteninggalkan di belakong mereka anak-anak yang l('ttt';:'

yang mereka khaw-atir terl,raclap (keseiahteraan) mereka. Oleh .sebol' - .

'henctaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah ttt€t c'

mengttcapkan perkataan yang benar. (QS an-NisA' 14]: 9) Lihat juga t- :
al-Kahfi [18]: 82.

)\"r)\ Gf t P.".i[ti}.i 
tly sesungguhnya Kami telah rnettstr, '.

mereka dengan (menganugerahkan kepada ruereka) akhlak vattg ti, -':

yaittt selalu ntengingatkan (ntanusia) kepada negeri akhirat. s-a--
maknanya Kami berikan sesuatu yang khusus kepada mereka. Khil..: --
yaitu kekhususan yang dengannya mereka akan melihat s-': -

perbuatan berdasarkan kepada ganjaran akhirat. Dengan menginu,-- --

ini manusia akan selalu menghadirkan ketaatan dan rrle:. - --
kemaksiatan. Bila tergambar akibat yang dialami niscaya dia akan :=:-:
dalam ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan'

Muhammad bersabda: "seorang penzina tidak berzina l: 'rl
keadaan beriman, dan pencuri tidak mencuri dalam keadaan b:::-'*:-
sefia pemabuk tidak minum khamar dalam keadaan beriman -:T

Bukhari Muslim)
Mengapa pada saat itu iman ditiadakan? Karena mereka m:' -: '"r

dampak perbuatan. Lupa menyebabkan seseorang malas --:',J'l'

melakukan ketaatan dan terjerumus dalam kemaksiatan'

Kami benar-benar terntasuk orang-orang pilihan yang p';' - -;xm.

Maknanya Allah telah memilih Ka;bah sebigai tempat dan :-': - *q
pilihan, Ramadhan sebagai waktu suci piliian. Pilihan in: : -;rsl
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untuk dijadikan ,.01,*:1 r1p..l:b-*ggu 
7.n taOitujuannya adatah agartersebar kebaikan darilva.Dip,ih R;-udh- gebagai *utto ,u"r bukanHil'#li#?i|T, t.p,a" eii",, i,i,",, di buran Rumaor,un akun

agar ketaat,n Aonor iT:g* sebagai momentum unfuk menrhah rr;.;agar kehat an dapat a,.r*", "r#;ni-.rlffi 
##5ffHl,f;:strum yang dapat bertahan ar" irr,rrliilgitu juga ;i;;ffi;; ,"sul agarmereka dapat menanggung beban o"t*ri, a"r".-";j#'#'tluoun 

uagi
ffi1'#ffiI][.o]]|'u'gu 

-dun 
r'"n" er"" tersebarnya k;;[", ruhan

:t\r pitihan hal ini menunjukkan bahwa bukan asar p,ih, akantetapi dipilih dari pilihan_pilihan yang terbaik pula.**x

-,yAr 
(QS Shed t38l: 48)

@ r6'i G.k W 6 --1b 
t,, ;t f"GIngatrah akan Ismair' ttyi,o'aon zutyifli. semuanya turmasuk

i a r ena di antatr a, i u-u, ou vu,e 
^.,,rX{# r,#dlli X*:::-."?iTIl

.,i:: iil:fl;,?::;,a sebagai r,"Lu" air"n.r1,*,ir.r, s"-.ntara Nabi,.n,r.upu,il*,dltl1ill,?,,i,ff 
TT,,,fi :T;f;,T,;*":;iliff

- ff #,,t*1ranya. 
yang p"r,i t.r,e"?ma ini ad,atattmanusia pitihan

(rngatrah kisah) rsmail, rdris dan Zulkitli. semua mereka rcrmasuk'''ing-orang yang sabar. t<omi ,"in'*"*orukkan mereka ke 6aram. ;, t rrt at Kami. Sesungguhny, *"r"t i'r"r*^u,f orang_orang yang s ctle h.. 
-. 

at-Anbiyit, 12tl:,85_86) S.t.ii;;o,, diseburkran O.i,,n akhydr
- -. dr sini disebur 

^.,:n,*rn 
,.r;;_;;;; sabar dan orang_Jrang sateh.=:uk tiga sifat ini Allai -";;;#'....ku r.. ourud rlhmat_wya.-;.-re,' alasan ini nura ,,ry";;-;ffi menyatakan Zurkiri ad,arahi ,ql[ix;X"r;'l' oi"1'tf i" *;' dere,an p,,u .,,,i

-':u rru ilyas ireilwa-Zulkifli 
hidup p'd, mrru irli"'irvrr. pada

--. ,,ah ou,,,;"-:J*T""*' sT:o,rans sebagai p"rgg"",: a daram
- :, i ?h u.,1uru, .u;'X,,l"iffi o:,'J1,0fr:ilj?.fti*,,f;;;ru*
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tigaperkara:Puasadisianghari,salatdimalamharidantidakmarah
SIut airurrya kepada umatnya siapa yang memiliki tiga sifat itu' maka

Zulkifli berdiri dan berkata: "Saya'"

PerkarainidilaksanakanselamatigahariSecarabertrrrut-turut'
Zulkifli berdiri dan mengatakan ia .uttp., untuk melaksanakannya tiga

kali berturut-turut pula."an'i*yu, Ilyas mengakui Zulkifli memllilc

keinginan keras untuk berdakwah dan memimpin umatnya. Ilyas pun

*.niungLutnya sebagai pengganti' Dari kisah ini kita mendapatkan

bukti kedua bahwa Zutnnl seorang rasul yaitu bahwa I1r as

mengangkatnya sebagai pengganti' ,. 1--

iaui"" p"rrdapalyarrg menyatakan bahwa dia seorang hamba saler

dun gema, berdakwah, kaiena iia melihat kerusakan yang telah teqac-

di tengah-tengah masyarakat dan tidak_dapat diperbaiki kecuali meial"-

pemiripin dol, -"ru.u dirinya memiliki kedua bakat itu (adi1 da:-

fllutr*u;, maka dia mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin d':

*.r"t u pun setuju. O.rgun demikiaq menurut pendapat kedua ':

Zulkifli bukan rasul, tapi tiamUa saleh yang suka mengikuti manhaj n::

ib"l.r-.ryu sebagai dasar untuk berdakwah kepada umatnya'***

Pahala Bagi Pengikut Nabi-Nabi
(QS Shed [38]: a9-51)

(@ UgIi ?4,fr ei *@ yg'rA'tt;t:\Lrr5 t i
@) -;fir {g )6>1, W SrLi A.j*f

Ini adalah keiormatan (bagi mereka). sesunggtthnya bagi ot'ot\!-

orang yattg bertah,ua ieni'-b"nor (disediakan) tempat kenba' '

yong"Uoik, (yaitu) sLrga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka bcts'

mereka, di dalamnyi *e'eka bertelekan (di atas dipan-dipart

sambil meminta bttah-buahan yang banyak dan minuman di str'.;'-

itu.

Kisah yang telah Allah sebutkan pada ayat sebelum ini dar ' -:u

para rasul, *.*fuU, pelajaran bagi umat berikutnra :::m
'-.ng.*bun misi dakwah''Demikian juga dalam menghadapt :'-1
yarrf tert uOang kurang beradab terhadap mereka de1qa1 cara ir-':' t'3

hati dan perasaan batkun fisik. Allah ingatkan hal ini.kepac' ."*n

Muhammadbahwaapayangdialaminyasaatberdakrvah':":ani
kaumnyaberupa""**t'u'dansiksaanbukanlahhalyang':':-"m
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pertama kali terjadi. akan retapi telah diarami oleh para rasulsebelumnya. Muhammad adalah niui.r.t rlir, ,rri u#.p.nr,rp. ,rkucobaan yang dialamiry" ;;;il.;ir, u.,"1 Jr;iffi."::; aan para nabi
;:ff-:ilJio,f fli, :'i i'i 

-al 

"'" o'', p. r,i,,#""" n" i'.,.i ng,,u n j uga
Mengapa 

'T1' menolak ajakan 
_para rasul? Karena merekamendapat keuntrrngan du.r t.r..dJryu ti..u.utu, our'i.rrutsiatan di

,,'.t}.ffil::tr?,:,*"J:.x;,:l1#J"-'mpaskerusakankemaksiatan
.k 

al i,u,i,i-- - " ",_p 
if r.. ur.. r uiu;, TN1 l,JH::,onX? m-: i*:til

hT;o&:,.." 
p",v,..uun 

-ffi;; 
beriiu o* p"rgikutnya pun

Selain siksaan fisik tuduhan rasul 
;elaqai pendusta, penyihir dan

;1.i,'J,ff"il,*,,':l:,ll r"' 
",.[i' i'ol g' uii,,l r,r,,i,r, uru,. u,,,

rnerupakan bukti 
rasul lru' namun sikap dan ,irartrr- mereka ini

clari kaumnya. 
bahwa dakwah yang disamp"it* ..roapat respons

qu 3;j 4_ ,;y: clan sesungguhnya bagi orang_orang yangnertakwa benar_be,nar . f disediakanl' tempat kembali yang baik.\laknanya, tempat t.-t"rl v"rg"f,'uik ,uut beftemu Allah di akhirat.
,iil:#:,rr::sikan tentang 

-kisih 
ur.i,i.ut o* *"r;".",f,,,.rr*u run*

Pada ayat ini terdapat dua.anugerah kepada Nabi Muhammad.

_,1,r*.,;,.,::::*,o.,ipur 
lara ;i ;u- ,,"rra, pahara surga _6;A 

011

-;,;- 
rebrh dari pelipur lara, ad,alah penantian pahala *.*. i,

Husnu ma'ab merupakan redaksi vi,.,o rlono + A:-^t-

,:T ", 
maku p u Ja aya t b eri k ur,, i 

",l 
r,r?lt, .t'#rfirr'l3ilrr. :f :?

'-rvjtrr i+i 
"rtJfr 

a'ti, ot; $aitu) sur,o .A,1,, .,.,,._ ,^....
.4,rtkctbasimereka,f 

lf 
-rr[""iloY'f 

*rin:*:;:rroir"r:,:,,::;;.:.kan-akan 
hnsnu ma,g! itu lOat.a'lyr_, ,Adn. ,Adn artinya kekal

' :.k pemah punah dan tidak_jugu p.*u"' ab.is. Disebutkan dengan aon' ::-na jctnnah/surgatkeo,,r. xrlldmu#oi dunia bersifat temporal dan:r.entara. Bajk karena dia mr.nuh akibat diserang bencana,. :lttgguhnya Kami tulah *",r[ri]*"*rr"lro {musyriklin Mekah)
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sebagaimana Kami telah mengnii pemilik-pemilik kebun, ketika merekct

bersimpah bahtua merekct stutgguh-sttngguh akan memetik (hasil) ma

di pagi hari, dan mereka ticlak rnengucapkan; "lnsyaa Allah", lalLt

t"iui itu diliprni malapetaka (yong datang) dari Tuhanmu ketikd

ruereka sectang tidur, makct jatlilah kebun itu hitam seperti malam yattg

gelap gttlitct, (Qs ut-Qulam [68]: 11-20) Ataupun pemilik jannah itrL

mati, hingga meninggalkannya untuk generasi berikutnya'

l-rr1ilr 'd '1t# 
yang pinttt-pintunya terbuka bagi ntereko

Mtfottalg arlinya sangat sering terbuka. Siapa yang membuka pintLr

suiga? Boleh jadi dia dibuka oleh penjaga pintu dari malaikat saat

-.iihut penghuni surga datan g. Sehingga apabila mereka 
-sampai 

l-;.

surga itu siang pini-pinntnya telalt terbuka dan berkatalah kepo,i-;

meieka penjaga-penjaganya; "Kesejahteraan (dilimpahkan) otosnttt

berbahagiairi ti*t t iaka masukilcth surga ini, sedang kamu kekol ';.
dalomnl:a" (eS az-Zumar [39]: 73) Seperti yang sering kita lihat c.

hotel-hotel berbintang, di mana penjagaan dan resepsionis menyamb'"-

setiap tamu dengan senlum di muka pintu' Setiap tamu yang datar":

mereka pun membukakan pintu hotel itu bagi para tetamu'

Atau terbuka otomatis saat penghuni surga berniat ingin masr.rk .:.

dalamnya. Ini hampir sama dengan pintu otomatis terbuka saat or::.=

dekat dengannya dan tertgtup secara otomatis begitu orang terseb -:

telah masuk ke dalamnya. Hal ini dapat dipahami melalui finnan Ali'-
sekiranya bukan karena hendak ntenghindari manusia menjacli 1," -

yang sattt (clalam kekafiran), tentttlah Kami buatkan bagi orottg-oi -. :
'r-on"g 

luo,i, kepada Ttthan ycmg Maha Pemurah loteng-loteng perak '.":
rumah mereka dan (luga) tangga-tangga (perakl yang tllr t' '
menaikinyct (QS az-Zukhruf [a3]: 33)

Selanjutnya, Allah menyebutkan kondisi ahli surga dengan !i -:-(-

di clalamnya mereka bertelekan (di atas dipan-dipan) m3k>1..: -
penghuni surga bersandar di atas dipan-dipan yang dibuat dari srttr'. ''
ian gntuk menyempumakan nikmat, maka dihidangkanlah makan::-' ' :

minuman.7';.:ift'",9.rusambilmemintabuolt-..,-
yang banyak rlan minnman di surga itu. Hidangan disajikar s::r
denlan ,.l.ru bahwa makanan pokok telah tersedia terlebth j':r - *
Dalam ayat ini disebutkan: Bnah-buahan dari apa yong ilt€ttt. - '

dan daging btu"tutg dari ctpa ))ang mereka inginkan' (QS a1-\i''- -:
[s6]: 21)
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Di daiarn surat ar-Baqarah drjeraskan bahwa buah_buahan di akhirat

i,ffi,'r.x, l, f,'#r; 
"*dL:;T:L 

J,lii_::,,,*SetiuD ntpt.pL,t .t:L^.-:setiap mereka ;;i 
'-"'*"'"4rr oenluK o?' *1Tu tapi rasanya beda.

I ;"J : r, 
" 
_ ;: 

; i [ "' :.' i i ; j ^? { 
:r 

u 

;: :',!;;;';, r:i; : ; i; : :,f, o,j t,
; : ;:;i; li * ;1 i? 

: ;: ?:;|i ; ? : :! :; t,,: : ;; :, i:,!r : ;: rji ; ; : i ; :
Setelah pcnghur .

,T*-+e;,fi ;il.iti{i{,ry#i:il,.!:ti*",1iffi "lsJff i.l:;::il,,:;o:J,X;ti;]'r''- ula,J,,iffio,,., oreh karena iru Arrah

.,, 4 - . -tHn::,:'r" 
s2-s4)

os&y u ri:r .j 35 *Ai 3U;*.; W(g) 16 o t c Grr.j(,, .2,\,
partasi,si*"r,;;rrror-u,'inil.,l)))0r,7,?){irr,,r,

po n da n ga t t n.va. t lu tt r" boya,-,";:,; ;;; r:,Aepaclontttr p:o,n no, i bet.hisab. ,nr,',-t!'.11h 
apd ).'ang drjctryikttn

b e n i r r e z e k i a,, i d *7 r;::; i,Ir; ! ; ) ;, :: ; : { :Xh 
bL n o, _

-''.ri -!At Jr..".at! (acla birjoa

.;!;Wwt;,"1:^tri'#r7,;{:i;!;{;i-;:'::,^:,H0,,'iti,
:.i J{,[:',' * ru * m ;,T*t ily i::d i# :,f T:1,;.Jur:;
-lf"'u: walaupun sangar demrawan d:I::g 

diminta kepada ,"aritu.
;'rPa sa.va, tentu dia ,ia"* J.p"r;il::'i^;1lt"b:.i apa saja r..puau

\"rrena dia tidak rela istrinyJd#;i#erl rstnnva kepada orang 1ain.

':ir,., 
dan sifatnya di akhirat. orang lain. Inilah sifat mukmin

helmanan yanS
- --:niliknya. n u, I 

teguh memberikan keulamaan lebih kepada

,;;Nr:l,l;hixi;{ix;H,*liT,r,',1i,=:#i1,T:xr;:- -:'l:0311 clnta iru- untuk diberit rn t .ouila,rstrinYa 
malnpu" mencabur- :13 tidak ,nembawa isrri o,, r..rri,11t,ixliTXIl,xll,?[J:#:
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yang kamu sukai, agar aku ceraikan dan kamu dapat menikah
dengannya."

Makna atrdb/sama dalam kecantikan, usia, di mana tidak ada

keistimewaan, dalam hal ini yang satu dengan yang lain semuanya
cantik dalam usia yang sama. Mengapa? Agar mata kita puas dengan
apa yang kita miliki sehingga tidak membelalak melihat wanita/bidadari
lain.

7'4t ;'l. tisi v ia inilah apa yang tliianjikan kepaclamu pada

hari berhisab. Janji ini dari siapa? Tentu janji dari Zat yang mampu
melaksanakan seluruh jarli-janji-Nya. Dialah Allah yang Maha Kuasa.
Maha Bijaksana, Maha Menang dan tak terkalahkan.

Manusia terkadang berjanji dan bemiat baik untuk
melaksanakannya. tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk
memenuhinya. Sedangkan Allah Yang Maha Kuasa tentu mampu
melaksanakan seluruh j anj i-j anj i-Nya.

Maksud hisdb adalah perhitungan bagi muttaqin, karena hisab rtLr

berlaku untuk mukmin dan kafir, taat dan maksiat. Perhitungan ini bag-

orang yang beriman karena mereka akan mendapatkan tempat yang

balWhusnu ma'ab yaitu surga.

)A q i C A"1; i^ ,sy s"su,tgguhnyct ini adolah benor-benar t'e:.-

dari Kami yang tiada habis-habisnla. Semua yang disebutkan di at..
adalah rezeki untuk kita sebagai rnukmin yang bertakwa. Ini merupak..:
ikrar bahwa nikmat yang akan diperoleh itu bersifat kekal dan tic",
pemah terputus, karena kita dapat merasakan aroma kebenaran t::
Tuhan. Kita pun dimasukkan ke dalam surga berkat keyakinan t;--
Tuhan itu benar.

Setelah Allah membahas tentang orang mukmin yang bertak'.',,
Kemudian Allah memaparkan tentang orang-orang kafir yang sesat. - - '

Azab Terhadap Orang-orang yang Menentang Nabi
(QS Shed [38]: ss-s8)

1:6 @ :(4y* q44 ii; @ jv l i;"\6i,
t :;i.K e-?\;r't' '3*ji;;biL
\:::,/ gJ

Beginilah (keadaan mereka.). Sesmgguhryta bagi orailg-ot't
yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembuli .'.;i

I

\')-,
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buruk, (yaitu) neraka Jahanam, yang mereka masuk ke dalamnya;maka amat buruklah Jahanamiru iOogoi ,"*pr, iiriirt. Inilah(azab neraka), biarlah mereka merasakinnya, i*iouriio mereka)air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Azab yang lainyang serupa itu berbagai macam.
Hdzd/ini menunjukkan kepada pembahasan yang telah laru bahwabalasan untuk mukmin yang bertakwa adarah surga. s.b"il;;-'^tr;

,7, I a,btu. clan sesungguhnya bagi orang_orang yang clurhaka
benar-benar (disediakan) tempat kembari yang buruk, amat buruktempat pulang dan kembali mereka di akhirat tefai.Beda dalam ayat.seberumnya, Arah merincikan dengan redaksihusnu ma'ab, maka.Oj, rtll..1r, Oln.rir.it""'i."** 

""rrO" denganfirman-Nya 3q-Jr ./, ew" -{az goiu, neraka Jahanam, yang
mereka masttk kn 

'tolo*nya; maka amat burukrah Jahanam itu sebagairempat tinggal. Makna mihad/buaian adarah *,"pu, ,iJu r bayi yangdibentangkan agar dia dapat tiar, ,y.ryuk. Dalam hal ini bayi tidak ikutmempersiapkan buaiannya. yang ;.;p..:;pil; ;;ffi "i.rgurrlrnyu.
Begitu juga halnya dengan p"rZ"rrruti tidak mempersiapkan neraka,mereka hanya datang dan menempatinya. Jadi, digunakan istilah buaianJr sini sebagai bentuk cemoohan ,i* .;'"f.", 

""r"?"rg_"*rg kun, i,r.'is*i: '* ;i:s r.ra rnirah (azab neraka), biarrah mereka
"terasakannyr, (**,!:::."::::!r) air yang sansat panas ctan air yang;trtgat dingin' Hamim./air y,ang sanga't amat panas. Ghassaq/air yatlg
''trtgat amat dingin. Apakah siksa selesai dengan h";,;;";n ghassdq':i? Tidak, atas mereka masih diberikan bentuk siksa yang rain. ;a yT1
l;ri dk3 dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam. Di:rr?r3 azab lain yang serupa dengan itu ialah muhr/air dari besi yang:. :ndidih yang menghunguikun.

sltelah diterangkaa lentang barasan bagi mukmin yang berrakwa-': akhir pedalanan kaum kair yanj sesat Seranjutnya A,ah ingin-.:mbedakan 
antara befteman dengln irrt i,, y"rtL;ii,;, tun. yung:.rlt. Berteman dengan mukmin akan menolong menuju kepada, ::laran dan kebaikan, sementara befteman dengan kafir yang jahat-,. :t mengajakmu kepada kemaksiatan.

{k}imya, orang baik akan *"-rt dan berlerima kasih kepada
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kawannya yang baik yang telah menolongnya dalam kebaikan.
Sebaliknya, orang jahat akan mencela temannya yang jahat yang telah
menyesatkannya dalam kemaksiatan. * x *

(QS Shad [38]: 59-6r)

i i\Jd6@ ,$\$\a ifbv;{?'#'e'n
\:is v (i ; t \j6(a 3,:3i,4v 

"#i ;'-\ K.v;
@ ,5( o-6.+61iit';

(Dikatakan kepada mereka): "Ini adalah suatu rombongatT
(pengikut-pengikutmu) yang ntasuk berdesak-desak bersama

kamu (ke neraka) ". (Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang
durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka

karena sesungguhnya mereka akan masttk neraka". pengihtt-
pengikut mereka menjawab: "sebenarnya kamulah yang
menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah

Jahanam itu sebagai tempat menetap". Mereka berkata (lagi);
"Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke
dalam azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya dengan

berlipat ganda di dalam neraka. "

Ayat-ayat ini menggambarkan tentang peristiwa di hari kiamat rar_;
terjadi di antara orang-orang jahat yang saling tolong-menolong dal:.:
kejahatan dan sepakat untuk menyebarluaskan kejahatan itu. Dai.:.
dialog ini terjadi di antara tiga komponen yang saling terkait. Malari.,
penjaga neraka, pemimpin kaum kafir yang terlebih dahulu datan_s ,.
neraka, para pengikut yang telah disesatkan.

Malaikat berkata: '"<, "d Ly ,S ini adalah suattt r.ontboi.:.,.
(pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak bersama karnt, ) ,
mengabarkan bahwa para pengikut yang telah disesatkan akan r_;:*,
neraka untuk menemui mereka. Muqtahim artinya masuk den_ean .. _ *
dan tergesa-gesa. Tapi bagaimana mereka semangat sekali untuk ir.;:;
ke neraka? Jawabannya, mereka tidak masuk atas kehendak diri s- ---"
akan tetapi mereka masuk secara terpaksa. Pada hari merektt ci:.i ":
ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya (QS at-Thirr [52]: 1 -:

Kenapa pemimpin kaum kafir yang telah terlebih dahulu r ::-.,r,
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neraka berkata kepada pengikut: ,tjt rriA gl g ey ,l tiadalahucapan selamat dltanq kepada mereka karena i)rurggrnrya mereka

;"ir;^:X:^neraka' 
ilaut uJu ,",,pur bagi rarian,'?iout ada pula

Inilah kondis.
penemananr._rji1fi",,HlJffi r;il,#f il#,#il:?,fl :i:i;:
ffi,,.|r:'*'u* 

melaknai ,"i* 
^'d,,t*t 

aun |u,rf'^iiilr,i melaknat

Rombongan besar yang masuk berdesak-desakan pun menjawab: ,frtt?,-4 gJ ;r*,ri'n i tG"t,l.ei snb"nornya kamulah. Tiada ucapanselaruar datang brgimu, karena kamurah .yang menjerumuskan kami kedalam azab, maka amat burukrah Jahanam itu sebigai tempat menetapberupa kekafiran dan ker"ratan-' Kalian ,.f"f, 
-_.rcurigai 

danmenyesatkan kami sefta menuntun kami k"pudu ;kh;; r.rg;ahit ini.'ttit o! maka amat buruklah Jaha
r.angterahmenempatkankamiou,^",'l!{u:-:,L:::fr:".tempatmenetap

_ .t6l € ui-> (t;i> 6\e *a a g ,ij;;i-;';;";;"i)ir,,, (tagi). ,,ya
Tuhan kanti' barang- siapa yang menjerumuskctn kami ke claram azab inimoka tambahkantcih ;;;';;;;;;;;';"rr,, bertipat gancta cti datam'reraka' " Da1am av_at lain eir"n *."ggambarkan kondisi kaum kafir.,ttereka berkata;,1y, irirr"l)'*r,*ii;r,ngguhnya kami rctah menaati.oentimpin-pemimpin dan pn*hnror_rn*i"roi lrr*i, it, mereka"ttttyesatkatt kanti crar,ijaratt q)(tng o"*r1,, irTrill'ii*,'',',mpakanrah'epada mereka azah rtia ttrtiiiri irriutukrah mereka dengon kutukonartg besar". (eS at_Ah zeb pil: ai_i|l"

Mereka memint,
: :r e reka,. r, r,,.,, i i. ltil.i}:1l,;H iH_, i;[:,*ffi J l. ]l?ll;,ii:ilirereka lakukan mendapat uururur. luai, tentulah pemimpin mendapat'rksa lebih pedih dari n"9" ffik;;;*s dipimpinnva. Alrah tidak:renviksa lebih dari sewajarnva. i;;;"i" disiksa d; i;i iipu, ."rruitengan dua kesesatan yang mereka lakukan.

Ei 6#)"i e( krr"ro kantulah yang merlerumuskan kami ke clalam';--'t6 dengan tipuan dan rayuan serta mempermudah jalan kesesatan.Di dalam ,rru, 
]r,,1 

affan menjefrrt* bagaimana antara teman''ling lepas tanggung jawab satu sama rum. gaiitrt[a";ng_orang
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yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan

mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka

terputus sama sekali. berkatalah orang-orang yang mengikttti'
"seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kanti akan berlepas

diri ctari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kanti."
Demikianlcth Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatantn ti

menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan ke luor
dari api neraka. (QS al-Baqarah l2l: 166-167)

Sama halnya dengan setan yang berkata kepada orang-orang yans

mengikuti raluannya. Berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telai:

diselesaikan; " sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu jattt.

yang benar, dan aku pun telah menianjikan kepadamu tetapi ak:'

menyalahinya. Sekali-kati tidak ada kekuasaan bagiku terhadctptrtL,

melainkan (sekedar) aktt menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruankL,

oleh sebab itu janganlcth kamu mencerca aku, akan tetapi cercalu):

dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pt,'.

sekali-kali tidak dapat menolongku. (QS IbrAhim ]{:22)
Inilah akhir kisah pertemanan dalam kejahatan selalu berakh':

dengan permusuhan dan caci maki. Sementara pefiemanan dala::--

kebaikan di dunia akan langgeng sampai ke akhirat kelak. Teman-terti.;'

akrab pada hari itu sebagiannya meniadi musuh bagi sebagiart.t';''
lain kecuoli orang-orang )'}ang bertakwa. (QS az-Zukhruf [43]: 67)

Kemudian penghuni neraka melihat cuplikan lain dari kehidup'-
mereka.***

(QS Shed [38]:62-64)

"i uA"#I{t @ rttvi C {-;: K {c,
ra\ ,6i, ;A ?G3L ei.l O ;jli'# e,
':J/ '- v-

(Orang-orang durhaka) berkata: "Mengapa kami tidak melihat
orang-orang yang dahulu (di dunia) kami anggap sebagai orottg-

orang yang jahat (hina). Apakah kami dahulu meniadikan merek';

olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?

Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, (yaitu)
p ert en gkar an p en ghuni ner aka.

Para penghuni neraka berkata: 'lrr.t ,t; I r;j U \i'i'1 dan ro':
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ot'tulg durhaka) berkata: "Mengapa kami tidak melihat orang-orang

1,cmg dahulu (cti dunia) maksudnya pengikut Nabi Muhammad yung (f

tr;\t S naltr; kami anggap sebagai orang-orang yang jahat (hina). Hal
yang sama pernah dikatakan kaum kafir terhadap Nabi Nuh. ,,Kami

tidak meliltat kamu, melainkan (sebogai) seorang ntanusia (biasa)
seperti kami, dan kami tidak ntelihat orang-orang yang ntengikuti karnu
melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas
percoya sajct, dan kami tidak melihat kamu memiliki sestrutu kelebihan
apapLm atas kami, bahkan kami yakin bahw*a kantu adalah orung-orang
vang clusta ". (QS Hird [1ll: 27) Hal senada dengan perkataan kaurn
kafir Mekah terhadap pengikut Nabi Muhammad dari golongan hamba
sahaya seperli Khabbab, Bilal dan yang lainnya.

Pemimpin kaum kafir melihat di sekitar neraka dan tidak
menemukan orang-orang yang hina itu bersama mereka hingga mereka
terheran-heran. )t;\ A d3r,.; & \Q; s-t I r:i r; mengapa kami tidak
ntelihat orang-orang yang dahulu (di dunia) kanti anggap sebagai
orang-orang yang jahat (hina) Di mana mereka? Kemudian mereka
kembali sadar diri dan berkata: t7 $E":O;i apakah kami tlahttlu
ruenjadikan mereka olok-olokan Kami katakan mereka hina padahal
mereka tidak hina. Maka, akhir hidup mereka pun tidak seperli akhir
hidup kita.

]Uilr & *t:ii ataukah karena mata kami tiflak melihat mereka?

maknanya mereka ada bersama kita di neraka, tapi mata kita tidak
melihat mereka. Demikianlah prasangka-prasangka yang disampaikan
kaum kafir berlanya dan menjawab sendiri pefianyaan yang
dilontarkannya.

,r;Jr Jiri ?* 'A q1 tl sesungguhnya yang demikian ittt pasti
rerjadi, (yaitu) pertengkaran penghuni neraka. Penghuni neraka pasti
saling bermusuhan, karena kondisi mereka yang saling menuduh
menyesatkan. Tentu hal ini menimbulkan caci maki antar mereka.
kemudian siapa yang mengatakan mereka bermusuhan? Jawabannya,
\llah sebagaimana yang dijelaskan-Nya: Tiadalah yang mereka nanti-
rtctrttikan melainkan (berlakunyo) sunnah (Allah yang telah berlaku)
i;epada orang-orong yong terdahulu. (QS FAthir 135l: a3)

Selanjutnya, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad
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alasan. * * *
(QS Shed [3sl: 6s-66)

,>. ya\3j {@'): ;Wgi'fii $; $l [r('Z* a qS

@ F,i()figi+(,e;*v
Katakattlah (ya Muhammad): "sesungguhnv-a aku ha-nya 

.seorang
pemberi peringatctn, clan sekali-kali tidak ada Tuhan (yang

berhak ctisemiah) selain Allah Yang Maha Esa dan. M.1ha

Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara

keduartya yang Mahaperkasa' Maha Pengctmpun'

Dapat kita pahami dari ayat-ayal ini berdasarkan dari apa yang

tertuang pada awal surat ini, bahwa pengingkaran kau]n kafir terhadap

NabiMuhammadterkaitduahal,tatrhiddannubuwah.nlerekaherat:
karenamerekakedatanganseorangpemberiperingatanhclsul)dal-.
ko,to,rgon met'eka; do,, i'a'g-orang kaJir berkctta" "Ini adalah seor(ttt!

ahli sihir yang banyak berittsta". Mengapa ia meniadikan tuhan-tuha'.

itu Tuhan Yong ,otu ,o1oZ S"'u'gg"l'i-vo ini benar-benar ,suatu 
ha'

'yorg 
rongrt m"engheranian' (QS StraO [:S]: 4-5) Mengapa Alqttrart it"

'clitirunkin kepailanya di cuttara kita? " Sebenarn,a mereka ragu-t'ut'

irrioarp ,llqiran-Kt,, dan sebenarnya mereka belutn merasakan a:oi"

Kr.r. (QS ShAd [38]: 8)- 
Aiut yurlg titu'kaji ini membantah mereka dan memperbaik.

kerancuan otak rr.r.ku. Pettama, Dia berkata: "Katakan $'al-i'

Muhammad,tugaskuhanyamemberiperingatan.,,Disinidipilihtentani
p.ti"g"rrrpaaatiatiabertugasmemberikhabargembiradanperineat::
Karena pembicaraan di siniterkait dengan kaurn kafir, maka perineat,:

sesuai untuk mereka.

Dalammasalahkedua,Diaberkata:.,sekali.kalitidakadaTui.";
(yorg i"rhot dir"*-ioij'sela-in Allah Yang Maha Esa.dan JI';:'.

'il"|n-soiolrlron. Tuhan lingit clan burui dan apa y""s 111 
di ortt'; '

keduanya yang Mahrap",io'o, Maha Pengampttn " (QS Shdd [38]: r:-

661*x*
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-.1itt: ,.2: 
(QS Shed p8l:67-70)

;!tryr )u! *, J. oft tr S;-r,"ai <i,,4rg:; j,
@ Uii'c' 

-a' ifi)uj.ryq) til* :y
Katakanlah; ,,Berita 

itu aclalah berita yang be.rar, ycmg kamttb e r p a I i n g rt a r i p u d a n y u . A k u,, o i u,, 
"ai 

p ; r;;i;; 
" 
r' ;, ; r a h u a nsedikit pun tentang ar )nah'ur n:la 1*otoikat) itu ketika merekaberbantah_bortoior. Tictak ai*ot yut o, kepa,aku, melainkanbahwa se,sunggtthnyo oku honio,io,tr ,".o,ong pentberi peri,gatan

Naba,/beri,, 
1,,r:_!::;;:;;' ;, 0,,,* peristiwa yang sesauitlengan kenyataan. Tentang' ririin .*1r-* salirg bertcrnya_tanyct?Tentang berita vang 

.besar,iqs "r-N"ba' [7g]: t-21 bisebutkan akhiratdengan berita bl.ur aun p"riig #J;; har itu terkait dengan kehidupandi dunia dan di akhirar. iprbiir^;;un*,u mengikuri aturin hawa nafs,dr dunia, maka kehidupan 
- 
arri" 

'lrr 
rnem,iki baras dan bersifat'crnporar. Kerak di akhirar setiap orung akan disiksa crengan api neraka

:j:;,9..,,r0, 
berkesudahan akibar aorui-ao* yang mere[a lakukan di

Untuk itu manusia harus mencurahkan perhatiannya untuk perkara;enting seper-ti i!i' -un^iu 
--t-ur-ri, 

menegaskan terlebih dahuru::rruannya dalam hidup ini. Tujuan yang tidak ada tujuan lagi'esudahnva' Adapun tujual vurg'oiuuriirv; -;;ii, J.*iiti tujuan,^Lrkanlah disebur ruluan ,tfr" Jilrr"l,ri s.U.ru*v.. irpi ia tujuanr-nrenlara untuk nrera.ih tu3uan yang lebih tirggi. , , ut)

Contohnya, pelajar belajar ,'r;r"rrv" agar dapat masuk SD,i;.sLiksesan meraih ,r]y1n Oi S'O _.ign"nr",rya untuk masuk SMp danS\IA hingga pT, terathir dia p;;;;; gerar Doktorar dan mati. Mati:u sendiri bukanlah t,1uan ukl-,i., trr.r" -di 
sana ,rrurih ilu ,r.gu oun-':raka' In,ah tuJuan.rtt i. y"G' tid; ada tujuan setelah itu. karena._irga dan neraka kekal dan uUuOf 

--^-

Oieh karena itu,. Allf mengingatkan kepada kita melalui Nabi''lulrammad 'J*f )e"&i;+t i; Ji karakantah; ,,Berita 
itu adatah'., i1y Wng besar, yang kamu berpaling clarinya. ,,

Kata mu,ridh/beryating tu.""u--r.r.orurg telah memberikan: 'rnsgungnya' Kemudian Arlah henaak menegaskan bahwa Nabi
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Muhammad tidak mengetahui tentang gaib. i1 ;r;1r lf,Ju f 
"q ;.oG C

'a;,*;,;" 
Aku tiada memptmyai pengetahuan sedikit pun tentang al

mala'ul a'la (malaikat) itu ketiko ntereka berbantah-bantahan. Terkait

dengan perdebatan atau dialog yang terjadi antara malaikat dengan

Tuhan tentang penciptaan manusia. Mereka berkata: "Mengapa Engkau

hendak menjadikan (khaliJah) di bumi ittt orang vang akan membuat

kerusakan padarya dctn menumpahkan darah, padahal kami senantiasa

bertctsbih dengan memtji Engkau dan mensucikan Engkau?" (QS al-

Baqarah [2]: 30) kecuali gaib yang diberitakan Allah dalam wujud

wahyu. o ,: tji L"ri ,l ;l €-y. Jl, ticlak dirlnhyukan kepadaktr,

melainkan bahwa sesungguhnya aku hanl,alah seorang pemberi
peringatan yang n1tata ".

Maknanya, Muhammad mengabarkan bahwa malaikat berkata

ini...itu, dia juga yang mengabarkan bahwa penghuni neraka saling

berdebat. Jadi. kabar itu adalah benar.

'* \l seorang pentberi peringatan )'ang m'oto artinya, wadib

jelas. karena pernbahasan ini terkait dengan mukmin penerima kabar

gembira, tapi untuk orang-orang yang melawan maka sesuai dengarl

mereka adalah peringatan yang jelas agar dapat menghindar. '<**

Adam dan Godaan lblis
(QS Shad [38]: 71-74)

@ i;;ri-L';<4it ''#@ trFirr'\;i sj,t
r@ cr#i', ;g'i%,;t);) L-

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat:
" sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah",

Maka apabila telah Kusempurnakan keiadiannya dan Kutiupkatt
kepadanya ruh (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu tersungkur

dengan bersujud kepadanya". Lalu seluruh malaikat itu bersujtrti

semuanya. Kecuali lblis, dia menyombongkan diri dan adalah di,i
termasuk orang-orang yang kafir.

Perkataan ini datang dari Allah kepada para malaikat dalam be:-:-r
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berita, tapi mereka memahamin ya daram bentuk konsurtasi dan mintasaran' untuk itu mereka pun mengeluarkan pendapat dan memberisaran' padahar mereka harus paha,i uuhru b;.i;;;g disampaikanAtlah itu sudah finar tidak ,au'r"riri,;;;;i*'liJffiu,.un 
denganredaksi penegasan d_e ;i sesungguhnya Aktt akan menciptakantnanusia.

. Masalah penciptaan manusi a de 
.

k a rena,..r, uain g' a ir. u, t or ri il * n J,tir'j#; # :,rr;l, r.x:.::Tilff ;liat atau aari telbiku.. rur"r'-olinul ,""uru jernih sebenarnya semuaunsur di atas adalah benar tidak uou p..u.a aan. Tanah/turdb ketika
ll:..TOri dengan air menjadi ,ni, i,',rn tiar. Saat tanah liat dibiarkandla pun berubah menjadi hamd masnrtn rika dibiarkai'-t inggu keringdanmengeras ia pun berubah 

^n1,u'.ar'rnolshal ka al_fakhkhdr.Saat Adam diciptakan auri *iL 
^aru 

iu -",ritit i;;;i^unsur tanahhitam, kering dan_pasir...aun r.i"**ya. para it*r*in i.lah sampaipada kesimpuran bihrva tanah iril".rr. unruk perkebunan. Karenatanah liat mengikat air di bawar, utu.,lupi menghambat gerak akar dangerak tumbuh. Bita tanah itu b"ry;ri;,'_;r;;T;,;;;.rrerap 
air:ebelurn akar dapat ,.ny.rrpnir."irii. tanah kebun berada di anraratanah liat dan kering. iunui, i,"rir, ii mana ia dapat menahan airseperlunya dan memberi tumbuh-iorruut un untuk tumbuh dan di sisi

] ffi-'L #1,1"r#.n:m"t ;';.* I e r ebi hnya ai,.*p-,*ah hi ngga

Para ilmuwan
lungt.,auf u;;;i;*'ff0;l*1,.J,T?:,ffi ii*:'i?11,lJ,,T,m,ii:xioksigen 67 0/o yang merupakan unsur tertinggi a", ,*lr.li, Lugn.rir-.I anah juga memiliki,unsur r o v"rg ,.-a. persamaan ini membuktikan
;Hfl**'kuhkan 

kebenaran ffi; aii"r, bahwa -;;;;".cipta dari

Makna a? $y maka apabira rcrah Kusentpurnakan kejacriannyo.

l];-::i::-:' bentuk dan lekuk tubuhnya qs: ,t q i>Li1 dan't"'pKon Kepadanva roh (ciptaan) Ku.maknanya hi;gga menjadi:akhluk sempurna vang telah -uruk t. a"rr- oi.;; ffi::'hidup dan-*:rak' eyu i trut maka hendakrah kamtt ter,sttngkur crengan bersujucr' 
' cadanya' Segera para malaikat sujud, bukan dararn wujud ibadah, tapi''ar kepada Zat yang memerintahtan maraikat sujud kepadanya. Ini

481



>

T,trsn Sve'RewtJu-P tt

sama dengan sujud muslim menghadap kiblat' Kita bukan. suju{

menyembah Ka'bah, tetapi ia sekedar arah dan hadapan' a5bt''Jt i+:'t

i;,Stt 'q'0,?: --;g, ,4\'t1 
'o,;;i 

6k *oko henclaklah kamtt

teriungkur clengan bersuiud kepadanya"' Lalu seluruh malaikat itu

bersuiud semuanya. Kecu'ali lblis, dia menyombongkay drr.i.dctn adalalt

dia tirmasuk orcmg-orang))angkafir' (QS Shad [38]: 74'1*xx

(QS Shad [38]: 7s)

\'l,t;t- q'';3 6 lt;: \1 ilti-36

Allah berfirman; "Hai lblis, apakah yang menghalangi kamu

st|ud kepida yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku'
"Apakih 

kamu ienyombongkan cliri ataukah kamu (merasa)

termasuk orang-orat1g yang (Iebih) tittggi? "

Bagi yang mengikuti kisah ini ditemukan tujuh surat dengan gava

berbeda-beda satu dengan yang lain. sekali disebut abapada QS al-Hiir

[ 15] : 3 1 , sekali disebul abawa istakbara QS al-Ba qatah l2l: 3.4 '

Permasalahan pertama dalam ayat yang sedang kita kaji bahs a

Allah tidak menjadikan surga Adam sebagai surga akhirat..Karena Dir

tidak menciptatan surga itu lalu Adam keluar darinya akiba:

kemaksiatannya, tapi Allah menciptakan Adam sebagai khalifah d'

bumi.
Adam adalah makhluk bumi dilihat dari sisi sebagai bapak manuslJ

Manusia terdiri dari dua tipe: rasul yang maksum dan manusia bias'

yang tidak maksum, maka dalam diri Adam juga terdapat dua tipe rn-

Adam bersalah, kemudian bertaubat dan diangkat Allah menjadi nar.

yu,,g muk,,m. Jadi, Adam tidak melakukan maksiat saat menjadi nab-

i"tufi t"iuaian itu sebelum dia diangkat menjadi nabi'

s.bugiwujudkeadilandanrahmatAllah,Diatidaking.:
,r.rrr*rkun Adam ke bumi tanpa manhaj yang berguna dala::'

menggerakkan bumi. oleh karena itu dibuat terlebih dahulu "sul:'

.t rpiii*"rr" untuk diuji dalam melaksanakan perintah' A11':

membolehkannyauntukmakanapasajadaribuahpohon'kecualis":-
pohon. Dia pun menyatakan bahwa setan adalah musuhnya dan hinc':

godaannya.
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Akan tetapi Adam tergoda oreh rayuan setan. Dia memakan buahdari pohon terrarang tersebut, terjadilah pelanggaran yang berdampakpa.da tampaknya aurat. Kejadian ini merupakan isyarat bahwa aurattidak terlihat di masyarakat tecuari akibat melanggar manhaj Allah.
Pada ayat ini disebut :ti; t:i -,!;b 6 ',*.t iiri lblis, apakah yang

menghalangi kamu sujucr kepada yang terah Ku-ciptakan. Dalam surata1-A'r6f: 
'r* 

\i'd;t 6 ,,Apakah" yaig *"rgholangimu untuk bersujud
(kepada Adam)? " (QS al-A'r df l7l: 12) Diawal dalam bentuk penetapandan kedua dalam bentuk p""iuauurr. Makna pertama,"-menunjukkan
bahwa yang berbic ara adaraiAilah. Kurr- 1Iblis., ingin sujud, tetapi adasesuatu yang menghalangimu. Makna kedua, upatJt ua;r.rru,, yurgmenghalangimu sehinggu kurnr, tidak mau sujud.

a* *le 6) yang telah Ktt_ciptakan dengan kedua tangan_Ku
Redaksi i'i -.r"pr, keraguan atas kemuriaan Nabi Adam dan manusia
,v-ang diciptakan Allah, karena dengan tangan-Nya secara langsung.

. *,_d' c'ts ii c";*; oprkoi kamu menyombongkan cliri araukah
kamu (merasa) termasuk.orang-orang yang (tebih) tinggi/ Apakahsebabnya kamu tidak sujud krrena iombong? para urama berbedapendapat: pertama. mengatakan makna atin ad,alah.o*borg, sesuaidengan: sesungguhLnya Firaun itu berbuat sewenang-wenatlg cli mukab::, 

_sesungguhn,v"^(,1-*:*orrt *o,g_orang yang melampaui batas.rQS Y,nus [10]: g3) Ked1a, *.rguir?un arin adilahmaiaikat yangridak diperintahkan untuk sujud. 
"vurrg 

diperintahkan hanya; cran, ntalaikat-ntataikat) yang mengatur ,*rri (dinial 1qS an_Naz i,dt l79l:-i t Tugas malaikat abi hanyz u".turl,r, tidak rnengurus alam. Jadi,
]:.*lT alin.yang.lebih dekat benar adarah yang kedua . Karau arin:rtlnya sombong dan istakabar juga sombong friiggu ;uk anya saru.ama iain maka ia kurang berkesan."

Siapa Iblis itu? pendapat peftama, Iblis itu berasal dari malaikat.-rlasannya, (Ingattah) keiika'runon*u berfirman k;p;;; mahikat;Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah,,. Maka;:'abila telah Kusempurnykan kejarianrnya dctn Kutiupkan kepacranyait (c'iptaan) Ku; maka hendakrah ir'*'u ,"orngkur crengan bersujucr'';'.uclanya" (QS Sh6d [3g]: 71-72) karena perintah diberikan untuk:':laikat, bila tidak suluo aisit sa. rcita tomentari, bedakan antara daril-':hqath'i dan dalil isrimbat. Selama-uau ault ,^fr;;;;;; maka ia

483



TaEsm Sve'ncwt Jrro t t

harus didahulukan dari pada dalil istimbat. Pendapat kedua, ia berasal

dari Jin berdasarkan pada dalil nash qath'i. "sujudlah kamu kepada

Adam,,, maka sujudlah mereka kecuali lblis. Dia adalah dari golongan

jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. (QS al-Kahfi [18]: 50)

Jika Iblis dari golongan jin mengapa ia disiksa bila tidak sujud?

Jawabannya, karena malaikat pasti taat karena sifatnya yang tetap taat

itu'. Yang tidak menclurhakai Altah terhadap apa !-ong diperintahkan-

Nya kefada mereka dan selalt mengeriakan apa yang diperintahkan.

(QS at-rahrim i66l: 6) adapun manusia dan jin keduanya memiliki

ikhtiar anlara iman dan kufur, taat dan maksiat. Jika taat, tnaka

keduanya lebih mulia dari malaikat. Jadi, saat setan taat ia digelar

dengan merak malaikat karena kemuliaannya. Saat perintah diberikan

tepaaa malaikat yang lebih tinggi, maka Iblis sebagai jin yang hidup

dalam komunitas malaikat juga tidak terlepas dalam perintah itu.

3-&i ni,Ii i3yair 't a lalu seluruh malaikat itu berstitul

semuanya. Bukti bahwa Iblis memiliki ikhtiar seperti manusia yan-u

dapat berbuat taat dan maksiat. Maka barang siapa yang ingirt

(b:eriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir t

biarlah ia kafir ". (QS al-Kahfi [1 8]: 29)

Kemudian Allah memaparkan alasan Iblis tidak mau sujud'**x

(QS Shad [38]:76)

*,t|iiir!3 rE o, 6ft1+"f A ig
Iblis berkata; "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkatr

ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dctri

tanah".

Benar, Adam diciptakan dari tanah, dan Iblis dari api. Tapi siap'

yang mengatakan bahwa tanah lebih hina dari api, dan api lebih mul:,

auriturah. Makhluk tidak dinilai hina dan mulia berdasarkan fisiknr "
akan tetapi dinilai dari pelaksanaarlnya terhadap misi dan fungsinya.

oleh karena itu Allah memberikan kepada seluruh manusr:

mukmin dan kafir pemberian Rububiyahnya untuk melangsungk.:

hidup di dunia ini. Akan tetapi saat mukmin taat, Allah menamL'":

dengan pemberian Uluhiyahnya dalam bentuk kenikmatan beribadah.

Suui mtir melanggar perintah Allah dan mengaku iebih mulia c1,:

Adam, Allah berkata: ***
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A I I a h b e r/i rm a n ;,, Maka in tuo, t o i ;r*u ; r;; 17, f o,sesunggtthnya karnu adalah orang yang terkutuk, ,nru,i[gut,ryokutukan-Ktt tetap atasmtt sampai hari pentbalasan,,.
Rajint aftinya terkutuk dan diusir dari rahmat Arah, terlarang dariseluruh fasilitas. Ini ditegaskan lagi dengan J.Ut ?i jl ""^_,1* ol:sesungguhnya kamu adalah orang yong terkutuk, ,"rurffunniokutukan-Ku tetap atas.mu sampai hari pimbarasan hinggaL akhir kiamat.Iblis menjawab laknat Allah iri Oeigur,***

SsAo:s, Juz z:

(QS Shed psl:77-78)

il, i!rr)# .1{i}j @ T, ae v, 66 lv

(QS Shad [38]:7e-81)

,]-et6ji;;.tt @,*, 
:: !: !* ^', l: !:!,:,1u, le 

r i I a n g wi r o t, a ku,s a mp a i h a r i
:::::: ! :::r:' : ! : " " t u o n o' 

",7, 
*z;: : : ; ;':;; ;; ;,i,::: ; : ;' "t e r m a s u k,o r 

:, f: i : : g y an g ct i b e i i, o, ie u n, lr'*;;;' ;;;; ;; ;::,yang telah ditentukan vtaktunya (hari ki)mat)i,.
iblis berkata kepada Tuhan yang Maha perkasa. ,;b6 berttct,ggtthlah aku. perkataan ini mengisyaratkan bahwa ,",fi-r"r;;;ntemiliki ajal dan batas waktu yurrg ,;.ilutas, dan tidak dapat ditembus.Perkataan Ibris ini mementahk in {emyataannya bahwa memakan buahterlarang menyebabkT .td?- nfo6 i.tu r. Matkah saya tunjukkan

Tl:#rt\i,\!;!,, khutcti aon r",,1io) ronr tictak akan Linasa?,, (es

_ ff::1,:L,1r* menjawab permintaan rblis dengan ucapan_Nya:
'r-)44)t a/ *:o sesunggtthnya kamu termasuk orang-orang y,ng diberi

:-trtggtth dan ditunda 
f-+1,;,rr .sjt e, j! sampai kepacla hari yang telah

i t tentukan waktunya (hari kiantat). ***
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(QS Shad [38]: 82-83)

@; <';gi&:,3;r4Jy@ a# '&g'qUfi
Iblis menjaw-ab: "Demi kekttasaan Engkau aku akan menyesatkan

mereka semuanya, kecuali hamba hamba-Mu yang mukhlis di
antara mereka.

Ayat ini menunjukkan bahwa pemusuhan bukan antara Iblis dengan
Tuhannya, tapi antara Iblis dengan Adam. Ayat ini juga menunjukkan
bahwa Iblis mengetahui cara bersumpah yang lebih baik.

'ls.fi demi kekuasaan Engkau artinyadengan penuh kemuliaan-N{u

wahai Tuhan dibandingkan makhluk-Mu dan ketidakperluan kepada
mereka atas keimanan dan ketaatan mereka. Maka barangsiapa rLtng
ingin (beriman) hendaklcth ia berimctn, dctn barangsiapa ltang ingir
(kaIir) biarlah ia kafir. (QS al-Kahfi [18]: 29) Dari pintu inilah say:.

masuk, dari pintu ini beri saya kesempatan untuk menggoda manusr:
Saya tidak akan menggoda orang-orang yang Engkau lindungi.

-a*.,;St 
iQ 3it-r \!. kecuali lrumba hamba-Mtt yang mukhlis .i

antara mereka. Lindungan-Mu kepada mereka itu tetap saya taati.x*x

(QS Shed [38]: 8a-85)

@ 
-*;: r-q ,*"4'r^*;>a.t'@irT b(|g|i;

Allah berfirman: "Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan
haryta kebenaran itulah yang Ktt-katakan". Sesttnggultnya Akr
pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dart

dengon orong-orong yang mengikuti kamu di antara mereka
kesemttanya.

Ini adalah firman Allah, yang artinya Dia tidak berkata kecuah .', ;
benar. Tidak ada yang keluar dari Allah kecuali kebenaran, karen: - -

Mahabenar. Kemudian Allah menjelaskan di antara maksud L,;-.-

kebenaran/haq itu ialah -o"',o<i 
f* 5 *: |!.u 'i< ,'.:

Sesungguhnya Aku pctsti ctkan memenuhi neraka Jahannant t/.,:.-n
jenis kamtr dan dengan orang-orong yang mengikuti kamtt cli.i':'-'.
mereka kesemttanya. Iblis, keturunannya dan para pengikutnr " ;-
umat manusia dan umat Muhammad, baik yang kafir juga yang rtr-.,--:r
maksiat.
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j::il i d ::.Jli:,,, | : 5 :,. f 
,J: 

o * Il l, j: 
* 

: 
o, o m a ki, u k. N,;

11T l]1, p.,g.,,r,,rn_Nya 
merarui ,ff:::ir,",::,,1 T::.,,pr,an ini

.1adi, bukan o;k;;"#ffiil:):1":"'alui ikhtiar vung ,ti,rii*i manusia,

' contohnya' di 
Tu's kelas guru memprediksikan ini murid rajin

prntar dan lulus. Ini rnurid ,rfir.irn,,boOgfr akan gagal. Semua ini
berdasarkan irrnu pengerarruan,;;,;;; 

kondisi,nu.ii-fii,'ridnya. 
Saar

uyran rerraksana apa yang aip.eo,,,.'iffir, benar.**x

(Qs Shed [3s]: s6_ss)
-l . , ".lx-.t-J" ol\qy

Karakanrah (hai'Mu/, -r \:/ s-'at4r, u
pun keparta*u r,r,',{!li:,!r,,-,:r: ridak meruinm rpot, sedikit

":I:;!,'li;i:::'::y",11,i,i,ii,iil,;';':'[,',1i*;,,i,i
", 

;,f ;L: ; :,1 1 : :,: : ; : : : ! :: : ffi , T ;:' ::,T; : :;#', ;Tlha nya I a h p" i igr r; n',\ 
r r 6q(t u-u uu xa n' A lq u,a n i n i r i do A I a i n

t k a r r m e n g e,, i,7,- | [ ioilf', :::' :::i a t 
1 
y s e s u, s w n, u;'*,, *,a k a n m e n g e, 

" 
n i r i 

" 
o ",i * i,,i i':i : ;i;,,i:': ::; il'r, l! ur!,#,waktu lagi.

A',ah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata: u ,p'i i 4; Fjti katakanrah ftai Muhammart); "Aku ilctak meminta'::,{:r,:;:';:i{u!,"{u!"oodamu atus i,o,y1* Dituris kata min/dari,iouri,,iniu;, ;:ffi:.1;i:,T:gat sedikir a,, r..ir Xniny,. ,,y,ipah sama sekali. rrr", Ii"i;r';':^:t*v.at?an ini untuk rneniadakan':renerirna uprtr. u5'lau 
disebut .*npa 

ntin dat.'.i mengisyaratkan tidak
'raya rranspor. -'*u' berani upah yang sedikir riait'#i.r,. seperriIni juga men
,,,.,au,unfiJn ffi',-,#'i[i ,i*il: dakwah Muhammad yansigama dan dunia lr,i1,,n oun ,fui 

i{liT:xffii,l:il iH#",,,,ffifdf,Ti;\rDar sangar mahal dan tinggi ddlrr. Upah iru hanva:nayar oteh A,ah. Dia,ah rri!',;;;;l"o.r= b".mrr, ;:ilJilfl_r:,: r I i n i j uga mengisua.urkrn -br,,"_r'ilr#", 
uham mad ortrn, iiart,rru- iayar rapi dia ingin yang rnembayarni. ,rryang mengurusnya.
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Ucapan ii i f ""<:ai c"$ katakanlah (hai Muhammad). "Aku

tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dah,t'ahku adalah ucapan

yang disebutkan oleh setiap rasul dalam berdakwah, kecuali Nabi
Ibrahim, Nabi Musa, kenapa? Karena Ibrahim pertama kali berdakwah

kepada pamal]nya Azar yang telah mengasuhnya, tentu dia tidak minta
upah dari pamannya itu. Nabi Musa berdakwah kepada Firaun yang juga

telah membesarkannya di istana, bagaimana pula dia minta upah

darinya.

;a"i3air 'or \ii 6') dan bukanlah aktt termasuk orang-orang yang

mengada-adakan. Yaitu menampakkan sesuatu di atas kemampuan
yang dibenarkan. Nabi Muhammad Saw bersabda: "Jangan terlalu
ntengada-ngada dalam menjan'tu tamu hingga membtratwa
marah." (HR Imam Ghazali) Maknanya, jangan menjamu di atas

kemampuanrnu hingga mengutang sana sini, saat tamu pergi hutang

tetaplah dibayar, ini yang membuat tamu benci dan tidak mau datang

lagi.
Jadi, hidup dan jamulah tamu secara normal sefta sewajarnya.

Mengapa tidak. sedangkan teladan kita sendiri telah berkata: -il \Ji 6j

;o"isCr dan btrkanlah aku tennasuk orang-orong yang rnengacla-

adakan. Karena pesan yang dibawanya tidak perlu diada-ada, untuk

dipahami. Pesan Islam itu sesuai dengan tabiat/kebiasaan manusia.

Saat kita meneliti pesan Islam, apakah hal itu baik pada hakikatnl a

atau tidak? Agama berpesan jangan bohong. Siapa yang berani berkat:
bahwa bohong itu baik? Agama berpesan jangan korupsi, siapa yang

berani berkata bahwa korupsi itu baik? Jadi, semua pesan agama it'-
jelas dan sesuai tabiat dan fitrah, tidak perlu diada-adakan untuk dap::

diterima akal.

:;Fi6ii F: 'rl g"ay Alquran ini ticlak lain hanyalah peringatan bL;:

semesta alam. Apa maksud zikr di sini? ialah Alquran, mengin-r'"

kembali terjadi disebabkan adanya sesuatu yang terlupakan dan har*.
diingat kembali. Yang perlu diingat adalah janji kita pertama kali a:..
pengakuan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. "Bukankah Aktt '

Tuhanmu?" Mereka menjawab; "Betul (Engkau Tuhan kantil, i;-;'-
menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari ki,;" :'
karnu tidak mengatakan; "sesungguhnya kami (bani Adam) oti-; --'

orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Ttthan)", atott .::-'
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kamu ildak mengatakan; ,,Se.sungguh,rl!-orang_orang 
tua kami telahmempersekutukon Tuhan sejak,tn"hirh. iqS uf_a?rai f-r-l?. iir_rrrlPernyataan ini bukan 

" 

-.rguJu-uaa, tapi ,.r.ia'"r^ [engingatkansesuatu yang sudah terlupakan. kur.r.u taklif/beban agama telah diikatsaat manusia di alam zarah sebelum ha,;'ni;;;;;;;;;;'i;:;,,;;i::;::;:;;'ilf ],!.,..u.r,semesta alam. Menunjukkan bahwz
Muhammad b enrp a priniip t"rh i J ;;;i. olil oXrX,,lfl ::rrl#ffi ,yfitelah ada dan dikukurrkan sejJ ;;h;il rrri.-i.,"r. ,r"il"#.rgenar danmengakuinya. Alquran hanyi r.t.a- t"ngingatkan.

Kemudian ayat ini ditutup dengan f r;. eq "Ta, dan're'stutggtthnya kamu 
, 
ok1' mengetahtti lkeblenarant) b,erita Arquransetelah beberapa v'akty.rogi. orznf'-"ngrrgt ari Arquran kerak akanmengetahui kebenaran Alqu"ran ar" itiuut dari pengingkaran ini.fli n dap at di artikan da^1 am *;kil ;;lrr di ";;i;";;;;;k",r.ransanyang mukmin raih 

.pada perang eu,A1 n"rg 
-i"1, ,ierpendapat

maksudnya adalah pada liari r:-trd t."iitu kaum kafir masuk ke dalamneraka' Arasannya ad'arah kur;;;'rlJ*ri naba,/kabar besar tidakdisebutkan kecuali untuk akhirar. j*f ,4b .&( 
ib V -t^ #

Y"'i#:l;"'rr1{;{;r:{i:z1Z:;itava,,g.besar,ro,roo*uberpating
Kita berharap kepada Attatr oi at<trir surat ini agar kita dapat bagiandari firman-Nyu cr e.;V-";u, sesungguhn.yo t inu* )'i)))rrr",ror,

!l:1b_et:aran) beriia Alquran setetah bet
[38]: 8gy*** 

"-' 1L'tIuLtq't nYretun DeDerapa w*akllt /agi. (QS Shad
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3rrffi?fpfrT.rf"T"1.^ ALLAH DENGAN HArr YANG

(QS az-Zumar [39]: t)

O rti( /A 4i A,.,..{j( j,tKitab (Arquran ini) ctitu;unkan oreh Arart yarry'Marrapnrkoro
lagi Mahabyak.satta.

Perbedaan tun2,, inzar, d'an nuzi)r. Nuzur ad,alahperistiwa turunyang terjadi dari atas ke bawah. 
-inzdr 

-.rrnffiui-tun*u yungditurunkan lebih tinggi derajatnya dni'puau...ry1tu yang menerima apayang diturunkan itu- 
-Adapun' ,riii men,njukkan tunrnnya sesuatusecara bertahap sesuai kondlsi.

sesungguhnva Kami terart menurunkannya (Atqttran) pacra maramkemuliaan' 1qs al-eadr r97l: i) M;L"rya Kami terah menurunkanAlquran sekalisus dari Lauh' ffrrirnr'f.. jurnr, Or,,yu-i.tungir dunia).
L'#lil;.';"#: " " 

u' u n "' u" 
" 
t'n'r", r"puJu il, u i' t,n, r,r,o

Kata nazala, nazzal dan anzctla, menunjukkan makna yaitukemuliaan Zat yang menurunkan rendahny" ;;."rr- _otn,rO ,ur*rrenerima' di samping murianya ."rr",, yang diturunkan. selain itumenunjukkan kemuliaal 
"r,u;g 

;*"g yang menerimaditurunkan itu. Hal ini ditegaskan oleh-Nabi Muharnm uo. urffl o;:;fr
'l'l';r' ,"ur terbaik vang dilahirkan ttntuk *orr,rio.'-iei*.qi],r-.an 

[3]:
Kata Arkitab maksudnya Alquran. Kitab suci umat Isram terkadangjisebut dengan Alkitab ar" ,.ri"a"r* 

^rn*un. 
Hai ini bukti bahwa\lquran memiriki d,a sifar. orr.uri'?riab karena kataba/terruris d.an:rekanr di lembaran, 

.dan 
juga *rq'ri':taioaca d.an terekam di dalam''rti Jadi' Alquran tersimpan r-..uru #.rrrat dan tersirat/hati.Para sahabat yang mengumpulkan Alqural.d3.i paru ha"fiz/pengha/ctl

"irr*n tidak menuris satu uyut ,r"i kecuari bila mendapat kesaksian: dua haltz lain grn f,.arrr,, ..prLrr ayat iru adaiah benar.'-:r'udian keduanva bersaksi uru, t"ui.uhannya setelah dituriskan.. :: litian ini sesuai dengan fi rman altatr: Sesz rrirnri, 
-ir*i_,oh,o, 

r" .ri'trrtkan AtOuroy,__..cty rnrr,,ggulrryo Kami benar_benar.tittoro.nyo. {eS al_Hrjr f l5f : ej"--'""'
rata Aikitab dengan otif, la-nt ru'rif menunjukkan kepada kitab suci. sernpurra. Kata ini tidak ditujukan kecuali k.prd" Al;;;;.
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a))\ C oleh Allah ini menunjukkan sesuatu yang turun dari atas ke

bawah. Tapi kenapa "dari Allah" bukan "dari Rabb/Tuhan'?" Karena

kitab suci berisikan manhaj iman dan akhlak. Ini merupakan pemberian

Uluhiyah, bukan pemberian Rububiyah.
Allah adalah nama bagi zat u,ajib wujud. Adapun Asma al-Husna

merupakan sifat-sifat agung mulia, karena ia milik Allah dan

dikhususkan untuk-Nya, hingga berubah sifat menjadi nama/asmA'

Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-ht,;

dengan menyebut asmaa-trl husna itui. (QS al-A'rAf [7]: 180) Ole1'

karena itu, ganti kita memulai pekerjaan dengan menyebut nama yans

Mahakuat, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Mahaperkasa, da:-

seterlrsnya. cukuplah kita menyebut "dengan Nama Allah" karena kal-,

"Allah" meliputi seluruh nama-namanya yang lain.

n"it ya, Yang Maltaperkasa lagi Mcthabiiaksana. 'Azi: '''ai'"'

Allah yang tidak memerlukan makhluk, tidak ada manfaat bagin'.,,

ketaatan mereka, dan tidak pula membahayakan kemaksiatan merek'

Disebutkan 'Aziz setelah diturunkannya kitab suci dari Allah" seak::-

akan Dia berkata: "Aku turunkan manhai untuk membahagiakan kal.-,-

di dunia dan di akhirat. Sedangkan ketaatan kalian terhadap manhaj-\ -

tidak menambah kekuasaan-Ku sedikit pun, karena Aku Maha K:--" -

Aku 'Aziz yang tidak memerlukan makhluk."
Allah bersifat'Aziz dalam arti yang Maha Menang dan tidak pr-r : -

dikalahkan. Dia memberikan k.l3d? mukmin sifat 'izzah/kentLti - -

clalam ketaatan. u|'t$.: l_:-).: t}d\ ail.) padohol kekttatan itu harn.; -

bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmilr' (Q: --
MunAfiqirn [63]: 8)

Adapun kaum kafir akan mencari 'izzah/kemuliaarr i': --
kesonrbongan dan dosa. Mereka berkata; "sesungguhn-v-a.jika kitri . -'
kentbali ke Madinah, benar-benar orang yang lamt akan trtt' :
orat'Lg-orang yang lemah daripadanya " (QS al-MunAfiqtrn [63]: S

Hakim/Mahabiioksana yaitu meletakkan sesuatu pada temp'' -"

Merupakan satu hikrnah bahwa allah tidak menetapkan muslitrl ;-. *-r

satu kondisi statis. Menyebar kasih seiamanya, atau l1lel.'. -: *'

kekerasan selamanya. Tidak, dia kasih dalam kondisi tedentu dtr ,.--"
dalam kondisi terlentu pula. Sesuai dengan tuntutan trnan. lv[Ltl,.;

itu aclalah uttrsan Allah dan oratTg-oriltg lang bersoma clettt.

aclalah keras terhadap orang'orang ka.fir, tetapi berkasilt -
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se.;atno mereka. (eS al_Fath L4gl: 29)
Hikmah o*i::l dari sesuatu'yung aupxdi indra, yaitu hokamcth/tari

[;i:,:"rrl::!;;,J;,::,,ll,nTf 
:3ffi *[k-;;;;;il;;,',:ix,gerakkudaora, g *n, u,rr uou*, 

111; d' g+ff :il:*:i J#,I.i T[?J;dia menjadi bijaksana. arah Hlkrmiu..n, Dia Mahabrjaksana.***

(QS az_Zumar [39]: 2-3)

liruGiAJ._rs,, -2ui;r o)GAg e;ri 
^_

i,t Z':,* * iA t1 a /i{1 &-;r il, A: rou JL:}A',A,3tA 3+t-;,ye#_{ii
S e s tt n gg u h n y,a Ka m j * 

" 
r r,, uri no, k"p n, onu, K i t a b (A I q u r o n )dengan 1menibawa) t 

"t "",*"''tri,il ,n^t,oni-i*ltn h o,nr*memurnikan ketaaton kepada_Nya. Ingatlah, hanya keptutl,aanAllahluh o,qanto .t.ong h'er sih ,ar",::, ,1,r,f t. Orn,,g_.o),)i,r ru,,fmengambiI peI indung seIain At1ah 
t b"rt iu).'.'?{r,*,,rr,O,ftn eny sm b 0r1 * "': !: n t e ri i r t k u r t,r',,p o yo nte re ka,ten de katkan kqntikepada Altah clengart seclekur_rifirnyo,,. SesunggLthnya Al lahukcrn tnentutu.skai cti onrorr"*)i.:)io ,",,rrrr apa yarg merekaberseli.yih padanya. Sesungguhnyr' ) tUn tirlrft menuniuki orang_orang !ang pendustct dan sangat ingkar.

Hacl/kebenaran adalahsesuatu yang tetap dan tidak berubah dengan:r-rputaran waktu' Serarna yang benariiu tetap dan tidak u.*out, -ut u'1nqan sampai tertipu dengan t.uutitu,.vang muncul dan memasyarakat.' lLr,culnya kebatiran tandl dari t"il.i"i"", kebenaran. Ketika kebat,an
"'rncul' sebagian o'urg. uku, m.ng.irr, a", menderita. pada saat itu:i'eka akan mencari kebena;; ?;;":;:kan-akan kebatiian satu tenrara 

"r, 
H[Xil,,.1r1l[ [:f:ll'i:::?*r.;Lifirran satu tentara dari tentara_;.;;;. keimanan.\llah tidak akan rnenyerahkan kebenaran untuk hirang. tapi Dia.liif:i1ill:'::il:'ff 

:,,i;;?,fl *::1t,^.+*q"lil*o*."0,": :: b e I a t .u.nurur, maka A I I ah ;;; 
^ 

;,#Hr:Xri,:-,:l fJilil:,}Hf
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mempefiahankannya.

iilr ,rlri maka sembahlah Atlah selama Allah telah menurunkan

kepada mukmin Alkitab dengan benar, maka lihatlah apa yang terdapat

di dalam Alkitab. Di dalamnya terdapat manhaj dan perintah untuk

beribadah. Tentu saja perintah ibadah ini harus didahului oleh perintah

untuk beribadah. Tentu saja perintah ibadah ini harus didahului oleir

iman dan keyakinan. Oleh karena itu, disebutkan tidak ada gunan\ a

iman tanpa amal dan amal tanpa rman. Orang-orong Arab Badv'i irt,

berkata; "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka)" "Kotti:'

belttm beriman, tetapi katakanlah; "Kami telah tunduk", karena ittr't'

itu belutn masuk ke dalam hatimu. " (QS al-HujurAt [49]: 14)

Untuk itu syarat ibadah harus ikhlas karena Allah ii t2);) olt * i

J-llt mc*a sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatatt kepado-)1;.;

Ibadah adalah ketaatan penyembah kepada perintah Zal \ an:

disembahnya. Jadikan peribadatan itu khusus untuk Allah. Jauhkan sr::

ria, karena orang yang memamerkan ibadahnya untuk orang lain trO",

mendapatkan pahala dari amal itu.
Orang yang bersedekah karena ria yang menerima sedekah ak::

mendapai manfaat dari sedekah itu, sementara yang bersedekah tic'.
mendapatkan apa-apa. Karena Allah telah meninggalkannya ull:*'
mengambil upah kepada orang yang dia pamerkan amal sedekah -:-

Adapun orang yang dipamerkan kepadanya sedekah tidak d.:'
memberi apa-apakarena dia manusia, bukan Tuhan.

,-d_U;Jt'eilt y.\i ingatlah, hanya kepunyacm Attah-tah agLttllLt . .. :

bersih (tlari syirik). Setelah Allah menegaskan kalau ibadah harus ik: ,,
maka di sini dijelaskan pentingnya ikhlas untuk Allah. Kepentinu::. -

ditegaskan dua kali; pertama, alAlketahuilah, kedua, lam pada 
" 

"'
yang berarti pengkhususan hanya untuk-Nya bukan untuk makhluk .'-

Tapi, mengapa pelaksanaan agama Islam harus diikhlaskan *: -'
Allah? Karena agalna itu syariat Allah. Dia yang mensyaratkan. I -

pula yang membalasnya. Dengan demikian hindari diri -:-
mengamalkan manhaj Allah tujuannya selain Allah. Karena selai: I .

tidak pernah mensyaratkan apa pun kepadamu, dan tidak maillp' :* !
memberi pahala untukmu.

Ini isyarat bahwa Dia ingin melindungi setiap gerak manusr* ;--i
setiap amal yang dilakukannya mendatangkan kebaikan kep.;.- -
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OIeh karena itu, Dia rrrenrrn.i,,l_i :^r
itu, vuiti laiu;,ffi; ffiT?:lilx];f ,:rg.mengarah 

kepada kebaikan
S elanj utnya Al tah menyebutk";';;:"t"-mata karena AI I ah.

,Q'ei u 13 ,l,n an dari ikhlas o^ ls;uot :.rir,
.rg1i 

ult rran orang_orang yang r"',, 
"uno', san rkhras o^ 11.*it ;,it1

berkata sebasa.
,"r"in,ari"rr.saiperepa.turg;rg'rr:;i"::r:t:::;::rr##;::;

,r",f;,:,,::ur* il ** u, r.<ami nctak menyembah mereka

x;rii;x?!,i:i;;;i:,itr';r,:::!i#yr:i'i;,1::;i^;ir#
'"u,gu 

i f ..,;,# ;'f X';,lj-l;#t'r,r, iJ,r,,',.#o',ru, izinlrestu
mendapat restu u
, au r, r, "i.,,il,:u,l#:ili.1;ffi If i _t!r 

n H i,, H,txi, il,;ff Ipatung iru rerjaruh ,tjU,rr^'fr.rfllynutun ..kaya-sa semara. Jikamendirikannva k,,r,,.,.,i a,;;:ffiill; *l*##",i,:: i,? ;,,,H[T1[ j#
,,"*),#,oo l, ; H"'&':i1ii'J:;fl*r,,, 

Arah akan
tcrdanya. K'uri.ul,,oro 

mereka rcntu.

rru benar dan ,,a-'l'l,rrn 
o^i, itirnlF 

apq vang mereka berselisih

rarimar i, ,Lr, ,l1l 
u.,plt at .' ffi: 

maksudnya putusan dari Allah

: i d a k ada h,k; ;':l:' 
g,da n o;n'*i 

" 

i,1.,1[ 
i[H i,Hti# TltrTj.erkara kil;H;,ffi111#'lil, tJlil; "rr.r, r,..#'u,*,* kita tidakrecualj kita yakin aur,*, ki,;;::HTlll, keputusan ini kepada Alrah..;-'u'" i' ; ff, i'hl,:,r: "::!:;\,'* _ 

ji :: r
;i;1:tr;rrl;:ril'gstoctanu,onsoriylorridak,o^n,o^!r1^'n':;:;:,enerima nr#n i,,Tfiilrf.ffi#lgy.",o,,"i,e[u. ]iaur,,,rur.
-: 

an us.ia. m ukm in u,rrfrn ;;;' 
,1::l'"t:, n rdavah d i / d t a h kepada r.r ru'. engikutil,rJriln rllpun 

kafir' kuat ataupun'r.rut .H.uiI.,urr 
runn, 

i,l-l _i;; 
;;;|:; ; i;lio,!wr?,,: ;i;i;;::;:; ;: [i i ;:;;'?1,1o mereka clan nemberifa; 'f:^:::h menambah perunjuk'tfaynya' 

(QS Muhammad 14j1. tr,k"Pado me,eka
Kcjzib a^, id) iarah manu# ,;,; .:::: ^::"':,r'^ 

(batasan)

-rk akan ,.r.riru hiaayah Jan"il,fiXf :insat amat kutur sehingga
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(QS az-Zumar [39]:4)
'ru*"c M$ WJ \1;')r;1. J'6i i\j\i

Mrv . //?, I -?..a, 
L

D :qeiLgix'i;L,iL<z
Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan
ntemilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan

yang telah diciptakan-l'{ya. Mahasuci Allah. Dialah Allah Yang
Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.

Ayat ini membahas tentang bentuk lain dari syirik. Mereka tidak
menyembah patung, berhala, matahari dan bulan, tapi menjadikan
seseorang sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Mereka
melihat bahwa ini lebih baik dari pada menyembah berhala. Mereka inr
contohnya seperti orang yang berkata bahwa Uzair anak Tuhan, Isa anak
Allah atau malaikat anak perempuan Tuhan.

Allah menjawab kepada mereka: UXU eLb, \i)'g,i.oiiir ir,i ',

rr-i 6 kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentn Dia ak,;,

memilih apo yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yar..
telah diciptakan-Nya. Maknanya, masalah ini tidak ada campur tanq;,-.
manusia dan bukan atas dasar pilihan mereka. Bagaimana mungk-:
manusia memilih anak untuk Allah? Karena kalau Dia berkehenc,,-
niscaya Dia akan memilih untuk diri-Nya sendiri sesuka hati-Nya.

Oleh karena itu, Allah berkata kepada nabi-Nya: Katakanlalt, , . "

benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak. (QS az-Zull':. -'.
[43]: 81) Muhammadlah orang yang pertama akan beriman kepada: ,
dan patuh perintahnya, tapi berita ini tidak ada datang dari Al.,
bahkan Dia sendiri meniadakan telah punya anak.

Dalam hadis disebutkan: "Seluruh makhluk adalah "ke1u,::.
Allah," Allah berkata: "Yang paling Ku cintai di antara mereka r". :
orang yang paling baik kepada keluarganya." Jadi, punya anak L,-...,:
sifat Allah, hingga keturunan rasul pun bukan berdasarkan keru;-*:.-:
darah, tapi berdasarkan amal saleh dan ikatan agama. Contohnl'a. \ :

meniadakan garis keturunan yang terjadi antara nabi Nuh dan .: .'
kandungnya, karena anaknya tidak beramal saleh dan mengikutr ._ '--:
agama yang dibawanya.

Kata law/seandainya pada d)
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Allah hendak mengambir anak adarah l*f ayat yangberfungsi untukmeniadakan, kalau lrryl ryururnfu 
-ielah 

menia;"k;-;;rratu, makajawab svaratnva pasti tidak 
"t* iJ.*;ua. ailarr iiJat Leigu,nuit unutkarena Dia ridak menghendaf.ir,r. t<]lr, ,.unauiryu Diu ,rku, ,ukupasti akan rerjadi. Bagaimana oir ri","0i,;;;;';;;i;ilior, Dia tictakmemputryai istri' Dia 

,menc^iptakan ,ogoio ,Lruorr,, ain-ii'a mengetahuisegala se.tuatu.leS al_An,am lo l: ro ri-
Mengapa Allah 

,tidak -."gu-Jii anak? Manusia mengambir anaksebagai pengurus dirinya r"rii"rr" ai, wafat. ailun uuirakaya danMahaperkasa tidak memerrukan bantuan makhruk-Nya, Dia kekal danabadi. Jadi, untuk apa Dian,.rgu_bii ur*f
. Umar yang menyarakan ii akhir_akhir ini Tuhan punya anak.bagarmana keadaan-Tuhan sejak aram ada tanpa anak. hinlga rahir Isasebagai anak-Nya. Bagaimana pilk;;;""n Tuhan r"t.tutr-t-.u tiada danrvafat hingga Dia sendi.i turpu urut ilugui*una kalian memahami halrni? Tentu ini tidak layak untuk 

^i 
n*tnamanya Tuhan. Dia tidakperiu keturunan, Dia tiout p"rtu o"rni* anak. Dia t.tut -.n.iptakanseluruh makhluk dengan t.r"r"pr*"* kuasa-Nya. keberadaanrnakhluk tidak menarnbai sesuatu uffitu* sifat ataffi _irt _xyu.

Allah menutup ayat ini dengan ,rt4;t Lrjt rjr; ;;; Mahasuciilloh' Dialah Attah yang Maha Esa 
'lasi 

uono i)rgotrrror.\laknanya' sucikan ,zat At:1ah ou.i -.,r,iki anak. perkara itu tidak'rr ak bagi-Nya. Dialah Arlah yang^-"-ilil.i sifat sempu rna at_wahicr/

;- ;:Xf, ll3i}JtlJ#jl ,,bf.r' 
-lr" a t - Qa h h d,li,i "i *r,,s a y ans

(QS az-Zumar [39]:5)
3*s :vi & iii3*" Ft Gltg +;ai Gi

G,t_ sfi '3L=p:r5 
J- 

- -1ti kr,yr S .,,<r,

rO:frii14r;1rK
Diu menciptakan langit dart iumi clengan (ttrjuan) yattg benar,.)i,t ntentrtttpkan rnol-unt o,o, ,iong';i;;n mettuttrpkan siang cttas.'.-tlartt dorr metttrrtcrttkkan rrtrttartoT,; ;r, bttrart, nosirtg-iasirtg
.' i' j ct I a n me n Lt rlt t **ytkt u ), an g d i t 

",n 
t, irn. tug o t t a h n fi ht h- 

- 

y an gMaha perkasa lagi Maha p"ngl,,rpr,,t.
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#u g:\r: c,tltd)t'ji oio menciptakan langit dan bumi dengan

(tujuan) yang benar artinya, bahwa Allah tidak menciptakan kedua-

duanya dengan sia-sia, tapi dengan tepat dan benar. Haq/benar adalah

sesuatu yang tetap dan tidak berubah, dengan perhitungan yang akurat,

tepat agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kehendak-Nya.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara

keduanya dengan bermain-main. (QS ad-DukhAn [a ]: 38)

Buktinya langit dan bumi sejak diciptakan sampai detik ini masih

terus melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa pemah absen dan

mengalami kerusakan.

#, .,o )q\ '):-&) tpt *'}irt 'rK" Dia menutupkan malam atas

siang dan menutupkan siang atas malam. Kawwartu/melilitkan serban

di kepala hingga seperti bola yang melilit. Begitu juga malam dan siang.

sebagian malam akan menutup sebagian siang hingga berlambah

malam, atau sebagian siang menutup sebagian malam hingga bertambah

siang.
Bila malam berlambah lama dan siang bertambah sedikit itu berartr

musim dingin, bila waktu siang lebih panjang dari waktu malam iru
berarti musim panas. Ini membuktikan bahwa alam tidak berjalan secars

otomatis, tapi ia berjalan rapi berkat kuasa Tuhan. Dalam ayat lain

disebutkan: Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasttkkoi:

siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masirrs-

masing berj alan menurut waktu yang ditentukan. (QS FAthir [35]: 1 3 )

,F t, *4',F 'rjllt1 ]*l\ -i*j dan menundukkan matalttt'".

dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu ))ang ditentltkti,'
Ajal di sini maksudnya adalah hari kiamat. Allah menenangkan iu:-
manusia bahwa matahari dan bulan dua tanda kuasa-Nya yang kekal C"'

abadi selama dunia ini ada. Keduanya berakhir bersama dunia. u'al.-
demikian keduanya berdiri masing-masing berkat kuasa Tuhan. tan:,
bahan bakar, tanpa perawatan dan tanpa suku cadang.

,tdt y-it'9'li ingartah Dialah Yang Maha Pe*asa lagi it[,;; :

Pengarnpun Seakan-akan Allah berkata: "Aku telah menciptakan a1"::

semesta yang teratur untuk kalian, berikut penopang-penopa:-.

kehidupan dan Aku tidak memerlukan kalian karena Aku Mahaperk,.''
yang menang dan tidak terkalahkan."

Tapi, apa kaitannya dengan al-Galfdr di sini? Karena Allah te-':
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memberikan kepada manusia matahari, bulan, ,alam dan siang,menyediakan penopang kehidupan.'-Namun AIIah ridak meriharllmpahan dosa mereka Jan tekud*, maksimar dalam meraksanakantugas, karena Dia Galldr/Mah, i;e;;rn danMahapemaaf.x**

\>// erle crre:rt Ji 
"lJL 

) a,tLjl I S_l:XiK,iDia menciptakan kamu clari seor,ng diyi tnlr,r,alo, [o-rrnrO*daripadanva istrirya d* Di;-;;;;rrunkan untuk iam'i crerapan
" f:;:: ;:,!;rp 

a s an s an d ari b i n a t an g rc rn a k. D i a m e nj a d i kan

rx"iii:,?:il.,,;::#;;,1:*,tr,1"r:;7;ri:1,!:;
berhakr,,;;;:,;::,:;;,;;!;y;:;;,j;:::,r:::,;,!:,:,r

dipalingkan?
Ayat ini menerangkan tabiat penciptaan manusia yang diinginkanAllah sebagai khalifah/wakirnya di bumi. Alrah berfirm an: fi ; tfui-'t'>t1 Dia menciptakan kamu rlari seorang ctirirur,, 

^ouJ 
g ,h F'$11 kemuclion Dia jadikan claripadanya istr.inya yaitu Haw a, darikeduanya terlahir keluarga dan keturunan.

Selama Arlah menciptakan;"-r*;r.bagai 
khalifah di bumi makaharus dari satu jenis agar terwujud keharmonisan dan t .r.toruu, yurg

ffil'*:T ffi'# .lltam 
g'*il tuffih kehid;d;'s';;;;,r" muria

s:|s_s-"ii,;;';;;;;1?,:!#":;:,i,?::,;1,ff :i,!::ii,";^ff fr)t'{rlg yang paling bertakwa tli antara ko,r., 1eS al_Hujura, i+qi, f :lKalau klalifah itu.dari j;i;-;;; berbeda. ,.Urgiar.dari jenis:,anusia sebagian lagi dari r*it ;ir1 ai yang rain jenis hewan, maka' eh i dupan tidak akan'b.r:l rlm O"rL", J"*Or*u.Dalam risalah pun Arah u..-nr-ur,- sesun^gguhnya terah cratang.,'tttdemu seorong rasul clari kou*^u ,"nazr, 1qT at_i;*;;;[9]: l2g)
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Maksudnya bahwa, rasul itu bukan orang asing, bukan dari planet 1arn.

bukan juga malaikat yang posisinya lebih tinggi dari manusia, sehingga
tidak dapat dijadikan panutan. Rasul bukan dari bangsa Parsia ataLr

Romawi sehingga tidak dipahami oleh bangsa Arab.
Apabila semua manusia berasal pada jiwa pefiama yang satu rart..

Adam, dan Aliah telah menerangkan proses penciptaannya dari tanal:

Maka apabila Aku telah men1,-empurnakan kejadionn-va, dan tei,;''
meniuplcan ke dalamry;a rtth (ciptaan) Ku, maka tundttkloh kari..

kepadarya dengan bersujttd. (QS al-Hur [15]: 29)

Bagaimana pula penciptaan Hawa? Sebagian ulama memahami ?

W'i: t*'$4 min/ctari berarli sebagian, dan ulama yang lain memaha::.

min sebagai bayan/keterangan atau seperli Adarn. Pendapat bah'uva i,

berarti sebagian memaknakan bahwa Hawa tercipta dari tulang nr..'
Adam. Ini menjadi indikasi bahwa tabiat wanita mengikut lelaki c..

agak bersikap tertutup.

atr"li 4W 16Jlr ;" € lSit dan Dia menttrtmkan untttk k.;'

delapan ekor yang berpasangan dari hinatong ternak. Inzal/turrlt r;:-'
saja dilihat dari arah atas turun ke bawah seperti tut-unnya Alquran "..:-.
berisikan manhaj dan norma, tapi dilihat dari Allah sebagai Zat .' ': .
menurunkan. Inzdl dapat berarli ijad/menjadikan. Binatang ter :,
merupakan nikmat yang ada di bumi ini berasal dari Allah. r:.:,.,
seakan-akan Dia yang menurunkannya. Disebutkan delapan pa:::--
walaupun nikmat itu banyak, karena kedelapan jenis ini adalah bin::': .
ternak yang paling dekat dengan manusia.

3I, "6 ;r" t!i, F6i jjl"i ,"J 5r-{ Dia menjatlikan kantu ,;". -'
perut ibumu kejadian demi kejadian dalant tiga kegelapan. Mertip-,'--
proses penciptaan yang dialami oleh janin di dalam perut ibu. la b::,;
di dalam air ketuban, menetap di rahim ibu dalam wujud rttrri.,l
mani, kemudian 'alaqah/suatu ))ang melekat, kemudian mudi ::'..'
segumpal doging, kemudian 'izam/tulang belulang dan ia terbur-=, -,
dengan daging. sesungguhnya Kami telah menciptakan manusi,i .' -

suatu sari pati (berasall dari tanah. Kemudian Kami.jadikan .\1i1.. - -

itu air ntani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh ri'-.' -

Kemudian air mani ittt Kanti jadikan segumpol clarah, lalLr set.'' . -,
darah itu Kami jadikan segttmpal daging, dan segttmpal clctg.'':
Kami jaclikan tulang belulang, lalu tulang belttlang ittt Kcuttt l':,';.''-*
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clengan daging. Kemutrian Kami jacrikan cria makhruk yang (berbentuk)lain' Maka Mahasuc:irah Artah," pencipta yang paring Baik. (es ai-Mukminrin l23l:12_14)
Di ayat rain diteran gkan. mut tghah/segumpar claging itu berbagidua: Mukhctlraqah/semy:urna kejadio',r:,ryo d,in giairu *T,iiottoqohrtid.aksempuma kejadiannya. 

_ 
Lihar es al Hajj 

" 
t22l: i.' 

- 

curu grtairttm*hallaqah adarah suku cadang daram-'diii -unrriu bila terjadikerusakan di dalamnya.
Suatu yang menarik bahwa tubuh r

ar am i tanp a .il;;' ran gan ou ut r i -i u l?i :iT,'#irtiixl 
-flffi 

i;T iilakan berproses dan kembali no,mul tanpa *.rirggrir.- bekas.Sebaliknya. saat obat kimiawi .u,,p,,, ,ungan ditemtikan bekas luka dikulit rnasilr terlihat.
Untuk itu sar'ns menetapkan bahwa di dalam tubuh manusiaterpendam perbendaha.uun pun-eun, baik pangan bersifat harian ataupu,pangan daiam kondisi terdesak yang kita gunakan ,uut p.rb.rdaharaanrutin habis' Karena manusia -uiuriesuai porsi dan plui. yang prus iniberubah meniadi lernak di tubuir yang saat manusia rapar dan haus.lemak ini yang benrbah nrenjacri .r..gi'yurrg bermanfaat d"" o#rrri:";oleh tubuh' Karena adanya pe.uencrJharaan ini manusia ,ru-p, hiduptanpa makan selama sampai satu bulan.

, ry*i lP € ffir, o,, *"a),n,kctn kctmu datant perut ibtntu,
rnaksudnya penciptaan jenis kedua. penciptaan jenis pertama adalahpe,cipta Adarn dari tanah. Dari Adam dan Hawa rahirlah keturunan dankemudian berkc'mbang biakrah -urrriu di burni irr. ,"grt, se,suatuKttmi ciptakan herpasong-pctsculgctn sttpa!ct kantu nter.tgingat akani;ebe.garan Attah. (eS az_ZZiiyat pS-f 1: +O;

, -:)L :d g clalant tiga ke[ehpan. Keterangan tentang earur
"tokin/jttnin tettq)rr 

,r,rrttrttt_,vict ,tretrctdp selama di dalam perut ibr,r.-:,emudian Kami letakkan 
/:a^ttatam re'mpat.vc,tg kokoh (r.ahint), santpairAttt 1',rng critattttrkatt- reS ar-Mu.rrrii iiiji )\'-;';,"rui'*,,, adararr:nrpat,menetap yang istimewa di dalam satu tempat. perut ibu adarah

'tttp^at/ntakan, danjanin cli dalarn perut ibu itu adalah bilik istimeu,a/-ikin.
Venurut ulama, Tt:,ldj tiga kegelapan itu adalah kegelapan di-'';,t ibu..kegerapan di ciaram ,iuhi-,"du, kegerapan kehendak Ailah.'-'1ia drulmah/kegerapcrn itu sendiri memiliki b.u.rufu 

-Lumu 
di
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antaranya'. Pertama, kegelapan karena tidak memiliki cahaya. Ia terkait

erat dengan malam. Kedua, malam yang sejuk dibandingkan siang.

Siang memiliki panas matahari dan panas tubuh menimbulkan semangat

kerja. adapun tubuh di malam hari akan tenang, karena ia perlu istirahat

guna melangsungkan kehidupan.
Ketiga, kegelapan dalam ketenangan. Yaitu ketenangan yang tidak

ditemukan di siang hari. Jadi, dari ketiga pengertian yang saling terkait

i1i dapat disimpulkan bahwa kegelapan teqadi saat tidak ada cahaya,

dingin dan tenang. Tiga kondisi ini diperlukan untuk perkembangan
janin. Kondisi ini membuat anggota tubuh janin berkembang di dalam

perut ibu. Karena kondisinya yang sangat lemah janin itu adalah

makhluk yang belum sempurna ciptaannya dan tidak mampu melawan

panas dan sinar serta suara yang ribut. Untuk itu Allah menciptakan

kondisi yang melindungi janin itu. kondisi itu adalah :fi :e e.

dalam tiga kegelctpan.
Menurut pendapat saya, pemahaman zhulmat staldst terjadi hanya di

dalam rahim ibu bukan di dalam petutnya, karena Allah lagi

mengisahkan tentang qarar makin yang terkait erat dengan janin.

Kata p\i"i :p g dalam perurt ibumn sebagai ruangan yang besar

dari bilik khusus (anin) yang ada di dalamnya. Di dalam perut ibr.r

terclapat janin, lambung, usus besar, usus kecil, hati, pankreas' Untuk in'
lebih dibatasi dengan tempat khusus yaitu janin, Yang berisikan trg:
kegelapan.

Janin memerlukan perlindungan, untuk itu Allah menempatkann\:

di dalam sampul, yang berbalut sampul dan berbalut sampu-

Sebagaimana manusia meletakkan dokumen pentingnya di dalam ma;
Map itu di dalam lemari, yang terdapat di dalam ruangan yang ame:-

Ucapan .fi/di dalam mengisyaratkan pengayoman dan perlindung;'-.

penuh terhadap makhluk lemah ini.

ts, [, '{J> Yang (berbuat) demikian itu adalah Atlah. Kata .-(';
kata tunjuk ini diarahkan kepada rahasia-rahasia Allah pada pencipt"'
manusia, tentang tiga kegelapan di rahim ibu. Semua ini terkait deng,:
sifat rububiyah Allah yang bertanggung jawab dalam penciptaan ;':
pengaturan. Rabb adalah Tuhan pencipta yang mengatur dan mendt.-'
Redaksi Allah sebenamya terkait erat dengan takliflbeban, karena -\' --
adalah Tuhan yang wajib disembah, wajib ditaati perintah dan dr'-''.

larangan-Nya. Bukankah janin di rahim ibu tidak menerima takli,. -,-
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-r.T::I.butkan 
redaksi ,,Ailah,, 

pad,a 
,e?l,iirr 

S31 bukan ;3; n<,i +lJrJ,ry2[2nnya, Arah tidak menciptakan -unuriu dun tidak _.r*",r,kita seperti hewan. Akan tetapi Dia menciptakan dan mengatur manusiadengan misi dan manhaj tak,f yang h1*";u;l;;;;;; menyembah_Nva' oleh karena iru, kata "Air;ir': i,o"rrriit#irr,'# ..Rabb,,. 
Halini untuk mengisyararkan bahwa rrluururiri dan takrif adarah untukkebaikan ruryrrikrr. au, L.Oujf,rl

fiH:i,,Jlf,:,'#i,,: ;;; 
;, "ffikTffi"L:ffi 

##; tH',:'ffI
Di awal surat ar-Rahmdn Allah menjelaskan bahwa pendidikanmanhaj agama lebih dulu auri fior., penciptaan manusia. Bahwapenciptaan tidak dinilai sebagai ,i[-ut kecuari bira iaberada di bawahnaungan manhar 

, 
Allah. pencipta atau penemu t u* menetapkanterlebih dahuru rrir',rn seberum o'iu ,.n.ip;kan s;s;;; u-.'(Tuhan) yangMaha pemtrrah, 'vorg 

,riri ilrrr)rrtri,, ,ltqu,o).- 6ir, *"rriproko,,manttsia, Mengajarnya pandai briirrro. (eS ar_RalmAn [55]: l_4)&t'hir ir Tuhan Yang ntempunyai keraioor. Mut"ri m'a-ta_ka dapatmenjadi murk' milk d'an malakrtt. Mjrk/milik adarah apa-apa yang
[:::;]::;,;:XfT waraupun iru ;enda yang tidak beriarga Mt tk
m,,tkterkai,;;;1:?J:il--1;il::!'_:X?,:"#,;y;**X:
alam gaib' Aram ini.tlfak o,pi.in*t"n Allah kecuari kepada nabipilihannya seperri Nabi Ibrahi^ il*i,rrrrh t<o*,i pni)'ni,r* kepacraIbrahim tancra-tancra t "rg,"";r'r"ffii yang terdapat) cri rartgit danbttni. dan (Kanti *"1yr1it,,o;;k;r,;r';;';ro, ti,oiir,"ii),*,i,,,r,ut orars_ot'ong ).ong 1.ok.in.leS al_An,a, 101, ZS)

Makna l*jr ;.1 Tuhan ,orf *"*Ounyai kerajaan jikakita telahpemah merihat keraja.a, yang luas dan begit, lebar, maka ketahuilahbahu'a kerajaan it, mt'o aiiir, v.rg i"iun -.n.iptakan manusia, aramrara. bumi. Iansit. matahari. Urirn.-U^ung dan apa_apa yang ada dialarn ini telah ad"a sebelurn ma,,*ir'al.ii,rf.rr.
* lt ,ft \ fidak ada Tuhan tyons berhak clisentbalt) selain Dicr.\laksudnya adalahbahwa alam yang inaut ini merupakan rnilik Arlah,rdak seorans pun -:rsily r.ure;?.;riknya. s.r"irr" ,iar? ad.a yang:'engklaim aram ini rniliknya, *-ku'r.uuiknya dia tidak me,rbuattanlraj yang mengatur hidup ;;;;" ir aulu*n ya. Hanyapencipta
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yang layak menetapkan aturan main bagi alat yang diciptakannya, agar
hasil ciptaan itu tepat guna.

ag'P jii maknanya, bagaimana mungkin setelah semua ini kamu

berpaling dari menyembah Allah kepada penyembahan serain-N1a
Bagaimana kalian berpaling dari Tuhan yang Maha pencipta dan
Pengatur serta masih tetap mengatur, dan tidak pernah meninggalkan
kita selamanya.***

(QS az-Zumar [39]: 7)

W o{:-gJi,,U. u-;Jj .& b 1i (,y Vfi ol

#. ; I, Jt" i UA b?,,j 3i \; {r aij"
'Dpair,+W,i*]s {q#

Jika kamu kaJir, maka sesungguhnya Attah fidak memerlukan
(iman) mtt dan Dia tidak meridai kekaJiran bagi hamba-N1,a; clcut
jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridai bagimu kesyukurartmi,

itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orong
lain. Kemudian kepacla Tuhanmulah kembalimu lalu Dia
memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dolaii.
(dada1 mu.

Setan telah meninabobokan makhluk-Nya dengan fas:.. ,,
rububiyah yang menciptakan, mendidik, memerintah dan fas...-_,
uluhiyah-Nya yang menjamin kebaikan suatu negeri dan bangsa. D,,_-
ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia Mahakaya atas makhluk-\,,,
"6" '""t Ut L$ tr';k iim kamu kafir, maka sesunggtthnya Allcti: " -

memerlukan (iman) mu.Dia Mahakaya dari keimanan kalian dan ._-,*
ada gunanya ketaatan kalian bagi-Nya.

Allah ingin melihat hasil cipraan-Nya dalam keadaan baik d... -,,
kepada-Nya. Allah ingin melihat individu mukmin di mas-,,:..;
mukmin saling menopang satu sama lain, bukan saling berunusr.rir.: -,*
tidak ingin melihat umat-Nya saling berlikai, satu membangun d:: *:g
lainnya menghancurkan dan merusak.

Dengan demikian tujuan dari penciptaan dan penurunan :r-:-,:-;i
adalah tersebarnya kebaikan bagi umat manusia, terutama basl ,-:,,-
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hamba-Nya yang beriman.

6" ",* ut JP t,,k ;t) jika kamtr kafir, maka sesungguhnya Arahtidak memerlukan (imctn) mu. Makna ayat ini dijelaskan secaragamblang dalam suatu hadis Kudsi: "wahai hamba-Ku, karatt ntakhrukpertama hinggct terakhir crari jin dan manusia beracra daram puncakketakwaan, niscava har itu uott *lnombah kekuaroo, iu sedikit pun.sebaliknv-a' karau.makhruk yr;g ;;r';rmo hingga t"rorlrii, crari jin cranrnanusia berada no,r?:, puncak kiialratrn, niscil,a tidak berkurang darikekuasaan-Ku sedikit pun. Kaiau--" makhryk yang pertama hinggaterakhir dari jin ,ctn ntarutsia berkumpur cri saiu g'urirr-g', aon merekctseluruhnya berdoa, cran Aktt kabttrkaurt serttruh croa ntere-ka, maka tidakada yang berkurang crari kekttasaa, Ku kecuari ,"i"ii i*um yangdicelupkan ke daram rat.rtan- iru' tor"ra Aku Maha pemru.ah.Pemberian-Ku kalam, azab-Ktt koio*. Cukup karam-Ku ittt bira Aktt

T;f!;i"k ctensan berkata; ':xurtloaiun,'" ,,ri, iraiunia. (HR

y* ::! &-c \s cran Dia riclak ntericrai keka/iron bagi hcunba-
'vya' bukti cinta kasih Tuhan kepada makhruk-Nya. seakan-akan Diaberkata: "Aku tidak memerruka, [uri"",-iup] ffi,'#* Ill" 0,," karianterjerumus dalam kekufuran. am 

-irgi, 
membanggakan kalian dihadapan para malaikat-Ku yang p"Lrir-u.*o*.ntu.-tl.rrruiap kalian.,,Ingatrah kefika Tuhuntitt -ttz,jir)ro,, 
kepada parct maraikot;"Sesutggultrtva Aktr 

,tr",,aot _*"ii),ii'io, seorong khati/ith di mukabumi"' Mer'eka ui:!':il. u"L*', Ergkor,'hnnio'i* *nrjacrikan(khalifah) di bumi itlt or-ang yoni akan ,t embuat kerttsakan pacranyada n m e r t tt m pu h kcr t t tru ru h. iilr ni, t- k'i * i, n,, r * i n* or r',' )io i h de n ga nmentuji Engkau dan mensucikan rrjrr-),':'"-r,ii|i" t erfirman;

;:;::f,ri?,""u?ror'mengetahtti 
apa vans tidak kannt ketah,i". (QS al-

Disebutkan bahwa Arah b_erkata kepada maraikat: ..Tidakkah 
kariantahu hamba-Ku telah menaati_Ku?,,

,roffi::SitSrkata: 
"Mereka menaati-Mu karena nikmat-Mu yang ada

Allah berkata: "Kalau dicabut nikmat-Ku, niscaya mereka tetap taat.Dalam kondisi sakit mereka tetap tuui, ai*i.t inLu, nr.rJu*tetap turt,dikalahkan mereka nun rerap ,uu,.iJi.rrba-Ku raar kepada-Ku karena

ffi-rfiffi,T; H* -.r"ku taati, tanpar,u*, -"ii-rrutffio" nikmat
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Allah berkata dengan nada ejekan kepada makhluk yang
rnenyembah-Nya karena takut neraka dan ambisi surga: "seandainya
Aku tidak menciptakan surga dan neraka, apakah Aku masih layak
untuk disembahl?"

Dicontohkan, satu keluarga dibantu oleh seorang pembantu dengan
upah LE 100 (Rp 500.000) karena krisis keuangan di keluarga itu kepala
rumah tangga berkata kepada pembantunya: "Saya tidak mampu
membayarmu LE 100, tapi mampunya hanya LE 50. Coba pikirkan atau
kamu boleh mencari pekerjaan lain dengan upah lebih layak."

Pembantu berkata: 'oSaya tetap bekerja di sini walaupun dibayar LE
50."

Rupanya kondisi keuangan keluarga tetap terus memburuk, hing_ea
dia tidak mampu membayar pembantu itu kecuali LE 20, kemudian. LE
l0 hingga akhirnya pembantu itu berkata: "Kondisimu bersamaku
membuatmu layak untuk saya bantu, walaupun tidak dibayar "

Demikianlah perihal Allah yang kita sembah.
Allah tidak rela bila hamba-Nya kufur, Dia menginginkan hamba-

Nya tarnpil prima dan berjaian lurus hingga kucuran nikmat da:.
anugerah kepada mereka di dunia dan akhirat. Sebagaimana Dr"
memberi nikmat kepada mereka di dunia yang bersifat temporal, mak"
Dia juga ingin memberikan nikmat kepada mereka di akhirat yang kek.
dan abadi.

Saat seorang hamba melakukan kemaksiatan maka bumi mernin:,
izin kepada Allah untuk menelannya, langit minta izin 1r11r,....

menghimpitnya. Allah pun berkata kepada bumi dan langit: "Biark.:
hamba-Ku, karena kalian berdua tidak menciptakan mereka. Ka,=-
kalian menciptakannya niscaya kalian menyayanginya. Apabila mer:.,,
befiaubat, maka Aku kekasrhnya, bila belum befiaubat maka -1..-
dokternya. " (lmam G azali)

F *,* t1f-:; slj dan jika kamu bersyuktr. niscaya Dia trt,' .

bagintu kesyukuranmu ittt. Bila mukmin bersyukur kepada Ailah. il -
rela dan senang atas kesyukuran itu dan membalasnya dengan kebai,.,
yang berlimpah. Keslukuran merupakan sebab kebahagiaan di d*. -
dan di akhirat. "Sesungguhnya jika kamu bersyukttr, pasti Kanti ,;-,
menambah (nikmat) kepadamtt."(QS IbrAhim [14]: 7) Syukur ":',
nikmat akan mendatangkan nikmat yang berlimpah. Disyukuri .,;
datang lagi nikmat yang lebih banyak. Demikianlah seterusnya. se-'. -

tetap berslukur, selama itu pula nikmat tetap datang.
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's?i jritlt',1 \1 dan seorang yang bercrosa ticrak akan memikur
closa orang' tain. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Alrah bersifat adildengan tidak membebankan ,"'r.Jrurg doru o.urg luir. Semuanyatergantung dengan apa yang dia kerjakanl 

--** vrs,s ro'l

Dan sesungguhnya nteieka akai memikur beban (dosa) mereka, dartbeban-beban (cl os a yan g,lain) ai, o: *p irg beban -beb an- *r'"r"ko s erdiri,dan 'tesungguhnya ,n"rik, aian drtanva pada hari kiamat rctlttng apo1"ang seraru nterekt ada-acrakan (as ui-'Ankubiit rlql, 
'tsl 

Sebagianorientalis berkata: .,Bahwa 
ayat ini iJ*.rrungun dengan ayatKita jawab; "Benar, sepintas ini bertentangan, tapi b,a diteliti makaterlihat jelas alur cerita yang berbeda.-Kaidah"umuJ r"raJir, seseorangtidak menanggung dora oirrg taln ,"Ourgkan mereku-',,"nunggrrgdosa mereka dan dosa orang rain karena -.r"ku sesat dan menyesatkan.o"t'. 

?:n:,* 
u,::'":u sesat, dan dosa kedua ,r"r.r.u -.nv"#t"r.&;: a(, Jr ; kenurdian kepada Tuhanmtilah kembarintu. BlraAku telah menciptakan karian dan memuliaka, karian dari segaramakhluk' nalrun karran memuururryu d.rgu, penolakan, tidak taat dantidak beriman keoada-Ku, maka iJorrr,ur, kalian pasti akan kembarikepada-Ku.

irli5 t t q 34 blu Dia memberitakan kepaclamLt apa rangretah k1yt! *,f?: Aku akan kabarkan apa yang tetah katian takukan.
11L'aJt ;'+ err i1 sesttnggtrhn.r'a Dia Murra Mettgetarttti apu yang

tersimpan daram (dada) mu. Jadi, renungi dan ingatlah selaru perkaraini' Introspeksi diri dan bermuh"rJ"rrr"r. sebelum datang hari hisablperhitungan.
Ayat ini merupakan peringatan dari Allah. Disebutkan ,,azab,, 

agatrnukmin menghindarkan diri iuri t.-utsiatan. Ini merupakan bentukrahmat dari Arlah kepada makhruk oiu -.nginginkan kebaikan. Diajuga menginginkan semua makhruk menikrnati surga, sebagaimanamereka menikmati dunia. ***
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Juz23 818
(QS az-Zumar [39]: 8)

t,- 1- -- )i7( ,1 ,1',
r'jA 4qa),4-J q.> l)l tJ7\

S,:^E1e 
-M-6\;\4J14#t/41(;i Lfu 6,

Apabila rnanusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon

( p eit o I o n g an) ke p a d a Tuh anny a d e n g a n kemb ali kep ado- I'r1' a,'

k emtt di an ap ab i I a TtLh an rn emb e r ikan ni km at- lVy a kep ad a ny a

lupalah dia ikan kemudaratan yang pernah dia berdoa (kepado

AllaD untuk (menghilangkanryta) sebelum itu, dan dia mengada-

adakan sekutu-sekntu bagi Allah unttLk menyesatkan (manusicL)

cl ari .j a I an - Ny a. Kat akanl ah ; " B er s en an g- s enan g I ah d e n g art

kekafiranmtt itu sementara waktu. Sesungguhnva kamu termasuk

penghuni nerako. "

Kata dhurrberarli apa-apa yang mengeluarkan manusia dari binek:.

aman, baik itu terkait dengan keamanan diri, keluarga atau keatnan::

terhadap apa yang dimiliki.
Pada saat manusia terlimpa bahaya maka hiianglah keangkuh:,:

dirinya. Pada saat itu dia pun tersadar, bahwa tidak ada yang dap"

melenyapkan bahaya itu kecuali Allah. Kemudian dia pun berdoa'

Contohnya tabib yang mengobati penduduk desa. Pada saat p::-
dokter itu telah selesai dipekerjakan di desa, sang tabib akan mer:.'
tersaingi sehingga mengancam ekonominya. Sang tabib pun mendes-'-.-

desuskan isu negatif agar penduduk desa tidak berobat pada dokter -,-
Namun, saat anaknya sakit keras, dia pun terpaksa membawa anal'r'. -

ini untuk berobat kepada dokter itu. dia jujur dan tidak d::''
membohongi diri bahwa dokter itu dapat menyembuhkan penr''
berkat izin Allah.

Begitu juga manusia bila terlimpa musibah dan tidak marr-.: -

mengatasinya, pada saat itu dia akan meratap kepada Allah. Kekthtr .

Se,stmgguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karettci

melihat dirinyo serba cuktLp (QS al-'Alaq [96]: 6-7) Inilah r*--

keangkuhan dan kepongahan runtuh. Orang yang dulunya kat-rr -'
mengingkari Tuhan. Pada saat terancam bahaya dia pun berucap

my God." Satu hal yang mengagungkan bahwa Allah mengabr" '"--
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A; C 'Jol ,rrrk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya sebagian

orang membaca "1.11" dengar, "ya" yang artinya bahwa semua itu
dilakukannya karena seseorang telah sesat. Tetapi yang lebih benar
adalah membaca 'oya" dengan "yu" yang artinya menyesatkan orang
lain-

!i.t ./ ) t,,.:Jlsy p # katakanlah: "Bersenang-senanglah dengan

kekafiranmu itu. Bagaimana menikmati kekufuran? Jawabannya,
menyembah Tuhan tanpa manhaj. Tuhan yang tidak melarang manusia
untuk meminum khamar, tidak mengikat hawa nafsu, tuhan yang tidak
memerintahkan untuk jujur dan amanat dan seterusnya. Tetapi dia
membiarkan berbuat semena-mena di alam ini. Nikmatilah hidup ini
sesuka hatimu.

$ sementara waktu karena kenikmatan dunia bersifat temporal.

Kenikmatan itu hanya dinikmati selama seseorang di dunia.

ttlt ot;bi "q ei\ sesungguhnya kamu termasuk pengltuni neraka,

Sahabat di sini menunjukkan peftemanan, cinta kasih, kasih sayang.
anlara neraka dan penghuninya. Untuk itu saat ditanya kepada neraka ia
berkata: (Ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami beftanya kepada
Jahanam: "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab: "Masii:
adakah tambahan? " (QS Qaf [50]: 30)***

(QS az-Zumar [39]: 9)
L ,, -,.- ? ),// z
.f;i +*:'r:: ,-;$( ,-7"GJ-tr\+6 $i;Yt;L* ;^"3'\

C ; V r i$ :(^r,vLsfiz.\ tJS st;":,ji sfi&.-G
(Apakah kamtt hai orang musltrik yang lebih beruntung) ataukalt
orang yang beribadah di waktu-*-aktLr malam dengan sujud dart

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkon
rahmat Tuhannya? Katakanlah. "Adakah sama orang-orang

yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? "

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerinn
pelajaran.

Kata am/atau berfungsi untuk memilih di antara dua altema:--
Kamu katakan: "Ini atau yang ini." Pilihan itu terjadi terhadap altem": ,

yang berbeda. Altematif lain pada ayat ini adalah ayat sebelumnya. J.:
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maknanya, mana yang lebih baik bila
merintih kepada Allah dan bila l

menyekutukan-Nya, atau orang yang
mengharap rahmat-Nya? -

orang yang tefiimpa bahaya
terlepas dari himpitan dia
; tetap menyembahnya dan

Makna qanit adalah tetap taat dan beribadah seramanya, An6,
artinya juzlbagian dari malam.

Kata i7'lt 't'4 sedang ia takut kepada (azab) akhirat afiinya
yakhdfu/takur dari bahaya dan tekanan akhirat. ^:j elr') ;"fi i,-rt ')r^;
sedang ia takut kepacra (azab) okhirat dan mengharapkan rahmat
Tuhannya karena rahmat-Nya lebih luas dari pada murka-Nya. Tidak
disebutkan "mengharap surga," karena mukmirtidak akan masuk surgakalau hanya berdasarkan pada amalnya di dunia. Sebesar apapun
kesalehan seorang mukmin, bira ditimbang amalnya secara teriti pasti
terlihat juga dosa dan kehinaannya. Jadi ia *urrt ,r.gu L"rdusarkan
rahmat Allah. Nabi bersabda: "seseorang tidak masuk surga berkat
amalnya."

Para sahabat berkata: ,.Termasuk 
kamu ya Rasulullah?,,

Nabi berkata: ',\a,,,..termasuk saya kecuali Allah melimpahkan
rahmat-Nya kepada saya.,, (HR Bukhari Muslim)

Tidak perlu sombong dengan amar ibadah yang telah kita rakukan.
Karena seluruh takrif dampak positifnya kembali"kepada kita, bukan
kepada Allah. Apabira Dia memberi baiasan surga di akhirat, maka itu
merupakan fadilah dan nikmat yang besar dari_Nva.

il{ : rit1 alt;;" i"lt **'y'y nataiantah ;,,ctakalt santct
')t'ang-orang yang , meng_etahui dengan orang_orcmg yotlg tidak
'ttengetahui? " Setelah dibandingkan antara orang Vurg tidak tahu:efterima kasih dan balas budi dengan orang yang tahu berrerima kasihlan balas budi, di sini Arlah menegaskan bihwa 

"orurg 
y*g ,ut, uutu,rudi dan berterima kasih itu dengan menyembah Aiah alalah orang

' ang cerdas dan ilmuwan sejati. orang yang menyekutukan Ailah.etelah selamat dari bahaya adarah uoaon oaln tiaat< pi;i;r. Karena
^:esuksesan di dunia dengan menyekutukan Allah tidak ada nilainya bila
:rbandingkan dengan nikmat surga di akhirat.

Salat di malam hari memiliki banyak keistimewa an. pertamct,
:ekerjaan itu jauh dari unsur ria dan ,o-6ong. Kedua, s.trrun anggotalbuhnya terfokus untuk bertemu Tuhan. contohnya, mata akan:rtokus di kegelapan, telinga tidak disibukkan o.niun kebisingan,
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sebabmalamcukupheningdansunyi.KondisiSuasanatersebut
menimbulkun konre.rtrasi uni-uk khusl'uk beribadah menyembah Allah'

Dia berani mengorbankan waktu tidurnya untuk salat'

Ilmu yang Jejati mengarahkan pemiliknya kepada amal saleh yang

berkesinambungan.SaatseseorangmengamalkanilmunyamakaAllah
memberikannya ilmu baru yang berlimpah ruah sebagai wujud rahmat

kasih dari-Nya. Lihat tisal NaUi ftiaiOir teman Nabi Musa. (QS al-

Kahfi [18]: 65)

Begttu juga dengan rahmat pada ayat utama ini"' mengharap rahmat

Tuhaniya 
"dJpat 

d]artikan dengan mengharap limpahan ilmu dan

makrifai yurg dik .urkan Allth kepadanya agar dia tetap berada

bersatna Allah.
Dalamhidupdiduniaini'kitamenemukanbagaimanatemanakrab

yangbersamakitaselalumembantudanmenolongkita.Bilaituterjadi
dalam pefiemanan antara manusia, bagaimana pula bila kita berteman

bersama Allahl? Apakah dia menyamakan dengan yang lain? Apakah

Dia tidak lebih pantas memberikan bantuan khusus kepadamu?

AllahberfirmandalamhadisKudsi:..Bilahambakurnendeka.
dengan-Kumelaluiamalsunat,Akupr'rnakanmencintainya.BilaAku
telaf, mencintainya, maka Aku menjadi pendengamya yang dengannrr

dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dengannya dr:'

melihat, menjadi tangannya .r,,t i menyentuh, menja-di kakinya untui

berjalan.gitaOla..*i,,tuAkuakanmemberikannya'"(HRBukhari),D.,gu,demikianSeoranghambatelahmasukkedalamRabanil,al

Allah yang dengan mudah bia berkata kepada sesuatu kun/jadiltti .

mata llOltah ia. Inilah limpahan yang diberikan Allah ketika seorall-:

hamba salat malam dan mengharap rahmat-Nya'

iie ) .'nt1.a jtr)\ *|' qr"$ adakah Sama orang-orcng \'ui::

ntengetahti dettgan orang-orang yang tidak.- mengetulttri

Men:unjukkan bahiva ada ilmu muhasyafah, yang dilimpahkan A11;':.

kepada siapa saja dari hamba-Nya yang saleh yang layak menerimaur '
Contohnya, apa yang diberikan Allah kepada hamba saleh'-nabi Khrdr:

oleh karena itu"kita menemukan di akhir kisahnya bersama n":

MuSa, dia berkata: BuLkanlah aku ntelakltkannya itu nlentrut keln,ltt,t,:|,,

sendiri. (QS al-Kahfi [18]: 82) Tugas para rasul menghantark''

makhluk kePada Khalik.

+rJlr rj;f ';* u;', sesnnggtrhtwa orong ltang berakallah t';''
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dap.at menerima perajaran. Maknanya orang yang mem,iki akal cerdas
T"\? merenungi ayat-ayat Ailah dengan menggunakan panca indera(melihat, mendengar dan merasa) timbur alternatif pada akar pikiranmaka akal memirih yang baik dan meninggalkan yuig [u*. Hal inikarena akalnya .:rgT dan berfungsi dengan baik. Ia akan memilih

;::Tj:#1t. 
fbedah/keuntungannya besar dan pennanen tagi paling

PERBANDINGAN ANTARA MUKMIN DAN I(AF'IR
(QS az-Zumar [39]: 10)

Qlti>* e'tj.l;S'r"L &, Vi V:r, 
.n- 

ii,r_i- S
O 

"G# € a+'ai 
-i;;v) qS 4i EA "e

Katakan.ah; "Hai hambct_hambct_Ktt yang beriman, bertah,valah
kepada Tuhanmu'_,. orang_ororg yoig uZ,.tr,,oi ioi't, ii iunio r,rrmemperoleh kebaikan. Bumi Ailah itu adatah tuas. ses'ungguhnya
hanya orang-orong yang bersabar\ah yang clicukt iirrip,noU

mereka tanpa batas.

Takwa adalah menghindarkan diri dari segala bentuk kemaksiatandengan cara membuat tameng antara dirimu" dan sifat iahr Alrah,karena Dia bersifat Jabar, eahiar dan Dztt Intiqam.
tt*i ;-lt hamba-hamba-Ktt yartg berintan terhadap akidah yang

benar &i tt t bertakwarah kepacra Tuhanmudalam segala takrif yang
diarahkannya. L; Cfur :f C t*-i t!_ oratlg_orang yang berbuat
baik di dunia ini ntemperorert kebaikttn di akhirat, bukan di dunia ini.Karena kaum kafir menikmati kebaikan ai a.',n,, i"lil; ianyut, ourianak, pangkat, ilmu dan seterusnya.

Apabila hasanah/kebaikan d-itafsirkan dengan nikmat, maka nikmatyang menyebabkan manusia menjauh dari Tuian rio.t o*ii"i sebagaihasanah/kebaikan tap-i sayi'ah/kiahatan. Jadi maksud hasanah di siniadalah kebaikan di akhirat.
Tapi apa kaitan ,\ lt ;,ri1 clan bumi Altah ittt adalalt lttas

dengan &j t-*t bertarotarah kepacra Tuhanmu? Jawabannya, bila
karnu terbentur dengan kesusahan di daerahmu tempat kamu mencari
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rezeki,makapindahlah,karenabumiAllahituluas.Carilahsegala
rL.""," yurrg -"ryelamatkan diri dan agamamu di daerah lain' (QS an-

NisA' [4j: tob; I.mat juga QS an-NisA' la]:57 '

Kalau kita merlni"gi 1qS ar-Rahmdn [55]: 10) dengan baik'

niscaya kita dapat *.rry-.t.tuikan f,elnasalahan kepadatan penduduk

dan krisis pangan. Kurenu Allah telah menegaskan melalui ayat ini'

bahwa bumi ini semua untuk manusia, maka jangan disekat dengan

membuat batas teritorial.

79p.g.}i.l:1td'e.i6\sesungguhnyahanyclorang-orang
yang belrsabarlah yang dicukupkan pahala mereka t!.npo batas'

Merupakan pesan untuk tetap bersabar setelah firman-Nya Lf1 
^kt 7',i t

dan bumi Atlah itu adalah ltras rmbukti bahwa dalam hidup ini dan di

mana pun kita berada masalah dan kesulitan akan selalu ada, namun

tentunya harus dilawan dengan penuh rasa sabar'

Aliah ingin agar setiap mukmin melaksanakan manhaj-Nya aga:

merekabahagiadanberadadipuncakiman.Laluberusahapuladen-uar'
manhaj itu uirtuk membahagiukun o'urrg lain dan llnsaia\ orang larr'

berbahagia seperti tio-NuUifttuhammad bersabda dalam hal ini: "A11a:.

senang kepada orang yang mendengar ucapan-Ku lalu dr'

*.rgi*urt ir yu dengin benai, kemudian menyampaikannya kepac"

;;.G yang belum mendengar' Betapa banyak orang )'an;

*.niu*purian lebih paham dari pada orang yang hanya mendengar"'

t,t.ny"Uu, luaskan kebaikan tepada orang lain manfaatnya kemb'

kepada pelaku itu sendiri. Sebaliknya, tertutupnya kebaikan-pada ora:';

tal, Oapat menimbulkan bahaya pada dirimu' Oleh karena '':-

sebarkanlahkebaikanditengah-tengahmasyarakat'Merupakans;:-
kebaikan bila orang lain tid-ak mencuri, tidak berkhianat dan tic''

mencela serta tidak melanggar batasan dan peraturan'

Orang yang sabar aOatatr orang yang tetap sabar dalam kesusa:-':

dan ujiai dalam menghadapi keselamatan jiwa, harta dan kelr-ra:;,

or;rg' sabar yut i, "bahwa penderitaan yang dialaminya 'r:':l

mendatangkankebaikandannikmat,kaIenaA11ahtelahberfinnan,

79 * r'';i avUt ;t-9- t"'ngguhnya hanyo orang-orottg '' " i
bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas' (QS --
Zumar [39]: 10)

Jikasyariatsalatmemilikiaturandantatacarayangielas.:.:'..
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juga dengan zakat. maka sikap sabar balasannya tanpa perhitungan yangjeias atau tidak terhingga. Di surga nanti uaa srrgu yanf tirggi yarrg
dihuni oleh orang-orang yang sabar dalam -.rgh;'oupi kZsusahan dan
uJ1an.

orang sabar tidak pe1{ meragukan sedikit pun tentang rahmat
Allah, tidak pernah.mengeluh atas segala takdir yang menimpanya. Satuhal yang disesalkan di musim haji uau 

' ,.[.ro,"por. manusia
memamerkan cacat 

_tubuhnya kepada jemaah haji agai jemaah haji
empati padanya. Seakan-akan mereka melaporkan iakdlr runan kepaaajemaah haji. Seandainya mereka menutup cacat itu dan rela atas takdir
niscaya rezeki akan datang dan menghampiri mereka. Lebih banyak ragiAllah akan mengantarkanxya kepada mereka tanpa harus mengemis dan
meminta-minta. Nabi Muhammad bersabda: "Biro korion criu.ii makaruruplahia. " (HR Ajluni)

. Dalam sejarah Islam di temukan seorang sahabat yang selaru salat
berjamaah bersama Rasurullah di saff terdeprrr, ,u-r, iiu l.g..u hilangbegitu selesai salat. Hal ini terus saja dia rakukan, s.tnr!g; nasululrah
penasaran. Begitu selesai salat, Nabi Muhammad menolJli ke belakang
dan tiba-tiba sahabat itu sudah di depan pintu, Nabi pun memanggilnya:"Kenapa kamu lari begitu selesai ialat? Apakah ku*r, tidak hendak
duduk bersama kami warau sekejap? sahabai itu berkata: ,.Bukan itu ya
Rasulullah, tapi saya mempunyai lstri Ai rumah menunggu baju ini agardia. dapat salat juga di awal waktu." Mendengai"hal itu Nabi\Iuhammad pun mendoakannya untuk kebaikan.

Setibanya di rumah, istrinya berkata: "Kenapa abang terrambat, sayasudah terlinggal beberapa ucapan tasbih." suaminya"b".turu, ,,Saya
Jicegat Muhammad dan bertanya tentang periharku karena terdesak,
naka saya pun berkata apa adanya.,,

Istrinya berkata: "Apakah kamu melaporkan Tuhanmu kepada\luhammad?"
Beginilah sabamya para sahabat. Sabar tidak mengenar keluh kesah:an rintihan, serta tidak pula berani menyalahkan takdii Allah.
oleh karena itu, para sufi yang meihat betapa besar pahala orang-

'rang yang sabar di akhirat, mereka mengharap untuk dapat kembari
-idup di dunia untuk siap menerima cobaan dan sabar dalam
lengatasinya.,r * *
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(QS az-Zumar [39]: 11-12)

Kat a kanl ah ; " S e sungguhnl'- a aktr dip erintahkan sup 
tq) 

a

,n erq' enh a h A I t a h d en{it m e mur ni kan ket a at an kep adct -l'l -v 
a

dalaru (ntenialanka'n1 o['*o Aktt cliperintahkan supq)a menjadi

orartg yarLg pertama-tama berserah diri' "

Pada dua ayat ini ditemukan dua pengulangan kata umirtu/sa1a di

perintahkan. Ini menu;ilkk- b1hr1a iau a"u perintah pertama terkait

dengan peribadatan Ju,,'pt'l'1tuh kedua terkait dengan keimanan' Kedua

p.tintuh ini bersatu dalam keikhiasan'

Ikhlas itu sendiri berlingkat-tingkat: Ada orang yang menyembah

Allah karenu ,r.ng1,u,up pah"ala dariberambisi masuk surga' Yang lain

beribadah karena takut'masuk neraka' Sementara ada juga yang

menyembah allah r.arena menyadari bahwa Allah ruhan yang layak

untuk disembah.

Dalam surat al-Kahfi disebutkan: i') ai[+ 3ri \-) d0 yJ i+
rui 1qs al-Kahfi [18]: 110) bukan karena mengharap surga atau pahala'

tapi karena ingin berlemu dengan Allah' Karena surga yang hakiki itu

adalah Tuhan Maha Esa'

Timbul p.rtuny*n, bagaimana kita- dapat memahami bahwa Nabr

Muhammad adalah V""g p"t"*a kali berislam' padahal dia bukanlah

sosok muslim pertamaii bumi ini' Karena nabi Musa juga pemah

berkata sebelumnya i*1:ij' '5"1i ul1 dan aku adalah orong Nang

pertama-tama nletlyerahkan diri (kepada Allahl.(QS al-An'Am [6]: 163)

Jawabannya adalah bahwa benar' Nabi Musa adalah sosok muslim

pertama pada zamannya' sementara Nabi Muhammad muslim pefiama

pada zamannya dan seterusnya sampai hari kiamat' Agar mudah

dipahami berikut ini saya beiikan contoh' Maksud pertama di sini

adalah rangking p*"'""' Rangking dapat bersifat nisbi dan mutlak

Seseorang disebut ;"gki;g pert'ama-di pakultas Hukum pada tahun ini.

pada tahrin berikutnya uau i"gu yang meraih ranking pefiama' Namun'

di sana ada rangking pertama secara mutlak pada Fakultas Hukum dr

mana sejak fakJtasltu aiOirit un hingga saat ini belum ada orang yang

mendapat nilai lebih tinggi dari dia'

Nabi Muhammad uiltun muslim pefiama pada segala zaman, sejak
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Aflt: hingga hari kiamat, karena
nabi larn rerbatas puau t".put-Jui

misinya bersifat universal.
Inasa tenen1l. **x

sementara

(eS az_Zumar [39]: 13_15)

:: :y^:,^, t,g * ?;4,i ;;.G oy_r6 6 g
fl*t) pr;t i;E rji -r;Ii -"1,G 

:*r,, A *6L,;6 g
Katakonlah; "sesungguhnya saya tukut akart siksaart hori yangbesar jika saya cturhifc, k"p;;; n;*;';ru,,,. Katokantah. ,,uo.nyn

A t I a h s u i r r y a t t s t ar. a, :;!, /: d;";;;;;, 
"*urn ika rt keta a t an/;ep u d o - Ah, a d o t im ht e nj a I a nka,,,a i[ii, lrr,,. Maka s e mb a lt I a ho.lehrntt (hoi ot'utrg-orurg mttsl'rik) apLt ).otlg kanttr kehettcroA-isc/oin Diu. KurukcrnIah; .iSest,r,i),,,',iii,;:,::,:t,:::::,,"1".r,::",!,r,

i,otuh or.ung-orcrtg ).ttng *;r,i:r,:i';;;.i,i',,1,!!:i,ong y.arts.t'trgi
A' e l t r a r g a r t.r. o p a ri h,, r t,. i'r, i i i:' i,' ; r' ;:,: ; ; ; :;r; ; : : i [ ; ; : i,:,,adoluh ker.ugicrn 1,aig ttyara.

Saat Muhammad berkata: * C.ise'uttggtthr.to sar.a tuAtrt aAatr ri*rr,nn tro 
s'-') wt Jt \-rlil jt

tt"rr,iti" i,t,Irfl.'J.ukr,.,-,o,- Ai^ , ':i lnns. !:rar jika ak , ,r,,,.hnIa

fi,::r : : [: l::l ;, ii ::ffitt . ,.,; { :!: ::,t ] _tri {:,t!{,:t:' : :l : !;,ffi in"',:T_#;,f#r.*::1.1,::/ry;';T,;t:*f 'ffiHTi;f;i
maka saya jugiakan disiksa.,,

f.ird:* 
Allah berfirman melalui lisan Muhammad : J-oi ur ri

relani saya bagaikr;;;;;ffiJ,".J;?:r vans kebal hukum. rloakr
maka saya juga akan disiksa anya saya melakukan rnaksiat,

=ti ir & kn,okor,:!., 
!:"::;;* ,;; ,;;;'::::::_r:;::r:

'r';i"f^,yr":*'^!:'::::,f1t,ad.a-ba ctatom btenjatankarT) aEon,k,,,, r^;

;::,:X-:Tffi 'g-ur'iJli-;'";;;"::'"#l:',;",{;^!l.Y;,",Xf i{{^ri.,i:;
Ka.ta.kantahr",,')!rloiii'_,'li'l,l),,:,tr:,:ru,trr::rr:l;: j

' ! : l i : it: ̂
: 
x: ;;i;f; ;, 1, 

",, i 7' 
;,,"' [;, d o - A/, t o,, f ii'r *' !,i o t n n k n,, t

Pada ayat t4 Allahi:qr*'obl.k p.,rlembahan Nabi Muhammadlidarrurukan sedanskan. p-ad'i ayati r ,irr"r, d,etakkan fuou-pori.iny,.ang biasa yaitu dI u.lut*gi"."r, il,rrsa Arab jumlah fi,tiyahny_a
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terdiri secara berurutan dari predikat, subjek dan objek. Namun saat

objek didahulukan maka ini merupakan pengkhususan. Maknanya, sava

khususkan hanya menyembah Allah, bukan yang lain.

Ketika Nabi Muhammad berkata: "Saya tidak menyembah selain

Allah," maka kalian sembahlah apa yang kalian suka c;! J e 6 t|jt
mctka sembahlah olehnttr (hai orang-orarLg musyrik) apa yang 

.katrr;,

kehendaki selain Dia dengankonsekuensi &u,i \1r-'> ;-lJt;e,-.tiJl ;1 -'r

;;ir ir;;ir ;n eu; li a;q.ajr f; n6-,Itir katakanlah; "sesunggrthn.t.;

orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri merek.;

sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". Ingatlah yang demikiatt ii.,

adalah kerurgian yang n1'ata.

Kita pahami bahwa kaum musyrik merugi di hari kiamat, denga:

kentus;z'ikan yangJ tnereka lakukan. Tapi bagilmana bisa kerugian ::*
merambat kepada ke luarganya?

Jawabannya, karena istri, anak, cucu bila tetap dalam agama \-an-:

sama dengannya dan tidak masuk Islam, maka kondisi mereka sat-i:,

dengan suami atau ayah atau kakek mereka, yaitu merugi. Jika rlerrH-:

beriman, maka mereka tidak dapat melihatnya. Karena mereka di sur"
sedangkan ia (orang tuanya) di neraka. Jadi dalam dua kondisi inl mak,
mereka merugi.

Kerugian itu disebutkan dengan maf irl mutlak yang berflrn:s
sebagai penegasan. Penegasan itu ditambah lagi dengan kata mui' '

nyata. Seorang pedagang bila pulang modal dalam perdagangann'',

dinilai telah rugi. Rugi jerih payah yang telah dilakukannya. Bila ;-'
rugi maka kerugiannya dua kali lipat. Rugi jerih payah dan m.ri:.
Beginilah gambaran dari kerugian yang nyata. Yaitu kerugian di seg. '
hal. Rugi yang meliputi diri, istri, keluarga, hafta, jerih payah c'.
modal.***

(QS az-Zumar [39]: 16)

xi 3*,q*, M if ra )3i a W Cj C I
,A.l' )a?, -,ur,
":itpr.tI ;4i3e"*

Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di
bawah mereka pun lapisan-lapisatt (dari api). Demikianlah All,i'.
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mempertakuti hamba_hamba_Nya dengan azab itu. Makabertaloualah kepada_Ku haf hamEa_t ,*OoXr,.
Pada ayat ini, Allah menggambarkan siksaan yang dialami kaumkafi r' Kara cr z tt, a h /p e r i y a:* g lTng 

--rt 
i.,aungi ,,*u, i.&ir terit< panasmatahari. perindung ini dica-ri oruig ..uugui tempat teduh, istirahat danmenghirup udara segar.

Adapun kaum kafr pelindungn ya ad,alah api. Api tidak dapat untukdijadikan petindung. 
lebjh 

jauh-iJgi, p.tirarrg i; iiJi. ,u;u datangdari atas, tapi .iuga dari bawah, ?i.i, kanar,- *rt"-a", belakang.Biasanya manusia apabila ,,.rrauiri'r.rangan dari satu sisi, maka diaakan berlindung pada sisi yang r;il.;;", tetapi bagaimana pula bila apiberada meliputimereka Aun,iiJ 
"Ou 

temru, berlari.

. .l6,j :V ;- isuo , ut aV-.i:'-aemikiantah A,ah mempertakuti
ltantba-hamba-Nva crengan azab itu. Maka bertakyarah kepada_Ku haihamba-hat'ba-iu' Reningi bug;;;r; rahrnat Alrah kepada hamba-Nya' Penyebutan neraku iun ";,;;" bertujuan urt,it -.nyit ru,tapi sekedar menakut-nakuti ugu. t,duL r.r1.**rr "tl" outu*rrru.Menakut-nakuti tidak d,akukan?""*i" t..uuri t.pu#urung yurgdicintainya' Seperti orang tua yang menaku{-nakuti anaknya bila gagalujian akibat bermaras-i"r"rur, iJr.rt dryr.ak negatifnya berupakehinaan dan tinggal kelas. lrji, ,".r"i.rt-nakuti yang dirakukan Arahpada ayat ini merupakan nikmat i;;;;;",

Untuk itu disebutkan setelahnya :*6 :? 6- bertakv,alah kepada_Ku hai hantba-hamba-Ktt. Jadikanlah t .tut utu, o"i,r, tl, sebagairahmat, bukan sebagai teror. Manus;; ;;" menimbang antarasurga danneraka' maka dia pasti mawas oiri Jan J..r.rurgar untuk meraih surga.Jadi' merupakan nikmat.lgsar t"puau"r.itu saat A,ah menakut-nakutikita sebelum hal itu terjadi.x*.* 
r -'-- '-

(QS az-Zumar [39]: 17_18)
' 
-\. ,/ ,,// a ,.- n , '(n6v,:iii &it $G(\6rk J ,,frii;:jrjE

"xi p't; -""5i e1j'# tiV+ jji t:;qr_ir
-'la\ -'.1 ??,)4 " - -1,,!, 4Yrlljj i qt:u
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Orang-orang yang menjauhi thaghut (laitu) tidak menyembahm a

dan iembali inpodo Aliah, bagi mereka berita gembira; sebab iru

sampaikailah berita itu kepaclo hamba-hambo-Ku' yang

*nnrlrngr,rkan perkatoan lalt'r mengikuti apa ))ang paling.baik di

antaralrya. Mireka itttlah orang-orang yang telah diberi Allalt

petunjui clan mereka itulah orang-oral'tg yang ntempunvai akol

Thaghut adalah orang zalim sehingga manusia terpaks? urlr":

menghoimatinya. Karena kezalimannya atau rasa takut darini '
membuat bertambah zalim. Thaghut/or ang zalimpasti memiliki peilnt::

dan arahan yang bersifat arogan seperli Firaun' Untuk itu patung tlc"'

ffiild.;g"ri6.grr"t, karena patung tidak dapat bersifat arogan d"."

angkuh. eaiung jug-a tidak memiliki penntah dan arahan' Tapi p':'
peiyembah putrrrg itulah yang arogan dan angkuh
' S.bugian tui, U.rpendapat bahwa Thaghut adalah setiap apa s;'

yang disJmbah selain Allah- dengan :uJlt1" 
penting 

9:,1:,1 ::lt}:..':
a";;", penyembahan ini. Dari dehnisi ini patung tidak disebut den'.

ifr"glr",. Begitu juga dengan nabi Isa yang dituhankan umat Nasr:':.

karena mereka yung *"rry.rnbah sementara Isa tiada dosa sedikit p *

dalam hal ini.

yt t\ti.Ui1 clan kembali kepada Altah kembali untuk menyemb':'

Allah semata dan tidak menyekutukannya'

,.rrt;Jl @ bagi mereka berita gembira karena mereka 11sl3s::

Thaghut,maksudnyaadalahbahwaAllahingindarimasyarakattnus..:
,rrtit membasmi setiap Thaghut, melun-rskan segala ben:-j

penyimpangan sefi a memutuskan hubungan dengannya'
' S.p..ti preman yang membawa senjata talam dan mensanc'::"

masyaiakat sekitar ,"rti *erampas harta dan kehormatan mere.''

buhtun berani melawan pemerintah dan aparat penegak hukum' Hai ':-

t"4udi karena kejahatan yang kecil dulunya tidak dicegah c---

masyarakat sehingga tumbuh besar dan subur'

yt J\tri.Ui1 dan kembali kepada Altah dapat dipahami bahwa dah- -

mereka bersama Allah lalu menjauhkan diri dari-Nya' Bagaitn;:'

Karena setiap manusia bersama Allah dalam fitrah iman. Lihat QS '-
A'rAf [7]: t)2. irrdi, ayat yang sedang kita kaji ini mengajak se:';
manusia untuk kembali kepada fitrah iman atau kembali kepada \"'-
untuk menerima balasan pada hari kiamat'
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. '. lt 'tt

, 
"b. 

l;,;" frrr?{,ri u* 
" 

r e k a b e r i tu g e m b i r a kabar gemb ira d i s ampa ikanitu dapai l;;,;1" jl,ns 'gnsgembiraka
rrahaya. Kcdua,,...iP ari'irii"ilii rtu terjadi' Peristiwa gembira

xepada Arah dan ,,Yi'{u 1"upur'or ;o*o' 
hilangnva 

"ny'iit d'n
x egern b i ra a n r."r, ^.ll]"i 

r' i il, rlr, ;, ]i:o'i 
th:"1u,?'Tll' 

n e t ", i, ii:::; ::;;::t ; :,:,:,# T,i1 ; L:?:'l 
m aka d i a "t; ;.ri;;ffr ::x

:i:rL;,;;:::1,:it;S{:{iti::l:,:,T;li,*:,:,trF;,#l
bernnnan:,:,"::r*':, 

^:{: :,:.,1 
ro,,',r i,',0- ),',ii,ta,anya. Allah

laltr mengikuti t 
r- sJPt "ry.* 't-ll.wrs men,engarkan perkafuan

n:: : I T;# : t ji,: f 
=;: 

:;r, !,: 1.,:, : ::., 
.,,, i,- o,u j o: uc apa n

nrerupakan p..kr:|3u, O.r#f,#"g drfrnxankan AIIah. Ol.f, turin,
oagi pelakunya. 

rtaan yang ,.?rji'#' tkutrlahl Karena o..r,u,uur-rvyr'

Atau sebaik-hair. "j : 
""'" 

:'n 
pertntah-Nya sangat ot'-"a"'

l::,:9 il;,,1l^;::;X.ff'[HilJffj:n, manhaj rslam Ketika rslamr<alrr tidak berimr

ff :r; 
- 

#ffi , i,; {fi1j itltllLi{11}:?,x? Tit[ ##
m:r Hrr,fr i#ry;ii;r1Tffii" I 1*-i: !il,"_ +ur
terdapar daram ,r,:L" 9.t'*"i.rr'nattlr 

krtab' pilihlah o"tt't*'ffi
I rdak ada Lirrr., 3,T, 

rc"8" 

"*rr;ntaka 

perkataan vang teruai[ iti
r<,,, 

" 
* ii,:),;;';',:yll d,,,,,.,j"',;"i :;il, {!:) 1' frXi,, i:;:::n

|yrJ,,t1*,, riii',o,T''o kamu ur'*rf u,, 
, rrr. ,"irh"-tir-r,kupkan

teS ar xaiia;n'i;i."i; dan retah Ktt_ridai r,stqm iru i-r,i,,,*),*, hosimtt.Ayat selanjutnya menerangkan 
sThaghut, t.-uuir-r.pada Alrah ,i, lt:. T**l' ,yuns menjauhi

::::f-,,,,g ,o,r ,nLi),i)r'),,,;' ,:'* jr, *ii mereka itutatt
alllnva arahan d.-an pandu.r. K;;,k; 

P::wi!k Petunjuk atau hidayahpanduan Arrah.,rrr,u,o* .;;.,[rJ;;::iril:?:ll;,;r1*nrn du,,rrT,,1rilr,,ffirt:f;_rr,oror,r.l,-,lrrl,r...ur. ..- _*,am wujud

hidayah ,):irrniiLwa 
hidavah itu ada dua-bagian: hidayah ctiratah dan,, t, t .,iu;; il'X:i,:;:'L1. ;:i:,'.:,:-;,* 

;;;;l ;',]r, d,.., hnpangan jalan. Apaaita viii
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bertanyaitusopandantahuberterimakasih,terkadangpenjawabtidak
segan-segan mengantar orang tersebut ke-tempat tujuan yang-ia cari'

" 
Kemirdahan dalam ketaaJan yang Allah berikan kepada hamba-N1'a

yang mengikuti hidayah clildlai merupa.kari nikmat besar bagi hamba

karena selain memudahkannya dalam ketaatan, juga menutup pintu

kemaksiatan. Orang-orang ,r-ang m(tu menerima petuniuk' Allal'

menambah petuniitk kelada mereka dan memberikan balasat.

ketaknaannya (QS Muhammad V7| l7)

+$'1r tj"ti F eu!1 dan mereka itulah orang-orang '14lr-i

mempunyai akal, maknanya mereka adalah para pemikir yang cerdas

karena mereka membentangkan seluruh permasalahai'

membandingkannya, lalu mengambil yang terbaik demi mencap;'

kebahagiaai dutt- kemaslahatan, tanpa iri, dengki' tanpa mencur-'

korupsi dan curang.

Siapa yang menolak manhaj Islam yang baik ini' bukankah ''
manhaj yang logis, di mana akal iehat menerima keberadaannya. Unr.^,'.

ituAllahmenamakanorangyangmemilihmanhajinidengan0lul,.
bib atau pemilik akal.

Tugusakalialahmengikatpikiranagartidakberpikirdipermuk:':
.aiu. ilercuna akal pikiran adatah hawa nafsu' Hawa nafsulah 1:.';
memalingk annyauntuk mengikuti |at1 gemikiran akal yang benar'

pendapat lain dari '^:*i J;,!il"'at o j,,i-.:" gjJ\ yang mendengar' -"

perkataan lalu mengikuti apa yang pa-ling baik di antara-nya $2[u ' '

dala* Islam terdap"ut p.r,Oup at ying baik dan lebih baik' Contohr ' -
dalam pembunuhan ,urgtlryu adaiah qisas, darah dan. memaal\':'

iurrg *"*ilih qisas da:n uang darah telah mengambil yanu t''''-
Sedangkan orang yang memaafkan berarti dia telah mengambil .' ":.
patini Uait. SJama"kamu ingin mendapat ampunan dari -\-''-
maaffanlah saudaramu selama hai itu tidak terkait dengan umat. * * -

(QS az-Zumar [39]: 19)

/z\ ,/,n , I ' f i ,//?' tl // 4/ 
'/ 

r//1

i. -,_LJi C 
j A J:bl ..\iJ\ 1S )*.1--r*\

Apakah (kamtt henclak mengtrbah nasib) orang-orang yang te";'

pisti ketentttan azab atasnyi? Apakah kamu akan menyelantar''';

orang Yang berada dalam aPi neraka?

NabiMuhammadadalahnabiyangSangatmencintaiuflatfl''':_.-
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sangat berambisi untuk memberi hidayah dan menyelamatkan mereka.
Beliau merasa sedih apabila umatnya tidak mengikuti manhaj Allah.
Alquran telah memaparkan kondisi Muhammad seperti ini di banyak
ayat seperti dalam, boleh jadi kamu (Muhammad) ikan membinasakan
dirimu. karena mereka tidak beriman. (eS asy-Syu'ara [26]: 3) Maka
(apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu kareni bersettih hati
sestrdah mereka herpaling, sekirao,ta mereka ticlctk beriman kepctcla
keterangan ini (Alqt*an). (eS ar-Kahfi [lg]: 6') Janganlah clirimu
binasa karena kesedihan terhacrap mereka. qs Fatmr i35l: g)

- Allah menghibur Nabi Muhammad dengan ,.upun_Nyu: ,,Wahai
Muhammad, jangan sedih dengan kondisi 

-mereka, 
karena mereka

berhak memperoleh azab dan itu pasti." Selama Allah telah menetapkan
bahwa mereka pasti disiksa, kenapa dan untuk apa bersedih? ,y iLi-$:$i

1,.:J, C apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam
api neraka?

Ketetapan Allah bahwa sebagian umat manusia berada dalam
kekufuran sehingga berhak mendapatkan azab bukan paksaan dari-Nya.
Allah adalah zat Maha Mengetahui secara pasti daii upu yurg ukun
mereka pilih dalam hidup ini.

contohnya, Abu Lahab telah dinyatakan Allah sebagai pengh,ni
neraka, padahal dia masih hidup dan dapat saja berima, uiu., berlaubat
atau beriman dalam u'ujud kemunafikan, hingga firman Ailah:
B_inasalah kedua tangan Abtt Lahab dan sesungguhiya dia akan binasa.
Tidaklah befhedah kepctclanva harta benclarrya'clan apa yang io
u,cahakan Kelok dia aka, masuk ke cralam api vang bergeiitaki. (es al-
\{asad [1ll]:1-3) terbantahkan. Tapi ilmu Alla[ kelak menetapkan
bahwa ia tidak akan pernah beriman selamanya, dan Allah tidak pernah
memaksa Abu Lahab untuk tidak beriman.

. . Ketika seseorang memiliki tipe yang sama dengan Abu Lahab teiah
drketahui Allah bahrva mereka tidak beriman dan menjadi penghuni
reraka, bagaimana mungkin kamu dapat menolong merekar *,r,r
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(QS az-Zttmar [39]: 20)

Tetapi oratTg-orang yang bertah,ua kepada Trthonnya mereka

meniapat tempatlempat yang tirtggi, di atasnya dibangwt pula

tempat-tempcfi yang tinggi yang di bawahnya mengalir suttgcti-

stmgai. Atlah telah berjanji dengan sebenar-benarnya' Allah

tidak akan memungkiri janji-l'Qa'

ciri khas Alquran selalu menyebr-rtkan sesuatu dengan kebalikannl a

akan terlihat dengan jelas perbandingan antara keduanya. Contohn,va.

s e s unggtrhny a oran g- o r ang r- ang b an,t ak b erb akti b en ar -b en at' b e r u d, t

rlctlam sLtrga yctng penuh kenikmatan. sesunggttltnyT orang-orong )'(ttt':

rlurhaka benor-benar beratla dalam nerctka. (QS al-InfithAr [82]: 13- 1-1 
'

Pada ayat terdahulu disebutkan kondisi kaurn kafir yang berhak

memperole-h siksa neraka, di sini disebutkan kebalikannya valt'.

muttaqin yang memperoleh surga, agar umat manusia rnenghindari dir-

dari perbuatan yang mengarah ke neraka dan mendekat kepada ar:-,

surga.
Ghtrraf/kontar-kamar adaiah ruangan yang terdapat di dalam rull-)::

Ia berasal dar. ghurfoh nta'/segayung air. Disebutkan kamar atas dens"'

mabniycth/ktki,h, iarena kebiasaan manusia memperhatikan fol]d:.

kamai bawah saja, maka di sini dinyatakan bahwa bangunan kamat -
lantai atas juga kokoh, sebagaimana dengan kondisi lantai ba\r'ah. T- ':
lantai atas dan bawah memiliki keistimewaan masing-masing'

,W:, |q:j t 4F yang di bawahnya ntengalir suttgcri-sungtti ap;rr-'

dari lantai atas atau lantai bawah sungai itu mengalir? Jawabaln\a. .--
kedua lantai itu. Bagaimana mungkin? Jawabannya. baca sabda \-'
Muhammad tentang surga: "Di dalamryta apo-opa yang ticlctk pt'''
terlihat oleh mcfia, tidak pernah terdengar oleh telinga, clut .- '

pernah tebersit oleh hati. " (HR Muslim)
Oleh karena itu, ketika Allah n'renggambarkan surga. mak:' - -

menyebutkan dengan matsal/pennisalcm. (Apakah)p€t'Lttttpt;"'-'

(penghtmi) janncth yang diianjikan kepada oror.g-orot'Lg yang bei.'';'

(QS Muhammad [47]: 1.5) Matsal/permi.salah adalahbukan hakik. ---
sesuatu. Karena bahasa manusia tidak dapat menggambafkan ap';, -- -
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,t":li';:l#:*Y 'lf#'-nT i:i- gl f,,1a, 
jangan iri dan dengki

r,l:dilT'il#i::;#li:,^:,i;;"d1',ffi i-ff Jliil,'i:i#
akhirat.

In,ah yang disebutkan Alrah sebagai nikmat dan barasan bagimurtaqin' iri'ir ;irr r"lij y iht :te 1r,,no 
",n, 

berlartli dergan .vebenor_benornya. rliUn tid-ctk a'kan'*n*urgki.ri janji_\rr-n. Wa hdJanjimerupakan kabar gembira. vurg airul"paikan seberum peristiwa ituterjadi' Tu.iua, infbnnasi iri ,itrr. *em.otivasi ,"r.orung agar uretbekeria sehingga janji bisa ;.;p;;'K.barikan d.ari wa art,J'anliadaiahtt'o fcl,ancan'tan vaitu beritu a.,t u'yon* ur.ur-, terjadi di suatu hari nanti.Tujuannya, ugu, .urrrriu *.rgfrliOu.i dirl dari perbuatan yangttrenyebabkannya rerjelulrus orr-r,, p.nyesaran. Tujuan disebutkan
;:r:1 

datt y,atct agar manusia rneri.iukin pututu- jr,r,.**rrindari

Allah tidak pemah \ngkar \arr\\ (an 
1an1\_Nya pastr benar. Karena ditangan Allah tersedia 

,rru,'; l""ri^11" dapat dipenuhi. .ridak 
ada

lJ#1"1il-,1, Hllffi"l*ftjg,# tertunda o",i-xv. 
Qlang yang

d ia r a r'r ri - r,i r' i, rena ra kio r r r,.r,.J'l'ri,'['i;i[l] 1lJ-, Jx1 x, flxl
ffi:i-,::;:T*',',".Xil:i " 

- 

"r'l'e*" ; ", i rcd-,.i 
"n"'d 

i,. upkoi
Allah telah memb'ktikun bahwa Dia tidak pernah ingkar janji didunia, agar manusia yakin ut un t 

"u.i*an janli-Nya di af,hirat kerak.Dra menjanjikan renrara A,ah r-uminirr n".ii ,rirr* a-an t".uut ti,rvalaupun harus merarui ase feffi'u'ur. s"rurrruhrvi tentara Kamiinilah y,ang pasti menatlg. (es ash_sh iiiar yzll, iisl air,rir:rrgg,,hnra

ada di surga. untuk itu saat permisaran itu disebutkan A,ah meniadakansegala bentuk unsy ,.gutif atau kurang yang selalu rnenghampirikenikmatan dunia' Dia m'engg"*u"ri.r, uramar akrrirat dengan: Tidak

"y:; 
{"(#;,r{l1T,Tr,,* 

ort"n27 i,,-iir, ,.,"il *ii)I' fii,,o,,_r;, (eS
Saat kami bepergian ke San Francisco (Amerika), kami merihat hoteryang rndah su,ssuh ruar biasa. suyu r.uiui.ur. k"p;" ;Iil; rour yangada: "Kalia, --.irru.kagum a."g* iri, ouO"frul ia hasil maha karua

ilffi#,;rtuk 
manusia, Lugui-ur? o#t,," sursa ciptaan Tuhan untuk

i::l::l' ?,, flTl *:r' : glii;# T#; ;1ff "" *X ;l J;r ;:fIfm:l,ikmat arriu ..*"nr#i,i. "iri,io"'I,
inta dengan nikmat
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Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-lrlya- (QS al-Hajj

izl +olTerwujudnla janjiini mimbuat kita lebih yakin akan janji-Nya

di akhirat.
Di sisi lain Allah mengajarkan kita untuk mengucapkan Insya Allah

bila berjanji. Jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu"

"s"rungguhnya Alu akan mengerjakan Ini besok pagl' (QS al-Kahtt

tiat, ziirlngga bila kita harus melanggar janji maka kita dapat berkata:

lt*u U"rtetienOak, tapi Allah belum berkehendak." Seakan-akan Al1ah

menjamindanmenggaransipengucapanmasyiahtersebut.Benar.
hamta-Ku telah berkJhendak tapi Aku belum berkehendak.***

(QS az-Zumar [39]:21)

U4'",1 e$i -:'di,:"KJ3 {Y rTat'o'JJ 
^"J'; 

li
u:t;a*'{\s*i @ ri3 U i,{ti 6ti c;:' t

O ."i-Vi Ji\.65i,6ty;
Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah

menurankan air dari lingit, maka diaturnya meniadi sumber-

sumber air di btmi kemudian ditumbuhkan-ltlya dengan air itu

tanam-tanaman yang betmacam-tnacom warnanya' lalu ia

meniadikeringlalukamumelihatnyakekuning-kr'tningan'
k e m, ii a, clij a dif an_ Itly a h an c ur b e r d e r a i - d e r ai. s e s un g guh m' a

pada yang'demikian itr't benar-benar terdapat pelaiaran bagi

orang-orang Yang memPunYai akal'

Ketika Allah memberitakan tentang nikmat dan kebaikan \;'.:
terkaitdenganduniaataupunakhiratselaludenganredaksiil;:.-.
turun. Turun mengindikasikan adanya Zat yang Mahatinggr r '- ;
memberi kepada m"anusia, waiaupun pemberian itu datang dan p::-

bumi,dibawahkakimanusia.Besiwalaupundiperolehdarir'::.
bumi, tapi ia berasal dari Allah Yang Mahatinggi tetap-saja di'-:;
dengan inzalna/Kami turunkanbesi. Lihat (QS al-Hadid [57]: 2-<

iaat Allah berkata: "Anzalnd/Kami turunkan"' makr': i
ambillahseluruhperintah-Kukarenaiamuliadantingginl].''i'.i
Allah perintahkan yang terbaik untuk manusia karena ia bers';:--:"-

dariPenciptayangmengetahuiapayangterbaikuntukmereka...
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:;|:;:;:^::;T;rf;,8!,,#..ioi#;r,:;r:;;:;,:;
menurunkan air dari langit, maka diat.urnya menjadi sumber-sumber airdi bumi. Makna. a3ri ior[i, 

" 

^i^i^a ,ir*, ir]ri. )irf ,,rr, karena
l"Tffiltlffi:1l-':10" a ,.*, u,mi dan or i,,[,i'raut bertungsi
u, r.iJ.i' r a,i";:fr il;'ol:Xf, i:[?ir['fi H;;na 

r erap u, e,, a a n tu,,-pu

Allah menginginkal du: ;; h*"yrng urir.menguap hingga hilang
;1ffri.#y*r.,1,,, 

,r*, hujan dalJl- wujud air-segar yang tayak

[i #iffi l:[,flf Tffi "x;,f ifl:iiT;,,.,ffi ;: lu- u*u:;
or,5:t',ll,nffir**n ke bumi' ia tidak turun di seluruh permukaan
r.,,,, f , i d,:' u ** ;:ji tl,.*, X TI3 i; r,,:-,i' f:I r:J,T ff H,j k #tebat hingga akhimya nulan pun rr*r. a; yrrg;.;;.ji.i, sungai Nilberasar dari dataran rrur. eirropil. s"u"gi"n a-ir itu 

-air..rp 
bumi dan':1T'":]:::*:,*," di sungai r,rnggu u*,o. i,ii;; ur*.*U_r_,), C maka diaturnya menjadi sumber_sumber air di bumi.Atau Allah menciptakan kondisi di mana air asin tidak bercampurjengan air tawar, walaupun u.."J" oiratu lautan. contohnya, di daram''rutan ditemukan mata iir tawar, ."J*-"t"n ia seperti selang atau urat. ang mengalirkan air tawar di"antaratu*un yang asin.aii tit-,l q) y: Lil i l"io*'n,,umbuhkan_Nya 

dengan air ittt'.;ttctm-tanaman yang bermacam_maca-nrbuhanu..aaataautanah-yi:[;:;;;#"{r!{!^K!*#1ffi 
,fl:r"skrpun demikian kita temukui ,rnu-un-tanaman itu menghas,kan::ah yang beraneka w ama, ragam. benfuk au, ,^u. iJ-ru''iri terjadi.--. ff::#i:: Hl ,?Ti::#arna nerah dan pedas dapat

:::1,. _ lvvq Jo,B urarls oan dl samping jeruk purut yang
Kemudian dari dunia tumbuh_tumbuh

- --:kutnya. u.rt"; ;1", e ha,n,, r"ii;in :;, ##; :;;l:-:li::i' -lerai-derai atau period"e t".irg i"r'mati. Tumbuh-tumbuhan ddak
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selamanya segar dan hijau, begitu juga manusia dia pasti mati, bagaikan
tumbuh-tumbuhan.

Allah memberi gambaran ini agar manusia tidak angkuh dengan akal

pikiran, jabatan, kekuasaan atau harta yang dimiliknya. Dia berkan
kepada kita: "Lihatlah bumi ibu pertiwi, lihatlah tumbuh-tumbuhn
yang lahir dannya, ke mana ia pergi?" Oleh karena itu kita/manusirl
yangbaharutidakperlu angkuh. j

Di sisi larn, jangan marah dan jangan sedih bila kondisimu berubdl
menjadi lebih tua, dan lebih miskin. Karena manusia itu maktldl
baharu, selama kamu baharu, maka apabila telah sampai di pun{
gunung maka setelah itu akan turun. apabila nikmat telah sempurl
yang tersisa adalah kepunahannya. Di antara kamu yang dipanjangfl
umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu fl
yang dahulunya Telah diketahuinya. (QS al-Hajj l22l:5) I

+O1r ;rl "-Sl 
u.! e't l r"rrrggrhnya pada wns demikinl

benar-benar terdapat pelaiaran bagi orang-orang yang memfll
akal. Apayang kamu saksikan itu merupakanzikra/peringatan pelail
bagi Ulil al-B6b orang yang memiliki akal yang cerdas dan kritis.**I

(QS az-Zu mar l39lz 22) I;;*ffi?*;;{il,-s;;:f "I
r#:lxxff *:r:*;x\f il1T::##::l';:Hr:';t

(s ama dengan orang y ang memb atu hatinya) ? Maka kecelo{

"tr":tr:;';'o?ffr'tr;::;,!,r:i::,:##:x:i#!tr;t

*,*fft :*;r?#rt#:H*qr?;:.ffi li#f,
pernah sama. lt ;) ; e# ..,";uii!:p makct k,'.r ,.', -'
besarlah bagi mereka yang telah mernbatu hatinl'rt tu:: ' ', I'rr:

Allah. Membuktikan bahwa kesempitan hati karena ' '- ''-"-- 's
qdsiyah.

Senada dengan ayat di atas adalah ayat 9 yang bar--- :: - ,- rL
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Yaitu apakah orang 
_ 
yang menyembah Allah, takut akhirat danmengharap rahmat-Nyu ,u-u i"ngun orang yang tidak pernahmenyembah-Nya? Apakah sama orang yang mengetah;i dengan orangyang tidak mengetahui? '

Maka l-):r'-- Jt a? orang-orat'tg yang dibukakan Arah hatinva
adalah menjadikan_.sesuatu yang dahurunya sempit sekarang menjadilapang dan luas' Kita kataka, [.p;;; reman-teman kita: ..Lapangkan
dadamu'" Maknanya jadikan iu iup-g untuk mendiskusikan setiappermasalahan' Dari makna lapang aaaa aaatan fidrk di;i;;kkan dengansesuatu yang batil, tapi terkonsentrasikan t unyu il;;;g hak danbenar. Karena satu,tempat ri,ap 6u,u, Jiiri ot"h aua hat. Saat air masukke dalam botol, maka udara utu, f..iru, darinya.

Merupakan kelapangan dada, b,a kamu netral daram memilih diantara atternatif. Bersihkan hati, k.l;;;k;'1"*r, yangmenyibukkanmu' Sesuatu yang baik menurut hatimu, masukkan hinggamenetap menjadi akidah yang kokoh, tanpa p..r" a-iJrrtr.ii", ,"*r.Hati yang terdapat.loda hitam yang. 
_menempel dapat menutupkebersihannya hingga tidak 

_acla,",,puiUu* kebaikan Oi Jui*ryuNabi berpesan daram hal ini:"'Fitnah/cobaan itu menimpa hatibagaikan tikar yong 
.dianyam satu- p-ersatu_. 

-setiap kejahatan ,vangmeresap di hati bagaikan satu titirc iito*, bita kejahatan ittt ditorakberbekaslah di hati satu 
,titik 

putih, hingga hati itu menjacri crua bagian;putih bagaikan bukit shafa- yang t 
"oTt 

turrtadap fitnah serama acratangir dan bmni. yang taii hiiam"berjcar,r,;, 11;; i"lrri'iiran A,ah;Sekali-kali tidak (ctentikian), SrO,"rral,
nsahakan itu merut'tup, !:li ,r",:"0"- tiJ:i 

^r"io^i{f" L';:i,'i^fT,":;
'#t:lr#t tnakn'('dan ridak pu\a ,lr)o-t**","egah 1,ang *ungtor,, (HR

ij c )" ,* -ri" laltr ia rnettdupat cartaya crari ruhannya. Cahaya

tz Zuv*zs,Iuzz:

*1,"T:3,,*,1,3rry-10. 
sumber. cahaya rnateri yrrg b..rrmber dari

ffi*Ti',*Y3.,ol:::: ",'il 1;'l, ;*,;;' ;il:,,:"Ilj;'Lr:l;
il,fffiH 2:i :: *Y', *:i"i .11' :t; ffi ";ffiil;#"xi J HI;
$';; :*11,i: li.T_, 

rli Il'. at* . 
"r,"y"I, i.rr{,.,#'ffi -T# ?,IlX:

! 1.:,,,1;;,' ;i;u i!..,.. !: 1: !', a u a i.'' i " ;; ; ;; ";;:; ; ;" ff:; "' ili:;
!:;:':::!:::.:*"::..c!1n;y,riakan o,: (:':tu.)i';,';;!,6, )i'f,,,i"7i1,o":l:,:::::',7!' 

:!:::',":n',u !,,::r, r,iii,ii t',i,e'i,iio"o*,i,i#X?,!;'"t.tKan olel,lperniagaart dan tidak (pura) otehlttat beli ,ariir":ri,rir,i"Artah. (es
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an-Ntr Qal:30-37)
Masjid sebagai tempat zikir dan tasbih adalah tempat limpahan

cahaya Allah, turun berkucuran kebaikan dan rahmat-Nya-. Kareni ayat
sebelum ayat ini mengisahkan tentang cahaya 

'Arlah, 
seperti

pencahayaan langit dan bumi. Lihat eS an_N0r l24l:35
Allah telah memberikan cahaya materi untuk membantu gerak

kehidupan. Dengannya manusia dapat merihat retak kakinya, hingga
tidak membentur sesuatu. Sempurnanya cahaya materi yang telah
diberikan Allah memberikan isyarat bahwa cahaya maknawi-Nya pun
sangat sempurna tidak ada sedikit pun aib ataupun cacat. Telah datang
cahaya itu untuk menunjukkanmu dan menyelamatkanmu.

yt f : n er\! yuii ly talu ia mendapat cahaya dari Tuhannya
(sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecerakaan yang
besarlah bagi mereka yang telah membattr hatinya untuk mengingat
Allah. celakalah mereka karena kekerasan hati meieka menjadi uerrte'ng
yang menghambat masuknya iman ke dalam diri mereka. celakalah
mereka karena kelak mereka akan tahu bahwa di sana ada Tuhan yang
selama ini telah mereka ingkari. orang-orang yang kaJir kepadi
Tuhannya, amalan-amalan mereka adarart seperti aLu y"rng dnup ongiu
dyngan keras pada suatu hari yang berangin kenca'ng.hereka ticlak
dapat mengambil manfoat secrikit pun daii opo yoig terah merekct
usahakan (di dunia). (eS.Ibrdhim [1a]: 18) Lihai juga ui_X0, p\:39.

i )* €'&)i mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Sesat
adalah tidak mendapatkan hidayah dalam jalan yang benar agar d,apar
sampai pada tujuan. Seperti orang yang tersesat di gr-n puii..
walaupun kesesatan itu dimulai dari beberapa sentimeter, tipi tetap saja
akan berakhir pada penyimpangan yang sangat mencorok. Lirrar
shemapore yang berada di stasiun kereta api. Bagaimana kereta ap:
berpindah dari jalur A arau B arau C hanya dengln menggeser gig:
persimpangan rel beberapa miiimeter dan menghasilkan trj"u" yun_.
sangat berbeda dari tujuan asal. Inilah makna kesesatan yang nyata.;**
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(QS az-Zumar [39]: 23)

t-$i :i: ), 1;^aF ti y:, $ *$ ;1:r -[5 xi
.s,i c4i';i $ dL#rX; i:rl: ei,; iJ 5;rr.,+" t,/ , \i, ,.a -., " ' I '-
\g ;1" 4 3J G xi )rt! j3\:l4i j .a6*. iiAllah telah menurunkan perkatuan yang paling baik (yaitu)u'' 
#ff"{:;l 

g s e rLtp a (m u t) a1, a rl' -- av a t ny a) } a g r b-e rtt I a n g - u I a n g,

ru,,,,f ,,#;:;::::!;:T:,:r,:;;;:,1:;:,,;:,;f?;l:r,
u'akrtt *rnr,,:q.:.,,:ilah. hlhh perunjttk Ailoh. clengan kitab iru

?,';,: :il|,^,l ; ; r : 1," ; I :; i r: : 
il i i i|, " ; ; ;,r; ;,, o,,, r

u o r'' r'l'l' 
o n g P Ltn P e m b e r i P e tuni uk

selama umat Islam akan mengikuti yang terbaik dan akan memilih"the best"' maka Alrar, ur.u, -"?rirrtu, untuk mereka sebaik-baik
ffffix,.Hffl:.*H"' vu'g "tl izat. Dia r*e*e]rrun tangan

_"*:TT.t:ojii"*, bahwa manusia tidak akan memetihara dan
m e I i n d u n g r n ; ; 

- 

{,#' }!1 r, T :, i nX,# i, I I },, 
.; 
3;, i,.,:?memelihara dan merawat Alquln bukan untuk melindungi zat-Nya tapiuntuk kemaslahatan.makhruklN;. ;;;-enyatakan : .,sellma 

Aku yangmenumnkannya, maka Akulah yurg -;,,.lihuru ar, -.dutnya.,,Makna ahsan ar-hadits adarah Alqrrun dan makna ,[(;Ji Arquranyallg SeftpA (mutU at7.t_n.t;ntnrn )r_i_j.^'a",,1'i^ii,*'i"n'io{l{r';l{:i{?fr:;;r;fiff 
,:::HXT,,i#f:il,?#dan keindahan' Maka jangan pernah mengatakan : ,,Ayatini 

lebih baik
n:,I;-*":vat 

ini'" d"';;,*p';;;; .,,*"t indah pudu t.*put,yu
Contohnya, kemiripan yang terjad j antara al_eashash [2g]: g dan(QS Thaha [20]: 39 sepintas r.-.r,ruiru-u.dl, pengurangan, tapi biladrrenungi pada dua_ ayat ini ditemukan,bahr.va al_eas[ash [2g]: gmerupakan permusuhan na"u t"rrruoui keruarga Firaun, sementaraThaha pe: 39 adalah p.;r;;;'oou1r Firiun terhadap Musa.Permusuhan tidak akan memercikkan api b,a hanyaberasar dari satu
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pihak saja.

Lihat juga QS Luqman [31]: l7 dan QS asy-S1urd 142):43 dalam
hal kesabaran. Bila musibah itu akibat alam/sunatullah, maka tidak perlu
ada penegasan sepefti pada QS Luqman 131]: 17. Namun bila musibah
itu akibat orang lain yang menyebabkan kamu marah. maka ekstra sabar
dalam wujud penegasan seperti QS asy-Syurd l42l:43 sangat perlu dan
tepat pada tempatnya.

Begitu juga pada QS al-An'Am 16l: 151 dan (QS ai-Isr6' [17]: 31

tentang jaminan rezeki orang tua dan anak yang dilahirkannya. Apabila
kemiskinan telah ada pada keluarga orang tua, maka QS al-An'dm [6]:
151adalah tepat. Namun jika kondisi miskin belum terjadi, tapr
ditakutkan bila rnemiliki anak menjadi rniskin. Maka QS al-IsrA' [17]:
3l adalah kasLrs lain yang perlu juga diungkapkan. Jadi, ini bukan
pengulangan tapi kasus yang berbeda.

Makna ;L-i cliulang-ulang di claiam salat. Di rnana setiap setela;

membaca
kedua.

Maka

al-Fatibah musalli membaca ayat di rakaat pertama dai

.; :, ,, r .'-
;Fg;J 

jtr;_ JJr );lla *'g.a gemetot' korettanya hrlit or',tttt

orang yang takut kepada Tuhannya. Ini merupakan sifat hamba ,van_:
takut pada Tuhan, dia selalu merasa berada pada pengawasan Al1a:.
karena dia selamanya berbuat untuk dipersernbahkan kepada-Nr,
Apabila dia melihat terjadi penyimpangan, dia pun segera kemb:..
kepada kalam Allah, dengan mengingat betapa pedih ancamam\:
Sehingga kulitnya merinding, akibat takut kepada azab dan murka-\r.
Saat dia mengingat rahmat Tuhan-Nya, ampunan-Nya lebih mendahu--.

siksa-Nya maka hatinya pun tenang +, ;: dir+*t i*Aili -4 ;
kemnclian menjadi tenang kulit dan hati mereka di wakttt mettsi, _.-'
Allah.

Jadi, seorang mukmin merasa takut dan harap. Hatinya berai. -

antara dua kondisi ini. Saat mengingat siksa akibat melanggar, kuh::-'.,
merinding ketakutan, saat mengingat rahmat Tuhan-Nya kulitnl a : --
tenang. Kepada tidak, bukankah Dia telah berkata: Katakanlalt. .-:
hamba-hamba-Ku yang melampatti batas terhadap diri mereku.\.; -; --

janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhn.r c/ .: 'r'

mengamputti dosa-dosa semuanya. Sesunggtthnya Dialah yctrtg ',!:';
Pengampun lctgi Maha Penyayang. (QS az-Zlmar [39]: 53)
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'4J:t-; 

"," ,lo:sterjadi 
pada diri mukmin ,;, ,r*-:;_J_". l.qu<r utrr rlluKmln .ra ^r: , :.

1"9 agt ;1-tL- Dio mentrnittki .;.,,,^ ,...-- ,.,, ni trki siapa yang dike hen claki- tv*t;, R., u.,,- ^

.:r-o ;." il r;j jif r ' -.q,,LE ttuLtf LtKt,\tapa yang dikehenctaki-Nia. BctrangstLtpu tottg tlire56111tn,, .lllult. trrtrkcr tidak nrlr, ".,.,,.-..-.-petttnjttk hugittva. 
turr 'Tttttlt' trrtrka tidak odct se,r'ang prn lterrtbt.riherr*r,,...c^r^_- .lulvrL orang yarrg berhenti n,r.rq;,,^, :.:berranya: :sJr.,l oiillLn"ii:f,J,11f,,ff*::: X:d1" 

,yur ini a,nyesatkan kenapa Dia menyiksa orang

l:T:':::l' TY.'1"*,' JH ;a3 barang siapo vang c{isesotkcrn

,ti^:,"*xi:',*,ft :xTffi:li#.:fi d:,:;:,'\';;;itr,i:"{:{;:t!?ilt'ffi f,trf ff --,T#Tf ji;#"i,,:JltliliT'It,i:i:::
i i f :: iliil,: T i' i;l jii :T i:ltx :],ij: il ;il i #,t:f : :;l Ibila selanjutnya Dia 

- -' .rqLr ,rtrrl8rKlltl manhaj-Nya. maka tidak saialr
r,.r, *,,,,1 " 

oil1,,"',1,.T111;il;1, lil- i :l: :; il, #u,,,,1 Tr', 0,,,,,*,,kekufuran ailrt, ,r, 
--rsv!ri, cPd yang ciplnta hamba i

keimanan iii;;, ;:T,::illlan .1alan. r.r.rr",un 
"i,.1,'

yang sesat?"

kermalSy arrrn "*,,ralf ij,ll'of:uuturan 
irt, our-btlu inlin

menjadi kafir bukan krro,.o o^r^L r ,, , lmanan itU. Jadi, orang kafir
H:?#i :?i;.:;\ il 

t *. * iul uffi ffi , T;l H. :h #.x: d'lil :, iai;dengan kekafiran itu.

i6 { il d moka tidak adcr ,seora

il;i*t?,i"1;,f iibanclingkan^run"'f "!,1{{":::,:,,::,,;:;*?r;;l;,,1,1 ;k;;;#iff j:jff .iff ,llff 5. :::l -.,d";;; p Jt,nl ur. n,u,.u
seorang pr, 1,urit"u;, rrrfi # ff#tpat 

petLrnjuk, karena tidak ada

. .D 
i i 

^ 
i r,1". p."rru 

.di 
ke iah J, ffi ::lii1tflffi fflf# :;; ;;t idak me, per.oreh 

::9ik 
i, r;;;.;i;;r"y, ng a i t.iupu;,;,_ *# ir u. Dengani;I:1il,-;:'jiT' iru pasri ot,.r,uii., s:nsar r,iiur*n',liika hukum

u "ffi r..ffi ;*:.::i,,,:"x,1::f, n;;if t, ;;;ffi?um i tu akan
contohnya' b,a, parl burr-rh -"n.ruptur. hukum maka huk,rn itupasri bersitar sosialis. u,r.- prr, ,rlo:, gr; ;;;,ii;i"lroort yrngmerretapkannya. pasri, produk j,;[r,;';i; bersirar i;;;;i; 6,.n urr.nu

;I ;, iffii: [T;j? ? x*1 ily; :;nl,l[ i r..n.,1i,;r;'; ;' ;, ;, m nya d a n

, .Ailah membiarkan reryadinya proble
se lr i n gga m r k m i n ba r, r r,, r, n r'ii;# ;"J :l:l H,-rT, 

,,11 

iH,:,- iffi ;i;kepada rnanhai dan 
,hLrkunl i;;;.,*r, ,r, urLii orn"rr.,l,yrrir,_Nyu

*^.*,"*:,H:Xl 
-;,[l 

t *:l; ;h#f 
,' 

=,,,,;,.,, "t 
; ;,, k a en a

diselesaikan L..rrli'.r.ngan nranhai-*r, fl'I' kehidupan ridak arfri
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(QS az-Zumar l39l:24)

Jli i4i ri- et^si ;t-, . 5ai:. a g 
"it_.t----t,. . /z l)Z- ,) _tt'i\ ij53 .;SY 

Ujs',r-eDrtl
Maka apakah ororg-o,'rni rorf menoleh dengan mr,tkanya

menghi.ndari azab yang buruk pada hari kiamat (sama dengan
orang mukmin yang tidak kena azab)'? Dikatakan kepada orang-
orctng yang zalim: "Rasukanlah olehntu balasan apa yang telah

kamtt kerjakan".

;Ji pada ayat ini sama dengan afaman pada ayat 22. Kedua-duanr':

memerlukan alternatif yang pada kedua ayat ini tersembunyi, karen.
manusia dapat memahami redaksi dan maksudnya. Ayat ini dengar_
redaksi yang lain: "Apakah orang yang disiksa sama dengan orang yans
tidak disiksa? Atau kita tingkatkan lagi menjadi, apakah orang yang
disiksa sama dengan orang yang mendapat nikmat?" Pikirkan da:,
renungkan.

Makna i-rri-it ;,, : adalah azab yang syarticl,foedih, sayt:

menyakitkan. Renungkan kata +t 4 kur.rru kita ketahui bersan:.

bahrva wajah adalah anggota tubuh manusia yang paling mulia. Dens::
wajah manusia dapat dibedakan satu dengan yang lain. Oleh karena u*.
Allah berfirman: o'Tanda-tanda ntereka tampak pada ntu,.-.
mereka." (QS al-Fath fi81 29)

Contohnya, saat seseorang berjalan di pinggir jalan, lalu leri,.
kendaraan di sampingnya dengan memercikkan lumpur ke bajunya cl,-
anggota tubuhnya. Peftama kali yang dibersihkannya adalah wajah c,'
kemudian baju, sebab wajah anggota tubuh yang paling mulia. Untuk ."-
dapat dibayangkan bila manusia tidak menemukan pelindung unr-.
wajah. Mengapa? Karena tangan dan kakinya telah terbelenggu. Ka-.-:
kafir tidak ada tameng pelindung untuk wajahnya di hari kiamat kelak

\pF .11_Lt U 
'J1') 

clikatakan kepada orang-orang lang :,;|"
"Rasakanlah olehmu." Kata dzhqrthasakan kalian merupakan ejek,
Dipilih kata dzauq,hasa karena merasa adalah indera yang se-- -
menyertai manusia. Manusia merasakan nikmatnya makanan --
minuman yang masuk melalui mulut dan manusia juga fileraSl:.:-
kenikmatan lain seperli bersetubuh yang tiada kenikmatan meiebihr: ,
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Ketika disebutkan rasakan karian bukan rihat, atau dengar, atau hirupatau sentuh, karena setiap individu dari kaum k"d;i:; merasakansesuai dengan azab mereka masing_masing.
Jika di dunia r

ituakanai,u,uru#i:T':ftrx,#ffi*l*l,",kTfilf; t;ff ffi ,,15,,,?#kali kulit mereka hangus, io*i [orii kyllmergka dengan kulir yanglain, supaya mereka lnerasakan-;r;; 
,(eS an_Nis a; fqi,- sol Sebagaiikhtibar lihat ungkapan Alrah saat memberi ritruu, fuor lrutu kampungyang kufur nikmat. Karena itu Arah merasakan kepacra mereka pakaiankelaparan dan ketakutan, crisebabkan'apa yang serartt mereka perbuat.(QS an-Na!, r16l: I 12) seakan ukuo ruru itu meliputi seluruh rubuh danwilayah kampung.

Surat an-Nis6' l4l: 56 di atas merupakan mukjizat sains yangterdapar di daram Arquran. rika sastra, qslalarr *;?j; Allah yangterkait dengan bangsa Arab, mak a mukjizi itmi/srais merupakanmukjizat yang bersifat umum yrrrg b.rlaku bagi seluruh manusia. Diantaranya' bahwa p_usat rasa pada-tubuh *urrliu tertetat 
'paaa 

kurit.Sebagaimana yangdiregaskan puAu qS ,n_Nisd, [4]: 56.Dulu para cendekiawan ulrp.niapat bahwa pusat rasa terletak diotak' Yang lain berpendapat pusat .uiu ,aurur, spinat .o.Jzu.u, syaraftulang belakang, buktinVa rrrurrrlr- Jupat merasakan sesuatu, waiautubuhnya belum disentuh. cortot rryullebelum ,rutu air.rtrh dengantangan, ia otomatis menutup t<elopak mata itu. Namun saat doktermenyuntik pasien ditemukan bahwa rasa sakit hanya te.asu"suat jarummenembus kulit. Dari sini ditetapkan bahwa pusat rasa adarah kurit.ii* ;'3 t' boloson opo yong teroh kamtt keri akan.Materi ka-sa-ba dalam Alquran ada dua kasaba d,an iktasaba sesuai dengan (eS ar-Baqarah l2r: 286). Kasaba untuk'fJ,uru,u, baik dan ihaiaba untukperbuatan buruk' Kasaba berasal or.i t,-t* gurTriio Jiluru yungberbuat baik dapat melakukan p..il,", itu secara normal dan alamisefta tanpa beban. Sementara iktasaba berasar dari timbangan i/tabra
illXfl*j"lamnva 

ad'a ift i'a t a,4) e b an. B.b; ;o# i#;l"i':.uali pada

Laki-laki saat duduk bersama istri dan anak perempuannya tidak adamerasa takur dan bersarah. Tapi saat dia melihat p.*r"p;;; cantik di

'":?;f"0" 
dia mencuri-.rrl purounguJiu..nu ada beban yairu larangan

Tapi rnengapa Alquran mengungkapkan pada ayat ini perbuatan
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jahat dengan kasaba yaktasibu d,an taksibun bukan iktusaba yaktasibudan iktasiban? r{arcns p".urutun-l ahut va.ng;;r;r;lrkukan sudahmendarah daoing. hingga terbiasa ,.,l.lrLr"t rniy;.;k;;ra ia menjadi
il:&*H:tru meriiJuk"' ;;;;,n itu rnlah yang disebut dengan

oreh karena it.u' Alquran membedakan antaraorang yang berbuatmaksiar akibat kes,apan d", k.;;.;;;r,un a"rgui,.i"iio*nya secarasenang hati dan suka.cita' vrng p.rtuma b,a be.tuuuriaiu*puni danyang kedua tidak diampuni iiru 
'u"*uru"r" 

.r"i ,yu.'u t.tun arkerongkongan. (eS rr_xirl,l+], ji_'1 
6y* _.

(QS az-Zumar [39J: 25_26)

n 
:ao, J\'iAi WE W o r.4i LK

i\j; l1)i ;;rr e CA 
^t 

e(.r, @) S;r_
,yr\ - r<._ o ^,. ;i.z.i, .:.,

o, ans-oranr 
l*'y ,""#):: jf;,*!)0,,,,Ao,, 

1, c,s,,t_rasur)' maka data-ngtah kepada *i"to azab dari arah yang fitrakmereka sangka. Maka,Utol, mnrorrton kepada m"r"ki kehinaanpada kehidupan_clunia. S"rrrggu-i:,nra azab pada hari akhiratlebih besar kalaui,ereko *nrgntanu,i.-* 
. "

"4 
- 

el, iii-? orang_oratTg yctng sebelum ruereka telalt
mendustakan (rasur-rasur), dariumat-umat terdahulu. i-,,t,t7t 

njotj,ti makctdatanglah kepacra mereka azab, azab dunia dengan kekalahan di pihakmereka dan kemenangan agama Allah yang mereka perangi.Peristiwa ini 
iusl tJ.luJi- p"a;'mr- kafii, di mana Arahmemenangkan Islam- dengan membuktit<an 

.bahwa manhaj-Nya lebihmendominasi dan rebih 6'aik o".i- *"rrr": tanr. Har-'i'#-.rupukunbentuk siksaan baoi ms1sk2 ai ounia. irka mereka kembari kepada AIrah
,l.r}lilll;taka 

" 
u,.ub vung -',r*i 

' 
,e'eka rebih p.ain 'dan 

rebir:

ts1t;-t ) e+ I dari arah _vang ildak mereka sangkadi man:mereka memprediksikan dan rlremnprl"i+.,.^^r- lil**Tff 'ilJl;ffi :fl.r".i:il1,11?l?l#,"fi,.l,J#i;
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Qalafu Alquran daram bahasa Arab vang ticlak acra kebengkokar.t
(di dalamnl,a) supal.a mereka bertakwa.

. Dalam Alquran ada 
-matsar/perumpamaan dan ada pura mitsirr

b.agaikan Bedanya, mitsir adalah contoh singkat, ,"p..,i i4uhammaddalam keberaniannya rnitsir/bagaikan harimau. Lelaki itu dalarnkedermawanannya mitsil/bagaikan hujan. sementara ma$ar.perumparuaan adalah contoh panjang, seperti: Berirah perumpamaa,
(erada mereka (rnanusia), kehidupii ctinia seb,gai air h4an yargkami turunkan dari rangit, maka menjacri sttburior"n:roryo tttmbttJt-ttunbuhan cli muka bumi, kemucrian tumbuh-tumbuhan ittt meniacrrkering yang diterbangkan oreh angin. dan adarah Ailah, Mahakuasci
atas seg.ala sesuatu (eS al-Kahfi ilgl: a5)

Artinya, kehidupan dunia itu tidak saja bagaikan air, (dalam bentuk.
contoh pendek dan singkat) tapi ia bagaikan ii, yurrg turrn ourr langit.lalu bercampurlah dengan tanah lalu keluar darinyaiumbuh-tumbuha.
Namun secepat itu pula ia layu dan menguning, kering dan puna;_
hingga bagaikan debu yang mudah terbang saat ditiup angii.
. - Begitu juga kehidupan manusia di dunia. Dirurai densa:.kehidupan dan diakhiri dingan kematian. Selarna ar"i, Jig"-i,i.-
9:1qun perumpamaan di atas, maka waspadailah ia, jangan'bersand:.
I00%o pada dunia danjangan pula tergoda olehnya.

. 
contoh tamsil/perumpamaan -dalam Arquran- lainnya dapat dilih:

pada surat al-Jumu'ah [61]: 5 dan eS al-fathi4Sl:20 -'J -- "*'

Kata dharaba/ntemukut pad,a ayat di aias artinya secara bah:s
adalah meletakkan sesuatu diitas sesuatu dengan kuaidan keras asa: .

meninggalkan bekas. Dari perkataan ini diGnal istilah *.-J-u -bumi yang artinya merrcrngkrr dan mengorah bumi agar merghasiL,,-

.1111^,9:l 
makalan, Memukul perumpamaan maksudnya ad;.,_

menj elaskan sesuatu dengan p.*-pu-u; u;; ;; J, *',".r;'"ai mu ;, -
dimengerti dan hilang segala kesamaran.

Kata matsal di dalam Alquran terdapat
lafaz matsal dan 22 kali dalam lafaz mat.sl
matsaluhum.

,y ,f ,i., setiap macam perumpamaan. perumpamaanitu ber,-"-;
secara umum. Artinya. perkara_perkara agama yang gaib :i,_
diterangkan Allah meralui perump uinuun yurg ditit u t'paia b-enda ., ,--r
bersifat materi. Tujuannya jrf -" p<jj *.r.rrrrgi p.**prn u-.1
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perumpamaan itu, dan menempatkan setiap perumpamaan pada contoh
nyata, agar dapat dipetik hikmahnya.

gt *: * 6* A j 6aUn1 Atquran clalam bahaso Arab vang tictak
ada kebengkokan (di daramnya). perumpamaan ini terdapat di dalam
Alquran yang berbahasa Arab yang jeras tanpa ada p.nyi*pungan di
dalamnya. Ia adalah kitab suci yang ditulis dan dibaca ,.rtu air*ptu,
dalam salat. Ia terjaga tanpa ada penyimpangan dan perubahan. Alquran
drjaga oleh Allah yang merupakan sumber aslinya. iadi, perumpamaan
ini kekal dan abadi, sebaga.imana Alquran kekal dan atadi. iu t.tup
dapat dijadikan sumber panduan hidup bagi yang menginginkan solusi
dan penyelesaian.

9t +: p ticlak ada kebengkokan (di craramn.va). ratid,akcondong
kepada satu sudut dari sudut-sudut yang ada. ra tetap berdiri lurus dan
Jegak. Karena ia syariat yang benar dan Lersumber daii Allah yang tidak
berpihak pada seorang pun hingga sekalipun ia seorang rasur. Karauterjadi demikian, benar-benarlah kami akan ,asak-an kepaclamtt
(siksaan) berlipat ganda di clunia Ini dan begittt (pula siksaan) berlipat
ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan iendipat seorang penoring
pun te.rhadap kami. (eS al-lsr6' LlTl:75)'tttt" "# supaya mereka bertakvcttakut kepada sifat Jarat Arah dan
semua yang terkait dengannya dari segala jenis siksaan.***

(QS az-Zumar [39]:29)

Allah ruembuat perumpamaan (yaitu) seorang laki_laki (budak)
yang dimiliki oleh beberapa orang ))(tng beririkat yang daram
perselisihan dan seorang budak yang menjadi mitii peiuh dari
seorang laki-laki (saja), Adakah kedua budak itu sama harnya?

Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahui.

Perumpamaan ini diberikan Ailah untuk menerangkan perkara
tauhid. Di sela-sela perumpamaan itu dijelaskan tentaig perbedaan
antara hamba yang melayani seorang majikan dengan tamba yang
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melayani banyak majikan. Hamba yang melayani banyak majikan,
seandainya majikan-majikan ini sepakat dalam setiap perkara maka hal
itu mudah. Akan tetapi bila mereka berbeda dalam setiap perkara maka
hal itu rnusibah. contohnya, saat yang satu memerintahkin maka yang
lain melarangnya. Jika dia taat pada yang satu, dia dianggap rnelawan
pada yang lain. Dalam hal ini dia tentu mengarami kebingungan dan
kesulitan. Sementara hamba yang rnelayani satu majikan, *uku diu t.trp
dapat melayani majikan dengan maksimal dan sempurna.

!-t l|l:--" ,F atlakah keclua bttclak itu sctma halnyct.Allah

meninggalkan diri kita untuk menjawab perranyaan Jr"f* ;" "t i,

jawabannya, tentu kedua hamba itu tidak akan sarna. Inilah tujuan
pertanyaan Alquran agar kita sendiri yang menjawabnya. Jawaban yan-u
kita katakan ini juga dikatakan oleh setiap orang yang berakal, tanpa ada
yang membantahnya.

Hamba yang melayani satu majikan seperli orang yang beriman
kepada Allah Yang Maha Esa, sedangkan hamba yang melayini banyak
majikan dan setiap majikan selalu berbeda seperti orang yang
menyekutukan Allah. Renungkanlah perkara ini.

,-iJ t---tti t segala puji bagi Atlah,puji dan syukur kepada Allai:
karena ielah memberi perumpamaan ini kepada kita. Dia tela].
menjelaskan kepada kita perkara-perkara agar kita dapat mengambr.
kesimpulan logika dan maknawr dari peristiwa yang terlihat dan maten
orang yang menyembah Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagr-
Nya akan hidup damai dan tenang serta tenteram. Berbeda dengan oran-:
yang menyembah banyak tuhan, jiwanya bingung tidak tenteram. Br.,
dia hendak mematuhi satu tuhan, maka tuhan yang lain marah. Dia titl;..
memiliki kuasa untuk dapat membuat seluruh Tuhan rida padanya.

Syukur kepada Allah yang telah menurunkan Alquran dalam baha..
Arab tanpa condong ke mana pun. Syukur kepada Alrah yang tel:.
memberi perumpamaan untuk memudahkan kepada kita mencer-,
prinsip Tauhid dengan benar dan baik.

i-ie t Ftsi"U tetapi kebanyakan mereka tidak mengetaltui tic,,
mengetahui perkara ini tidak mengetahui bahwa iman kepada Ai-,-
Yang Maha Esa mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian ji.,. _

Sebaliknya iman kepada tuhan-tuhan yang banyak menimbr-r1k,:
kesengsaraan dan keletihan.
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Mereka tidak mengetahui hakikat ini, karena mereka tidakmenemparkan prinsip inran kepacl. Aii;;Jr*r,T*,r, itmiah. Merekamengimani Tu.han ying banyai. ."Urgrl dr*;;r";;;;;,;menjadi prinsip dasairrro; "-,,"*"o L.^L--- -. ,)erenungan' Yang
liTi : 1 x;lt'i,% #'ff. li r l, *j.Il k:$ "T:lx;,T:T 

ffii' i J : : :
mengatur urusan agamanya sesuai o.' 

*ut'' sehingga manusia dapat

iaa, 
" 

I F, i, ;,;;"," i "i)fi))]-; "i::;:n k m e n g e t a h u imenenangkan mukmin kepada Arlah yang Maha Esa. Arlinya,
;r#?ffi T:[|;, 

mayoriras rapi mereka t"tupiau.^lJuuikun t.tup ud,
, 
", 
d ili) ; ;'; ::;i ": :,::"r ":; f 1:? 

"' 

s,,,, b n,,, i,, i l,t*', r _ o, u n s ) a,, s
a r - w6 q' i a h I s o ] : i: _ r + i r, a i, r.l, * ;: ;X, : : ;:, ; :f^rr:r:il:f {." 

d i a n (ei

y _ - 
(eS az_Zumar [39]: 30_31)

A-; *t{iii;{<)i ,_ :,*iy,_rct
sesungguhny*r,,,,,.o)n)r,7u jff*,rgguhny_amerekaakan
ttrati (pulo). Kemtr,ian r"rungg,:,,l,rrlo foTn',',"i);rir'rii,ii f,rr,r,a k a n 1., e r h cr n t a I t _ b a n r"atr, i i a d ap a n 7;;r;;,;;;

Kaum kafir Quraisy berbahagia bila Nabi Muhammad terlirnpamusibah atau mengatyl ,i5ii.;;;r*i,." pula perasaan kaum kafir

{i3,,ffi:x'rnif*k,11"y;ttf 
A,quln ;;;;;ft"n kepada

setiap ,rrrri, purri *^rr,ri"ilr,;';;;:l; ,,::,;:::frrrri,r;,i,;^:,;:)? :;r;seorang manusia pun seber-um kamtt ru,,nr',i,ir'r'))",",,,rii,ir'r'',,kctrau kamttmati. opakoh mereA.a.akun l;ekalt:, (0, ;, oroi yir [2] !: j41permasalahan tidak ,u,u J"rrr"r-ri i.o: u",r*i iri,, ku."ru setiaprnati rnasih rerdapar r<e]rialnari irei."Diarf 
ilrr,,.rarprii..t.,irrrg*dan balasan' pada saal ir.. xaui v'unlrmad berada pada posisi puncaktetinggi' Adapu, kaum kafir rr..ri"'p"oa posisi pembangkang. pada

T::t 
uoutu:"r.mereka katakan? rnilah makna l(.-, *, ,;i, ari & AJF-X kemttclian se.tttnggul,tvo kanttt poa, i*,i i,r*") ,i)i,herbo r r t n h - bu r t r a h cl i h a da ptu r f,, i, n r,,,j.Kata ma,t, dengan tasydid artinya bahwa seseorang akan mati dan
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mengarah kepada kematian waraupun sekarang masih hidup, karenaAllah berbicara pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Sedangkankata mayyit adalah mati dalam afti sebenarnya.
a* *!:.* e6l sestrngguhnya kamu akan mati dan sesurgguhnya

mereka akan mati 
, 

(p.uta). Ungkapan yang menenangkan jiwaMuhammad. Ini senada d.rgun, *iko i"r,oiori,t k;-,;;;:;;r*gguhnyajanji Allah adarah b.enai, meskipun kami perrino.tio, kepadamusebagian siksa vang kami anca*ion t"pod"';;,;;;;;""o,rouprn ko*iwafatkan kamu (sebelltrl 
.aiol menimpa ntereka) ,amun kepada kantisaialah mereka dikembal.ikar. (eS al_ilzlukmin yiO1, il1 

' -

a+:ri"6" y yqt ?\f]p kemuctian sesungguhnya kamu pactct
hari kiamat akan berbantah-bantah di hacrapan Tuhanmu.Karian akanmelihar pembalasan Ailah karau tidak ar orrr",'p"r,i-oi akhirat.Mempakan kebahagiaan bagi Nabi Muhammad b,a dia cepat mati, agardapat berlemu Tuiran serta merihat dengan mata kepalanya sendirrbagaimana akhir perjalanan kaum tatir. otetr karena itu, jangan sedihdan jangan melemah, karena tu-o *ut-,ui Muhammad memiliki akhiryang bahagia di sisi Allah.

Saat Allah membicarakan tentang kematian di daram surat ar-Mulk.Dia memulainya dengan kematia, iun d,anjutkan dengan kehidupanMahasuci Atlah yang di tangan-Nyalah segata kerajaan, clan dia MctJt.:Kuasa atas segala setsLt,etr,"yang" menjodlkon *ori' irn' i,)up. (eS e -Mulk [67]: I-2) pad'ahar manusii terteuit dahuru hidup a,u*'lr"-raiu.wafat.
Dimulai dengan kematian, karena kehidupan terkadang membu.:manusia angkuh, agar keangkuhan hilan;, ;;; ;il;",'i:r,,0,.'rri.bahwa setiap manusia puri -urr.-'Jaoi, orang yang berakar sa;.memahami dia pasti, maii, maka ,rt;up detik yang dilaluinya dala:;

ffi;}**selalu 
dalam i"i^r^""i, tentang -akhir 

ferjalan.
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Juz 24 tl 8
Orang Kafir akan Menemui Azab Neraka dan OrarB e rb u a t K e b a i ka n . r. n rur . n i ; r, *;H:1 :: : :,i: : g_. ra n s ya n s

( aS ;;-ilffiift}i','J,;EerriPat Ga n da

;ii:t:E lOq\i^g oj,(.,. -, _- ,
:rtq;q\,cuiVU;E;#:

w, ffi rr: # X":,f# ;f,ffi i s t :. s * 
",,, 

u,,.
d a t a n g k e p a ct a ny i ? ;;; ;; ; ;, ;, ;T"i :, ; : y 

: I ;: ;:tr i : : : ! ::tempat tinyTl bogi orang_ororg ro,,g kafir? Oro.rr 1.orgm e m b a w a k e b e n a i a r t r u,7n, i mi a t a i,, i )l * ui,i,i, ii r r, o.mereka itutah orctng_orang yang bertakwa.
Pertanyaan dalam L _ici .. .: .

m engandun* *,, otll ffi )G=; fiW :,ff ::;, :,::#pun yans lebih zatim dari 
,orJngiJ:g 

u.rarrr, 
,ti.oril" 

o,,rn. Jikaseseorang berdusra kepada t.rri, iilrlr-rebih-terJe,r'#rT." 
urrena tidakada vang tersembunvi trgi air"r, ii i"r*rr 0", ,i ur,nr. i""iousta kepadaAllah merupakan ,ur, t".gu;J;,'rlr: 

3ial., 
Jika tetap_ berkeinginanunruk berdusta. berdustrl3i-i.prarrilr,inrr,r. 

karena manu:memiliki peluang 
Ttlk Oirlpr. "-"' 

rrrdlrusla, i(arena manusia memang
Kata i_il i rr.rrrlrtt an mu 

ld 
I a S h a h,/s up e r I a t tf y ang artiny aberrebih-rebihan' kare.na ridak ada yang lebih zarim merebihi

l'J3;,',',LlTfl i;*Hx;[:;;J**il;:;.3iil,T;':i:'ff :r*J,xx?
Permasalah annyatidak berhenti .umpul di sini, tapi dia jug a ,aL_{1..l.L-r\ don ntendustakan kebenc

kebenaran, maka pada saat itu a* uauii'{;"ffi:Tffir1Tff":
,?I;1r.t..ratu 

yang u.ru, t.tli"urr"i'.rr., karena iu sesuai dengan
Pertanyaan di ata,

it,*,'* e;;;.:::::::::;n;,o"nun 
uunberiku,nv u e di

tnnam tursedia tempil tinggal
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bagi orang-orang yang kaJir? Apa yang dipikirkan oleh orang-orang
yang berani mendustakan Allah dan kebenaran, apakah mereka tidak
mengetahui bahwa neraka Jahannam adalah tempat kembali bagi
mereka? Kalau mereka mengetahui hakikat ini, tentu mereka tidak
berani melawan Allah.

Ayat ini dilanjutkan dengan kriteria orang jujur. ol&--J u, "ti 4il1
dan orang yang membawa kebenaran lMuhammad) yang dimaksud di
dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad yang telah menerima pesan dari
Ailah dan disampaikannya kepada umatnya. Di antara pesan tersebut
sebagaimana firman-Nya: Seandainya dia lMuhammad) mengado-
aclakan sebagian perkataan alas (narna) Kami, niscaya benar-benar
kami pegcutg dio pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami
potong urat tali jcuttungnya. Maka .sekali-kali ticlak ada seorang plul
clari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pentotongan urat nadi
iru. (QS al-HAqqah 169): aa-a7)

Dusta adalah perbuatan yang tidak dapat ditolerir, walaupun
dilakukan oleh seorang nabi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad
menyampaikan dalam Alquran tidak saja berupa pesan dari Allah tapr

ucapan pesan itu pun harus beliau sampaikan, contohnya, i';ii.i.lr ,i -ri

katakanlah: "Dialah Allah, yang Maha Esa, (QS a1-Ikhl6sh [112]: 1i
sebenarnya cukup bagi Muhammad untuk berkata kepada kaumnl,'a
"Allahu ahact' tanpa "qttl". bagi dia tetap menyampaikan ucapan pesan
yaitu"qul " sebagai bukti kejujurannya.

Contoh lain, kalau kita mengutus anak kita untuk menyampaikar
pesan kepada seseorang, kita katakan kepadanya: "Pergilah kepada s.

Fulan dan katakan ini... dan ini..." maka ia dapat saja menyampaik:--
pesan tersebut, akan tetapi bila dia berkata: "Ayahku menyur-r,rhk-
bertemu denganmu dan dia menluruhku untuk berkata ini...dan rl.
Pada saat itu anak telah mengetahui betapa pentingnya pesan ;:-
sehingga disampaikannya sebagaimana dia terima.

iJ*j dan mernbenarkannya membuktikan kepada kejujuran N::
Muhammad pada dirinya sendiri, sebelum kita membuktikan c.,:
menjadi saksi atas kejujurannya. Nabi Muhammad telah menyatak.:
bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, meyakini dan bersaksi atas r.-
Allah sendiri telah bersaksi atas Zat-Nya sendiri sebelum han,:-
mengakui dan menjadi saksi atas keesaan-Nya. Allah metntr,;-..
bahw'asanv-a tidak ada Tuhan (yong berhak disembah) melainkart L
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Yang menegakkan kea.clilan. para *ot:rf:r, c!.1 granS_orung yangberilmu (usa menvatlkan ,rrr ;;*;;;;r 
-itu). 

Tictak ,ii iut r, (yang

it:!"Xi:i#::!1,{i'r,,*r;;6'''-i''"iu'nip",r,^,,ioi1oa,ii,,i
Ada pendap at yangmenyatakan bahwa 9.tLJ\. re aits clatt orangyang membawa kebenaran (fu[uhamntaal aaalahMuhammuO , ?. J:.*:dan membenarkannya adarah manusia. pertama yang meyakini Nabi

ffi l"ilHfl j H;, ;*l*:tt,t1u ; iilJi 0i,,.,,,, n,,, s iapa
yang perlama kali.uerima, ffi *"rr_ ,,X?ifr3:1ff,:l tr,iTr,il?;sedangkan dari nihak p...-fru, ;iffi *raaijah. neJ'iruriu,Khadijah
[Xf,ff*:t T:'#:*u.r,- ai,;;* 

1gn"t,y., f,ou,,uut sererah
peristiwa ur"'-niiurllTa 

wahlu' Adapun au' erk". Lriman saat
Abu Bakar o'i *nig']ah-rnengakui terasuran Muhammad karenadari sejarah kehidupan xuui narrru-,,Juo_mereka 

-.nyukritun bahwaMuhammad ber,m pemah u"rou.tu.'-g,u auru*";';rr;;", dengan
ffi;t saja dia dapat jujur, upu[uil -ur*r.i, aiu'*ffi# atas nama

ig;lr e *urf ntereka ituralt orarg-orang yong bertarovctdan takutkarena tidak d,aoat 
..berbuat ketaatan-_ secara maksimal. Merekamenjadikan di antara diri dan .fAi-i"j"i?Iah penghalang.x*,r

(QS az-Zumar [39]: 34_35)

''9",Y"5tw+6uiev#
l/"7 ,1. ,// o 2 t, z

f,*t @ao t;t+ 6iti 16 # )j,i :L4
Mereka memperoleh apa yang mereka kehenclaki pada sisi Tuhanmereka. Demikiantai t itorin ;,;r;;_;;:r!s.vans berbuat baik,agar Allah akan menuttrpi (menga*fiurj trog, mereka perbuaranyong paling buruk vanq y.1r1ki t 

"r1oii, clan ntembalas merekadengan upah vansT"o*.',r-it, ii,;';;; ,rrr tetah mereka
kerjakan.
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asrti- 6 nl mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki

tersedia bagi mereka seluruh apa yang mereka kehendaki. Tapi dari
siapa? Dari sisi Tuhan. Saat itu tidak ada zat yang memiliki kecuali
Allah. Ini sesuai dengan: "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari
ini? " Kepunyaan Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkarz. (QS al-
Mu'min [a0]: 16)

Manusia diberi hak untuk memiliki dunia, seperli memiliki pegawai
dan pelayan. Adapun di akhirat semuanya milik Allah semata. Yang
didapat manusia di dunia setelah melakukan usaha dan sebab. Walaupun
terkadang yang diusahakan itu tidak menghasilkan apa yang diharapkan.
Berbeda dengan di akhirat semua diperoleh tanpa usaha, semuanya
murni merupakan pemberian Allah secara langsung tanpa melalui
proses dan hukum sebab akibat.

baik. Dtnra adalah tempat berusaha sedangkan di akhirat ada karunia
Pemberian pahala atas amal merupakan bagian dari karunia Allah
Sebab ketika Allah memberi pahala atas satu amal kebajikan.
sebenamya dampak perbuatan itu kembali kepada pelaku, bukan kepada
Allah. Seakan-akan Dia berkata: 'oKamu telah mendapatkan balasan dan
amal ibadah yang kamu lakukan berupa kebaikan, maka bil:
mendapatkan pahala surga di akhirat, ini lebih karena karunia dar
rahmat-Ku.

Derajat ihsan lebih tinggi dari pada derajat iman. Iman adalah c,

mana seorang mukmin hanya melaksanakan kewajiban fardhu yang

diperintahkan Allah tanpa menambah dengan amalan sunat. Adapu:
ihsan ialah melaksanakan kewajiban fardhu dan amalan yan:
disunatkan. Contohnya, selain salat 5 waktu, dia juga salat sun..
rawatib, sunat tahajud. Mereka sedikit sekali tidur di w*aktu malant. tl,;
di akhir-akhir malam mereka memohon ampun lkepada Allah). Pu.;..

harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta ,i-.

orang miskin ltang tidak mendapat bagian. (QS adz-Dzdriyil [51]: , --

1e)
Ihsan selain melakukan sesuatu yang lebih dari yang diwajibr,,

Allah, hal itu juga berarli melakukan kebaikan lebih dari ]:: =
ditetapkan. Ketika seseorang berbuat baik secara maksimal, maka A1-',
akan lebih berbuat baik lagi kepadanya sebab Dia Maha PemL".':
terhadap hamba-hamba-Nya.
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5:#nffiTi,fr:1x*T:11-T satu biji gandum di bumi,
ffi: xffii#:1*'*ii?l #T,": [:ffiT,'x3,:J; ffi,ffi %BH;[t*,]li:. h'-,*::::,*,: F;Tt ft',[,T# x;:tr Tff '
ff ft:f i::h,;H::q,,,"i1r#ffiffi 1.#,f ffi H#*,i,?.:y":manusia telah berbuat ihsan. Karena

'* +!'i;r"i* *' ';1 
^urn 

akan menuhrpi (mengamputti)bagi mereka perbucttan yang-paring 
,buru( yang mereka kerjakan. HarInr merupakan pemberiu, y:ung d'i?.hrrrrkrn bagi mutrsinin. Seakan_akan perbuaran ihsan vrrg-oilririr, ,.p.rri gunting yang memoronsdosa yans pernah irrrr.-rr.rr." iaru :;j; ffi,**i1,,. tapi jreumemotong" do;a besar. Sebab, apabila arr"- t.r* saja dapat

:1'[TTHil;ff1'i?rll**:l; :Xam 
pu nan in i a i beri kan ka rena di a

cintanya yang tulus kepada Allah. 
:1 apa yang diminta berdasarkan

Hal ini merupakan p"*U".iun
men ghapuskan do sa u es a,'aun r";ii oJ;lf, flilt-r,rl' #..'#1,*i?,?dengan kebaikan. !ok, i";r;;;;; 

_mereka di;r;;; 
.)uut, 

denga,{; !::r' i :,:,,i? i #-ry 
: 
q, a" p ii," 1ifr 

" 
R.n,, g, ah f em b eri an A r r ah inini,"-,* -#:ff ,##:l 

tX- ffi*:,i1,-"y{;.*, paha,akepada muhsinin atas kebaikan yang telah mereku fumUn.-e^ ?i **:,oj,;; tjs *i, *u, clan membair, *rr"ko clengan upalt yang kbihbaik dari opo yoi,g telah mereka keriakan.pemberian aaii a,an ;ilpr#"i.ngtrrgran 
dan faditah kepadamanusia yan* terahlerm"ri""., I.u, ,rir.",ii,,"?*iri"t uil yung orpu,mengharangi diri seseorang untuk d.kut k"pua" ari"ir-rr"laupun dia

i,'trLfr:?[]fi i.H? 
u"i 

"'"''L *iu -.i"k,k;;' i"..?.,,, karena
Alrah memberikan kesempatan taubat k-"-n1du pelaku maksiat, agarterhindar dari bahaya maksiat rto ,",iJi.i.. K"1* ffi;#"n kepada

flH?,-f-i:LJ1yu.,-,,iolr"iTi.,i.u,,, tentu sala aia akan
m en gi n gink," ; ;'i'il;",al 

" 
J:H, ",;1t d..ffi, 

jruflix 
;, {::imereka dapar kembali 

, 
t.fr,['trri'",,r,r* dan iidrk ,.rambahpenfmpangan dan menyelewen*] 

**"
Setelah Allah

re n tan g, 
"r, "r ", 0,., # rff ifi:il, 5,H,ii.ffi H[T{"#1:?3; ilil;
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Tuhan kami murka kepadamu." Mereka berani berkata demikian
padahal mereka tahu bahwa batu yang disembah itu tidak dapat
mendatangkan manfaat dan mudarat. Ketika mereka terlimpa bahaya
mereka sendiri merintih di hadapan Allah. oleh karena itu 1urun ayat
ini.***

(QS az-Zumar [39]: 36-37)

'fi": ,114i 6: , -'-.rii
i-/

Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba_t{ya.
mereka menakut-nakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) yang

selain Allah? siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang
pun pemberi petunjuk baginya. Barang siapa yang diberi
petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pLtn yatlg dapat

m en,v- e s atko n ny a. B uk ankah A I I ah M a h ap erkas a I ct gi m e ip un y u i
(kekuas aan untuk) mengazab ?

Maknanya, wahai Muhammad, jangan pedulikan omong koso:.
mereka, cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolongmu. Keyakin,_
terhadap hal ini terbukti dari ungkapan Nabi Muhammad Saw ket^..-
rumahnya dikawal oleh umat Islam agar beliau tidak disakiti ka-.:
musyrikin. Nabi Muhammad Saw menyuruh para pengawal itu pu1,:.
dan melarang mereka untuk datang lagi. Kalautan xaul Muhamn-::
tidak yakin bahwa Allah akan melindungi dan menolongnya, tentlr : -
tidak akan berani mengusir para pengawalnya.

Ketika seorang wanita Denmark membaca sejarah h.__:
Muhammad dan sampai pada kisah ini atau Ailah nLemelihLr.Lt ,.,
dari (gangguan) manusia. (QS al-MAidah [5]: 67) dia pun berkara c, --hati. Apa yang dilakukan Muhammad tidak lebih kur.r.ru clia -.,, -

kepada perlindungan Tuhannya. Kalaulah dia dapat membo: :
manusia seluruhnya, tentu dia tidak membohongi dirinya sendirr ' =:
karena itu wanita itu memeluk Islam.

;'r-? 
:t5". 

rtt u.li bukankah Allah cukup untttk melir.tcltutgi i.-. . . -

hamba-Nya. Sebagian ulama berpendapat huruf ba pada bikafir -.-_ *l
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tambahan' Menurut saya har itu rnengurangi n,ai sastra Alquran.Harnzah pada avat itu uerrungri-r.u"*"i p.ri"u,ruun. 
-trirr,,ortrn 

jugabcrsrarus peniadaan. p.riuJrur" r.ri, i..r,rorrn .u,r, a.r*u]., p.r.,rpun.Maknanya. kerika kira meniadrr.r,,"urrr*;-;ffi,;;liilo* 
bahrvaA,lah bukan mencukupt un tra,.,u;;;; berarri kita menetapkan bahwaAllah Maha Mencukupkm hrrUr_N"'r"

Tuhan kita memiriki ,ama yrii, a,urr. Dia mem,iki sifat yangdikenal dengan Asmd'u1-Hurru. or- ,ntara nama-Nya Kd/ia.[ahaIIencrtkupi, yang m1knanya, arlrrr ,*",n rt t i r,ni'u'ii,aurri, Mencukupi
lX,#;.H radi, ba' di sini ;;;llilt tungsi, r,ri"r l",,oahan yang

Contoh lain, mti ,incli 
mallsaya ticlak punlta uang, d,an ma ,indi 

minmal/saya tidak punya 
..y.urg sepeser pun. Arti contoh pertama

[:ttT5i1l::,i[T:t:**m iffi'"' atau dua peser ikan tetapi
I n i m em b u k r i k a n 

-ba 
h *, r,, * i l";'";:oo.H, ^,: f i r: ^ ::r* l;t;:,i;:,

il:ri i}f:ii-ffiix11:1ii1?f "r"r; l'uai , artin u., ,io#,., zat vang

:t3 f ii' O;y*i clan mereka menakttt-nakttti kamu dengan

: :: 
t 
:: ::,:i," 

*.u o' o" v an g s e t ai n A t t ah ataadengan patung 1t:a-:. r.,
|/t u.ttE pUfl

i::::il'{::^:t::ri:f ?^1:,yy::l:l:1"*,i,,.erekadenganapayansilff f:.[3lxl,I**.'*:: l$;;;]1;ffi ;ff :il:T;t#::memberi petunjuk kepada mereka?

1';-.:eiisiij;tuy fi barartg siapa yang tliberi petunjuk oleh_ e- r J uq, utLE DLLtpu yQtlg atoeri pelunjttk olehAllah, maka tidak s
merupakan lr"t,^t;v^-o'!'!.1, 

p-:: 
^!i'g 

dapat menyesatkannva. Hal inim erup akan k eb a l i kan dd ;. t. i;;; r;: "; ; r: ;,r";:' {;ff: r,{i r^Til:ihidayah oleh AIlah r"tr-iiAr;";;:
menyesatkan kit, 

,rsr\. L.(Lrdl( aoa seorang pun yang dapatmenyesatkan kita. g dapat

. ,lYt t lrtrtt ;i bttkankalt Artah Mahaperkasa rogi memprnyai(rekuasaan untutk) 
-mengazab? Maknanya, bukankah Allah bersifatMahaperkasa. Huruf ba:pada ni :il"inmakna 

tioak aaa vang lebih
X;:,ffiffi:a 

s ela in All ah. s.oa"l-rr" p.-"h;;; ^ 
u)-: o uau kaj i an

Mahaperkasa berarti yang menang lan tidak pemah terkalahkan.Selama Allah pemenang din tak Terkalahkan ;it;'rv-aspaoailah
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pembalasan-Nya, karena Dia luj:;t g;: walaupun kalian melakukannya

dengan niat tidak baik, peren cana?fi yang matang' namun kalian tidak

akai pemah menang melawan Allah'

Sungguh aneh kaum kafir Quraisy yang menakut-nakuti \4uhammad

dengan patung-patu"g *t'"ft", puOat'at rnereka sendiri berkata: "Kanti

tidak menyembah mieka melainkan sltpaya mere-ka mendekatkan kcuni

kepada Allah d"rg,o:., sedekat-dekatnl'L" (QS az-Ztmar 139): 3 )

Hakikat patung "d;i;h 
i'hao yu"g tidak memiliki aturan dan tidak

mendatangkan manfaat dan mudarat'

InilahalasanutamamengapaketikaKhalidbinWalidmasuklslarl.
Nabi MuhamrruO -""y'*h"'yu -"'ghancurkan patung |Jzza' Khalid

punmelakukannya,u',uirberkata:..WahailJzza,akukufurkepadamri
dantak*ens.r.ika,t*u'AkutelahmelihatAllahdanDiatelal:
menghinamu." Kalau rJzza rtubenar patung yang hebat' tentu dia akar

mela-wan dan menakut-nakuti Khalid'

ierkadang kebatilan itu mampu mengelabui' tapi yang pas:.

akhirnya yang benar juga yang menlng' seUaU 'qtlah Mahaperkasa' Jad'

tetaplah bersabar pada j alan-Nya' * * *

Hanya Kepada Allah Mukmin Bertawakal
(QS az-Zumar [39]:38)

;:ii'ir"{J'\ 4;4 i;Sr5 o. i$i';lL # "iAtn'l ;
5-;;*J;'*'#[^ hffi'd.'6

? t4 t ./ ) "4t1
u\_!\ )s' eof* v

(;,$ -/ r// .'(ia*->l eDD\

@ 'rg:;5i 3'"':;;
Sunggtrh jika karuu bertanya kepada mereka" " siapakah yang

* nli i p tlmn I an gi t d an i um i ?- "' 
-n 

i s c ay a m e r ek a m e nj a ** a b 
"

*Allah". Katakantih, 
,,T"rongkanlah kepadaku tentang apa tali.

kamu seru selain Altah, iitra lttatt hendak mendatangkan

kemud ar at an kep ad aktt, ip akah b erh al a-b erh al amu i tu dap a t

menLghilangkan kintudaratan itu' atatt jika Allah hendak membc'

rahmal kepaclakttt, atpakah mereka dapat menahan rahntot-'\'t ';

Kat akanl ah ; 
"' 

Cukupl ah All ah b agiktt "' Kep ad a- lt[y al a l t

bertawakal orang-orang yang berserah diri'
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Allah ingin membuyarkan mimpi-mimpi mereka saat menyembahberhala dengan memaparkan bukti-bukti dan hujah-hujah untukmembatalkan penyembahan berhal" i*. oi, ingin pemb atalanitu keluar
# ffil* 

mereka dalam u""t rr.p.*v ataan,uur<an dalam bentuk berita

Telah kita -ielaskan bahwa penetapan suatu perka ra d,apat terjadidengan dua cara: berita am titu-aun"1grslru t-tlpemyataaH dari pihaklain' pengakuan tidak aiminta t ecuali pihak yang meminta bahwapengakuan itu akan.berpihak kepadanyu. ritu tra* uflan u"rkata kepadaseseorang: "Bukankah saya teiah membantumr." r...*li kita yakrnbahwaorang itu akan mengatakan: ,,ya.,,
Pada ayat ini A'ah d,rrnyu keiada mereka renrang pencipraanlangit dan bumi. Seberr, ,unrriu iriir. rrrgu ;;; 'rr-- 

;:rah tercipta.Ke,rudian di bumi terhampar ,r*u"rr-rr*buhan, air, udara dan tanah.Di langit' terdapat bintang, pr";;i-pluret, marahari dan bulan. KetikaAllah berranru O"l?11 -...tr, :Si"p 
u..y_?ng menciptakan langit danbumi?" Mereka pasti menjawab: ..allal... 

Karena saar manusia memutarotak mencari-cari jawaban, r"utu -...ta tidak ,rr.n.*rtu, seorang punyang mengaku telah menciptakan benda-benau t.r..i.rt.Tiaur. terbesitdi hati seorans ouor,_11r1oif;;sk;;! sekalipun unrur,r"ngaku telahmenciptakan alam ini. Bahkan irurr'riu p.t"r", prr.iiJ* mampuberkata: 'oSaya telah menciptakan diri saya sendiri.,,Ucapan mereka ,,A11;h,, 
:.;r;;i jawaban atas pemyataan itumengisyaratkan bahwa kata "Alrah'l iiuu ,,trt an,, telah J;;g mengalirdi lidah mereka dan m-ereka paham maksua dari kata itu. Sebab kalaumereka tidak mengenal kata irr, nir.rw

Ka.e, a il 
"_ ; _" il 

" 
* ##::ii,T,.T; J, l;f.ffi"5"lXli,Hl,kenrudian ditetapkan tuta, yur[ i.rrr;rttan pad,amakna tersebut.c ontohnya. terevi si., sebelum' di Jrpirr."i, ,,urrsia tidak mengenal nama

i:1t."X**, 
saat diciptakan -ut, _urusra menamakannya dengan

untuk itu kita katakan kepada orang yang mengingkari keberadaan-{llah atau Tuhan: "B3h-wa i.rr.ut *ru itu kontradiktif.,, perkataan"Allah tidak ada,,, ad,alah ,rfrfr, 
-t"r.na 

perkataan Allah di awalrnengisyaratkan bahwa kara itu ,.,"iii*iirkikar dan w,ujud. Bagaimanarrungkin dikatakan "tidak rdu," pudahui *ut,-ru satu rafaz itu harus ada:erlebih dahulu sebelum tuturnyi u.iu'.--.'^ 
'

Perkataan "Allah, atau Tuhan , atau God,, dalam bahasa dunia
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mengisyaratkan bahwa Dia ada. Telah ada sebelum nama-Nya ada. Kita
mengenal nama-Nya, karena Dia memberitahukannya kepada kita.
Selanjutnya akal dengan keimanan yang kuat mengarahkan pemahaman
bahwa di balik alam ini ada Pencipta yang menciptakannya. Akan tetapi
siapa Dia? Apa yang diinginkan-Nya? Bukan merupakan tugas akal,
karena akal tidak dapat mencapai dan menyentuhnya. ra hanya dapat
dikenal melalui informasi dari Zat pencipta itu sendiri.

contohnya, kita duduk di dalam rumah. tiba-tiba pintu diketuk
seseorang. Ketika pintu diketuk, kita yang duduk di dalam sepakat
bahwa ada seseorang yang mengetuk pintu. Namun siapa yang
mengetuk? Kita tidak dapat memastikannya, sampai orang itu sendiri
yang berkata: "Saya si Fulan." Manusia hanya tahu melalui akal, bahwa
alam ini memiliki Pencipta, tapi dia tidak tahu hakikat pencipta kecuali
melalui informasi langsung dari Allah.

Di sinilah kegagalan filsafat di mana mereka berusaha menerobos
batasan akal pikiran dengan berusaha mencari tahu hal-hal yang bersifat
metafisika atau gaib. Masalah metafisika tidak perlu dipelajari selama
Allah yang menginformasikan bahwa Dia yang menciptakan alam ini.

Untuk itu kata "kafir" itu sendiri sebenamya adalah pengakuan aka.
keberadaan "Allah" karena "kafir" berasal dari kata ,,kaJ'ar.a,, yan!.
artinya satara,lnenutup. Tidak ada yang ditutup kecuali yang ada
Seakan-akan pada hakikatnya di dalam fitrah manusia yang paling
dalam mereka mengakui iman, kemudian terjadi kekufuran dengan car:
berusaha menutup-nutupi keberadaan Allah.

Setelah kaum kafir dan musyrik menetapkan "Allah" sebasr,.
Pencipta langit dan bumi. Dia berkata kepada mereka: q J-fU G i-,:
,--ilr os3 nruka terangkanlah kepaclaktt tentang opa yctng kamtr st, .

selainAllah. Maknanya, kabarkan kepada-Ku apakah berhala rar-:
kalian berdoa kepadanya dapat memenuhi doamu.

a* otilc ,F J, "--.b;ut 
3rrri ,-r1 jika Artah hendak menclcttc,t!) -

kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berharamu itu tr,;:.
menghilangkan kemudaratan ituT Jawabannya pasti "tidak." K;:, -
berhala itu tidak dapat mendengar rintihan orang-orang yang nrenr-
kepadanya, dan ia juga tidak mengetahui apa yang mereka 11in1s. \ 1,, ,
bagaimana ia dapat memenuhi rintihan dan permintaan tersebut?

Di sisi lafu t;1,L1 ;:fri 1i atau jika Allah hendakmembe,i r.;,
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kepadaku, maka jawabannya juga "tidak." Jadi terbukt,ah denganpengakuan dan pemyataan mereki sendiri bahwa Alrah Maha pemberi

illii*"' 
dengan demikian terbukti buh,,u berhala 

"irr"r, tuhan yang

Kemudian' jika kita mendesak dan mengerucutkan pertanyaankepada kaum kafir dan -rrt;rk,^ maka mereka tidak akan mau
l?iir' 

yang.memojokkan rr.r.tu itu, maka pada saat itu katakanlah:a-ur r5:-+ cttkuprah Arah bagikr;. Maknanya, c,kuplah Allah sebagaisu'lber yang memberi manfaat di langit dan di bumi, cukuplah Dia yangmenolak bahaya yung 
1.k?, ,r"nimpaf,u. karena Di".ril;;encukupkansegala keperluanku,":llrun makna r.ufun Allah pad,a ayatsebelumnya:

.6L+ :1 ut -fii bukankah Arai cukup untuk merincrungi hamba-
hamba-Nya. (eS az-Zlmar [39]: 36)

cukuplah A,ah yang t.tut., -.-ueri nikmat sehingga kira lahir dibumi ini' Kemudian biu *.*0".i ,it*ut sehingga kita dapatmelangsungkan 
.kehidupan, rr"rouputr.u, keiurunan sertamenghilangkan berbagai kesulitan. pada saat ditimp a bahaya,manusiatidak akan menghadap kepada ,"rr", prirr, k".;;;;j;,ialr.?r, menipudirinva sendiri. oreh karena itr, Aii;[;; rkata:,,Nis;cryri]))*shh siapavang kamtt seru kecuali Dia.,, (es al_IsJl Li7ljiil"'ru 

,,u'
tu:?gt ,frA * k"pr;;-;;rtr-t, t,nr,r*okat orang_r,rotls yangberserah cliri' Karimat,ini merupakan reclaksi pengkhususan. Tawakalhanya diserahkan kepada Arah r"*u,u. inilah tawakar yang seben amya.Bertawakal berarti bersandar kepada ,"ruut., yang menyebabkan orang1''ang bersandar itu menjadi k,ai. orang yang berakal akan bertawakar

5:-:1": ?^, 
yang, dapat menotongnyu ,Lu ,,"unuriu L.n"*"t"t kepadaIltanusla yang hakikatnya satu level dengannya, maka boleh saja hari inidia kuat, esok kita baca di r.o.u" aiu't?lah terjatuh dan remah. A,ahnrengajarkan kepada Zat-Nya: Bertawakartah kipacra;iir; ;*g MahaHidup lKekat) yang tictak mati fqs ;l_i;.qa, tzii,'is ;""" 

''
Bedakan antara ta*-akal dengin ,o*afut. Tawakal ad,alahberusaha:'aksimal untuk memperlaharkai hid;; i"rgun makan dan minum dan:n e mp eft ah ankan keturunan dengan b er:kel uaiga
Ketika Allah menjamin rezelki Hta metalii ,u.uru_rurana yang ada,lia meminta peran kita. untuk ,""*r:rA*nnya. Contohnya, bumi di"'rdapan kita, matahari bersina. ar u-iu*va, udara ue.hembus sepoi-';'poi' hujan menyiraminya. Manusiu i*yu diminta untuk mengolah
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sarana-sarana ini dengan cara menanam, menyemai bibit, merawat dan

menyiramnya agff bumi memberi hasil panen yang berlimpah' Manusia

pada saat iiu dilarang untuk duduk-duduk di rumah, karena makanan

iiduk ukun otomatis datang di atas meja makan. Tuhan kita telah

menciptakan kita dan menciptakan anggota tubuh yang patuh dengan

keinginan tuannya selama di dunia. Oleh sebab itu, gunakanlah ia untuk

meraih sarana-sarana itu. Jika manusia malas bekerja dan bahkan

meminta hasil kerja orang iain, inilah yang disebut dengan tawdkoi

Bagaimana -urrrriu dapat menolak uluran tangan Allah yang ada dr

hadapannya dengan cara bernalas-malasan?
ApaUita minusia berusaha meraih sarana-sarana itu dengar:

menggunakan akal dan anggota tubuhnya, maka itulah yang disebu:

bertawakal. Hakikat tawakal adalah mengoptimalkan kerja anggot;

tubuh dengan hati yang pasrah. Saat hasil kerja mengalami kegagala:-

setelah usaha dan kerja keras, seperli menanam padi namun paner

terkena hama sehingga panen gagal, maka pada saat itu bila hati kit,
pasrah dan rida, berarti kita telah befiawakal.***

(QS az-Zumar [39]: 39-40)

4,{6,1#k 6 ;,45* i};\}Gi +tu S;

rt, 'e ltli ri;U *;f"-A\:i" rJ|oG
Katakanlah (Mghamrnad) : " wahai kaumku, b erbuatl ah menur L { r

kedudttkanmu, saya putl berbuat (demikian). Kelak kamu akatt

mengetahui, siapa yang akan mendapat siksa yartg

menghinctkann-va dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal'

Renungi panggilan pada ayatini, 1ij J- w*ahai kaumktr. Sete.'-

pembangkangan dan keangkuhan mereka untuk tetap dalam keba:--'

ierta keengganan mereka untuk menerima hujah dan bukti, tetap .', '
Allah meminta Muhammad untuk memanggil mereka dengan pans:. --
kasih sayang dan lemah lembut'

Kata yi qattmi,4vahai kaumlat, bermakna saya bukan asing :';
kalian. Kalianadalah keluargaku sebab saya hidup di antara kaiian

Nabi Muhammad sudah mengajak mereka untuk beritnau. -';

mereka tetap tidak mau memenuhi ajakan tersebut sehingga -. -:
memerintahkan kepadanya untuk berkata kepada mereka: o)s --t
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-

P, -.f ;<r,* berbuatlah menurut ke,ttgmikian)- Maknan* r,)L,,t ^^ ^ 
dttdukanmu, sayo pun berbuat(clemikian ).- Maknanya. rrmUn ,"turur 

tedltdukanmu, sayo pun berbuat
lakukan unft
Tuhanku orn 'I 

,".1r*;;;;.'".":'"kti'al mungkin vang dapar karian

;,,,j,:.,,;1;*#,fri,fiq j*lri.*:?rx,r**;
untuk melinclur 

, .r! iitr;ii bukattkah Attrh 
";;;;

:"",;y:^:-:ii;1i,1;;;:lt;",,i,,i.)t^u;;,,se,amakarian
saya pun ,ku, t"l'untuk 

melawan' menyiksa dan menginrimidasi. makaqr.r,i,rn :;;;:t'o"t maksi ma I 0r,.11, arL *rh.',.,r, *r., o..j nasiha r.,;a1 ,is,.#l,Tj ffi:[,fffl'r1j:t*l H;i ;;; ;rliuh mi,L, yunedari kalian meni

;j , *13.f 
,?;';;,::i:J::?i berdakwah *'r"p,n ,iul,,i

111 ",' ;1,;;,r,,r: 
iilr ii r ri, tr :;rTr: :;:r y,Ti ;ifli ;: 

-il\{l^' 
oli " 

t a g i d i r i m p a i, n 
!, o,: o I y, i rlif, t' A, ubp.,r,, u

[:i :: :i;,; ;; ;i,i?', ::;: *',' 3, :.; ]-e 

j a i u r.r, i,ui'*.,,1,*, 
k a r a s a u rukarena Islam bemuf, Orl* f,";jffil, masa.depan bukan pada saar ini,peltama kali di u'i'ui;ffi';;:J':li:l'l dan terasing' i'tum 

""11"rerus disiks, ouno,,u.u 
kaum miskin dan,budak il;;;";n,or, ,*u,nu,

,:Hi;,##x #il#$H # Hl,' T Id;J L'f 
: yd Hnxt

, ^,..1rr, 
ini juga rnerupakan ancamarkaum yang meidustakan risalahnyu o,]-^lut' 

Nabi Muhammad kepada

iffiHff, ::lrX{. 
a,.u,un-i;'i;::"'n salu peristiwa 

.vang kerak

, ;i -, ia, 
. y, i;;:, H,_,.:if Ii: I 

; j:xI 
X i::,,l,tl- I;],x fl 1T _*il?l]

' 

:}ilill# f#f ' :X;;i:i: d;',ffiI #i;Ii:i;' *;k;;

'rii!,'!:'' karena ilmu lebih luas dan l'ngerahui 
bukan turauno,ktalian

:::]:,]*, ,yrng uku., teryacti boreh ,.ol,L,:Ir,rn.dari pada metihar.

i:q::, tffi ;;'l i3 1 " 
i' r,'""u,gi ; i:',';:: 

11il #:i#i:,ff l;
- 

rang,lain rrr;;.1;Tu 
atau pengetahtra,,, 

1ukr,, iro, u-i'l.ri* auri.-rsurrmui;;il:;,11'peristiwa itu. Jadr. irmu terkadang di dapar dari
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|j iri-o Y 
',4't dan lctgi ditimpa olelt azcrb vang kekoL Kata

nttrqimkekal untuk menegaskan dan membantah ucapan mereka'

Karenapepelanganyangterjadiantaramuslirndankalrrterkadang
climenangi-kaum muslim, dan terkadang dimenangi kaum kafir. Perang

itu sendiii telah terjadi selama 40 tahun, sehingga kaum kafir menduga

bahwa azab hanyaterlangsung sementara dan selesai. Oleh karena itu'

perluditegaskarbahr'vaazabakhiratitukekaldanabadi.***

setia p ora n g . o. 
" 

* ",t;t,LB-iiffifllf ;rT 
o'''

e z -/tt ,z o'zi(

g+1+rJ3$1 f q)y+r31;r6j( *aitvY-
,: \ Z 

. 4z zl-u,bu,., 2 .,/1 .1 I /,' s:_--^- 2 # ot\4't4* J'?- \^',\-e J-;
sn,unlut nt,cr kami nte,urunkon kepcrclanttt a;-Kitob (AIclttran)

tmtttk mcrtttt,gia dengan rnembcLw'a kebenarcm; siapa yang

ntenclcrpat petLLniuk, niaka (petuniuk ittt) untuk dirin,va sencliri'

tlan ,siapct yctttg sesot rualra sesunggiltn,'-a dia semata-mata sesat

bttat (kerugian) 6irin.,-a sencliri dcm ktuntt 
'ekali-kali 

bukanlah

o r (ttl g t, o tl g b e rt cut ggun g i aw cr h t erh a cl a p m e r e ka'

ApabilakitaperhatikanredaksiAlquran,terkadangkitamenemukar.
Al1ah menggunakan kata innaisesrmgguhnt,a Kami dalam bentuk jamak

dan terkadaig inni/.sestutggtthnya Ai, d,alambent,k tunggal. Jika terkai:

dengan perka-ra tauhici, *ut o Oiu menggunakan bentuk tunggal' sepefl

pada: Ljlr {i qt_sesurtggrthnva Aku ini odalah Altah. (QS Thaha [20

14) Untuk menegaskan bahwa Dia Tuhan Yang Maha Esa dan tiac''

sekutubagi-Nya.Apabilaterkaitclenganamaiperbuatan-NyaDl'
*.nggurrukan redaksi jamak, seperti pada ayat ini'

{Irrngi huruf i ar* ant b tm g pada' a I aik a /at a s nt u dan I i a n -t rus /t, t t i''

mctnusia. Kata atasmu mengisyaratkan bahwa Al1ah memberikan beb"'

tanggungjawabkepadaMuhamn-rad'Darikatauntukill&or'lS'-:
-.i!.y-uikan bahwla manfaat dari dakwah lslam itu dipetik oi:'
muniriu. sedangkan bebannya ditanggung oleh Nabi Muhammad'

j>Jt-, haq/kebenaran adalah sesuatu yang kokoh dan tidak perr.,

bembah. Kebenaran itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya' 'L' -

kebenaran itu diguncangkan clengan kondisi emergensi, maka walaup--'
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ia peraah tergeser.
Cobaan dan ujian
dengan kebenaran
akhir kiamat.

tetapi akhirnya akan kembali kepada posisi scmula.bertujuan untuk m
asar mamp, _.,ffi;*li,ffi Tfd:ir ri,"ilf

Bila kita rnerihat kebatiran muncul di permukaan, maka lihatrah buihpada air vang berad" ar.u,^nv"..t;'i,i..r,rri *i#irr, sebenamyatidak kokoh dan sangat lernah, i"*""'onirp.;il;'ffi,iTro"n 
soyans.Berbeda dcngan 

i'l tr:* ,";;;;;; bumi yang dapar dirna,raatkan
[XlJ,iJi;",?ffiiHil], 

-"'-"u,,ru" 
-fJ,,g" 

*,n..,r di permukaan bersirat
a r r 

"r, 
i i i, il Ji+l 

ifl i ;r'r:;: r Lx'-_H n *:r; ;;.,,,, k e c u a r iuntuk menunjukk* 
5.rr**rr"r 

"[.u.naran. 
paau surt manusiamenderita akibat kebatiran, ;""k.';;.ka pasti ,r.n.u.i k"ad,an dankebenaran' Seakan-aka, k;r,i]", oil;, dari rentara kebenaran.yt ,r.i, ;i .riapa rr,,r ;;,;;;rat perunjuk, ntaka (pentnjrtk iru)untttk clirinyct ,ni,tiri. Karena Allah saat 

1.r.tunf.un ;;;, mengutusRasul dan menurunkan ui-KJt; ;i"r,d"k rnengarnbit'-urrtrut sedikitpun dari hal itu. Tidlk 
"a, 

yrrg fr*rrr" O"*, affrf, t.i".iuf nurUu uruutidak juga berbahava uuei-xir-r..irri.i"i", h;il;.-il;"r" dengansifat-sifat-Nya yang. 
.sempurrra, Dia menciptakan manusia, dan DiaItrencrptakan sa'ana hidup bagi,rur*ir' sebeium ;r;;;t;;,"; dilahirkan.Dia adarah Maha n;nclgta r-.b-ffi;e,ciptakan segala sesuaru. Jadijelaslah bahrva Allah ,iirt ..rgr.oii'-**ar dari r<etaatan hamba.Semua manfaar i", kr,,,?1r; G#;ranusia. Karena rnereka hasirctptaan-Nva' Dia inqin dari rrurir Jifl*r',,, rr..uou;;ffi i"ro,r, primasejak diciptakan hin'esa aklir rr;?;;i;rp*.

:i"r:'}&'fr #;1* t*il:l1;l#i ke,rasraharan manusia, j adi

l.iHl;ij;' r'p"f,, g, em i rl h r.,.,ui, n.Tilff 'l.If,:i',, i' i.,lt;i
u;u 

'p;" 
6y k i: y,^"rys,r,ir ji ,sicrpa yang mendapor peturjuk,,truka (petunjttk ihr) unnl aii.in1,a sJndiri, clctn siapa vang sesat makcr,esttnggttltnya dia semqta_mata sesat blut 

.(kerugian) diiinl,a .;enrJiri.Perhatikan humf la:.^k.r,r rui,t)',,['JJo^ tin,t/sihi ,,rr,,k ,ii,.i,,r.rr dan.,larha atasnya makna.nya. manlaat hicJavah itu unruk kebaikaninu dan:atiaya kesesatan itu utu, _.ri*";i"fiirimu.
F", " _*}i : ,i s, ,ton ko*u ,rfo,r_io,, bukanlah orulg yang
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bertanggtmg jawab terhadap mereka. Kamu wahai Muhammad tidak

diutus untut< mengawal mereka. wakil artinya orang yang melakukan

suatu perbuatan atas restu orang yang diwakilkannya. Muhammad tidak

diutus untuk memaksa mereka sesuai,apa yang dikehendaki Allah. Pada

ayatlaindisebutkan: )*, w u\ 6'1dan kamu sekali-kali bukanlah

seorang pemaksa terhadap mereka. (QS Qaf 150l: a5)

Allah mengutus Muhammad sebagai dai yang mengajak dengan

cara terbaik dan bijaksana. Allah ingin manusia menerima dengan

kesadaran bukan paksaan. Karena keterpaksaan hanya akan

menimbulkan kerusakan.

>qt & 
-ui s't dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang

bertanggung jawab terhadap mereka. Ayat ini hiburan bagi Nabi

Muhammad. Seakan-akan Allah ingin berkata kepadanya: "Jangan

susahkan dirimu. Jangan bekerja di atas batas maksimal. Tugasmu

hanya menyampaikan Islam. Jika mereka menyakitimu, ketahuilah

bahwa hal itu tidak mengurangi kemuliaanmu di antara mereka, karena

mereka sangat tahu bahwa kamu adalah orang yang jujur dan tepercaya.

Mereka mengetahui bahwa kamu berada dalam kebenaran dan posisimu

mulia di antara mereka." Oleh karena itu, jangan sedih atas ucapan

mereka yang menuduhmu sebagai pujangga, ahli sihir atau bahkan

kamu dituduh sebagai orang glla. sesungguhnya, Kami mengetahui

bahw*asanya apa yang mereka katakan ittr menyedihkan hatimu.

(janganlah kamu bersedih hati), karena mereka sebenantya bukut

menclustakan kamtt, akan tetapi orang-orang yang zalim it"'

mengingkari ayat-ayat Allah. (QS al-An'Am [6]: 33)

Melalui ayat ini Allah meringankan beban Nabi Muhammad da:

tetap memuliakannya walaupun ia dihina oleh kaumnya. Apa yan,i

didustakan para pendusta tidak lain karena mereka hendak melau'a:.

Aku dan tanda-tanda kekuasaan-Ku.* * x
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I
t

I

I

ORANG.O 
_YANG ZALIM TIDAK DAPAT

*l_T,:*T:jTI srKdAAi Hffi KrAnrArsyafaat itu semata_mata a dala h H, tiirf,r^ruA-r'
(QS az_Zu mar [39]: 42)

3L^51tt c.*r ey($:. ,ry;i.ii -&-5i
6tf; e at'.i < F {yejsr g, sgi W c,is d-i@<,rk"/e9$
Allak memegangjiw1 (9rang\ ketika nlatiut_a clan (memegang)jiwa (orang).yaLng bei,tum ilrii-i,'*rt,u tidurryta; maka Diatahanlahiiwa (oraig) yo,ng ii"'n"" ia retupkan iematiannya cranDia melepaskan jiia yr,rZ iir'rr*pai waktu yang ditentukan.sesungguhnya pada'ya,fi ;;;;;: ;, itu terdapat tanda_tandakekuasaan Attai bagi katum yang berpikir.

Dalam ayat sebelumnya terah dijeraskan bahwa tidak seorangmanusia pun yang,menyaksikr;;;;;; 
penciptaan. sebab AIrah tidak'iiil,;;::T#x: :,;xin*i"i'nrun siapa pun' ,<ku ,idak

"::;:,:;:71:';i:r*j 

j#i*;,,1;ir::iiti?,"?;';:,T,:i":::':#
itu sebagai penolong. fqs "r-ru?I"i'ri?r"*orqng 

vang menyesatkan
lni artinya bah:

manusia ingin tahu 
wa proses penciptaan^ 

?1u^ tetap gaib, sehingga
penciptanya. rrrorr"9ses 

penciptaan tersebut maka',uivu'tm kepada
i.lrr, ,.rui. i#:.: 

srapa yang mengaku bahwa Oi, lr,nr. maka dja
ou.i uirr,rn;;';:;;ut*r teori vang mengatakan uurr*u ,r,,rri, berasal

Allah meneaba
diciptakan 6rr;1rrrlk11..lto"t pencipraan 

.sebagai beriku: Manusia
Tanah Iiat itu diorl^?.r.rmpur.dengan 

air hingg-a ,;;il; tanah Iiat.

91"1u"1-"iioi!ili'*,T,2',f;!;;;::":#:#;,,*ii;X;_r,:;Xruh ke datamnya maka. dimuiri,r,n u#;lpan dan bergerak.Sebagaimana A I lah ..;ip;d, ill,ororn, D_ia_ juga menciprakan
5![X11T;,,i"11j ,!']:n -.,r;;;;; llio,u,ru, oiu J.rur, memurai
:rrii,,r,i;il;T,r^::,Kr:!::#^,,ii,,1,{i,!^i!X.;iy,ti*$[ffi i
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ini dengan sikap angkuh dan sombong. Kita menjalani kehidupan

dengan satu kesadaran bahwa kita pasti mati. Harus kita ketahui bahlr'a

kehidupan manusia bukan sepanjang umur dunia dari Adam hingga

kiamat, tetapi dunia bagi kita adalah sepanjang usia kita di dalamn.va

Usia manusia hidup di bumi sangat terbatas dan tidak dapat diprediksi
Ada manusia yang mati sesaat setelah dia lahir, atau setelah beberapa

bulan, atau setelah beberapa tahun.

Seorang sufi berkata: "Aku mengetahui bahwa ajal yang akar:

datang menghampiriku, maka aku pun menyegerakan perbuatan bark

Aku mengetahui bahwa diriku tidak lepas dari pantauan Allah sediki:

pun, maka aku malu untuk berbuat maksiat. Aku mengetahui bahu "
aku memiliki rezeki yang telah ditetapkan dan dijamin Allah, maka ak-'

pun merasa puas dengan rezeki itu." Demikianlah seterusnya jala:.

hidup setiap muslim. Manusia adalah tamu di bumi ini dan buk;:
pemiliknya.

Oleh karena itu sufi yang lain berkata: "Jadikan rasa slukun:'-
kepada Zat yang tidak pemah berhenti mengucurkan nikmat kepadan:'-

atau kepada Zat yang tidak memerlukan ketaatanmu sedikit pun. a::-
kepada Zat dan dirimu tidak pernah lepas dari kekuasaan-Nya."

Kematian adalah lawan kehidupan, walaupun kita tlc:-'

menyaksikan proses penciptaan manusia pefiama (Adam) dari tan,:
tetapi kita semua dapat menyaksikan ploses kematian. Jadikanlah pftr:-:
kematian sebagai acuan untuk mengetahui proses pencipt--.:

Penghancuran satu gedung adalah proses awal dari pembanel.:-'-
gedung baru. Dimulai dari lantai tertinggi dan berakhir di lantai s-' -

Begitu juga dengan proses kehidupan dan kematian. Kematian dia'"' '
dengan keluar ruh, dan hal itu juga merupakan proses terakhir c':
kehidupan seseorang. Kemudian tubuh membeku hingga ia tnen\er.: '
shat-shdl. Kernudian berubah baunya ol-hamdil masnun, ketru;''-
tenrai dan kembali menjadi tanah dan debu.

e."i q or\, iArtt,qlhh memegang jiwa (orang) ketika lilrt"' '

dan (mernegang) iiwa (orang) yang belunt mali. Nafsu atau jiw'a 3c.-''
kumpulan dari perlemuan materi tubuh dan ruh. Dari perlemus: -"

terjadilah perubahan dalam anggota tubuh. Tubuh itu sendiri :.-'
dinamakan jiwa dan ruh sendiri tidak dinamakan jiwa.

Taw'alfa/wqfal memiliki dua makna yaitu tidur dan kematian :;
tidur dicabut dari manusia rasa dan kemampuan untuk membe;,r-l
yang terlinggal hanya ruh yang mengatur gerakan kehidupan : *
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seseorarg bangul dari tidurnya kembalilah ruh dan aka\ untukmembedakan' Adapun kematian maka kesa;r.;;" rigri akar unruk
il-ffit1";",T1-';ii5.ffi*:f .3ru 

o"r.-,,,, iii.,,aur. ourui
Manusia akan mengutami pros", bangun, tidur, mati dan bangkit.Setiap proses ini mem,iki ut".un--ur, ti.senoi.i-'s""i'iiorr manusiakehilangan kesadaran dan akal untuk membedakan. walaupun demikiandia dapat bermimpi dan merihai-il.rrrt u,uu ,"r"or*g'i*gt"p denganwarna seakan dia bangun. Bagaiman.-r,, ilri"Li;i;-# Jawabannyakarena saat seseorang tidur ,,,.**rr.i aturan main berupa alat dankesadaran yang tidak" oi*iriti^'pliu' ,rut bangun. o*rg tidur dapatmelihat tapi tidak. dengan ," "n.gir; jr;;;; ,x.#r* mati danberada di alam kubur,;i" #;"k;" d.ngan rasa yang lain. Boleh.iadi,dalam satu liang kubur ,.;J;;;'dua 1asad. seora'ng ar anraranyamerasakan kenikmatan sementara vung rurn ir";r## siksa. Hal initidak dapar dipungkiri Lr..* irl.oli', or, grang yang ridur di aras satukasur. yang ,rtr- ,r.ru.akan ,nirpi ,raah 

-s,em;r;;;; 
yang lainmerasakan pukulan yang menyedihkan.

;>rtr t44z A C; L* *ii" r,, tahantah jiwa (orang) yonstelah Dia tetarkan 
",ki3ati-annya 

maknanya bahwa ruh tidak kembaripada tubuh e i\t tr"ja dan'nra nnr"poskctn jiwa yang raitt arlinya

ffiXT"*l::L.t'0" 
di mana kesadaran dan akar untuk membedakan

, .& fi jlsampai waktu yang ditentukan sampai pada satu waktubagi setiap individu manusia di Lauh Mahfuz.i)';k" l:"r .:ul a1i j i1r", )irrrrnrn pact, yang demikian ituterclapat tancla-tanda ru[rriioi Altafi'bagi kaunt yang berpikir. Saatkamu menemui seseorang yang nrengabaika, ,.rrrrr-,ln,ur* pancaindera yang dapat ,"ru.iJ,rr"o.r"r? akal pikiran. ;i;;; pengingardan perentmgan vang terdapat p;;;li;.,, maka yakinrah bahwa inderadalarn tuburr iru iuiur yang rnenasihatimu.dan titlak menyengsarakanrnu.

,:ff,? :mfl ,' il* Iu"l"' 
-o'n- 

" "'* 
"'"'' 

I ; ;;;;;i;ri,,'ts'nr, r, r iaur

;:Hii,xf:tr.:,Hffi flf iii;l"l#iilxiJ#.*;:,,;,;x*tr*H
Kita sering contohkan dengan penjual kain. Apab,a dia jujur dan

s63



F---Tersn Sve'zuA.wt Ju-m t I

mengetahui kualitas kain yang dijualnya, maka dia tidak ragu-ragu

untuf, mengambil sampel kain sutra murni yang berkualitas 100% dan

membakarnya di hadapan pembeli untuk membedakan dengan kain

sintetis yang bercampur dengan plastik. Adapun pedagang yang curang'

perkataannila selalu berbelit-belit sehingga tidak terbuka_cacat pada

tu.urrg dagangannya. Pedagang pertama yakin pada kualitas barang

Oagur:gurrn;ra sehingga apapun yang pembeli lakukan dari berbagai

p.i.obuun akhirnya berujung pada pembuktian kualitas itu'

Ketika Allah mengajak manusia untuk menggunakan akal

mengingat dan berpikir kritis maka ketahuilah bahwa Dia ingin agar

manusia menggunakan segala indera berpikir untuk meneliti dan

membedakur. A1luh tidak meminta hal itu kepada manusia kecuali Dia

sangat yakin bahwa akhir dari berpikir kritis dan penelitian itu sampal

tepada apa yarrg diucapkan-Nya. Mahabenar Allah dengan segala

firman-Nya***

(QS az-Zumar [39]z 43-44)

\ \3\4 $,f'7"6A ;itr 9;, abfii ;
''' t 4' <\re -,-.Ai ;li i @ <,]h15C;''6 f 

""

@ 4,4 1{} ",6'i'5 o, iAi a$ d
Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah'

Katakanlah: "Apakah (kamu mengambilnya iuga) meskiputt

mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal? "

Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya'

Kepun\laan-tVyakerajaanlangitdanbumi.Kemudiankepada-
I'{yalah kamu dikembalikan " .

,e *t Iri q tli#t 7i bahkan mereka rnengambil pemberis-1c1r.;..'

selain Allah. Peftanyaan bernada pengingkaran. Maknanya, tidak lar''
manusia menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat. Ai-,:
mengingkari perbuatan mereka setelah mereka menyimak seluruh ala.':

dar, 6.,ttl-uukti kekuasaan-Nya. Apakah setelah alasan dan bukti-bu.'--

itu mereka ketahui masih juga menjadikan selain Allah sebagai pemL'::

syafaat!? Mengapa mereka menjadikan selain Allah sebagai peirb.:
syafaat? Karena penyembah selain Allah (musyrikin) mengharap.':
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;ffiitffl::i'Jf,il1xH sebagai orans vang beraga-, ;;
Sebagaiman a yang diregaskan AIrah: --rrngailaht. 

kerika Tuhanmu;;X;' :,trf 
a 

; I 
e r y' t r i a' ;;; ; -';;; k A ct a n i,,i ",',,i 

i',' *2 r e k a ct o n A t t a h

fr ::T#riilaii#;t;;i:";*Jiiii,;",:;'r;r;;t.
a g a r ct i n,,i u ol',i ;;;i; i; ;;ri) 

": "!I : :1. 
r a,f y k a n y a n g ct e m i ki a;,;;

1oo*l 
'*' " *mar kamu fidak mensat1ly. 

.,.s"runf[u,inya kami (bani
Tutran)"."-';;;;' t 

orons-orans wns 
.^!eyyh ,"rn'iiop' iri (keesoan

? 
ra n s,, o r, o n, i 

s;fo ;' ; :;!::"il:,: f,,, y :, .' 
sn,,:'[gg,, 

!, 
nya o t.a n s_kami ini aclalah anak_anak k",ur,,nu,oon 

Tuhan seiuk_ianutu. seclang
M a k a a p a k a h e n g k o, ; I o ; ; 

" 
; ;; iiir1, 

"l T ;;y r ;,y1" ; "f;;::;
o' o n 

f ,rou?' lf ,lrii f -1 " :' a o n u r 
" 

t' 
1 

r' 6i a I - a'' a r i1 ti,' r i z ! i ; r,
:**,i" 0., o:";",1T',?'8,:' H:ffrek 

a va n g ; J,,;;; # s ei a i n A r r a h

$:t#ii*#';ii:h#,thffi ,,?3,:11irli*:f; ?fx,-::;i;
menyembah mer,
k ett a ct a o,, o, o 

" 
f ! 1. :;;: :'' k * " 

; ;; {W ;:^ ;!:;" ; ff;:; ;;!f,
d e m i k ia n ;: ; r;;:;r " 

s e d e k a r - d e k' "' ! ̂', .: ̂ t 
Q s ;; i;;;: ;'' yr, 1, 3 I j i k at.p,a" ar 

"il-,#;r[:::::u;'ouo 
langsung ..rghuJuf Jan meminta

:.*tJ?l,'*.? : H*:,',',:i*il.:,;:,, p em ah am an b ah wa ti dak s e ti ap
b e rd a s a rk a n r e r, 

" 
n a a r,, ;;;;.;;; ;nl, ;J,Xff lli,,l; _?iljfi,,.;H 

; ltilSil:fil:'rffika pemberi 
'r;;;, ;ilrb-erikannva L.puaa si penerima

mereka tidak berhaarus 
muslim. Sementara _...iu U"rriu*. trfir, tentu

Mengapa ,.r.* 
menerima sYafaat'

Karena elirL aarul' j'-l-io 
'?ngtyrt 

saia beribadah kepada Altah?
vang terkad** -.#r##ffi ffin'1,'*bt'il1n 

tut ttf utuu beban

i::i,*,Xi:#T*,T'Jt-,'f [fl1."r'*","i:'-i::xru-li'l'Jff iltanpa perinrrr, J,, l*,ffi ;:il.':ij:ll --*:l]lr 1rn.r. tlnpa nranhaj.

;**lnm'*mlii#,iiI![TT#'#ailt*,r];:*'lrif ;
kenrbali kepada ,un;l]"tt o'n teryepit mereka r..r* iruuk sadar

Pada ayat yang kita kaji ini dimulai dengan ,6iji dlr
,_

o_lJ aro t$aJt pi
\
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-lr-

bahkanmerekamengcmbilpemberisyafaatselctinAllah,Kataantatatt
merupakan t uru ,u*iorrg d.'gun taimat sebelumnya' Maknanya' bila

Allah berkuasa mematikin kalian dan kalian pasti akan bertemu dengat.L

Allah, maka mengupu t utlun mengambil seliin Allah sebagai pemberi

syafaat? Apa yang membuat hati kalian yakin?

Allah menjelaskan kepada mereka tahwa tuhan yang kalian minta

tidak dapat memberi syafaat. Kalaupun tuhan-tuhan itu memiliki syafaat

sepertimerekamenyembahmalaikat,ataulsaatal:tltJzatr,tetapitetaF.
saj,amalaikat.Isa"lJzairitutidakmaumemberisyafaatuntukmereka,
Jika mereka menjadikan patung atau berhala sebagai tuhan' makr

benda-bendaitulebihdekatkepadaAllahdaripadakalian,karetl'.
benda-benda itu selaras dengan alam sekitan-rya. Benda-benda itu tent'

berlasbihmemujiAllah.Dalahyanglnerestuiorang-orangpilihat-
untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang menerimanya' Tar'

apakah orang yang telah diriclai Allah masih memerlukan syafaatl?

Perlu,karenaterkadangmanuslasangatsedikitmelakukanal-rl:
baik. walau sedikit amal 

--itu 
dia lakukan dengan penuh keikhlas!1'

namun yang sedikit itu akan tumbuh dan berkembang hingga A11":

mengizinkan orang yang memberi syafaat untuk memberikan sret''''-

t.p#unyu. Syafaai tiri ditetapkan Allah untuk menunjukk'':-

keiembutan-NYa.
olehkarenaitu,janganmenghinaamalsalehrvalaupunsederhatl,

Bolehjadiperbuatu"it"*t"'pukuosaranauntukmenyelamatkanr:-"
dari neraka. Dalam hadis ditulis: "sesungguhnya A1':'

menyembunyikan tiga dalam tiga' Pertama' nlenvanlbwtg rida-\t ';
clalant ketaitan-t{vi o,aka .iangctn sekali-kali menghina ketaatott ';-: -

p,utn, karena Allah dapat saia menga_mptuti seseoratxg lrarena tttctrl|'

rni,um seekor aniing'yong in"rgutirki,t lidahn-v-a, karena sangot l4'-

(HR Bukhari dan Muslim)
Biladiamemberiminummanusia.bolehjadidiamember:;..-

karenaalasanatauharapanterlentu.Tapikalaudia-memberimin...-.:
kepadaanjing,makainimenunjukkankeikhlasankarenadiatl;.''
mengharapkan apapun dari anjing itu'

Kedua,Diamenut'p'*t'ku'yadiclalamkemaksiatanhat:':'
BuktinyaSeorangwanitadapatmasuknerakakarenakucing..,.:
dikurungnya. Dia tidak memblri makan dan minum' tidak juga drle:"

untuk memakan serangga atau sisa makanan di bumi' Dilarang li:-'-

menghina ketaatan *uf, sekecil apapun, sebab boleh jadi perbuatar- --
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Keriga, Dia menyembunyikan ff#ffi;l#_Kil*.i,r. dirirnakhluk-Nya. nraka jangan p;;;;' ,;;Karena seriop'r..."rtu me,ri likr k.i r,irr.,}tu1r:t 
makhluk c ipraan Ar I ah.

triS _j1i'rp katakantah;,,Apakah (kanut mengantbilrtyct.lugol parapemberi syaf,aat r,&'lt {:r oj'lii \ meskipun mereka fitrak ntentirikrsesuatu pun dan ilttol bentk,tl?, M1lrynya bagaimana merekamerninta syafaat, sedangkan ,r.r.t u *._rrit i sifat dernikian?ri+ Lu:r' ii g toruta.ro.h: "h" kepr.rirlcto* A1,r,oh s,,a/.aor )rzrsenlua'va. " Karena syafaat ticrak akan terjadi tanpa izinAliah. Karenaoia up"r'i ylA *)r,r.rr;, ffi;c/aiibr,trniru*r.r.o],i1r***r^;":;;;:r;:l:r,::'K::i:r

Iilf ;:l l"Ti; .,XliXl,i ilil ilili ;iu rn e r ak s a, uk ;; ;,,u; h aj. s em u r

.jalan keselamatanr
kernaksiata,, ,.tr..;1 Ll olmlklan pula, jangan pula menghina

Ketic,. T)io *"lj_p_r1 
boleh jadi ia sebab r.lUirurluurlr.

Salah Satu Sifat Orang-orang yang Tak BerimanKepada Kehidupan Akhirat

b _ 1-. 
(QS az-Zumar [39J: 45)

j_=! \ <>;i.j ijf i,* I:1ai ;j4 {ni 5},i:;',; jrHe;.#,1f ,4i cJ_,"ri.fliJ
Apcbila hqnr_a nama_Allah saja ya711g c{isebut, ke'allcth hqtiorong-o/',ng !"atry tidctk het'itrtui k"orrro kehicrupctn akhirat, cranap ub i I a n a ru a s, e n t h n t, u, _, n,,,, i, u i)i^ n t o i, A I I a h 

_r_ an g clis e b ut,tibo-tiba mereka bergirang hari.
Ketika seseorang 

.mendenga, sesuatu. yang tidak dia sukai rnakaakan bereaksi' penorak"" ;u;;;.uruJi ,,0* senang pun muncur dankemudian dia purr t"*.rtru",,liri",r"rrruh 
dariny?." 6.,,,it irn 1rg,

ff,','f.ff:?:'1,,H::ii"n' vu;; ;;'no'n*u' narna A,ah, r,utr ,,"i.r.u
, Jawabanrrya. klrena kita relah nrenvet

J i a ya k i, i r.v, r i rlv, r, i,1 "r, Lri *;';: : i,ITX,fl, Iili:.?ffi ir,ffi f,ntendatangkan manfaat oun muaurui. iltu, bukan karena keyakinannya
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pada kekuasaan Allah, maka saat disebut nama-Nya dia tidak

terpengaruh oleh apa-apa. Jadi, hatinya bereaksi karena mereka takut

teriradap kekuasaan dan keagungan Allah. Mereka teringat bahwa

mereka akan berdiri di hadapan Allah dan belum mempersiapkan amal

sedikit pun.

Kata ,>'|(-;,t menunjukkan kecondongan

kemusyrikan. Buktinya kalau disebutkan sekutu Allah, hati mereka

tenang. Reaksi hati merupakan hal tersembunyi. Contohnya, saat

bertemu orang yang baik, kita akan melasa tenang dan tenteram

Namun, ketika bertemu dengan olang jahat, muncul perasaan tidak

enak. Dari mana ini terjadi? Dari hati.

!:i ,tilt'1": tslj apabila namct sernbcthan-sembahan selain Allttlt

,,-ang disebtLl sekutu-sekutu o1)i-'-i 'g t:t tiba+iba met'eka bergirong

hati bergembira, mengapa? Karena mereka menduga bahwa mereka

mendapat syafaat. namun dugaan itu salah.***

(QS az-Zumar [39]: 46)

t:^V)i3,=;ri * n'*i; o.'y5\ }n "#(,i

@) 5;iS- )*- $* c'+r+/6 t C\
Katakanlah: "Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, yang

mengetahui barang gaib dan yang nyata' Engkaulah yang

memutuskatT antara hamba-hamba-hfu tentang apa yang selaltt

mereka ruemP ers eli s ihkannY a "'

Ayat ini berisikan perintah Allah kepada Nabi Muhammad unn...

berseiah diri kepada-Nya. Hanya Allah satu-satu-Nya yang menetapk;,-,

keputusan antaia diri Muhammad dengan mereka semua. Setelah \a:.
Muhammad menguras seluruh tenaga untuk mengajak mereka kepac'

kebaikan. Selama mereka tetap dalam kekufuran dan kejahatan. nr:.',
biarkanlah mereka, sehingga Allah memutuskan keputusan yang 3J

antara Muhammad dan mereka di hari kiamat kelak.

Jangan bersedih, wahai Muhammad, karena Allah tic'r
memutuskan kecuali dengan adil dan bijaksana. Yakinlah bahu'a D",

yang telah memilihmu untuk mengemban risalah dakwah, tentu D,'

uku, *.nolongmu dan mengukuhkan agamamu. Kamu akan mel-:'"
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kemenangan agama ini di dunia sebelum kemenangannya di akhirat.Benar, Nabi Muhammad telah merihatnya sebelum biiau wafa t. apakahmereka tidak melihat b7hy1 ,nrrn[gri.,rya Kami *"ri*rr,i ctaerah_daerah (orang-orans kqfir), tafu'kami kurangi craerah-daerah ittrrsedikir demi sedikir) dari repi repinya,., rQS ar-Ra.ad Ir3]: r4) NabiMuhammad telah 
.melihu,nyu A.nguf b.rkrrrngry, tunih milik kaumkafir dan berrambahnya tanih_iliiir,"" rslam.Allah menoajar Muhammad ,il mendidiknya bagaimana caraberdoa ya'g beirr. Dia berkata, lxr,lt 

rnrah" wahai Muharnamd.

. ,r-,\t, ?tt?t tG g, Si torot *toh: ,,ya A,ah, pencipta tangitdan bun'ti' Said bin al-Musayyab berkata: ,,Tidak 
ditemukan di dalamAlquran satu ayat yang lebih besar pengharapannya dari firman Allahpada ayat ini'" Allah--.ngr1u.trr'Nubi Muhammad untuk berdoadengan mukadimah akun k""ma-frurr-xyu untuk -.*.rrrri segalapermintaan. Dia meng aj arkan.uru d.rOou i"rgun t'uf;.yung U.rrr_,.,dari-Nya. Tentu, Dia pasti 

"k;;."gru"ti"rivr.'ir, ,Jo*, seseorangmemberikan kunci rumahnya yung u;*ukna bahwa dia mernborehkanuntuk masuk rumahnya. o --^

Kata: "A'ahumma/ya Artah" berasal dari kata ,,Arah,,ditambah
dengan "mint,, untuk ,""*urggif Ou, L.ry"ru. panggilan atau seruanadalah permohonan unruk ois-aluut. eurggrtu, i,u J"iuui oengan jauhdan dekatnya zat yang dipanggit. fit a.yang. dipanggil dekat, bangsaArab mensgunakan rrurur ,tfiu rii":*r, rrdi;z:;ii"" jauh sekari

Tidak layak manusia.. meyanggil Allah dengan ya Allah.Sebagaimana kita memanggir mat<trtul]tarena Dia sanlat dekat denganurat leher kita. olehr<ur.n-u-itu, arqr.", tetap menggunakan Arlahummauntuk berdoa. Huruf mim pengguntl t uruf_n uruf atif, yd, dan aya untukmenunjukkan kehinaan dan L..rOuirrn diri di t uOupur_fj; Hl;.lllahumma di dalam l1T:rl l, terdapat pada lima tempat: eS Ah_

iifi;ui5',''6, 
QS ar-Maiiah rsr, 1il, 6s ar-anmr ror,-Ji-qs yrnirs

Sedangkan untuk Rabb digunakan ya, sehingga menjadi ya Rabb.Bedakan antara lafaz "Arla,r: arr"'iJaz ,,Rabb.,, Attah berindikasibeban' sedangkan or,?u u..inaituri i"-r.riun. Selama Rabb berartimemberi, maka kita diminra O.rgu, Joranggil_Nya .,y6 
Rabb.,,Rabbtelah menciptakan manusia oari t ui.u, dan memberikan seluruhkebutuhan hidup mereka. :uai, murrsiuru*r, yung menikmati keberadaan
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Rabb, sedangkan "Allah' Tuhan yang memerintah dan melarang dengan
taklif.

Fathir/pencetus arlinya pencipta dan menjadikan sesuatu dari nol
tanpa ada contoh sebelumnya. Ia adalah pencetus yang baru. Bila
menciptakan sesuatu dengan contoh yang sudah ada, maka hal itu
disebut dengan mencontoh atau meniru, bukan pencetus.

,r-t7rs ,>\t1!)t langit dan bumi dipilih dua ciptaan dari sekian

banyak ciptaan. Karena langit dan bumi, tidak pernah absen dalam
pikiran manusia. Bumi tempat ia berpijak dan langit tempat dia
bemaung. Keduanya tidak pemah lepas dalam kehidupannya. Sementara
di sana banyak nikmat yang mungkin terlupakan, seperti air.

lt@t: #t l.U yang mengetahui barong gaib dan yang nyatcr.

Allah mengucurkan nikmat-Nya dalam wujud ilmu gaib yang hanya Dia
pemiliknya. Akan tetapi bagaimana pula ilmu yang nyata yang Dia
miliki juga disebutkan dengan nikmat dari-Nya. Bukankah manusia juga
mengetahui ilmu-ilmu yang nyata tersebut!?

Jawabannya, karena Allah gaib, terkadang kita memahami bahu:
gaib ini seperti gaib dalam pikiran kita. Artinya, kita menyaksikan oran-i
yang ada bersama kita di rumah, tapi tidak menyaksikan orang-oran,:
yang berada di luar rumah, karena mereka gaib dari kita. Tapi, A11a:.

Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata dan tidak ada satu pu:-.

yang luput dari pengetahuan-Nya.

r;Ex" y ti? G e!:?';'&'c:i Enskautah yang memtttusk,;,

antara hctmba-hamba-Mu tentang apa yang selalu met'.-
ntemperselisihkannya.Inilah akhir dari perbedaan antara yang benar d.:
yang salah. Pada hari kiamat, semua kebenaran dan kebatilan ak,:
terkuak. Bila di dunia, kaum kafir minta disegerakan siksa c,:
mengejek muslim dengan ucapan mereka. Maka datangkanloh ti:..
yctng kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-ot'.;, :
yang benar. (QS al-A'rAf [7]: 70) Atau dan mereka bertanya: "Bil,;t .,

kentenangan itu (datang) jika kamtt memang orang-orang .',-; .
benar?" (QS as-Sajdah l32l: 28) maka Allah menjawab: Katakcu. .

"Pada hari kemenangan ittt tidak berguna bagi orang-orang kafir' .,' -'
mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh." (QS as-Sajdah -:-
28) Artinya, bila tiba masa itu, maka kalian tidak akan pernah ke r' : '
lagi ke bumi untuk beriman atau bertaubat.

Pada ayat ini digunakanlafaz'ibdd untuk membedakan mukm: :,:
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kafir. Padahal kata ,

terhadap,,;;.:';,.#i,l.tJH,,;:,,1;:i;:ff 
;,"T:1,",,^;::;,rr:;:

l::,:::,:r.irtr, riataht o,,,,gl))),,;;;;; beriatan rri n,n" A,,_-; ., .
::!:i;;:;;;,;;;;;;,::::?;,:f :::;;:'^iru:;;,:;:,tr"::#:1::,r:;mengtrcapkan katu_t

?:;i:;;;''";:';:;::::Xr'{::f,,uo:':,Jff,1,?Till*1,*lf-',1

tz-Zuvex. y,Juzzq

5if,ih,?xi:1':, :i :-,:oy::.ruhan . 
dar am dua kondi s i Kondi s iilHilii"Hj'ilf;#+ii::lnr":{1,#,),ilH?t::,f-::fl:

5:tlii#ix1;_*n**: jiFTiiTi;f;rx}:i#Tlift ,l;t
)i;y_,:Lliffi 

, 

jTi j:r*::1},i__il::i:ffi:fi ,"111,11XtJll

;??ff :#l::?L1,tn,:l*.T::[:fi"F:{',:;;,;W:"1t;tx'dari mereka daram halini ilili;y#ilTff:lll ;"Xf{^:?:b;;i:f;
(QS az-Zumar [39]: 47)

* 
:, :::,k,{r:.6 

t|; -,.rji cc g-b O_=u-i\ i;,! o:LiZyK I c ;i <; &\i|.rLqii;r,a ,_fr
Sekiraryta oratlg_orang yang zctlim memptutyoi apa yang ada cliu;:,, 

";y :: ;i,,,: | : 
r,,, ia, p,i,,','n b o,,, k i t t t h e, i n o n v a., n i s c a1 o

p,, ct a h a r r, ; ;!; 
:' ; ; ! ! ; :: ;' ; :;,, f,:;, "; ;: : : ; ; i!; : ii ;f:, i ii ;;belum pet.nah ntireka perkirakan.

Telah kita sebutkan, tentang syafaat,.bahwa orang kafrr berusahauntuk memohon amqln.kgRao"irr"rr,r"pi tebusan sebagai usaha untukmendapat ampunan iia* Ait..irr" afi"f, o,darangkan oir* yang dapat
fi:ilffii ,iXi,ilT;,1:ll 'rut,l ;;"s"i;, pun diiorak Sea-ndainya dia
*,,r-1,.u,,,.,f:r:i:ji4:Xl1,I:Hf il"ffiilia,:;,,ffi 

"t,f fffifl1H#i":*1#;f|, or*iiri makhl uk ;;;;;;;, ah tidak
,;; U, acla pulu sebatlvak itu besertanya mengandung maknabahwa sebelumnva manusia dapat menikmati kenikmatan untuk dirinya,terlebih dahuru dan rebih q.;G;;iL, dia seramat dari azab. olehkarena iru saar reraki angku'n ,."iirp.lrrriur,-, ar, ,.r.i, lrng'u.rbahay,selalu berkara: "Ambiirah r.ir;ri-;;Jg kumiriki. ,rrr b-..ikan aku
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kese.mbuhan." Yang penting di dalam benaknya ada kesembuhan.
Begitu juga halnya dengan kaum kafir di akhirat. yang penting
terhindar dari azab neraka.

Makna !q, ?i -tttitt tn :* o, f1d.l niscaya mereka akan menebus
dirinya dengan itu dari siksa yang burt* pada hari kiamat adarah azab
yang menyakitkan pada hari kiamat. Kemudian mereka dikejutkan
dengan_sesuatu yang tidak pemah diduga sebelumnya.

-tit ,y. ;., dari ,siksa yang bttrukkarena manusia walaupun tidak
dapat mengkhayal sesuatu di dunia, tetap saja dia tidak dapat
mengkhayalkan tentang apa-apa yang Allah berikandi akhirat.

Kejutan pefiama yang dirasakan kafir pada hari kiamat adalah
bahwa mereka tidak menemukan tuhan-tuhan yang mereka sekutukan dr
dunia. Tuhan-tuhan sembahan mereka tidak dapat menrberi syafaat.
begitu juga para pemimpin yang menyesatkan mereka pun lepas tangan
dari mereka. Iaitu) ketika orang-orang ,rang diikuti itu berlepas din
dari orang-orang yang mengiktttinya, dan mereka melihat siksa; clcut

(ketika) segala hubungan ontara rnereka terputus sama sekali. (QS a1-

Baqarah l2):166)
Lebih dari itu pemimpin-pemimpin itu telah mendahului mereka dr

neraka. @ikatakan kepada mereka): "Ini adalah suatu rombongoli
(pengikut-pengiktnmu) yang masuk berdesak-desak bersama kamtt (kt
neraka)". @erkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhoka t.

"Tiodalah ucapan ,selamat datang kepada mereka karena sesungguhrn,;
ntereka akan ma-suk neraka". Pengikttt-pengikut mereka menjavcti'.
"Sebenarnya kamulah. Tiada Ltcapan selamat datang bagimtt, karert.;
kamulah yang menjerttmuskan kami ke dalam azab, maka ant,;

buruklah Jahannam ittt sebagai tempat menetap." Mereka berkar.;
(o7i): "Ya Tuhan kami,' barang siapa ltang menjerumttskan kami i.
dalam azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berli1,t,;:
ganda di dolam neraka." (QS Shad [38]: 59-61) Dengan demiki;.
pupuslah semua harapan, sempum.alah kerugian dan penyesalan.**x
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(QS az-Zumar [39]:4g)
/\l - t ,/,,'(; !r!*ri.* tni & _;L:; j,:1 t; Jt* : p rtr;

(lelastah) bagi mereka akibat buruk clari apa ,onf ,"irO',nrrrkl
p erbttat dan mereka ditiputi o I eh p emb ai r, ; ; ;r;;' ln"r" ko

dahul u s e I alu m e rnp ero I o k_ o I o kkaniy a.
Apakah yang terrihat kejahatan atau siksaan akibat kejahatan yangdilakukan? Tentu yang mereka rihat di akhirat adalah siksaan akibat

kejahatan. Akan tetapi mengapa di sini disebut dengan 6,o* i ,*
ti*-? 6ehslah) bagi ruereka akibat buruk dari apa ya,g terah ntereka
perbttat sebab barasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Siksaanitu. sendiri bagian 

_dari 
,,sayyiZh,,. Kur"ru *u[nu ,uyyiuf, selainkejahatan dan keburukan' 

'adarah 
sesuatu yang menyakitkan.Sebagaimana orang yang melakukan kejahatan di dunia merasa sakitbegitu juga di akhirat.

t;*s 6 dalam Arquran kata kasabadigunakan untuk menunjukkan
perbuatan baik dan iktasa.ba untuk perbuatan buruk. Kebaikan datangdari manusia secara nlfuri tanpa beban 

_dan rekayasa. g.rb"oa dengankejahatan, yang harus dilakukan dengan b-eban d; ;;;b"r1)i_sembunyi.
Namun Alquran menggunakan juga iata kasaba "r;[ k;;i,rtan karenapelakunya teiah terbiasa dengan k"ejahatan itu sehinggu *irr;uar terbiasadan sesuai nalurinya yang rusak. Bahkan orang itu sudah pakar dansangat profesional dalam kejahatan itu.

J;T--:" 
- tjt? G n+ jvl clart nrcreka ctitiputi oleh pembalasan

y,ng mereka dahuru_ yratlt ruemperorok-orokkannva makna ini lebihrinci dalam (eS at-MuthafAfin ySil: ZO-IA) 
* '

Benar' kita sering mendengar ejekan dari orang yang anti Islam danpenjahat hingga sampai pada iahap tuduhan bahwa musrim itu identikdengan kejahatan. Akan ietapi seoiang muslim yakin c.rcaan itu hanyaterbatas di dunia fana. Bila dia sabur,-dia mendapat pahara dan cercaanitu kelak akan kembali kepada pelakunya di akhirat.
Dikatakan: cara mencerca orang lahat dengan melakukan kebaikanterhadap mereka, karena orang iatrai tiaat olput *.iinut orang baikkecuati orans baik itu m.n;uai jahat, ;s;;;;;-r"i.r";" datamkejahatan. Tapi, orang yang cerdas tahu baiwa;;;r;;;ltan wuluadari rasa iri dan dengki, maka dia pun sabar karena setiup"k.rubu.u,
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akan mengangkat derajat pahala yang berlipsl.***

salah satu Watak tru! 
[12:'f". [3e]: ae-50)

&,fti Ky-Ju q'^;;t-'"t$ \il_i 616',:% *;ii p tlg

,@-c*, \;,ft#wr,Cj,
Apabila manusia ditimpa bahava ia meweru Kami, kentudion
apabila Kami berikan kepadanya nikmat dari Kami ia berkata;

"Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah korena
kepintaranku". Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakatt

mereka ittr ticlnk mengetalrui. Sungguh orang-orang yculg sebeltrnr
ntereka 0ugct) telah mengatakan itu pttla, maka tiadcLloh berguna

bagi ntereka opa yang dahulu mereka usahakcm.

Kita sudah mengetahui bahwa kaum musyrik yang menyekutukan
Allah tidak menyembah tuhan-tuhan tapi hanya sebagai sarana untuk
mendekatkan diri kepada-Nya. Saat keadaan krisis menerpa, rnaka
mereka tidak meminta kepada pohon-pohon dan tuhan-tuhan tapi
mereka meminta kepada Allah, agar terhindar dari krisis itu dan lenyap
bahaya itu. Mengapa demikian? Karena ini adalah fitrah bersih yang
dititipkan Allah kepadanya. "Buhankah Akr ini Tuhanntu?" Mereka
menjawob: "Betul @ngkau Tuhan komi), kami menjctdi saksi ". (QS al-
A'rAf l7): 172)

Manusia tidak dapat menipu diri sendiri, ketika mara bahal'a
menimpa dirinya dia pun tidak mampu mencegahnya, maka dia akan
meminta kepada Allah dengan berdoa penuh khusy,uk dan kerendahan
diri. Dia melupakan keangkuhan, melupakan pen,ah mendustakan pala
rasul, yang diingatnya adalah bagaimana mara bahaya itu lenyap den_ean

berdoa kepada Tuhan.
Mahabenar Allah yang berfirman: Apabila kamu ditintpa bahayu ,i.

lautan, niscaya hilanglah .siapa yang kamu seru kecuali Dia. Mak.;
tatkala Dia ntenyelantatkan Kamu ke daratan, kamu berpctling. ruantt:!-
adaloh selaltr tidak berterima kasih. (QS al-isrA' flll:67)

Saat mara bahaya menimpa, maka manusia minta pertolonga:-
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kepada orang yang ada di sekitarnya. Saat mereka tidak dapat
membantu, dia pun memohon kepada Allah.

'Ji-1-;) ;g? t:|; kemurtian ctpabila Kami berikan kepcrclanva

nikmat, Kami beri keselamatan dan terlepas dari mara bahaya yang
menyentuhnya, dengan sefta merta dia lupa kepada Allah dan kembali
kepada ke\ngkaran. Kehaikan yang N\\ah ber\kan dlba\as d,engan
pengingkaran. Susu yang diberikan dibalas dengan air tuba. Dia enggan
mengikuti aturan Tuhan, karena aturan itu mengikat nafsu dan dirinya
dengan tetap taat pada perintah Allah. Allah berkata tentang salat: Dan
mintolah pertolongan (kepado Allah) dengan ,sabar dan (mengerjakan)
salat. Dan sesungguhnya yotlg demikian iru sungguh berat. kecuali bagi
ortmg-orang.yang khusyuk. (QS al-Baqarah [2]: 45)

* * 4_ti wt'JB ia berkata; "sestutggtthn.ya aktr diberi nikmar ittt
hanvalah karena kepintaranku. " Ayat ini dapat ditafsirkan dua makna;
pertama, berdasarkan pengetahuan dari Allah, hingga dia dapat yang
nikmat. Kalau br"rkan karena Allah dia tidak mendapatkan nikmat. Di
sini Allah langsung membantahnya ;jii e 

'.p. 
sebertarn.a ittt atlalah

ujian artinya nikmat di dunia itu adalah ujian dan cobaan artinya nikmat
di dunia itu adalah ujian dan cobaan. Karni akan mengnji kamu clettgan
kebttrttkan dan kebaikctn sebctgai cobaan (1.ung sel:enat-benarnya). (eS
al-Anbiya [21]: 35) ujian dalam benruk mara bahaya adalah untuk
melihat tingkat kesabaran. Ujian kenikmatan untuk melihat tingkat
kesyukuran.

Dalam ayat lain disebutkan: Kami jadikan sebagian kamtt cobaan
bagi sebagian vang lain. Maukah kamu bersabar? Adatah Turtanmu
Maha Melihat. (QS al-Furqan [25]: 20) Ar-tinya setiap bagian dari kita
adalah ujian bagi sebagian yang lain. orang kaya ujian bagi orang
miskin. orang kuat ujian bagi orang yang lemah, begitu juga sebariknya.
Tuluan ujian itu apakah manusia tetap sabar atau malah mengeruh. tetap
bersyukur atau malah menjauh, tetap rida atau malah dendam kepada
A11ah.

Manusia perlu untuk tetap menggerakkan roda kehidupan sesuai
dengan yang diinginkan Allah. Dengan prinsip bahwa apa yang diuji
Allah adalah yang terbaik bagi kita. Bila kita melihat nikmat Allah pada
orang lain dan kita tidak memilikinya, ketahuiiah Dia memberi kepada
orang itu dan bukan kepada kita untuk menguji tingkat kesabaran,
kesyukuran dan keridaan. Bila kita sabar dan syukur serta rela niscaya
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""ffiil lll.i,llit'ffi i#';."*f::"i; iHT ur' .6,' I
't#,

berkata senada dengan rni. oi,,k- $G $' # ,?1 t&"e? q 
"'!' 

fil

';:f,:*:;:",f ,'iillf 'uzii;;:"ffiffi:lt,oii!;z';!7:;f ,ru
T,*r:ffi :?I';\l];.Tiff ;,i:;:;;.;:f ,i::ruar:i:ek
78)
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y,ng mereka usahakon' orang-orang terdahulu telah mengatakanucapan ini' Mereka mendapat ,it-ru ur.iurt perbuatan yang telah mereka
ffi-,ruX* #,]i:,1?;f;;;; _.,,urim ..,.ii tapi merekarah

tll; q t-*G ii:'1 aon orang-orang.yang zarint di onto* mereka.

?:*- :::* ]un* 
hidup di masa itu pun r. L;r rg c.:,ii; iei, ^i..J"_+rq akan diilmpa akibat buruk clari usaltanlta dan *"r"fr) ,rroftr ap at me t en as ka1,diri. Mukjizat adalahmenantang untrt melemahkanlang diranrans oreh tu..ra'iir'tiiiu. t.trrrr", irir'r-,lang diberikankepada para "rasur 
r.brgri- uri,i't.u.rr;;;;;ti"arl..or, 

dengan
il1?',?;-fa::a tanda-i*a" li, meremahka n parapembesar kaum
p.,T,**1,,* u3l,H";:n-.JX1Y.HTi, |y* ",** mendengar

rimbir p"?,uryuun, m ensap a ,,ruj?:ff ;t:o#,#Tii# _.n,rn,*,suatu penduduk dan sesuai;.r-_;;-;..u ltr? s.uuf turuu diranrangdengan sesuatu di ruar t.urrrrro #r.r.u, lutu ada arasan bagi rnerekabelum menekuninya.. Namun orru-t.rur, oi,.r.*i-a?* tidak dapardilakukan' inirah bukri uurr*, iuni;;rrn itu terah dirawan namun ridak"'XXll:l "IY*' pl"t rr*"r'*i"n*uuu oarah dan menyerah.
m en an tan g o "." o :i: l::lH:, #::: T; h ; tm ;f:* Tffif
fr:#|x":J:?'f.*lH1"i, f;i T#r",***"ffi;'liu -.*,,iu
il:#'.:"#'ffi,::*?:i', 0,,, #ffH,ff':i?#ff"ffiX'*",1?f

tr#trj H** x*r::;t.xi*.;nlry;;:#*H.ii1}, j il:
jiko muntrsia cton;,i";:,:;:;;;,1,:-,i,f^ ku,,,in,'t"uij'.'i",,,,", tthnt,r
i n i . n i s c a.r. a m 

", " 
kL r i cl a k o k ot n i * r," i, "7r:;: : :: ; ; :f ,: ;: X: r^,r:r; i :iff : ! i,U 1 ;::,:f ;! i, ; i: i{,;'; 

" 
" 7' a i" i 

" 
* u, t, ;,;, i ; ;; " ( ! ;o g i i,, n,, g

untuk itu mukiizat Nabi Musa meny.ryp?i sihir, karena kaumnyamenekuni sihir. Mukjirat xuui'ru J.ir:l;nkr, ;;;;;k,,"ouu ,ur*::X',*, t'##ffi i:i " o' t l.,'',,,,,,' i,,,,, r.,,., J,.l.ilu,.n g,u,u i

i4_ r- r_;_r mereka tidak clopat melepaskatt diri dalam
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perang ataupun lari dari siksaan' Karena mereka melakukan sesuatu

yang membrut *"."fu i*O untuk- disiksa' Pada saat Allah hendak

menjatuhka, nrm-u"-Nyu, *uka hal.itu mudah bagi-Nya' karena tidak

ada satu makhluk p;; y",ng dapat melemahkan-Nya' Dalam kehidupan

manusia,bisasajao'u'gy-ang-akandisiksalaridarihukuman'namun
t'"gf iii"f, hat itu tiJur. Itu" irungkin, karena Dia ada di setiap tempat'

Kalau tidak demikian, tunjukku, ii t"-put mana yang tidak ada Allah'

Jadi.merekamustahildapatlaridanmenghindarl?Maularikemana!?

Allah Menurunkan Kadar Rezeki Hamba-Nya
(QS az-Zumar [39]: 52)

n, o-r,
) Y) {q $-'t;iSi -Lfi";ii'f Y;6" lJ

/"@)'b;;; tA'*S 4'eLY'
TiclakkahmerekamengetahtibahwclAllahtnelapangkanrezeki

cl an nt e ny e m p' i t k aniy a b a gi's i a p a y a n g d ike h en d a ki - l{ 
"- 

a' /

Sestutgguhtty; p:o;o io'g i"nikian itu terdapat tandct-tanda

kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman'

Ayatiniturununtukmenyadarkanmanusiayangmemilikipolapikir
seperti .. .. '.". angkuh dengan harta dan jabatan yang di:'

miliki, hingga dia berkatat iio (Karuil berkata' "sesungguhn't'a uk|

cliberi (harta itu), semata-ntcttct karena il"'u ''o"g ada padaku'" Tiduk-

kah dia tahu, bahty,a hut telah membinasakan ttntat-urnat sebelunut"';

,vang lebih t uot aor:ipo'io*.'1 ctan lebih banl'ak menguntptilkan lrat'r'i

Dart orang-orotlg ,"g t"'aosa itu .tidak 
perhr ditarya tentcmg clos';-

dosa merika. (QS al-Qashdsh [28] :78)
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1]

Jnz 24 2la
LARANGAN BERPUTUS ASA TERIIADAP RAIIMATALLAII
Perintah Segera Bertaubat Sebelum Datangnya Azab

(QS az-Zamar [39]:53)

"1 , itf t 41i/ --t -t- '- , ,'g_t/ Ht )juil; ,xJ ti; 3j:jr:E
,17 ra.ta n /a /t ., f{o i h a m b a _ /t a m b a _t{u 

-y a ttg. n e / tz n.tp a tt i b a r a srerhadap diri mereka sendiri, jangantai t oi"" t 
"lrpif,iu-s 

asa clari
rahmat AIIah. Sesungguhnya illah mengamputri rtou,_do,o

\emuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha pengampnn lctgi
Maha Penyaltang.

Israf artinya merampaui batas. contohnya si Furan merampaui batas:''am pembelanjaan, karena dia membelanjakan rrurt*yu i.bih besar-:ii pendapatannya. Ayat_ini menggambarkan fenomena muslim yang-':h melampaui batas bukan untr-k"kebaikan diri mereka tapi kepada":'aaru- hal yang membahayakan diri mereka. oleh karena itu.--:unakan 'ala/atas bukan li/untuk. Melampaui ,r;;';;;;-:,:n\.engsarakan diri itu terjadi dalam kemaksiatan, sementara
'='arnpaui batas untuk kebaikan diri itu terjadi dalam kebaikan.\lelampaui batas dapat dibagi menjadi ouu, *.tu-puur-tu,u, yung

. trunq dan yang diperintahkur.-Bilu tertait .rui d"rrguJf.rin,ut, -ut u- :.:rapkan apa yang diperintahkan itu untuk dikeiakan dan langan- ..rgealkan. Sedangkan melampaui batas daram pltu.ungu, artinl,a: -J3r1 didekati. Iturah hukrm-hukum Ailah, mak; ja;;;nbh kantu..,1rggarnya (eS al-Baqarah l2l: 229
Terkait 

-dengan 
perintah, ttulatt larangan Allah, maka janganlah

'_ ''''.t mendekatinya.(QS ar-Baqarah l2l;1g7) Terkait erlt dengan' :-:13119311, janganrah kamu berdua mendekati pohon lni. (QS ar-A,r6f- 
.19) Dilarang mendekat dari apa yang dilarang Arlah, karena':'r:kat3il itu akan menarik kamJ ke dalam kemaksiatan. Nabi- ; :s.:.bda: " B arang s iapa 

_yan 
g m e n ggentbal a kambing ii--i"iot i rrorg,.;-Lrrko.n kambing itu akan irgetii"cir ke daramnlta.,'(HR Bukhari)I' ntuk itu ketika Alrah merarang Nabi Adam untuk memakan buah,- -: tidak berkata: "Jangan maIan." Tapi Dia berkata: ..Jangan

s79



Tusn Sve'n-twtJrm tt

mendekat." Lihat QS al-A'rif l7l: 19' Redaksi jangan mendekat l*1 
,

baik daripada ucapan dilarang. sungguh tutgat aneh bila kemudi* kilt 
]

temukan manusia y*;;;;#r: "tif,"ak diteriukan redaksi penghararn- j

khamar di dalam Alqiuan." Bagaimana ini dapat dia ucapkan, pjry 
i

Allah telah melarang manusia untuk mendekati khamar dalam tirm* 
{

Nya: ,Seszn gguhnyo- lmemrnum) khamar, be$udi' {berkorla1-y*N
b,erhala, iJngundi nasib dengan panah, adalah perbuatan tuFl
termasui.k perbiatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan iru f!!i
io*u *indopat keberuntungan' Sesungguhnya setan..itu berna!fl

!,::*,-;;;#:jf ;rf :ffi 'lll"u"l.ilo,r,l;";;7-!ir;y,:;;H
iari *"ngingat A.llah dan salat; maka berhentilah ko*u.^(fl
*nnguioion"pekerjaan itu). (QS al-Maidah [6]: 91) M?k1a, l5

f*,X"j;l'*'*;,:'H:t,H';:'tl'ffilil"i3?:t*'*"1'#f,
pemabuk, penjual dan pengantarr$a: 

-

Terkait pelarangan melampaui batas dalam pengeluaran' -d
menetapkan tepaoa m,,slim untuk bersikap sederhana dan menqa

fh*fr ::ttf;1"^1,H'11'#*ffi11-h"J:x"f,Tffi '#E
ffix'tr;iil'#Jffi,:xil,:#*H3,'fi lil?#f ,"':-Jffi lfl*q
A"llah inginkan setiap muslim untuk belanja dan menabung- ?"! 5
iri"S y"ang apabili membelaniakan (harta)' merekg !'d1k %
i;?!:;,,"m;':::,#i':lrrf #::(&{*-,r":#:"6?,:';"q
dan kikir adalah dua sifat tercela' . I

;*lmff*'.L,tT*Tf;LffiT1*f i1lilL#x3,:'!41

f*J,H,JX#-1H"#1,l;"Xff ffil,'ffi -Jl'^TffiT'{=1|
dan komoditi stagnan. Sebaliknya, bila masyarakat boros 1=I
membelanjakan seiuruh pendapatannya dan tidak ada yu"g {t1-o:I

*:"ffi ,;ff ffi '*"t:?#1i,1;1il'uJ""tl#*,lTl"-yffi |
f*l:';:f ;Y:;:;f;Y*rf ffii:Y;Z:?:f ;:#:f ,*l
menjadi tercila irn *nny"tal' (QS a1-Isr6' l17l 29)
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, Manusia cerdas adalah manusia yansdenganpendaparan,y,.,b;k;;";.i;*-#;:fi:lffi 
J---------------#ff ,,Tru];

l. ffi*T,illJ;r,L'"*; *-, : x :i+,,"T -, d i s e s u a i k a n d e n g anpengeluaran, niscaya r."r", i"", ,,,udlr 
a.t anm u dt s e s u ai kan d en[an

seperti itu akan ^;;*#;;i,',|ljli'r"T 
uang dari orans lain Silap

reryadi o,ol r,.,iil#:;loX:,''*l#:: r,oi.'i.r,,,iu,'"0u,,, 
hanya

manusia. 
_rs^orqrq, uan sesuafu yang membahayakan hrdr;

Adapun merampaui batas dalam kebaikan maka ini dinirai darambingkai melampaui-uutu. 
vu.,g *#"i*"1 Gr Jr.r*d;;;rr", oran_q\ ang mengeruarkan, zakat 
.roo, air,"r j.500 

dari yang direrapkan adarah.fiE';il';H 
ilfi,mml;{;ll1 aiu Iut"iru'-;;,# dia rakir

i li l 

r r. a u, i.t Jp ters i m pa n ;;, ;-;; ":i 
r,,"i],ff ] 

rili,#ft?i,, 
*.Jr11;l.*:'l.u siang malam hanya u.r".i.rr.ri

dra beker1a,i",rt jrra 
dan akhirat . 

pada dunia semata, sedangkan
Pada saat imam at airffill"h ,.r.orang apakah dia ahri dunia:tau ahti akhirat. T.g i',r,ir-,iii'ul.r."r", i;;;;; i[ uau puaulirimu'" Bagaimanai 

?i" u".turu'"'iliu ait"mut 
";-;;"';"ng tamu.ratu membawa hadiah dan satui-afi *""#irru ,";;k"h, iliu.,rurg tu,rusambut dengan senwm_ dan .ai g"rrui.r;-;il?"_r'?"ryu.but;cnrbira ramu yang ,.rur*, ffi;f;;oa kamu ahti dunia. bita kamuJ;lr#1ffij"1:#r* meminta sedekah maka kam, ur,ri akhirat

.i,hirat kelak. -g terhadap orang yang memakmurkan kamu di
Kita terah mendengar kisah kambing yang dihadiahkan orang untuk.:eiuarga Nabi ur1J,,*{:'l;,;Tilyah 

menyedekahkan kembaris eluruh kambing itu.t".cuaiilrrj*r?"1, 
luut nurirrJiui.ffi",r: .,Apa

:ii#t[.Ixf ;J;l'l#,*:"#ui,g uo- *]r,"i' o,I,"n,,, Diu
- -,da k in i r.*pu r. un," ;k;;;r=:Jril-rr,, Kff I iillX jffillHJ-.':kala: ..Tidak. 

rapi telah ;;;;ri';;:-ndaknya."(HRAhmad) r menetap semuanya, kecuali
Dengan demikiar

::l,ili;r"i;ffi ,j#.5j[tri[ll,l,4qil:fl:1",!*iff 
ffi tllx;:i,Il)il ^oo;,Y:l^^mad : 

-. tr a h oi, ni *,q a, * iil,' r' Z), ).'o o,, o, o, r
A ct a n u, *-, i i 

"io, 
f, il,; i :l:i ; #!o f :u 

jf , y,!; 
il i,{;: ;, r, 

k o i t a tu
pada avat urama vang kira kaji in-i'A,ah ,;;il;'1;'.apun uogi
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orang yang telah melampaui batas terhadap diri melekL it"qf
p"^jutuuni,,Ianganlah kamu berputus asa dari rahrnat Allah." 5Tq
manusia berputus asa dari rahmat Allah? Karena dia telah melamplt
batas terhadap dirinya dengan melakukan kemaksiatan yang keterla{
Saat dia teringat Ailah dan menyesali atas apaya*g telah dia p.aa
serta mengetatrui betapa besar dosa yang telah dia iakukan' I3sall
dirinya tiiak layak mendapat ampunan dari Allah, hingga *" F{
merasa putus asa.

Adapun orang yang optimis melihat cercaan diri terhadap O= d
kesalahan yang tetatr altui*t u" adalah bagran dari rahmat-Nry. D Il
lain, ia **rpikutt bagian dari kesucian iman' Ketakutan p*gqsa,I
besarnya dosa dan ,rku*y, dia mendapat rahmat Tuhan adalah urll
bahwa imannya masih ada danpada jalan Yangleyar I

et,'tt-et '# *\V eili:t 4 frt tslsesunggtthm'a4

mengampuni dosa-dosa ,"*uooyo.. Sesungguhnya Dialah WnS I
';*t:1";;K::^{;W'fi "#;1"ilT#;5?",:I1'l#ffi
setiap otung yang pernah berdosa, walau sebesar apa pun *-
dilanjutkan dengan i'S t ill'Ij 'Ji" Jltl;\aan kembalilah knmu {

K:;:l;,!;"o::{;ff ?ll:#'*"r::#,,Iffi ffi rH-rffiil
setiap dosa yang menghantar kepada siksa dan azab' 

= I

,.n#;llJ;;:ll.#'H,,;"T,?I#?i1lffil;-ff:f; :*,"T1

X!;;$;;::'tr:,;,ur'*hi'tl;xiET;fr tiT"'ry

T,tr.stn Sv.t'n,qwtJtrto t t

lil

itu dilakukan maka dia berhak mendapat hukuman >

fmg'In'l##1"?"iffii#t,ffi 
*i"l'J"ff r"ff A
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Sejenak kita membaca tulisan orientalis yang mengL'-:-'

dengan pernyataan bahwa di dalam ayat ini terdapat :;:
denlan 

-sesungguhnya 
Atlah tidak akon mengampLlti tltt'';

Dia mengampuni segala dosa ltang selaitt dari (n'irik t "
NisA' l4l: +SJ fita katakan mereka tidak mengerti bahas' --

adalahmelakukan suatu kriminal yang dilarang Allah' \'ar-j ;:

F--
hr----
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terdapat petrentangan.

:^L4ll;:;--:ffi:x11r3i,lX*:.:111.1,1 . 
**n terkait erat den gan

pad a s aat 
-Ham 

zah *ir,,, 
*ui,,#, 

i fl::ff L[:i. filili.ri:tmemakannya' Menurur o.rarpri't",,i u.rr*r"".r' ir-"r"n terbunuh,wahsyi tidak rangsung _""rri'.i.rr,*, 
.Ji 

"ir,u*,,,r.,elah 
waktuil:il"Til,#;"i1, o:n,G,,;;; i;,," wahsyi ;;;;". crihantui rasa

$j:r,f iil;flt,:lFily:::i.;:"!it:;^,;;Ei;2;ii;{;:,:a;.?ff il:t
membuar o'" o*ffiiJ;::;T.lru#n',t, ari,l *Iru,,,u,uan ini
. Suaru kerika Oiu U.n.r1; ;;;;;"Jangan pl,tus asa o,,i .,r,-n*ii,fffH;riliJ,Tfn'll:t o', berkara:

tral iru pada az_Zuir. 
f loi ii.'rrr, 

"rnsyi .rnenden*r; ,Xlr1? fl,lli
i::, ;il:JI flH, iliiii, j'H# 

:r 
en cesa h n,, 

-,,i,r, 
L u,,r. r s, a n

i:TlTTffi .il:-[,iii*d#li:*]',m"iY,lff 'ffi #'ti,xxX:
demikian ayar ini;;;; ;;;i;;.i'::ffll,::Tb:,.i pensan,pu,,an De,gan
i.,i iiolr'' aii#J;li:HJ:;l |,;iff'ffi;: l':'n r"''ri"iivahsvi avar
sebelum wahsyi masuk islam. *1unj^t'1' lupi 

ia telah turun jiuh hari
d i r n _eatkan r,, ut, vq r.r, r, *rr' I. ;;{: dil iJffi f,:,*;:r?iffi ,j";el, )yt;sr ; rlr"Jrrgg;;;r:,; Diatah yang Maha--pengampun,

i#:t#:,'J,,:;;, ?ill:::::::"**nan dan rahrna, hanya rnirik
::il"t utuk -.rgu-puninya. Diatah ]I1'* 

ada merupakan hak Altah
\:,r e na h anya D i a i,an g,""#ii, ra r.l, ;:;f#rilTil:' i jnlrTTffif ili. -,,1;#j:y 

? lyq dapat merawa, a.ixy.-vraKna rnr meniadi begit, jelas dalam iisah Nabi rsa. Dan (ingailah)-.rtAt At/ah u",r,::-::, ,,Hai 
_.il--)y,:, Maryam, adakah kamu

. : e t t g ct t a kan kep a, a, nt a n u s i a ;,, Ja d i ka;l h h, ;; ;r;,, ;; r,71," nu o o r o n g
' 
'trittt selaitt Attah?" 'Isa rr"r1rfi{::u7n^r"i irit).r,',, ,iktalt patut;,tikr mengatctkan apa yang bukan t ott u lmengalaka,)rirl. Jika aku

,' ,',;:i:,-f,2?i!!!:;:lo *,f,, tn,,tuii'' e ,e,kau 
. 
rcr,h ming"tohuinva.

,,let,ttttri oi, ,o,,lr'fi ;;;i ;i:;;i: ,;:Wj;;::i[*
' .i:,t Mertg"rohtti pet ko,ro ir,',i' gZ,io_goitr,.. e*ii ,,ii.t pet.no/t'ltgntakan kepacra ntereka zu",niotflpct yatlg Engkau per.intahkan
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kepadaku (mengatakan) nya yaitu: "sembahlah Allah, Tuhanht fu
Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama ah
berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angknt) ah
Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Moh
Menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, ffi
sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jikn Engfu
mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah yang Mahape*q
Mahabijaltsana.(QS al-Mdidah [6]: 116-118) l

Ayat ini tidak ditutup dengan kalimat C+t ):-A 4
Pengampun, Maha Penyayang. Padahal ia cocok ditutup dengank fu,l
itu, tapi diganti dengan rJ:ir t-it MahaperkasA, Mahabijaksou-fl
membuktikan bahwa umat kristiani layak disiksa akibat du"r" Fd
mereka lontarkan atas nama Tuhan, tapi ietap saja Allah memiliki rll
mutlak untuk mengampuni dan menyiksa. Kalau saja benar Tila
memiliki sekutu, tentu nabi Isa tidak berani mengucapkan hal {
Namun hanya Dia yang Mahaperkasa dan Mahabija'ksu"u V-g td
menghukum seseorang semata-mata berdasarkan perbuatan vuns {
dia lakukan. Dia dapat saja mengampuni mereka semua, bukm fl
berdasarkan bahwa Dia ghffir dan rahim, tapi semata-mata h{
berdasarkan mereka layak menerima hukuman. Akan tetapi qlil
Allah mengampuni mereka, maka hal itu terjadi karene IMahaPerkasadan*"1:';:;;r 

r3er:54) |**sdz:#nffj'* |

E



AZ_ ZUMAR, 39, JUZ 24

7n

ktt
-u,

1A

ta
lu
a,

ru

at

1i

o

,a

n

l.

k
h

a

7

1

mereka untuk kembali ke pelataran iman itu sekali lagi?Jawabannya, ya! Bahwu -.r.tu i.lah beriman pada iman fitrah dialam rahim, saat manusia masih me.rpuLu, benih ditubuh Adam. Imanfitrah ini telah ditegaskan oleh manus ia. (ngat/ah), ketika Tuhanntumengeluarkan keturunan anak-anak A,am inii ,rrtii'*ir"lro ao, .lttol,mengambil kesaksian terhadap jiwa_ mereka (seraya berfirman);"Bukankah Aku ini Tnhanmuz:; il"ryto ;;,;;;rr,;;,, Iinrut 
@ngkattTuhan kami), kami menja,i saksi,,:- lyami trtytr,, ,rr{ a"*ition itu)

Xr;;: ;' :;:!:f :' 
kamu t i ct ak * n'' g'o' okon " s ",,,f [,i,,l o k o * i B oni

ruhan)." (as d-Affit ili,"fr,"nr tengah terhiiap 'ini 
lkee:saan

N{akna 6, ;l t r*.i1'rtnn kembarirah kantu kepacra Tuhanmu,adalah
kembali kepada irnan.fitrah karian yang telah karian akui iman fitrah iniselalu menyertai kehidupan rrJiriar^'*anusia, dia akan tumbuh danberkembang pesat saat manusia menyesal karena telah melakukankemaksiatan dan dosa atau setelah kekafiran dengan cara beriman. Imanfirrah ini rnenerap di daram ,i*r. 

'a,rrrn 
yang nrengingatkan akankebenaran saal manusia Iupa. i*rn r,i*1-, ini puia yunj ,-.rgingarkanKhalid bin walid dan Ami ui, 

"J-arr, 
serra lainnya. Mereka berimanketika mereka kembali_ke itrrr" LrrrJi nirufr.j)t'-i ) - -,r.r,Jr Le! ai u, ,

k e m, d i an r,o *,u,lri ;;',i f,,;,::';;,'; "ff;St :,'{;*ff^pertolongan di akhirat pad.a ayat ir, 
"Jrrurr'uu-rr*u-,iJut-r.orung punyang dapar menol0ng 

:runq tafir, penjahat dan pendosa di akhirat.
I'J'*'Ti'li,: I t|"J,f 3ili# I ?r ;11 *;lff ,,' 

"'i*' oil I ra k va, va n g

Benar tidak ada pertolongan, uarrtaoai akhirat di antara orang kafirsatu sama lain saling *.i..iu- ;;;^l.r-rsuhan. yang mengikurimenceta orans yang diikuti, yang oi,.u,i ].p*;;;;;r;;;,to.uns yansmengikutinya' Teman-teman ltio patla hari ittt sebagiannya menjadi,,,::uh bagi sebogian yang lain kecttuli
tQS az-Zulfr*r tf: j, 67 .*** 

orang-orang yang bertalat'a.
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Hi3.6,v;
(QS az-Zumar [39]: 55)

ru;:,;#L$v't6'$;is
D atPl 5ts'"s.1(:3i

Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkon kepadamu dot'i

Tuhanmu sebelum iata"ng izab kepadamu dengan tiba-tiba.

sedang kamu tidak menYadarinYa'

Kataafusan/terbaikadalahbentuksuperlatifdarikatal.lctstLii..'|-.
tn.rrglryututLun but *u teUultu' yang kecil sekalipun yang krta 1ak;r'':
.iffiai"iiui baik. Ini baik dan ini terbaik. pada ayat ini Allah lrem-:' ;

t.ltutiautsajauntukmengikutiyangbaiktapiyangterbaik.Contc-.b:.':
Allahmenetapkanhukumuntukmembalassetimpalatasapa..:-'.
dilakukan orang tain yung merugikan individu tertentu' ''liA-cz -'';-'-

memberikan balasan' maka"balaslih dnngan balasan yang santa 'i'' :-,
siksaan yang ditimpakan kepadamu'-Akan tetapi jika kamu bE'''-;:-'

,"lrr*gsulrni, itulih yang tebih baik bagi orang-orang yang sob;'' ' :

an_Nahl 116l: 126. r'"pi,-*"*ualas itu harus benar-benar setimpa- :. :'i

boleh berlebihan.
Jikamanusiamampuuntukmembalasdenganbalasanyang>':'::-':r

maka hal itu baik, tapiyang terbaik adalah memaafkan orans \-ar-- -- i

membuatmu rugi. Tetapi orang yang bersabar dan,nt'ii"';"-..*'n

sesunggultnya(perbuatonlyong*demikianitutermasukhal.l.-:.-1'g
diutamakan (QS asy-Synr1t 142): 43'

.<,; , 8l 
'J;i C'w-i \*rb ikutilah sebaik-baik opct 

" ';1": 1 ){

diturunkan kepadamu dari Tuhanmu' Pada saat Alquran di:::--:rm

telahditemrtunauragamasamawisebelumnyayaituYahuJ::-:s0r
kitab sucinya taurut, d"an Nasrani dengan kitab sucinya In1i1. S,. ]ue

kitab suci ini diturunkan ditemukan sekel0mpok manusr: r'.:--:i.u0r

kepadanya, dan sekelompok yang lain ditemukan ir]-:-'':;LrEr:

keberadaannyr, *uku ,"*'u kelompok, baik yang beriman kell-- "'"ry
Mrr.u ataupun kefada Nabi Isa diminta secara menYel'..,:-:" -:rlrs

beriman kepada iiu,un yang diturunkan kepada Nabi. \f .^:':--::"un

Kedua agamaini adalah Uait paAa masanya' tapi yang terbai' : j; hnil

ini adalah Islam.

i-.-# LJ 'r ii" i-ii
kepadamu dengan tiba-tiba.
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sebenamya tidak datang secara tibartifl, kecuali kepada orang yanglupa dan melupakannv"] r.rr.r, iii* ai,.,,ur.u, ai iJrum pikirannyarentang Tuhan dan akhirat. ruraurur, rrrru, Jur-"rlrri", ad.a darampikirannya renru.dia ,kun ,,urirJr'ayy, am membuar persiapan agarterhindar dari azab dan siksa, r,irggr'*"raupur1 ia datang, maka azab itudapat diantisipasrnya.
Apakah azab bisa datang secara tiba-tiba? Jawabannya, tidak ada

#lfr,,Tt1r#kan 
antara kaum kafir denga, ";-il;;ati kematian.

*.,;;;;;i;;:T#n?"ril:ifr#x:?,ffit;ffi 
i,L:ffii;ffi #;seseorang tidak memiliki rimit waktu teftentu dan tidak uJu ,.orurg prnyang rahu kapan hal itu akan terjaJi.-xyr*u aapat salatili 0.,,r. h,angdan melayang. Hal seperli iri ;;i;--.,r,aa, peirru,i"#r..i,r, dari setiap

ilTl,,T; li:-ffJ,T f:l;'"T x'f ;ii- "',k m enva m b ui r..,,,tr u, k ap an

(QS az-Zumar [39f :56)

4i* yJy;c i!;,rG|,;i j6 J
6'in nr'; 3K"_;"

Supaya jango! ,(o.or.ang yang mengatakan; ,,Amat 
be,yarp e ny e s a I a n k u a t a.c k e t a t a i an ku i, t, 

ry i * " 
r, *, ir,, fnl ri,j i t, *r)terhadap AIIah, seclang aky y,ungg,t nyo,"r*,i,i,io,,r_ormf

yang memperolok_ololrkan (agama Ailah).
Ayat ini merupakan gambaran kaum kafir yang menyesari danmencerca diri mereka sendiri. Allah telah rneminr? _.r.ta untukkembali kepada-Nva dengan t.n"ru", dan berserah diri sepenuhnvakepada-Nva, mengikuti ajir anl;;f ; diturunkan-Nya dengan tujuanagar mereka setamar dari kerugia,iau" t.rrinr";. T;p;':;y;;, dia tidakjuga merubah diri dan tidak -;;;;;ruan Tuhan itu.j-F ti- amat besar penyesalanku adalah ungkapan panggilan. Apayang dia panggir? Dia sedang memanggir kerugian dan penyesaran diri.wahai penvesaran a'r,ng]un. ;;ff; kerugian ariungrurr. Terahdimaklumi bersama, bahwa-man*i" lii"t rnemanggil ,"ri,ut, kecuarisesuatu itu mendaralskan, manfaar kepJ; aray;.-;-k";;;pi karenakondisi dan keadaan pada ,uut it, iout uau alternatif lain kecuali
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kondisi yang merugi dan penyesalan, maka mau tidak nr:'- -: :*:
pasrah dan menerimi serta memanggil kerugian dan peur es" ': 

" 
'- -

Makna atas kelalctianku clalam (menunaikan kevct.lib';i' '' -'"",r

Allah, adalah kelalaian dalam menunaikan ketaatan 3t3u ::--=:.- ''-' '-

apa y'ang diperintahkan. Sebab karena kesempatan tidak d":': ; - -: t;L
Ou, ilOut dapat pula tergantikan. Seperti murid yang mala' r= : j :i"'8

ujian tiba dia pun beiajar bersungguh-sungguh, kita katak:: ''-::;-- ;
""Wahai anakku. sedia pay'ung sebelum hujan'" Ucapan -;' - -- *-?"!

kepada orang yang tidak pernah mempersiapkan diri seb:'"-''- ; rt-r*r;ft

tiba.
Manusia akan menyesal dan merasa merugl -r;':" I ;lds'

menggunakan kesempatan sebaik mungkin, sehingga u l'':- - -rr-'!rl&

danlidak dapat diganti dan datang kembali' Tidak ada "'-' :-''" fi[

hadapannya kecuali penyesalan. Seakan-akan kedua a\l' ::-: -: s;

yaitu ayat yang menganjurkan berserah diri, iJ tyl--; -1- -' -'ii5

kembalilah kamrt kepada Tuhattmu, dan berserah tlit"-;:' : '** xitll&r'

(QSaz-Zumar[39]:54)danmengikutiyangterbaik,.'_

6.) J rlJ\ dan iktnilah sebaik-baik apa tatt! t' 
"

kepaclamu dari Tuhanrzrz. (QS az-Zumat i39]: 55) acj.: '---- ;flr*
urtut mencegah diri dari penyesalan, di mana pr'-o\-'; :- ;;":i,iiiil[$ir

tidak ada g.rrinyu lagi. Merupakan ,ahmat Allah dan k"' --" ' '31s'ul*
manusia bahwa Dia sendiri tidak rela bila ada dari uat,--. ' --= Itsttlffi

kalimat penyesalan itu. Untuk itu Dia betpesan: "Jan-:': l----: T'rffi

asa dari rahmat Allah, kembalilah kepadl-Nya' dai ::-::-'-r
dengan cara mengikuti yang terbaik' Tujuan it-' ::-'-- *iriirum'

periigatan bagi oraig yang lengah dan lupa, atau per:-.*- -- - -=r %
yang akan berpikir'""t"f. meigingkari Tuhan dt"t'"' -;--"11ril|ffi
kepadanya bahwa azab Allah itu amat pedih, dan p.'3;1' ::: j '; fl(

l
azab tlba adalah tidak ada gunanya. --il

Penyesalan kaum kafir di akhirat tidak saja terlai' ':' - " -d!ff-'

p.ry.rulun dan kerugian yang beruntun dan tiada L'::''" ----r*: Sr

mereka merasakan azab,-maka mereka pun merasa rugi afl
melihat mukmin mendapat nikmat dia pun 111"r:>: --a 't'M ?
mengingat masa lampau dia di dunia dia pun merasr :-' f

t, It ?\*-), --- Li J\-1 sedang aku sesuttggit'1'. ' -. '"''i l

ot'ang ,'n,,g ururrpet'otok-ilokkan (agantct -4lltrli ' ir - - r'**fi
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tidak terhenti sampai pad,a tidak melaksanakan perintah Tuhan semata,
akan tetapi lebih dari itu mereka mengolok-olok agama Islam dan
menghina muslim yang setia kepada ajaran-Nya. Jaii. dosa mereka
berlipat ganda. Telah kita jelaskan sebeiumnya bagaimana orang kafir
m-encela dan mengolok-olok muslim. Lihat eS al-Muthaffifin [g3]: 29-
JO.

_ _Dalam kehidupan ini kita sering rnelihat orang baik ditertawakan
oleh orang jahat. Banyak ucapan yang mereka lontarkan yang
menyakitkan hati umat Isram. Tapi cukup bagi umat Islam dengan
keyakinan yang utuh dan teguh bahwa attan atln berpihak kepadanya
di akhirat kelak. Bila mereka mengolok dan menertawakan musrim di
dunia, niscaya kelak muslim akan meneftawakannya di akhirat. Bila di
dunia mereka menefiawakan musrim terbatas masa dan tempatnya,
maka di akhirat olokan dan tertawaan itu kekar dan abadi.***

(QS az-Zumar [39j: 57-58)

j1@ (-,r;Si'c3:24,;,;;liri <.\_t j;; j
's-;5r ra,f"\ti? J-d\tr 36Ai d;

Atau supal,a jangan ada y.rutg ber.kotct; ,,Kalan 
sekiranva Allalt

memberi petunj,k kepaclokt tentulah aktt termasuk *oitg_o,ong
yang bertaks,va." Atotr supcr,v-a jangan adct,,-ang berkataEetika ia
melihat azab; "Kalou sekiranya aku dapat kembati ke clttnia),

niscaya aktr akcm terntasuk orang_orculg berbuctt baik.,,
Sungguh aneh kondisi jirva orang kafir, bila di dunia dia terah

berdusta, di akhirat pun dia berani berdusta. ucapan dia: ,,Karcttr
sekiranya Allah memberi pehntjttk kepacraku, " -.ngiryaratkan bahwa
Allah tidak dan belum membe, kepadanya petunjuk. Ini adarah dusta
dan bohong.

__ 
orang yang malas melaksanakan syariat Islam selalu berkata:'Keberadaanku yang. tidak bersama dengan orang-orang yang bertakwa

adaiah karena saya berum mendapat pitunjuk.,; Ini aialah-dusta dan
:ohong, karena Allah teiah mernberi petunjuk dan mengarahkan
lny-usla menuju ke jalan yang benar, Dia juga tliuh -"rr.rurrgkm yurg
nalal 

.dan haram, tapi kaum kafir dan pendosa tidak mau mengambil
:etunjuk itu dengan mengikuti jalan yang benar.
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.t6F irJ Oi iJ 'tt.titt 69 A- JF SI atuu supaya jangan adayang
berkata ketiki ia melihat azab; 'Kalau sekiranya aku dapat kembali (ke
dunia)." Harapan untuk dapat kembali ke dunia adalah ucapan kaum
kafir yang sering ditemukan di dalam Alquran. @emikianlah keadaan
orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepado
seseorang dari mereka, dia berkata: "Ya Tultanku kembatikantah afo
(ke dunia)." (QS al-Mu'mintn l23l:99)

Tapi semua yang mereka janjikan adalah dusta dan jangan pernalj
kalian percayai. Kalau mereka diberi kesempatan untuk k"*tuti hd
dunia, niscaya mereka kembali berbuat seperti apa yang telah merehl
perbuat sebelumnya. Sama seperti ke-hsmniln meieka ,otot berdusta {
akhirat yang kita temukan pada ayatsebelum ini yaitu G.(G i-i,, 3tl
atau supaya jangan ada yang berkata: 'Kalau sebiranya Ailah mm{
petunjuk kepadaku. (QS az-Zumar l39l:57) I

Dusta terkadang dapat dilakukan manusia di dunia, tapi sungEl
aneh bila ada manusia yang masih berani untuk tetap berdusre-l
akhirat. Pada saat dia berada di hadapan persidangan Tuhan. umll
Allah menggambarkan orang-orang ..p"rti ini deigan raut muka 

-suram. Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang fl
dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. (eS az-Zumuil:lp!
Terjadinya pendustaan hingga di akhirat karena dusta telah -il
profesi mereka di dunia, hingga ia terbawa-bawa hingga ke akhirr- il

Pada ayatberikut ini Allah menjawab dusta mereka.*** I
(QS az-Zumar [39]: 59)

:,tk$ +. .;-Ifr dc ux ];
--- '- .a(.
\)a t t):)

(Bukan demikian) sebenarnya telah datang ketera
keterangan-Ku kepadamu lalu kamu mendustakannya ,

menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orat
yang kafir".

Kata bald,bukan demikian adalah jawaban yang diuc
kalimat negatif, tujuannya adalah penetapan makna yang
itu. Bila dikaitkan pada ayat ini, maka timbul pertanyaan
yang ditetapkan itu? Jawabannya adalah saat mereka tid
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Tuhan telah memberinya petunjuk dengan ucapan i-l'.r-i) a5t';\'j katott

seki.any'a Allah ntemberi petttnjuk kepatlolctr. ((QS az-Zurnar [39]: 57)

Pada saat mereka tidak mengakui. Allah,berkata: "Tidak, sebenamya

Aku telah memberi petunjuk dan Q a:.r<.1 3_ul lorv sebenarn,va telah

clcttctng keterangctn-keterangon-Ktt kepaclanttt laltt katntt

mendtLstakann.Ya.
A-vdtkete:rartgan-ketet"otlg(Lt1 adalah kata jamak dari a-vaht

keterangon Ayat atau keterangan atau tanda adaiah sesuatu yang

istimewa dan menarik perhatian orang -vang rnelihatnya, sehingga

mereka meneliti, beryikir den-san akal piklral 1'ang kritis dan penelitian

'""**T,ffl11.uugui,rana yang se,ng krta ucapkan dalarn tafsir ini

dapat cliartikan dalam tiga perkara. Perlcrtttl^ a-Yat atall tanda kuasa

eitan yang terrlapat di ala,r raya ini. Sebcrgicttr lat'i tcntlct-tc,tcla

kekuasaanlNya ialcth rnalam, siang, mcttultari clcm bulctn. (QS FushshilAt

[ai]: 37) Dam rli antcrrct tanda-tcmcla kekuosaan-l{,vo ialah titlurnttr cli

wukttt mctlctm dcm siang hari clan uscitamu mencari sebagian clari

karunia-lVya.(QS ar-Rtm [30]: 23)

Alarn iaya ini adalah sarana yang akan mengantar kita menuju i,ran

kepada All;h. Untuk itu saat seorang cendekiawan lnenemukan satu

p"r.*Lru, baru, kita menemukan penemuan itu tertuang di dalam kitab

suci Alquran yang telah difirmankan Allah empat belas abad yang lalu.

Keagungan alam ciptaan Allah ini ditampakkan-Nya walaupun

melalur tangan orang kafir. oleh karena itu. Aliah mengingatkan ulama

Islam agar mempelajari sains dan ilmu pengetahuan' Karena sajns

mampu mempermudah jatan dalam menetapkan dan mengukuhkan

keimanan t<epada Allah sebagai Tuhan pencipta alam ra1'a inr'

Ketlttct,ayatTuhanberupamukjizatyangdiberikarrkepadapara
nabi untuk membuktikan bahu,a dia benar seoran-s nabi utusan Allah'

Dan sesunggtthn,va Kami telah meiltbet'iliort kepudt JvhL,sa sembilctn

lntah rnukjizatt'ctngnyato. (QS ai-lsrd' [17]: 1tJ1)

Ketiga, adalah ayat suci Alquran yang berisikan ajaran agama. Ayat

yang kil kaji ini terkait derrgan pengefiian ketiga yaitu ayat suci

Alqirran. Arlinya, Aliah telah menurunkan Alq,ran tapi mereka tidak

beriman kepadanYa.

Istakbarkesombongan adalah usaha untuk membuat diri besar' Dia

tidak saja sebatas pacli besar tapi berusai-ra semaksimai mungkin agar
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dapat besar, tapi usaha itu gagal dan tidak pernah berhasil, karena yang
besarAombong itu tents zat y-ang tidak pernah memerlukan orang lain-
Bila manusia masih berada di bawah glrggu-u, Allah, masih makan
dari hasil rezeki pemberian Dia dan hidup berkat jasa-Nya , bagaimant
mungkin dapat menyombongkan diri?

Lebih jauh lagi, orang yang sombong itu harus sombong terhadqr
sesuatu yang dia hasilkan dari dirinya sendiri dan sesuatu itu tidat
pernah dapat dipisahkan dari dirinya. Adakah rnanusia yang memiliti
sesuatu yang benar-benar berasal dari dirinya sendiri dan miliknya tid*
pernah dipisahkan dari dirinya? Tidak ada. oleh karena itu, orang 5q
angkuh dan sombong akan dihinakan Allah, orang yurg ,o-bqf,
dengan kekayaan yang dimilikinya akan dimiskinkan Arlah, baxd
siapa yang sombong dengan kesehatannya akan diberi Allah saHt d{
penderitaan I

Sejahat-jahat orang yang sombong adalah orang yang somt{
terhadap Tuhan yang telah menciptakan dan memberinya rc{
Padahal dia Mahakuasa untuk mencabut seluruh apa yang ada F-
manusia. Adapun manusia yang suka menyombongkan diri teilrl
sesama manusia hal itu mungkin terjadi karena dia telah mehp{

flt**:**;ff#*:i"H#:"ffi:l?lx ruhan'* **|
Perbedaan Keadaan Orang yang Bertakwa dengan oran6 1|
Mendustakan Hari Kiamat

(QSaz-zu *!r_:l_,uor.. 
r{.^ t.-4e 6-t..4

e- c*, *y &rfr 4i &, \}K 6Jic; #n
@ o;r<g;"-;1i1

T:#: ;::;r:,t::
orang yang berkata: "Kalau sekiranya Altah 771;n:r.- r-:.rl.M
kepadaku," karena Dia telah memberimu petunjuk dan :,,- - - - rs
mengutus rasul yang didukung dengan mukjizat. dirar.:, ,: *,r
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kitab suci yang menerangkan tentang halal dan haram. Atau bentuk
dusta lain seperti ucapan: "sesungguhnya Allah itu miskin dan kami ini
kaya." (QS Ali 'ImrAn [3]: 181) dan"tangan Allah terbelenggu," (QS

al-MAidah [5]: 64), serta tuduhan adanya sekutu bagi Allah
Setiap ucapan di atas dinilai sebagai dusta terhadap Allah. untuk itu

orang-orang yang berkata seperti ini akan datang pada hari kiamat
dengan muka yang hitam, Muka mereka benar-benar hitam karena pada

hari kiamat berhadapan dengan kebenaran yang selama ini mereka

dustakan. Pasti muka mereka hitam karena merasa bersalah atas apa

yang mereka ucapkan dan lakukan.
Di sisi lain, ini bukan penghinaan terhadap manusia yang berkulit

hitam. Karena manusia kulit hitam adalah bagian dari makhluk ciptaan

Allah, dan dia tidak mungkin dihina. Terkadang kita melihat seorang

berkulit putih tapi terlihat mukanya gelap bagaikan seorang penipu.

Muka yang gelap bagaikan hitam itu terjadi akibat pengaruh dosa dan

kemaksiatan yang dia lakukan di dunia.
Sebaliknya, kita menemukan manusia kulit hitam tapi berwajah

bersih dan bersinar. Terlihat raut muka kesalehan, yang sekarang

dikenal dengan istilah inner beau6'' Wajahnya memancarkan cahaya

yang membuat orang melihatnya merasa damai dekat di sampingnya

dan tidak per-nah merasa bosan. Banyak muka pada hari itu berseri-seri,

tertawa dan gerubira ria, dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup

debu, dan dittttup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah oran4y-orang kafir

lagi durhaka. (QS Abasa [80]: 38-42) Jadi, warna dan postur tubuh yang

merupakan bagian dari ciptaan Allah tidak dapat dan tidak boleh dicela.

Warna hitam dan putih pada ayat yang kita kaji ini bukan warna kulit
yang terlihat di dunia, seperti: Afrika yang hitam, Eropa dan Amerika

yang putih, akan tetapi lebih terkait pada keimanan akan memancal

.arruya putih dan kekufuran akan menimbulkan kegelapan hitam.

iedirhanalah kamtt dalant berialan dan lunakkanlah suaramu.

sestrnggtrhnya seburuk-burttk sttara ialah suara keledai. (QS LuqmAn

t:fl: lq) Apakah suara keledai itu begitu terhina? Tentu tidak, karena

Allah telah menciptakannya seperti itu adanya. Melengkingnya suara

keledai memiliki hikmah tersendiri. Contohnya, terkadang keledai

bersembunyi di belakang gunung atau bukit hingga pemiliknya tidak

mengetahui keberadaannya, kecuali dengan mendengar suaranya. Tetapi

bila manusia gemar berteriak maka dia akan tercela. Teriakan menjadi

terhina bila dilakukan manusia apalagi bila teriakan itu bagaikan suara
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keledai.
,z-t 

"?c-f.:*ll s'y, $ ,tAi bukankah dalam neraka Jahannam itu aclc;

t-empat bagi orang-orang yang menyombongkan diri ?pertanyaan daran--
bentuk negatif ini kita jarvab dengan ucapan: ',Benar wairai Tuhan.
bahwa di neraka pasti ditemukan tempat khuius untuk orang-orang yan::
menyombongkan diri. Maknanya, apa yang mereka duga? apata.
mereka menduga tidak mendapat tempat di neraka? SJsungg.,hn.,
tempat mereka telah disediakan dengan nama yang teftera di <lepa:
pintu. Tempat itu sangat merindukan kedatangan mereka. Tidak ac,
istilah krisis perumahan, sebagaimana yatgterjadi di dunia.

Di zaman azali Allah telah menciptakan surga dan neraka dene,,--
prediksi bahwa setiap manusia yang diciptakan berpotensi uni---.
beriman kepada Allah, sehingga semua berhak untuk masuk surga a:;_
setiap manusia berpotensi kafir kepada-Nya sehingga semua lai,.
masuk neraka. Jika akhirnya ada sebagian manusia masuk ke da_._
surga dan sebagian yang lain masuk ke dalam neraka, maka temp::
surga yang seharusnya diberikan kepada manusia penghuni nerak:
akan dibagi kepada penduduk surga. Itulah surga yang cliv.ttt.;::.
kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakcut ,
az-Zukhrif L43l: 7 2)* * x

(QS az-Zumar [39]: 61)

I -ri)4 fo ,: e))t 
f.&--"D- 

\ ."+_,;ta^', l+irJl J-+1 d\ .r;;
AIIah menyelamatkan orat7g-orang yang bertalaua karenct

kemenangan mereka, mereka tiada disetttuh oleh azab (nerai.-.

dan tidak pula) mereka berduka cita.

Ini adalah lawan dari kondisi sebelumnya. Kaum kat-rr :.-'::
tinggal mereka adalah di neraka. Adapun orang mukmrr -. -

diselamatkan Allah karena kemenangan mereka dalam meraih in::. -- :
akhirat. Ada dua keselamatan yang akan diraih di akhirat. P;.' . -
masuknya mukmin ke dalam surga. Kedua, mukminin terlebth :. -
masuk ke dalam neraka, kemudian diselamatkan Allah dan diprr.:. .'_..r

ke dalam surga.
Barang siapa di.jauhkan dari neraka dan dimasttkkort i,. . - -;r!ii

slffga, maka stu'Lgguh ia telah berunttmg. (QS 'Ali 'ImrAn --1 '!:
Benar, dia telah meraih kemenangan yang terbesar. Apabila : :- r r,
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Allah tidak menyelamatkan mereka dan menuliskan untuk merekakemenangan. maka 
lereka purti tetrp seramar saal baru saja tersentuh

oleh azab neraka. Jip n^ ly ,;tr ni;: mereka tiada disentuh oleh
azob (neraka dan tidak pula) mereka berduka citct.

Mereka tidak akan berduka cita dan sedih karena setiap apa yangmereka lihat dan saksikan penuh dengan kegembiraan. Tidak ada satutitik pun yang membuat mereka bersedih. Dalam uyu, lrin attut.,berfirman: Mereka tidak crisusahkan oieh kedahsyatan yang besar (pacraItari kiarnat), cran mereka disambttt oteh para *oioiitzt. fi.[araikatberkata)" "Inilah 
,h:.rimu yang teraLh dijanjikan kepacrantu,,. (eS al--{nbiy6' [21]:1Ql)x**

(QS az-Zumar [39]: 62)
ly'tl, tt@'6j r.; Tg e ;Gi jL i'xi,i

Allah menciptakan segara sesLratLt cran Dia ntemeriharct segara
sesuatu.

Setelah pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang janji dan:ncaman-Nya, menjeraskan akhir dari perJaru"r" r.u"- kafir dan;:rukminin' maka pada ayat ini Arlah kemtari *.r.rungkan satu buktirekuasaan-Nya. Seakan-akan Dia u..t utu' ,,Apa yang menyebabkan
'a1ian -berpaling dari beriman kepada-t<u Tuhan y'"rg u"rr.. padahal\ku adalah Pencipta segala sesuatu!?

Di sisi lain terdapat aliran pemikiran Islam melih at ayatutama ini
'ebagai bukti bahwa setiap peibuatan *unuriu itu berasal dari Allah.
.'11a1 pencipta perbuatan 

^manusia. 
Dia pencipta keimanan dan

''ekufuran, ketaatan dan kemaksiatan. oleh sebab itu, menurut ariran ini
"llah tidak lavak menviksa kaum kafir dan ;;r"k, ffirlur] o,,.un ,rn,,in berkata: ,,Bahwa 

berdasarkan keadilan Tuhan, _*rsia yurg= elakukan perbuatan baik dan buruk. eii" 
-dr" 

;;i;k# kebaikan::'3o rl€fldapat pahala dan bila buruk akan mendapat siksa. perbedaan
':'-'dua aliran pemikiran ini tidak akan terjadi bila memahami makna::rbuatan.

Perbuatan adalah gerak anggota tubuh untuk melaksanakan satu: -giatan' Mata merihat, tapi Arlah memberi peraturu, uugi ,,uta untuk: leh dan tidak boleh *.titut ."rrurr. Begitu juga dengan telinga,-:rgan, kaki dan lidah... dst. Bila perbuatan sesuai dengan apa yang
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diperintahkan maka itu disebut dengan ketaatan. Bila bertentangan
dengan perintah agama maka disebut maksiat.

Contohnya, seorang lelaki yang memukul orang lain, siapa yang
menggerakkan anggota tubuh itu untuk berbuat? Atau orang lain
mengarahkan anggota tubuhnya untuk beramal saleh, siapa pula yang
melakukannya? Manusia tidak dapat menciptakan gerak, karena dia
tidak tahu sendi dan urat mana saja yang bekerja saat dia ingin
mengarahkan bagian dari anggota tubuh itu untuk bergerak. yang dia
lakukan adalah keinginan untuk mengarahkan anggota tubuh.

Ringkasnya, perbuatan itu satu dan sesuatu, sedangkan
mengarahkan anggota tubuh itu satu dan sesuatu yang lain. Semu:
perbuatan manusia itu Allah yang menciptakannya. Allah yan,.
membuat tangan mampu untuk bergerak dan memukul. Allah van_:
membuat tangan mampu untuk beramal saleh. Allah yang membu..
lisan dapat mengucapkan kalimat tauhid, Allah juga yang membu,.
lisan dapat mengucapkan kalimat kufur, na'rtzubillaft. Berkat kuas,
Allah, manusia mampu melihat dengan mata sesuatu yang hala1 d.*
yang haram. Jadi, Allah membuat setiap anggota tubuh mampu un.-.
melaksanakan tugas yang diembannya. Bila tugas yang diarah-k=
manusia itu sesuai dengan syariat maka disebut dengan ketaatan. !-..
tidak maka disebut dengan kemaksiatan.

Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa Allah mencipr....-
setiap perbuatan manusia secara hakikat dan dalam makna sebenar_.-'. .
Jika demikian adanya, mengapa jika manusia melaksan"..,:
kemaksiatan disiksa? Apa pula usaha yang telah dilakukannl-a J,:.,-
kebaikan sehingga dia berhak mendapatkan pahala? Jawabannya. b,": -
perbutan manusia dan perannya terletak pada pengarahan anggora . __ _:
yang telah diciptakan Aliah untuk melakukan sesuatu atau tidak : ."

dilihat dari sisi perbuatan, maka semua perbuatan rranus-i
bersumber dari Allah, sebagaimana pesan dari ayat yang ki:: ,,
Barang siapa yang melihat dari arahan yang dilakukan manusia r.::.i;:
anggota tubuh yang dimilikinya maka dia bersumber dari manusl:

Kita katakan: "Kaum kafir tidak akan kafir, kecuali Alla: . -r
mengetahui dan menghendakinya. Karena bila Dia menghendak: :._ -;
manusia berada daiam keimanan dan ketaatan pasti hal itu dapa: :. *:
Akan tetapi Dia menyerahkan kepada manusia hak pilih dalanr r:n *r
untuk diketahui siapa yang menghadap kepada-Nya per-.-- .*i
berdasarkan pilihan dirinya dengan penuh suka cita, bukan terp"...,
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Mari sejenak renungi flrman Allah: Sesungguhnya Kami telalt
ntengemttkakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-guttung, ntaka
semuonto enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khatyatir akan
mengkhianatinys, dan dipikullah amonat itu oleh manusict.
Sesrutgguhnya marutsia itu amat zalint dan amcrt bodoh, (QS al-Afuzdb

l33l:72)
Satu pendapat yang salah bila dikatakan bahwa hanya manusia yang

merupakan makhluk yang memiliki ikhtiar. Tidak, sebenamya seluruh
alam raya ini memiliki ikhtiar di hadapan Allah. Tapi berbeda pilihan
langit dan bumi dengan pilihan manusia. Langit dan bumi ketika
memilih maka keduanya memilih untuk menyesuaikan pilihannya
dengan pilihan Tuhan. Jadi, alam semesta telah memilih dalam arti yang
sebenarnya. Dia memilih untuk tidak memilih, memilih untuk berstatus
ditundukkan sesuai dengan keinginan Allah. Adapun manusia menerima
amanat Tuhan dan memilih untuk berstatus punya hak pilih di antara
berbagai macam pilihan-pilihan.

Dari ayat utama yang dikaji dan penjelasan di atas dapat dipahami
bahwa seseorang yang kafir disiksa karena dia memilih kekufuran dan
mengarahkan anggota tubuhnya ke arah yang tidak diperkenankan
Tuhan, begitujuga dengan pelaku dosa.

Ada pendapat yang mengatakan ayat di atas tidak berlaku secara
umum. Ayat itu bersifat parsial. Seperti, pemahaman ayat, dan dia
dianugerahi segala sesuatu. (QS an-Naml l27l: 23) yang
mengisyaratkan bahwa Balqis tidak memiliki segala sesuatu, tapi
sebagian saja. Mereka berkeinginan untuk menetapkan bahwa perbuatan
manusia bukan ciptaan Allah.

Kita katakan bahwa firman di atas adalah ucapan Tuhan yang dapat
ditafsirkan secara beragam (parsial atau universal), alasan yang
mengatakan makna universal berdasarkan keterangan: Sungguh jika
kamtt bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka?
niscaya mereka ntenjawab: "Allah", maka bagaimanakah mereka dapat
dipalingkan (dari menyembah Allah)? (QS az-Zukhr0f [43]: 87) dan
firman-Nya: Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka;
"Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan
menjawab: "Allah ". (QS Luqm6n [31]: 25) Arlinya, situasi, kondisi dan
keadaan merupakan ciptaan Allah. Dia telah mengatakannya dan
menyampaikannya melalui lisan para rasul.

Di antara mereka ada yang ingkar dan kufur atau menyekutukan

1
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Tuhan dengan yung,rlil, tapi retap saja mereka tidak berani mengtbahwa alam ini adalah. trasil ciptauo- Olrlnyu. Bril;;;;
Htlii,l,'i;:"1Th'#T,,tii:ffi bngiivung-i"tu;;:,-,q

rummf**
Mereka menyembah pafung dan berhara karena pafung *, 

-l
ffi:T:#F#,mr;r?;ltt*tx*q*lfi{,ffi

y::':{{r,:'l:l'#xf;J",::;#,ru#";K\,:tr:#fl
tuin v i.ns;r*d;i;"1- ffi ffi ;?.r 

ilK uKan untuk dr I akukan oleh 
IA1lah memelihara, melindungi dan menjadi wakil rnanl,:__

::::,,-f:*_:,"i*3 tidak mampu untuk *.rgutu.irr;. ;
1,r^'lT.$1,Nabi Musa. pada ,# Nrili u"il.ffi;J,"ir*.
oleh Firaun dan tentaranva, padasaat itu uffi", #Iffi,,j:Tri-F-:-ji Uet-afang rerdapat 

lraun_aan,"ri"*ryr r;;il;;i;.;:,'.Laut Merah. Hingga Bani Israel ,urgui',.put bila berkata; ..,\,

sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia oton *'"_t.ri 5t 
"pr!rp"..(eS asy-Syu, ar6. yza,1, ezl"*'' 

uLu uttut' utemDen 
7

tertangkap." xailin yyru o."gur-T..i#;;"" i:rri}'.i,,=l''Ibrly? perlindungan Allah pasti ikan auiuog, sehingga uruse: ,_wakilkan kepada Allah dun ,.ruhk* seutuhnya kepada_), .berkata: Musa menja**ab;,,Sekali_kati tidak ctkct,i ,

Dalam hal menitipkan r_rrusan kepada Allah dengafl Cri: r:__ ,..*ikepadanya. Dia berfirrn a.n: Atatrcirptrir), .vang t)tenry)(t.hc: .orang vc'tg crarant kesuritan apabila ia ierrtia ke.i,,'/rt t:; _..,#menghilongkan kesusaltan io,, yrrg,"""ir,ltiiirr"ko*r, ftrr_
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I
I
I

Apabila kamu ditirnpa bahal,cr di latttctn, t-1:scq)a hilangtah siapa yangkamtt sertt kecuali Dnr. teS at_isra. 171; 671
Allah adalah wakil bagi seru.u-h makhruk-Nya hingga yan-e katirsekalipun. untuk itu ditemukan orang kafir saat ,.,:.piiriit"ta: ..oh rnvGod" karena pada saat itu dia tidak d-apat mendustakan diri.Bila benar bahwa Alrah adalah pencipta segara sesuatu, maka benarjuga balrwa Dio rnertelihara segalo rnrrr,tr,.Buktinva. sering diternukanpetani yang menanam dan ,rirur"ut tanamann\,a. nanlun menjera,_epanen, ia musnah dir:l1r.g trama. Siapa l ang ;;r;iril'k;;; iru sernual)Apakah. musuhnya? Tidak, tapi kepunahan itr: berasal dari A1lah.Kepunahan itu walaupun tertihat buruk tapi ia adalah kebaikan ciari sisiyang lain. ^!uqrr\(r

I

I

I

I

I

t

Selama Dia Maha pencipta maka Dia adalah
sesuatu. Oleh karena itu, Dia pasti pemilik laneit danAllah berfrrman:***

(QS az-Zumar [39]: 63)

.,--(., W O1V "*-.Ji5 r- ?Ai l_6 A
."_n- -- t .< ii .r) 7 . | .,
I ..,L=&)l;.tg:Jjlnrrl

. 
Kepunyaan-lvvara h kunc.i-kunci (perbencraharactn) rargit danbumi. Orang-orang ))ang kaJir teriadap ayat_avat At'io,t7'r,n,nt o

itu I ah orang_ot on g ycmg nterLtgi.

Alquran diturunkan dalam bahasa Arab yang beredar pada saat:urunnya. walau pun demikian di daran.r Arquran ,Jraupul r.u,J-r.li" o"afaz-lafaz bahasa Farsi, Habasiirah dan Romawi. Lafaz_Iafazini tidak:rrenodai keberadaan Alquran yang bahasa Arab itu, karena lafaz-lafaz'tLr masuk ke daram bahasa AraL sebelr- atqu.ur"ol*rrtan danr3n-qsa Arab telah r,enggunakan istilah itu serta telah mengenarnya,::hrngga telah menjadi bagian dari bahasa Arab itu sendiri.Di antara kata-kata itu adarah kata maqarid seperti pada ayatdi atas.l'1'q1Jj9. adalah jamak dari kata n iqta-)' ^r*iriiti,;&" adarah:.:miliki dan mengarur, menjaga dan _..;il";;'n;il;';;rt di atas--'ng?fl dernikian adalah. hanya Arah yang memiriki rangit dan bumi.l,: ,emiliki kuasa mutlak untuk -.rgurr. apa yang terjadi di antara, -Jl].:y.o, Dia yang menjaga da, -"rn"f;hu.uryu.Inilalr qayl'um/mengatLu' secara bertemsan yang dimiriki Allah agar

Pemelihara segala
bumi. Selanjutnya
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setiap sesuatu dari makhluk-Nya tetap menjalankan visi dan misinya.

Allah telah menciptakan Adam dari tiada, dan memberi kelangsungan

hidup kepadanya. Dia juga menetapkan syariat, kemudian Dia tidak

meninggalkan alam raya ini berjalan begitu saja tanpa pengawasannya,

sebagaimana tuduhan sebagian filosof. Yang benar adalah Allah masih

tetap mengatur makhluk ciptaan-Nya, dan Dia tidak pernah

melupakannya rvalau sedetik pun. Sesrrngguhry:a Allah menahan langit
dan bun'ti supot)o jangan len,v-ctp; dan su'tgguh iika keduan,va akan

lenyap tidak ada seorang pttn vang clopcrt menahan kedttanya selain

Allah. (QS Fathir [3s]: a1)
Usman bin Affan pernah berlanya tentang makna ayat utama yang

kita kaji. Nabi Muhammad Saw berkata: "Wahai ibn Affan, tidak
pemah seorang pun berlanya hal ini sebelum kamu. Arti dari ayat itu
adalah Tiada tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, Mahasuci Allah dan

segala puji baginya, saya memohon ampun kepada Allah yang

Mahaagung, tiada daya dan upaya kecr-rali dengan Allah yang

Mahaagung, Dia Mahaawal dan Mahaakhir, Maha Mengetahui yang

tampak dan tersembunyi, segala kebaikan ada pada-Nya, Maha

Menghidupkan dan Mematikan, Dia Maha Berkuasa atas segala

sesuatu." (HR'Uqaili)
Demikianlah Nabi Muhammad menafsirkan kepemilikan Allah di

langit dan bumi dalam bentuk kalimat zikir, seakan-akan seluruh alam

rayaberzlkir dengan mengucapkan kalimat keimanan ini.
Ringkas dari firman-Nya: Kepunyaan-l'lyolah knnci-ktrnci

(perbendaharaan) langit dan bumi, terjadi karena Dia memiliki
kekuasaan dalam penciptaan dan mengatur terus menerus.

Orang-orang yang kaJir terhadap oyat-ayat Allah, mereka itulah
orang-orang yang merugi, baik maksud ayat di sini adalah ayat kuasa

Allah yang terbentang di alam raya ini, atau mukjizat rasul atau ayat

suci Alcluran yang berisikan tentang hukum. Bila mereka angkuh dan

sombong hingga tidak melihat kuasa Allah. tidak mengakui kerasulan

para rasul atau tidak mau melaksanakan pesan Alquran, maka mereka

pasti berada dalam posisi orang-orang yang merugi. Karena mereka

lebih memilih kelezatan syahwat yang bersifat sementara dari pada

nikmat surga yang kekal dan abadi.***
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GAMBARAN TENTANG KEKUASAAN ALLAH DI HARI
KIAMAT
Peringatan agar Menjauhi Kemusyrikan

(QS az-Zumar [39]: 64)

+@; sM$)5_q^V 4t';1; i,
Katakanlah. "Maka apakah kantu men,uruh aku ntenyentbalt
selain Allah, hai orang-orang t.ang tidak berpengetahuan?,'

Masih ingat tentang kaum kafir Mekah saat melawan Rasulullah dan
menentang agama Islam. walau pun demikian ajaran Islam masih
menyebar dan pengikutnya bertambah, hingga akhirnya mereka
memohon kepada Nabi Muhammad untuk bernegosiaii. Mereka
berkata: "wahai Muhammad, kamu menyembah tuhan-tuhan kami satn
tahun, kami akan menyembah Tuhanmu satu tahun.,'

Allah menjawab dengan memerintahkan kepada Nabi Muhammad
untuk berkata: "qul,katakanlah, apakah kamtt Henlturuth aku
menltembah selain Allah, hai orang-orang yattg tirlak berpengetahuan?

Pertanyaan ini bernada ketidak percayaan dan keanehan.
Maksudnya, apakah kalian menginginkan dariku untuk menyembah
berhala padahal saya utusan Tuhan!? Hal itu mustahil dan tidakpemah
mungkin terjadi. Pemyataan ini juga menegaskan bahwa menyembah
patung dan berhala atau menyembah apa saja selain Allah adalah tidak
logis menurut akal pikiran. Karena ibadah -sebagaimana telah kita
sebutkan- adalah ketaatan harnba kepada yang disembah. Sedangkan
patung tidak memiliki manhaj yang harus ditaati dan tidak boleh
dilanggar.

oleh karena itu Allah menyifati manusia yang menyembah berhala
dengan bodoh. Hai orang-orong ,tang ticrak birpengetahuan. perlu
untuk dibedakan antara jahil dengan ummi. ummi,httta htu.uf lebih
mulia dari jahil/bodoh. ummi tidak memiliki pengetahuan sama sekali
hingga mudah untuk diisi dengan pengetahru, yurg benar. Sedangkan
jahil adalah orang yang memiliki pengetahuan tapi pengetahuan itu
salah dan berbeda dengan pengetahuan yang sebenarnya. reum dari itu.
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dia tetap bertahan untuk memegang pengetahuan yang salah itu.
Oleh karena itu, dalam meluruskan pemahaman orang jahil ini

diperlukan dobel dan ekstra kerja. Pertama kali pengetahuan yang salah

dikeluarkan dari dalam otaknya. lalu dimasukkan pengetahuan yang

benar. Allah sekctli-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hctti

dalam rongganya. (QS al-Alzab 133l: a)

Alasannya, satu ruangan tidak mungkin diisi kecuali oleh satu

benda. Contohnya, bila kita masukkan air ke dalam botol, akan terlihat
gelembung udara ke luar darinya. Begitu juga dengan pengetahuan

manusia. Masalah ini telah dikenal oleh filosof, bahkan anak kecil.
Tidakkah kita melihat balita yang duduk di samping ayahnya, bila
saudaranya ingin duduk di samping ayahnya. maka dia pun akan berdiri
dan mempersilakan adiknya duduk. Mengapa demikian? Karena dia
tahu bahwa satu tempat tidak akan diisi kecuali oleh satu benda.

Disifatkan kaum kafir dengan jahil karena mereka beriman dengan

keimanan yang salah, dan keimanan yang salah itu dipegang sekuat

tenaga serta dipertahankan mati-matian. Sangat sukar untuk
menggoyang keimanan dan pendirian mereka yang salah itu. Kejahilan
mana yang lebih dahsyat dari kejahilan manusia dalam menyembah
patung dan berhala! ?x **

(QS az-Zumar [39]: 65)

z )zz
dl}.P

.LT.;4;KA

,,A." - .7?z i,),2-,,.
: U*;9t;r;);$3y

Sesungguhnya telah diwahyukan kepadarnu dan kepada (nabi-
nabi) yang sebelummu: "Jika kamu mempersektrtukan (Tuhan),

niscaya okan hapuslah amalmu dan tentttlah kamn termasuk
orang-orang yang merugi. "

Ayat ini menjelaskan alasan pertanyaan nabi di atas. Ar1in1a.

bagaimana mungkin kalian menyuruh saya untuk menyembah berhala.

sedangkan saya adalah utusan Tuhan. Saya telah mendapat wahyu da:
Allah, sebagaimana Dia telah memberi wahyr kepada rasul-rasu,

sebelum saya.

Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapusi,;

amalmu dan tentulah kamu termasuk ot'attg-orang yang mertt':
Penggalan ayat ini mempertegas kemustahilan Nabi Muhammj-
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men\embah tuhan-tuhan mereka. sebagai iawaban atas tawaran mereka:

"Kamu m enyemb ah tuhan -tuhan kami s atu ta)run.-'
Kepada (nabi-nabi) _yang sebelulluiltt, setiap nabi pasti dihadapkan

lrlsun petkata sepertt'mi tapt apakali 4ogts para rasul nenyekutukan
Tuhan!? Kalau benar mereka menyekutukun trt u, tentu mereka berada
dalam keadaan yang merugi.

- 
Berdasarkan ayat di atas jika seseorang menyekutukan A[ah, maka

terhapuslah semua amal baik. rusak dan t iturg tanpa memiliki nilai.Akhirnya dia pun mengalami keru-sran. Daram dunia bisnis dikenal
makna rugi dengan istilah berkura.-enva modar. Begitu juga mukmin,remiliki iman sebagai rnodal darair iehidupan rrri reioigangannya
menjadi beruntung karena iman dan amal sareh yang dilakukannya didunia sangat sedikit dan terbatas. sementara barasannva di akhirat
banyak dan tidak terbara_s.- Inilah perdaganga, y""; ;;;untungkan.
sesunggtrhryta akl'Lirut iturah yang s-ebeno,.u,i keiidtlpan. kZratt mereka
mengetahti. (QS al-'Ankabr:rt [29]: 64;*x*

(QS az-Zumar [39]: 66)

@ iSgi<,;3Jr;G6iS
Karena itu, maka hencrakrah Ailah saja kamu sembcth cran

h e n d akl a h kam u t er m a s tt k o r a n g _ o r an g y an g b e r s.r_ttktt r.

Kata balltetapi adarah meniadakan ucapan sebelumnya dengan
menetapkan ucapan sesudahnya. Maknanya. lupakan dan iinggarlan
ajakan kalian untuk menyembah tuhan-tuhan, serta jangan ad,a
keinginan untuk condong kepadanya, tetapi hencraktah Ailah saja kantu
sernbah- Agar ketauhidan itu merupakan pengkhususan (kepada Ailah)
dan terlihat jelas maka redaksr itu dlmulaidarl objek yaitu kata ,.Allah,,

$1lanly1kan 
dengan predikat. Hanya penyembahan kepada N\\ah serrrta,\\ra \a\ukan brfuan_ kepada yang iuirr,',ya. Har senada dapat dilihat

dalam : H a n.v a k e p a d a E n gk a t i t u t t7 a n t i me nyembalt . t eS o\- Ftrr\s(\\\.\\
:) "\\'\)\\N\' \S>fX- f.

uft:: tt ; F) hentlaklah kannt ternta.suk orang_orang langbersyukur' Bersyukur kepada Alrah. atas_ hidayah dan taufik-Nya.Menyembah Allah yang tr,Gna Esa adalah ,it,"ri,rrgirrru, disyukuri.manusia juga perlu 
.mensy'ukuri nikrnat-nik"r;, ;;; tetah diberikan-Nya' Jika dia pandai *L,r.yot *r nikmat *ut u iit*ar_nik,rat itu
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merupakan media/sarana untuk menghantarkannya kepada nikmat
akhirat yang kekal dan abadi.

Peraturan dan syariat yang Allah tetapkan kepada manusia
berdampak positif bagi pelakunya tidak saja di akhirat tapi juga di
dunia. Seluruh amal yang dilakukan hamba tidak sedikit pun bermanfaat
bagi Tuhan. Ketaatan tidak menambah kekuasaan-Nya dan kemaksiatan
tidak menghancurkan kekuasaan-Nya. Di sisi lain, Allah Maha Pengasih
dan Maha Penyayang kepada makhluk-Nya, Dia sangat menginginkan
agar semua manusia terhindar dari siksa neraka dan selamat
daripadanya. Ketahuilah wahai manusia bahwa Tuhanmu itu mencintai
dan menyayangimu, Dia ingin kamu selamat dan berjaya karena kamu
hamba dan hasil ciptaan-Nya. Bukankah setiap produsen menginginkan
yang terbaik dari hasil produksinya suatu yang terbaik dan tetap dalam
keadaan prima!?***

Beberapa Peristiwa yang Teriadi Pada Hari Kiamat
(QS az-Zumar [39]: 67)

)Sii i-e,LLJi-' ta=; .bl,ftS .,2i G- ii V:i (J\r-
- ).2.t..2 1z1z jI,- .l i . . l) .a f- ) z z (1(,

Y O;-r ll! Jjr^,: ;4b-J, .^;4 rs-_b.-:ri-:rt .

Mereka tidak ntengagttngkan Allah dengan pengagLtngan yang
s emestinya padahal bumi selurtthnya dalam genggaman-l{ya

pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-l{,va.
Mahastrci Ttthan dan Maha Tinggi Dia dari apo ))culg merekcr

persekutttkan.

l:U '* rtt titij 6j mereka tidak mengagtrngkan Allah dertg,;

pengaglttlgan yang semestinya malah mereka menyekutukan Tuha:-
Menyekutukan Allah terjadi karena ada rasa kurang hormat dan perca'.,

kepada kekuasaan Allah. Mereka telah rnelakukan itu, '^bp r'*. -c.-
,iq' 7'y-padahat bumi seluruhnya dalam genggaman-l{ya paclct i. ,

kiamat. Bagaimana mereka dapat menyekutukan Allah!? Apakah ka.i.,
melupakan kekuasaan Tuhanl? Kalian pasti akan melihat akibat ;,:
perbuatan itu di akhirat kelak.

Padahal bwni seltrruhnya dalam genggaman-|'lya pada hari ki.;" .

makna genggaman di sini adalah menguasainya secara penuh hr:--:.-

604



AZ-ZuMAr 3e.luz21

tidak ada satu pun yang lepas darinya. Ucapan di atas tidak dipahami
bahwa Allah memiliki tangan yang dapat menggenggalnnya, tapi ini
merupakan bahasa kiasan. Sepertr un_ekapan yang sering beredar di
antara kita, bahwa polisi telah menan_ekap penjahat, hingga dia berada
di bawah pantauan polisi dan tidak dapat lagi bergerak secara leluasa.
Telah kita jelaskan bahwa, brla disebutkan Allah dan sifat-Nya
menyerupai hamba-Nya, maka arnbillah ia dalam bingkai: Tidak ada
sesuatu pun yang serupa clengctrt Dia. (QS asi-S1urA [:12]: 11)

Kalirnat bttmi selw'uhnt'cr adalah burri ren-rpat kita berpijak dan
planet-planet lain baik yang berada di gugusan birra sakti. .,lltohlah
yang menciptakan tuf uh longit dort seperti itu pulo bumi. Perirttah _ lloh
berlaktr padan,va, agor komu mengetohui balnrctscun.cr _1llah l.[oha
Kuasa ata,s segalct sesltotlt. (QS at-ThalAq [65]: i2) Atar_rpun di luar
gugusan itu. Dia Mahakuasa ntengumpulkan semucul.t.o apabila
dikehendaki-N1,o. (QS asy-S1urd 142): 29)

*, UJ"_#",>rylt, langit digtlung clengcut tangctn kanan-Nya,

digulung berkat kekuasaan-Nya. Disebut kanan karena kanan adalah
sumber kekuatan dan ialah anggota tubuh yang lebih aktif dibandingkan
kiri. Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pentimpin
nterekct): "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari
kanan". (QS ash-Shaf{6t [37]: 28)

Pendapat yang lain mengatakan bahwa benda yang dimaksud
bukanlah bumi tempat manusia menetap di dalamnya. Tapi bumi di
akhirat, karena Allah berfirman: (Taitu) pada hari lketika) btmi diganti
dengan bttmi yang lain clan (demikian pula) langit. (eS IbrAhim [14]:
48)

Bumi di dunia adalah bumi kerja. membanting tulang, hidup dan
mati di dalamnya. Sementara bumi akhirat adalah bumi yang terjadi
berkat kuasa Allah secara mutlak. Di akhirat manusia tidak perlu
menanam agar dapat memanen dan memakan hasilnya. Makan dan
minum terjadi saat manusia menginginkan makan dan minum. Apa yang
diimpikan dan terbesit di dalam hati secara otomatis datang dan tersedia.
Begitu juga dengan langit di dunia terjadi hujan berkat proses sinar
matahari. Adapun di akhirat tidak ada hujan, matahari dan bulan. Burni
akhirat disinari dengan cahaya Tuhan.

Ayat ini ditutup dengan ai * W j*, ),:vi.) Mahastpi Tuhan clon

Mahatinggi Dia dari opa yang mereka persekutukan. Ini merupakan
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perintah agar muslim mengucapkan subhdn'lldh, yaitu' flreoSltct:.:-
Allah dari persamaan Dia dengan makhluk dalam perk: ,

menggenggam dan menggulung. Dengan memahaminya dalam bin:,,,
Tidak ada sesuatu pLtn yang serupa dengan Dia. (QS asy-Sy'Ltra --
11) Seorang muslim juga mensucikan Allah dari apa yang dika::. --
oleh kaum musyrik.***

(QS az-Zumar [39]: 68)

Ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di I
bumi kecuali siapa yang dikehendaki Atlah. Kemudian ditiup I

sangkakala itu sekali lagi, maka tibaliba mereka berdii I
menunggu (putusannya masing-masing). I

Setelah Allah membahas tentang perkara akidah, janji bagi yanga
dan ancaman bagi yang maksiat,pada ayat ini Dia ingin membicar{
kepada kita tentang akhirat sebagai tempat balasan atas segala {
manusia di dunia. Di dunia terjadi kehidupan dan kematian I
kebangkitan tidak terjadi kecuali seluruh makhluk mati agar dI
dibangkitkan. Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin I
kebangkitan sementara masih terdapat makhluk yang belum mati!?fl
karena itu, di sini dikaji tentang tiupan sangkakala. Tiupan rni mfl
'"Ti ilffif :#:f, t'iifl #Xl,:,?Tilf o"rmat yang,,uuu **l
pelakunya. Hadis Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa pehfl

;il?i,ffi f 'Iffn",#,:i:3}'ffi l'":#^Il,ffill:tr"HEil

- - )z

a-Au-i t"pU 
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maka matilah siapa yang cli langit dan di bumi.
Kata ,sha'iqa dapat diartikan dalam dua makna. pertama. Sha'iqa

dalam arti plrnah dan rnati. ll[ako biorkcnlah mereka hingga merekct
menennti hari (yang dijanjikurt kepada) ntereka ,vang pada hari ittt
mereka dibinasakan, (QS at-Thur [52]: ,15) Kedua, dalam arti pingsan
atau hilang ingatan. Tepatnya. saat Nabi Musa berdoa.. ,,ya Tuhanktt,
nampakkcutlah (diri Engkau) kepucluht ogar aku dapat melihat kepada
Engkau". Ttrhan berfirntcut: "Kontu sekali-koli ticlok sanggup ntelihat-
Kzz. (QS al-A'rdf [7]: 1a3) Ini trdak bermakna bahrva Tuhan tidak dapat
dilihat, tapi sebenarnva manusia pada saat ini di antaranva Nabi Musa
tidak mampLr meHhat. Boleh jadi nanti di akhirat kondisi berbeda
sehingga manusia dapat melihat Tuhan.

Brla manusia dapat menciptakan alat bantu penglihatan sehingga
orang yang sebelumnya memiliki mata yan-q minus pada saat itu
menjadi normal, maka Tuhan lebih kuasa untuk membuat rnanusia dapat
melihat zat-Nya yang sebelumnya tidak dapat dilihat.

Allah menjawab permintaan Nabi Musa: Tetapi lihatlah ke brkit itu,
maka.jika ia tetop di tempcrtnya (.sebagoi sediakala) niscaya kamu dapat
melihctt-Ku " (QS al-A'rAf l7l: ru3) Jawaban ini diperlegas lagi dengan
bukti nyata: Tutkala Tuhannva rnenantpakkan cliri kepada gtmung itu,
dijadikannya gltnutlg itu hanctrr luluh dcm Musct pun jatuh pingscm.
Maka setelah Musa sadar kenrbali. dia berkata; "Mahasuci Engkatr,
aku bertattbat kepoda Engkau dan aktr orcmg t ang pertamo-ta,ta
beriman." (QS al-A'rAf l7l 1a3) Seakan-akan Allah berkata kepacla
Nabi Musa: "Bila kamu sfta'iqa /pingsan saat melihat gunung yang
ditambakkan zat Allah padanya, bagaimana pula bila kamu langsung
melihat Allah!?"

Kecuali siapa yang dikehendcLki Allah untuk ttdak sha'iqctirtati.
Kehendak ini bersifat sementara, karena siapa saja yang tidak mati pada
tiupan pertama rnaka dia juga akan mati sesudah itt. Zat yang terakhir
kali mati adalah malaikat mati, tepatnya ketika Allah berkata: "Matilah
kamu wahai malaikat mati." maka dia pun mati, setelah itu dia pun
hidup kembafi tanpa akhir.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dikehendaki Allah untuk
tidak mati pada tiupan pertama adaiah malaikat Jibril, Mikail, rzrall dan
Israfil. Dalam hadis disebutkan juga bahwa Nabi Musa termasuk orang
yang dikecualikan dari kematian pada tiupan pertama. Alasannya, nabi
berkata: "Saat tiupan kedua terjadi, saya pun siuman dan telah
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menemukan saudaraku Musa telah siuman sebelumku, atau boleh jadl

dia tidak mati dalam tiupan pet1ama."

Nabi Musa tidak mati atau mati tapi manusia pertatna yang siunran

dan bangkit, kenapa ini dapat terjadi? Jawabannya karena dia telah

pingsan di dunia saat Tuhan menampakkan zat-Nya pada gunung

Dengan kehendak Allah, Dia menilai pingsan itu sebagai satu bagian.

sehingga saat tiupan sangkakala dia mendapat keringanan.
. , I .' , i ,efi + gi ; kemudian ditiup sangkakala ihr sekali lagi, ini adalal-

tiupan kebangkitan. Tiupan kedua ini membangkitkan setiap manus3-

dari kuburnya. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka ke lu;;'

dengan segera dari kubtu'nya (menuju) kepada Tuhan mereka. (QS \ :
Sin [36]: 51)

'.'i;-E- iW e 1i9 maka tiba-tiba mereka berdiri meruolg..

(putus-nny t mhing-masing). Yanzhtrrfin dapat diartikan dens::.
yantazhirun/menttnggu apa yafig akan menimpa diri mereka. at: -
mereka yanzhurirn/melihat apa yalg terjadi di sekitar mereka d"'
peristiwa yang membuat mata membelalak.

Da1amayat1aindikisahkan:Dan(cllangkahngerinta),
sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosct

menundukkan kepalanya di hadapan Tuhanry;a, (mereka berkatal. - -

Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembctliko'. -

kami (ke dunia), kami akan ntengerjakan atnal saleh, sesunggtti '' -

kami adalah orang-orangltangyakau ". (QS as-Sajdah 132): 12) Ava:.
merupakan ayat satu-satunya yang dimulai melihat dari mender:'
Mengapa? Karena peristiwa terjadi di akhirat ketika dibangkr:, '
manusia dari kubur.

Dengan ditiupkan sangkakala kedua mulaikan terjadi peris:

kiamat, pada saat itu kondisi kafir begitu ciut dan kecut. Pada sa.: --
mereka merasa janJi Allah itu benar dan apa yang mereka dus:.r -

adalah salah. Apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (keni;-
(QS ash-ShaffAt [37]: 17) Jadi, Mahabenar Allah dalam setiap ap.r : :
Dia ucapkan, baik terkait dengan berita tiupan pertama, keban':,- :
dari kubur, hisab dan balasan, yang terkait dengan ayat ini. Ce1ak, -;
kecewalah kaum kafir yang mendustakan apa yang -- tr
sampaikan.***
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(QS az-Zumar [39]: 69-70)

1',-4.ti, < "1.ri*,-\y;ty ryu,.ts$5Eit gi:V', i-?:\\ *;S
{VYe' k*;;:r 5;fr *;}6\;; -+;' vi v 

C 5i;;i q',1\i;
Terang benderanglalt btrnti (padcutg ntctJt.st'ctr) clertgctrt cctltcrt'ct

(keadilan) Tuhannt'cr ; clatt diberikartloh buku (perhitutgan

perbuatan masittg-ntasingl clun diclatangkcrnlah puro nabi clatt

saksi-saksi dan diberi keputttscut di antcu'ct mereka dengan aclil,

sedang mereka ticlak dirugikcm. Disempttrnakan bctgi tiap-tiap

iiwa (balasan) apa -,-ang telah dikerjakannya dan Dia lebih

rnengetahtti apo yang mereka keriakan.

Ayat ini menceritakan tentang peristiwa selanjutnya, yaitu kondisi di

akhirat. Pada saat itu bumi bukan lagi seperti bumi kita berpijak saat ini,
langit bukan lagi langit yang melindungi kita saat ini. Di dunia ini kita

hidup di dalam bumi dengan sinar matahari, di akhirat kita menemukan

bumi itu sendiri memancarkan sinar, seakan-akan bumi itu memilih
sinar, karena demikian adanya, maka bumi tidak memerlukan lagi sinar

matahari.
Hal ini tidak perlu diragukan, karena akhirat adalah alam yang tidak

pernah dilihat oleh mata. terdengar oleh telinga dan tidak pernah pula

terbersit di dalam hati manusia. Mereka tidak merasakan di dalamnya
(teriknya) matahori dan tidak pula dingin yang bersongatan. (QS a1-

Insfln [76]: 13) Bila kehidupan dunia tidak lepas dari hukum sebab

akibat, seperti matahari bersinar agar bumi terang dan malam kita
temukan cahaya rembulan, adapun di akhirat manusia tidak hidup

berdasarkan hukum sebab akibat, tapi berdasarkan pada MusabiblAllah
Pencipta sebab. Di akhirat manusia tidak perlu menanam agar dapat

makan, tidak perlu sinar matahari agar menjadi terang.

Sebagaimana bumi dan langit berganti dan berubah, begitu juga

halnya dengan kondisi manusia juga berubah, yang disesuaikan dengan

akhirat. Di akhirat manusia makan tapi tidak buang hajat, manusia hidup

tapi tidak mengalami ketuaan.
Ketika bumi bersinar berdasarkan cahaya Tuhan terlihat sinar itu

terang benderang tanpa diketahui dari mana sumber sinarnya. Peristiwa

ini sekarang dapat dengan mudah dilihat, karena penerangan di zaman
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modern dilakukan dengan meletakkan banyak lampu di tempal
tersembunyi sehingga yang terlihat hanya sinar tanpa lampu-lampu
Tujuannya agar mata tidak sakit saat melihat sumber sinar itu. Peristiwr
ini juga dapat dilihat pada sinar matahari yang menyinari ruangan tanpr
terlihat matahari sec ara langsun g.

Allah menerangkan bagaimana Dia menerangkan langit dan bumi
Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaa
cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang t
dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca ii
seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, y4
dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yainl
pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan fi
pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hafi
menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di aias ,otaf
(berlapis-lap,r, (QS an-Nflr pal:35) I

Sebagaimana Dia menerangkan dunia dengan sinar materi-Nya agl
manusia tidak terbentur atau membentur sesuatu di kegelapao, bql
juga Dia menerangkan dunia dengan sinar rohani-Nya yang menj{
nilai dan moral, agar tidak terbentur dengan kezaliman dan peninda{
Inilah cahaya wahyu atau nilai atau maknawi yang menerangkan {
sanubari, dan mendisiplinkan gerak kehidupan dalam perjalananrya- !

Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperindA
untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waHu {
dan walctu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan it"i pun*go;l
':!;r::;':);'"!,!""'l;;!;';:#:;il:;:;"1/:!'f ;;!fr?"ffi"fl
'#K,11;i?;1r{n' hari itu) hati dan pengtihatan menjadi s"""o"s-l

Ambillah cahayamaknawi Tuhan di rumah Allah, niscaya kitel
ketemu dengan-Nya. Pertemuan itu akan menambah cahaya diri I
mx*fi #TffiIif"if ,lilftffi uruT#l??,,,"h,Hl
menerangkan bahwa cahaya nilai lebih tinggi dari cahaya til
Buktinya, manusia yang buta masih dapat berjalan dan rnelaksrl
aktivrtas kehidupannya, namun bila seseorang kehilan_g,,
maknawi, atau buta matahati maka dia tidak akan pemah menl-efl
gerak hidupnya menuju kepada kebenaran. Untuk itu Allah m{
ayat itu dengan: Cahaya di atas cahaya (her.lopis-t-;: - 

".ln*
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me_mbimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki. (eS an_
Nfir [24]: 35)

Setelah bumi bersinar dengan cahaya Tuhan .rry, q,:,
dib erikanl ah buku (p erhitm gcrn p er b uatart m a s ing-masing). p ad,a ayat
yang lain dijelaskan penafsiran penggalan ayat inil DitemEiantah kitab,
lalu kamu akan melihat-orang-ora,rg r*g iersarah ketaktttan terhocrap
apct yang (tertulis) di dalamnyo, dcm ntet.ekct berkata; ,,Aduhai 

celalra
kami' kitab apakalt ini .vang'ticrak ntenittggctrkan yang kecil dan ticrak
(pula) yang besar, melajnkan ia ntencatat semaan)/a,. dan mereka dapatiapa yang telah mereka ketjakon acla (tertLrlis). Tultanntt.t tidak
menganiaya seorang jua pun. " (eS al_Kahli Il g]: a9)

Telah diketahui bersama bahwa ayat-ayat suci Alquran serng
menafsirkan satu dengan yang lain. Kiiab aiau buku yang dimaksud
pada ayat ini adalah buku catatan yang berisikan tentan! ,.iiup amalan
manusia. Dan tiap-tiap manusia itu terah Kami 

-tetapkan 
antar

perbuatannya (sebagaintona terupn1'a karttng) patra khlrnya. D,nKami keluarkctn bagin.v-a pacra hari kictiat sebttah kitab yatlg
dijttmpairyta terbuka. "Bacarah kitabmu, cttkuprah dirimu sendiri pada
waktl ini sebagai penghisab terhadapmu,,(aS al_IsrA, ll7): B_U)

Buku ini adalah buku yang terjamin kebenarannyu, kur.ru ia dituris
oleh malaikat yang tepercaya. yang mulia (cli siii'Allah) dan vangmencatot (pekerjaanmtt itu), mereka ntengetahui apa 

'yang 
kami

kerjakan (QS al-InfithAr [82]: 1l-12) Tiadi sttatu ucapo, pun yr,rg
dittcapkannya melainkan acra di ttekatnya mctraikat pL,rgor"o, yrrrg
selaltt hadir. (QS eaf [50]:lg) Buku ini bukan ,,.-puti, berisikan
tentang ilmu Allah semata, karena ilmu Ailah adalah taram dari sisi_Nya, buku ini adalah buku yang tertulis dan dapat dibaca oreh
p,emiliknya yang memaparkan dengan rinci setiap u,rroi brik cian burr-rk.
untuk itu saat penjahat membaca buku catatannya dia pun merinding
ketakutan, karena semua kejahatannya terluris ren-ekap, tanpa ada yang
terlewatkan baik kecil ataupun besar.

Setelah semua manusia mendapatkan buku catatannya,
dihadapkanlah para rasur untuk mempertegas bahrva mereka telah
menyampaikan pesan Tuhan. ,t45t, 4ur rqi cliclatangkanlnh para
nabi dan saksi-saksi. pada ayat yang rain drjelaskan: (rngatrcth), hari criwaktu Allah mengumpurkan pa'ra iasur, titu ,quan'b"7t,i1,o (kepada
mereka), "Apa jawoban kauntmu terhaclap (sertran) mtt,.,.. para ras,l
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menjawab; "Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu). (QS al-MAid"r

[s]: 109)
Syuhada/saksi-saksi dapat diartikan dengan ulama, karena mere

adalah pewaris kenabian. Para ulama ini bersaksi bahwa mereka te-

menyampaikan pesan kepada masyarakat dan umat. Merupa''
kemuliaan umat Muhammad dibandingkan umat-umat terdahulu ad;--

keberadaan ulama, ulama adalah perpanjangan tangan dari \
Muhammad Saw.

Atan syuhada/sctksi-saksi afitnya adalah pejuang yang u'ata:

medan tempur demi menegakkan jalan Allah. Mereka juga tnerr::

kesaksian karena kedudukan mulia yang mereka miliki. Kemultaa:- -

didapat karena pengorbanan jiwa dan raga yang mereka lahlrr{
Mereka tidak punya pilihan kecuali menang atat matr. Kalau bulal
keyakinannya yang teguh kepada Allah dan Dia yang akan memba{
tentu mereka tidak mau keluar pefang. Allah berfirman tentang quq
Janganlah kamu mengira bahia oroig-ororg yang gugur di jalan AQ
itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendQ
rezeki. (QS 'AU ImrAn [3]: 169) |

Ada yang mengingkari ayat ini dengan berkata: "Buktinya k l
kuburan mereka digali ulang tidak ditemukan kehidupan di dalamu5{
Dijawab: "Renungi ayat rni dan baca secara teliti, akan didapati b"l1!
mereka hidup di sisi Tuhan mereka, bukan di sisi manusia." I

Kesaksian tidak berhenti sampai di sini, setelah malaikar hl
catatan, nabi, ulama dan pejuang bersaksi, kesaksian merambah k{

n?fil:,hw:;;?{:;:;#*';":#f ;#'#y:u"I*:.r.::.:#'il
mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. (QS Ya Sfu il
65) Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka meniadi I

ifi,,Z1^ili^:i'&{1'",{,r,{;ff ,f it'\rT"'"ookeriakanto'?
Bagaimanapula anggota tubuh dapat bersaksi padahal ia ada*l

*lll,,H:H-1H""3:i;Ti[*]'ffi1ffi l;'*]ff ::x#,"I
atas kehendak manusia. Allah memerintahkan anggota tubuh *::-
atas seluruh yang dikehendaki manusia. Lisan harus pa:-:
mengucap syahadat atau kufur dan seterusnya. Selama di dur-, '-
tubuh suka atau tidak suka pasti patuh kepada kehendat :,-a

namun saat di akhirat tidak ada keinginan yang dipari:-- il
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, 'Kepunyaan siapakah keralaan pada hari ini?,,, Yang Maha Esa lagi Moha MengalahkaLr. (eS al_

i\'d*t tX ,"f ,lS 4): disempumakan bagi tiap_tiap
jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakcrr^'tt clcttt Dia lebih ntengetahui
apa yang mereka kerjakan. Allah rnenetapkan balasan bagi setiap
individu manusia dengan adil tanpa ada 1-,ang terzarimi. Dia tidak
menetapkan hukum berdasarkarl pesanan manusia. karena tidak ada
keinginan pada hari itu yang dapat rnenginten ensi. Semua keputusan
berada di tangan Allah, bila Dia berkehendak Dia dapat mengqisas
orang yang zalim atas kejahatannya terhadap orang yan_eierzalin-ii. ataubila Dia berkehendak Dia dapat meredai- orangi yar! t..rulimi dan
memaafkan orang yang menzalimi.

Atau ayat 70 ini dapat diarlikan dengan bila hamba merakukan
kebaikan dibalas Allah dengan kebaikan, bila merakukan kejahatan
dibalas Allah dengan kejahatan. * * *

(QS az-Zumar [39]: 71)

\iit4 til :,F r6.ii4 lygrc t.jji us

orang-orang kaJir dibatva ke neraka Jahctnnam berombtrtg-
rontbongan. Sehingga apabila mereka sampai ke rterakcr itu
dibukakanl ah pintu-pirtttmya dan berkatatih kepacra mereka

p e nj a g a -p e nj a ga n,v a ; " Ap a ka h b e lunt p e * a h cl ai a ng k ep a cl amu
rasul-rasul di antaramu 1.'ang mentbaiakan kepadaiu iyat-ayat

Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu ikon p"rti*rro,
dengan hari ini? " Mereka menjawab; "Benar (te[ah datang) ".

Tetapi telah posti berloku ketetapan azab terhaclap orang_orang
-vang kafir.

_ siqd/digiring dalambentuk pasif tanpa disebutkan siapa perakunya.
Dalam ayat lain disebutkan: Datanglah-tiap-tiap cliri, beisamcr clettgatt

keinginan Allah.
Keptutyaan Allah
Mu'min [a0]: 16)

jjli4=i 1,,'.t dii .

t/)/lk.yl
/ l/

L>i)te
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OIO SeOt'Utlg ltlLllUtKUl pettHBtt tttg Llutt 5L'ut(ttt,! ttt.,....- il
Qaf[50]:21)Siapape1akuyangmenggirin-utl-t-.:;..,
malaikat yang menggiring kafir ke neraka. Petrgt::. -- - --- *r
yang memerintahkan kepada yang diginng tl1ri-.: : - -- --' ' :Turfl*

pen\nggang kuda yang memednta\rkan kui,:. '- -- *-

"_:?lil"l#illikat 
memperlakukan kaum kafir rmn* .'

Hal ini isyarat bahwa malaikat Soileat 1r..:: '- , - -,":'lum

merasa risih dengan keberadaan mereka di ; - . - - 
- *- ii;

ingin segera mengenyahkan mereka segera i:: : -. - * - "r"u;

rasa kasihan dan rahmat. Tidakkah kita pem:,i' - . - - *-;
saat menangkap penjahat apa yan-u mercka l-...,-, -- :-lu
menyiksa dan menghinanya. karena .1-,, : - .illlr,

membahayakan rnasyarakat, di 111ana . - . '-,,,-.ru

mengenyahkannya. Dirnaklumkan bahst D--.-,: - - .ri

yang rnulia, tidak pemah melakukan kenr..,.,..-,- --'--:
di\arang Al1ah dan patuh dengan apa ) ang d.:.: - l;

Th0r [52]:13) Maknanya, mereka mendort,r-- ..: - , -'- ibx

rvalaupun mereka dalam keadaan terpaksa.
Malrna zumora artinya adalah jurttii tii. )- -',,ru,,

melawan manhaj Allah adalah satu kesatuan. (l:,.-_- - r --T:4ll
salat dalam satu kelornpok, yang en,sgan .r :* - -" :lrryffiloarar u4lorrr JoLLr r\9rvrrryur\, J4rt5 lrr<v<d1^

kelompok, pemakan riba adalah satu kelompok. -.:- - -.' r.*
pencuri, penzina, koruptor semuanya dikir:::-"-- -rtis

golongan dari mereka dengan saudaranra. l.l: :" - -r u'r{
bersama-sama dalam kelompok, dengan pem:,.: --:,- 1@

posisi paling depan. (Ingatlah) suotu hcu'i r_-..;.'. ,:!r,irrri

o""r,f !*:;7,,7;:!;:r;;'il#":;i{';}s},xi'f*rl
ttttturu merekct .v-utlg ,\otlgut durhuktt kt,t'.,. .

Petnurah. (QS Maryam [19]: 69) ilan Iu b"l,.; i,ilrr

Hcu'i Kicunat lalu memasukkan rnereka ke ,i.;..
sebttrttk-buruk tempat.vang didatarzgi. (QS Hr.t -

Keberadaan para pernimpin kaum kafir c-,. :-- --'."

berada di depan menunjukkan akan punahnr: 't.:t:i -'
datang setelah mereka ke neraka. Kalau pengrk.- -'r--.
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niscaya hati mereka masih menyimpan harapan, mereka menduga
kedatangan pemimpin akan menyelarnatkan mereka, tapi karena
pemimpin telah masuk terlebih dahulu maka semuanya sirna.

Ketika mereka telah berada di depan pintu neraka secara otomatis
pintn itu terbuka untuk mereka. t4tjti ,*,1 ti,lj+ ti1 up sehingga
ttpabila mereka sampai ke neraka itu dibtkakanrah. pinnt-pinttmyct,
kare,a keadaan pintu marah harus selaru berada daram keadaan terlutup,ia akan terbuka dalam keailaan darurat, berbeda dengan pr"r, .rrrrili
yang tetap terbuka. Ini semua merupakan rahmat Allail, ka.ena rahmat_
Nya lebih mendominasi murka_Nya.

Akhi, perjaranan penghuni ,ieraka iru teiah dituliskan Allah jauh_
-iauh hari untuk mereka, dan Dia juga telah rnengetahur ukhi. p.4ulurunini sejak pemulaan kehidupan manusia. Buktinl,a. baca firman Allah:Di -kala tlcrtang hori ittt, ticrak cttra seorcutg prtl t).ttg berbiccrrct,
melainkan clengan izin-Nya; ntaka cri antora merekct acro-yttrtg cerukadutt adu yang het'hahugia. Aclaptrn o,n,,g_o,.lu,,,i r'r,;;"rr,aku. rttttku(tempatnya) di dalam neraka, di crararnnyi *nrJko me'ngeruarkan clartrrtenarik na/hs (dengan nterintih). Mereka kekar di ctniomrry, ,veranta
dcla langit dan bumi, kecuari jika Tuhanntu menghencraki (yang rain).
sesungguhn-va Tuhanrnu Maha peraksana terhTtcrap apa yarg Dict
kehendaki. Adapun orang-orang yculg berbcthagia, iofi tuntpatnl:a diclalam surga mereka kekal cli rlaloni4,a s"lam-i atla langit clcm btmti,kecrrtli jiko TLtltortmtr mettghettclrtki t.t.artg luirt);.sebrtgtti karttrria yctttg
riocla puttts-ptttusnye. (eS Hud Il 1]: i05_10g)

Makna kekal dalam ayat ini adaiah menetap lama di satu tempat, ia,emiliki awal tapi tidak rnemiliki akhir. Bagi mukmin yurg taar maka
mereka langsung berada di surga, kaurn kafirlangslrng b..udi di neraka,
kedua-duanya kekal di daramnya selama-ramanya. Tapi rl*krnin yang
berlaku maksiat dan berurn beitaubat dari kernak.iutu.*1, aan belum
pr"rla diterima taubatnya, maka dia mendapatka, _eanja.a,r <iari apa yangdia lakukan. Dia akan masuk neraka sesuai d*gu, kehendak A[ah
kemudian dikeluarkan menuju surga, untuk itr-r keberaduunnyu di surgaberkurang dibandingkan dengan mukmin yang sejak awal masuk ke
dalam surga sejak awal.

. _Berkatalah kepada mereka penjaga_penjctganl,a, neraka: ,Apakalt

.'elttm pernalt datung kepurtimi 
"rasut-raiut' 

tti antaramu t.crlgi.rtembacakan kepadam, o))at-ayat Ttthanmtt clan mnmperingnttrr,,,i:epadantu akon pertemuan clengin hari ini?,'
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Pertanyaan ini menutup semua pintu alasan bagi mereka' Tuh:'-

tidak menyiksa mereka tanpa dasar hukum, telah dilakukan jauh-ja*:

hari Dia telah mengirim utusan, para rasul itu berasal dari goiong.,:

mereka, dari jenis manusia, dari bagian individu masyarakat r::.'
dikenal, tujuannya agar mudah dijadikan teladan.

Bersama para rasul terdapat argumentasi, bukti, janji dan ancalr-:*

untuk itu mereka tidak mampu untuk mengingkarinya, hingga t1t.t.'-.

menja\ab; "Benar (telah datang)". Jawaban mereka ini menJaru:-''':

semua argumentasi yang mereka miliki. Jadi, peringatan dini te r- :- -
neraka yang akan terjadi pada diri manusia di akhirat, melup;: --
kesempumaan pintu rahmat Allah kepada makhluk-Nya. Tidaktrrai: , *
juga melakukan peringatan kepada anak kita akibat malas b':''- '
dengan tidak naik kelas di akhir tahunl? Tujuannya agar mereka b,. ..

dan menghafal sedini mungkin.

J-rl\K\ ,* e(it 1A? * "4{1 rctapi telah pasti berlaktt ker;. '',- -'
azab terhaclap orang-orang yang kafir setelah peringatan dib::' ::

Ketetapan itu adalah Dan kalau Kami menghendaki niscal:a Kori. . ' -''
berikan kepada tiap-tiap iiwa petunjuk (bagi) nya, akatt tetol'' '- -t
tetaplah perkataan (ketetapan) daripadakt; "sesttngguhwo ui" ':/

penuhi neraka Jahannam ity dengan iin dan manusia bersttti';-, -'"- ;"

(QS as-Sajdah l32l: 13) Anehnya, manusia ketika masuk r';-'r;
melemparkan bahwa hal itu adalah takdir yang telah Tuhan t:i:r'' I'

Pemahaman mereka salah, dan telah kita bahas sebelumnya. .;r 'r-{

perbuatan manusia yang dinilai Allah berdasarkan pada k:''':-'r'
manusia itu sendiri. Maksud kalimat atau kata dalam ayat itu ac:,, -:.i
yang tertera pada as-sajdah l3 yang telah kita kutip di atas.xx-

(QS az-Zumar l39l:72)

't' O;4Ai ;*,4 WO*';i, .35i' -; i --;
Dikat akan (kep ada mereka) : " M asukilah p intu-pi n t r n'

Jahannam itu, sedang kamu kekal cli dalamnya". Mctkl
Jaharutam itulah seburuk-buruk tempat bagi orattg-or,i'

mewombongkan diri.

i"5Jjt "'F .t Jahannam itttlah sebttruk-bttrtft

orang-orarLg yang menyombongkan diri. Disifatkan orang

neraka khusus dengan menyombongkan diri karena apa '
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lakukan bersumber dari kesombongan kepada Tuhan pencipta mereka.Sungguh aneh b\\a manus\a meny-ombongkan {*\ kepa{a pencrpranga
yang te\ah menciptakan mereka dari tiada dan memberi segala fasilitasuntuk mereka. "-c

. .. lilu direnungi ayat ini akan terrihat bagaimana agungnya rahmatAllah, hingga terhadap kaum kafir sekali pun. 
^,;h 

Lasih tetapmembuka pintu harapan bagi kaum kafir dengan *u*k Islam. Iniisyarat selama mereka masih berada di dunia mak'a serama itu pura pintu
harapan itu tetap terbuka.

Pernyataan itu dapat dilihat dalam firman-Nya: ri;.i ;1.rJ6 kekat cri
dalamnya, tanpa kata obatlct/sercunct-ctrcuttottt,ct. Kata ai:bttdct untuk
neraka hanya terdapat pada dua a)rat. yaitu rli k+ 

-.rJE (eS al_Ahzdb
Q2l: 65) dan (eS al-Iin172l:23). sedangkan kara surga selalu dikaitkan
dengan abada/selanta-ramanya. Tentu rilu ini ,ugertirntrk mengharap
surga dan menghindar dari neraka.

Pada ayat ini disebutkan 'n:,6a gtji rsb.rt ,rorykilah pintu_pintu
neraka Jahannam itu, dengan kata pintu-pintu bukan langsung masukke dalam neraka, karena azab rangsung begitu terasa sejak seseorang
berada di dekat pintunya.

. Setelah ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang berbanding rerbalik,yaitu penduduk surga. Tapi kenapa 
-Oimuiai i.rir, p.rarar? ;;;iliKarena mereka orang yung -.rgingkari keberaJaan hari kebangkitan,hingga layak untuk dibahas le6ih-awar. Adapun orang-orang yangbertakwa adalah orang yang yakin tentang hari ini. dun up'u yang terJadidari hisab dan pembalasan, di sisi lain iappl, ,ifii,rg ri-'ut t i. yungmembahagiakan adarah sesuatu yan-e selaru diidam-idamkan manusia.Oleh sebab itu kisah surga menjaai p.rrrup surat az_Zumar ini.xx*

( az-Zumar [39]: 73)
4z

,\ >
\->

(QS

til t
qsl tTrit; t"'llJ r

',Qy \1,k;6 a)., :i.9<2,/)t//.

-*r-*;
z /,
Jli_r

orang-orang yang bertar*t,a kepacla Tuhannya dibawa ke clalant
sLo'ga berombong-rombongart (puta). Sehingga oponito,,ni-t o
, t1*po.i 

lre stu"ga itu sedang piittu_pintttnyi tetai terbuka clan
b e r ka t a I a h kep a d a m e, e t a fnii o g a_p e ni a g any a ;,, Ke s ej a h t e r a on
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( dilimp ahkan) at a s mu, b e rb ah a gi al ah kamu ! m aka m a suki I ah

sLffga ini, sedang kamu kekal di dalamnya"'

Pada ayat ini malaikat juga menggiring orang-orang yang-bertakwa'

namun berbeda dengan [u* kafir sebelumnya. Bila kafir digiring

denganpaksa,maka"muttaqindigiringpenuhcintakasihdankasrh
sayang.' 

uirara artinya jamd,at, setiap profesi memiliki kelompok tersendiil.

Ada kelompok zuhud, t "io*pot 
ulama, mujahid dan seterusnya. Bila

kisah tentang neraka disebutkan tentang fi,ttifuat/dibuka, maka di sin'

juga disebrtlu, futilpt/1ibttka. Bedanya dalam kisah neraka futilt,i.

U"iuau sebagai jawab syarat, sementara di sini bukan' Karen"

terbukanya pintu di surga tukan akhir kisah, akan ditemukan kucura:-'

nikmat selepas itu.
Ada yang berpendapat nikmat selepas itu adalah ucapan malark:'

e W i\* Kesejahteraan (clilimpahkan) atasmu' berbahagicti';:'

ka'mu!,, yang lain berpendapat nikmat itu adalah surga sesuai detlg':

ayat lanjutannya ;1;l.e r;i;i6 maka masukilah sttrga ini' sedang k't"'

kekal di clalamryta..' t inggu akhir' Namun bagi saya puncak nilanat ':-

adalah melihat Allah 
-p-emilik Arasy. Ini sesuai dengan: -Kcj,,-iiuio**ocl) 

akan meliiat malaikat-ntctlaikat berlingkar cli sekeh '
':Arsy 

bertas'bih sambil memnii Tuhannya. (QS az-Zumar [39]: 75)

iapi kenapa tidak ditulis jawab syaratnya? Tujuannya karena ''":-'-
ituadalahnikmatyangtidakperrrahdilihatolehmata,tidakpe::.'
didengar telinga ian tidak pemah terbesit di dalam hati. K" '-
dibicaiakan sekarang, maka telah terdengar' * * *

(QS az-Zumar [39]: 74)

G W';;'ii 6* i$ G"-2 c lji b 3Ai \]3'
*^t' ,' , .'ii )'( ":7f<', t " ;1'1iiy1 Jdr!\;\ f4 aur s.- 9-1d'

Mereka mengucapkcm" "segctla ptrii bagi Allah yang telcti

memenuhi joniiXyi kepacla kimi dan telah mewariskan ktp-;.

kamibumiinisedangkami(diperkenankan)menempatitetl::-.".
dalam surga cli mana saja yang kami kehendaki'" Mako st" t'

itulcth sebaik-baik balasam bagi orcmg-orang vctttg bet''ur;''
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{ 3*i, tj$1 mereka mengucapkan; ,,Segala puji bagi Attah.,,
Apakah karena janji yang difirmankan-Nya benar dan nyata, atau karena
fauflk Allah hingga mereka yakin kepada_Nya terhadap apa yang Diajanjikan? Jawabannya, segala puji diucapkan kureru dia telah
menjadikan kita menjadi orang yang rayak din pantas untuk meyakini
apa yang Dia janjikan, kalau bukan itu apa lagi? Karena janji Aliah itu
pasti benar.

,f -t\t uit"1i1 tetan mewariskan kepada kanti bumi ini. Makna
mewariskan bukan seperti makna warisan di dunia, di mana yang u.afat
mewariskan hafianya bagi yang hidup dari keluarganya, tapi maknanya
adalah kaum kafir mewariskan .u.gu yurg t u-r #r.ta teirpati kepada
mukmin untuk mendapat ekstra. Dan clisirttkan kepada .nruko; .,Itttlah
sLtt'ga yang diwariskan kepadamu, disebctbkan apa yang crahtrru kamu
kerjakan. " (QS al-A'rlf ll:43)

'*-t i ilt q \5 setlang kami (ctiperkenankanl menempati
tenlpat.d.alam iurgo rli ntana s.aja yang kami kehencraki. Nrenempati
surga dalam bingkai di mana saja yang dikehendaki tidak terjadi daram
kondisi menyakiti orang lain, kaiena di daram ,rrgu ,.rJupat rumah
yang luas khusus bagi setiap rnukmin.

:*Clt 9i'gi ,r,rg, itulah sebaik-baik bala,san bagi orang_oratlg
vang beramal. Benar, balasan yang terbaik itu didapat karena amar sarehyang mereka lakukan.***

(eS az-Zumar [39]: 75)
-.':-1.- ,/. /,./) t -ii t-- - / --..,P- J g? #,i*;iJ-j,:'re (_y9;

f{\ <,,_i( - _ . r..i 1 < -- -.i.r,,,,: .-.=*-' J!i,=:,. *) )*J',b g\ rr;
Kamu (Muhammad) akcm,terihat maroikat-ntaraikat berringkar

di sekeliling'Arsy bertasbih sambir menttrji rtrhannya; clan ctiberi
putusan di antara hamba-hamba Ailah dengai aciir dan

diucapkan; "Segala puji bagi Ailah, Tuhan semesta alam,,.
Kamu (Mtrhamntad) akan ntelihat malaikat-malaikat berlingkar atau

taw'af berkellling di sekeliling 'Ar,sy bertasbih sambil memuji rihannya;
\11ena tidak ada rugas mereka kecuali berlasbih dan bertahm id,. Dan
diberi p,tusan di antara hamba-ltamba Altah dengan actil diurrtu.u pudu
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malalkat, karena pembagian tugas yang jelas. Terdapat malaikat yang
khusus bertasbih, dan malaikat khusus mengatur dunia manusia.

4dt 
"ar y.iU,it S;, Dan diucapkan; ,,Segala puji bagi AUah,

Tuhan semesta alam". siapa yang mengucapkan kata ini? pendapat
mengatakan, mukminin dari jenis manusia, yang lain berpendapat,
seluruh makhluk, pendapat ketiga menyatakan Allah r"rdiri yurg
berkata, sebagai pujian atas diri-Nya. Hal ini adalah lumrah, Dia memujl
diri karena Dia Tuhan sekalian alam.***
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AL Mu'MrN'10.luz.2t

Juz 24 3/8
PENENTANGAN AGAMA PASTI GAGAL
Kaum mukmin jangan terpedaya oleh
kemakmuran kaum musyrikin

(QS al-Mu'min [40]: 1)
/{-rr

t *--

flo Mint.

Ini merupakan permulaan surat dari surat hav,ornim. yaitu surat-
surat yang dimulai dengan hci mim. Telah kita bahas tentang huruf
muqaththa'ah leb1h dari sekali. Tapi. tetap saja apa 1,'ang kita lakukan
adalah usaha untuk memahami makna-makna ini dan
menyimpulkannya. Tetap saja. di akhir kita berkata: .,Hanya Allah yang
Maha Mengetahui hakikat sebenamya." Karena makna-rnakna itu dl
atas kemampuan akal.

Huruf memiliki dua fungsi: (1) dieja (2) dibaca. Huruf "dibaca"
dapat dieja menjadi b-a-c-a, dan dapat pula dibaca menjadi baca dalam
keseharian manusia menjadikan huruf-huruf untuk dibaca. Akan tetapi
dalam huruf-huruf muqathta 'aft huruf-humf itu dieja. Kita membaca ha
mimbukan hamo. Di sinilah perlunya sima'anhtenclengor dalam belajar
membaca Alquran. Dengan mendengar pembaca dapat membedakan
bacaan Jr dengan membaca alif-lam-mim di awal al-Baqarah dengan
"alam" pada surat "al-InsyirAh."

Sebagian ulama berpendapat bahwa Alquran mukjizat yang
menantang bangsa Arab. Mereka terkenal dengan fashAhah clan sastra.
Mereka rnengadakan sayembara atau perlombaan bahasa di pusat-pusat
keramaian seperli: rlkaz, Marbad, DzulMqaz. untuk itu tantang datang
pada profesi yang mereka tekuni. Ketika Alquran dapat meia-pu.ri
keahlian mereka, maka ini menjadi bukti bagi mereka akan keagungan
Alquran.

Akan tetapi dari sisi mana mukjizat Alquran itu? Apa beda Alquran
dengan puisi dan sastra pujangga Arab? Bukankah hr,rruf yang
digunakan sama, dan kata serta kalimat yang juga sama? Rahasianya
terletak pada humf muqaththa'ah. Har itu karena dalam bahasa Arab
ditemukan huruf makna yang mempunyai arli. contoh humf makna: bd
pada bi Allah/Demi ruhan yang berarli sumpah, atau kaf'pada huruf .,/ra

ctl-asad"lseperli irarimau yang berarli perumpamaan. Sementara di
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dalam Alquran selain huruf makna ditemukan juga huruf mabna yang

tidak mempunyai arti, itulah huruf muqctththa'ah'

Gambaran mudahnya adalah seperti menguji kepintaran para

pemintalbenang.Jikainginmendapatkanpemintalahli'makasetiap
ieserta harus d]berikan dasar yang sama' Artinya' dari bahan daser

huruf-huruf dan kata-kata yang sama antara Alquran dan bahas:

;;j;rgg" Arab, Alquran dapat lampil beda dan lebih dengan httnr;

*oUrZiryo. Apalagi Alqurardisampaikan oleh Muhammad yang br'rt:

huruf.HalinimerupakanbuktinyatabahwaAlquranbersumberdar.
Allah.Karenabutahuruf,NabiMuhammadtidakmerubahapayangdr:
perolehwalaupunsatuhuruf.Kalaubutahuruftercelapadamanusi".
maka pada diii Rasulullah merupakan kemuliaan dan keistime*.aar

Seakan-akan dia berkata: "Saya tidak belajar dari seorang pun da:-

seluruh pengetahuanku berasal dari Tuhanku'"

Huruf inqaththa,ah rnt berjumlah 14 huruf, ll2 dafl huruf hijala:

yangberjumtatrZS.keadaannyayangll2initerjadisecaraunikda:'
meriarik.'Bila diperhatikan dari t huruf awal, dari alif sampai denss:

dzal,makayangdiambilhanyahurufakhir,maka7hurufdiambil'1ar;-'
qaf, kaf, lom, mim, ntm, ha,-ya dan 2 huruf ditinggal' Tinggal 10 hun"

ai i."gufr, yang dimul ai dari ra hrngga ghin. Darinya diambil huruf 1 a::-:

tidak 
"ada 

iititoyu dan ditinggalkan-yang bertitik. Diambil ra ditingr''

zatl, diambll slnditinggil rJln, diambil shad, drtrnggalkan cat, diamb,

tha' ditinggalkan zhai,Tiambil 'ain ditinggalkan g-hain Dari sini terSL'

jelas keuriikan dan keagungan pilihan-huruf-huruf itu'

Perkara-perkaraoi"atas(aieja,mabnidansusunanhtrrut)merupak::
ijtihad yang terpuji. Lebih jauh lagi, semoga dengan ijtihad-ijtihad .:

utut t itu dapat menerima keberadain huruf-huruf itu dan mengambil:" '
dari Allah ipa adanya. Sebagaimana kita mengambil kunci dari pemb*:

lemari. Kita tidak p"tt., p*ing memikirkan apakah kepala kunci .'-

bergigi satu, dua atau tiga. Yang penting, kita punya kunci dan kunci ' -

dap"ai*"*buka lemari."Biarlah rahasia gigi kunci itu tetap berada p;:i
pembuatnya.

Tapi, bila akal ingin mengetahui lebih, bagaimana? Agama mem'.-''-

tiga unsur: Pertama; akidah, kedna,'hukum, dan ketiga' sumber ak';'-

din hukum, yaitu firman Allah di dalam Alquran. Setiap tiga perkar: -,

mengandung unsur gaib dan nYata'

itlaun,-p"rr.ukryu beriman kepada Allah yang gaib' Tapt ma:-' '
dapatmembuttit<anDiaadamelaluimakhlukciptaan-Nyayanga,i.],:
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Tidak ada satu -i\lt"k pun mengaku telah membuat alam ini. Jadi,semua ini milik Allah yang Maha Esa. Kita ,r"rgimani yang gaib
k1r9na didukung oleh yang nyata. Adapun gaib yangiidak oapat dilihat
adalah sifat-sifat Allah yang kita imani berdisar{an iari karam-Nya.

- Begitu juga dengan hukum, di daramnya terdapat hal gaib dan nyata.salat, zakat, haji dan puasa semuanya terlihai. rapi ai daiarnnya
lerdapat hal gaib yang tidak kita ketahui hikmahny, ,i-fui sekarang.
Salat merupakan bukti penghambaan. puasa bukti kepJtuhan, zakatbukti pengorbanan harta untuk masyarakat. haji bukti toyat kepadaAllah. Semua ini dapat diterima oleh akar pikiran. Tapi, kenapa subuhdua rakaat, zuhur empat rakaat. Ini semua gaib yang tidak dapatdilogikakan. Jadi, bersama setiap yang gaib uai yurgny?,u au, setiapyang nyata ada pula yang gaib.

Demikian halnya_dengan Alquran. Di dalamnya terdapat yang gaib
dan syahid. yang syahid idarah tatam A[ah yang kita baca, kita dengardan kita ketahui makna dan tafsimya. Di d;la;"yu ;rgu-i.rdapat haryang gaib seperti huruf muqaththa'ah ini.

Setiap yang gaib didukung dengan yang nyara, yang membantu kitauntuk meyakini yang gaib. Kalau ..-ru berupa hal nyata, makakeimanan tidak ada fungsinya. Kita sekararg aud;k Ii'-rrJra SyeikhSulaiman. Apakah syahid/yang kita saksikir ini memerrukan iman?Tidak" iman itu identik dengan gaib dan didukung J..rgun yung
syahid. * * *

(QS al-Mu,min [40]:2)

@ gi:ii;tiG.r-r_Sli
Diturunkan Kirab ini (Arquran) trari Alrah yang Mahaperkasa

lagi Maha Mengetahui.

Materi nq-za-la dalam Alquran datang daram bentuk yang beragam.Anzalnd, nazzalnd, tanzil, nazala. yang semuanya mengandung maknakeagungan Penurun (Ailah) dan bendi yang diturunt<an. oi sisi lai,,
bahwa. benda yang diturunkan itu bukan buatan manusia. waraupun
benda itu keluar dari bumi bukan turun dari rangit. xr-i 

"iptu** ooiyang padanya terdap.at kekuatan 1,ang ltebat dan"berbagai m'anJaat bagimanusia. (QS al-Hadid l57l: 25)

-a]tal menggunakan kata "anzarna/Kami turunkar', untuk besi,padahal ia keluar dari perut bumi, karena ia merupakun p"-u"rian dariAllah Yang Mahatinggi untuk niakhruk yang rendah. pastilah yang
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Mahatinggi lebih agung dari pada yang rendah. Begitu juga halnya
dengan undang-undang dan peraturan. Undang-undang Allah lebih
agung dari pada buatan manusia.

Allah tidak perrah sama dengan manusia dalam segala ha1.

Walaupun manusia telah mencapai ilmu dan peradaban yang tinggi.
tetap saja mereka memiliki hawa nafsu dan pasti memiliki kepentingan
dalam perbuatannya. Walaupun dia orang kaya raya dalam membuat
undang-undang kapitalis, atau proletar dan orang miskin dalant
membuat undang-undang komunis, maka semua itu dalam ran-qka

memenuhi tuntutan hawa nafsunya.
Oleh karena itu, disyaratkan dalam pembuatan undang-undang tidak

memiliki hawa nafsu. Kalau tidak, pastilah akan terjadi bias dalanr
pembuatan undang-undang tersebut. Syarat kedua, harus memilik-
pengetahuan yang luas dan terperinci, hingga mencakup dan tidak ac-,

yang tertinggal. Kedua syarat ini tidak ada yang memilikinya secarj
sempurna kecuali Allah Swt semata. Oleh karena itulah jang::
tinggalkan undang-undang Allah dengan mengikuti undang-undar-:
buatan manusia.

Islam pernah dikecam oleh non muslim tentang dibolehkann'',
perceraian, namun akhimya malah vatikan Kristen membolehk,:
perceraian yang sebelumnya mereka haramkan. Hal ini disebabk.,
mereka merasakan kesukaran bila perceraian tidak dibolehk.,:
Demikianlah bukti bahwa Allah yang menetapkan syariat lslam r ": -
benar.

Manusia tidak dapat menjamin langgengnya hubungan suanri L.

Apalagi bila salah satu dari pasangan itu sudah merasa tidak suka .:=
Misalnya, istri yang tidak dapat menggairahkan birahinya? Untuk --
disyaratkan perceraian memiliki hikmah. Allah pencipta manusia. \1, -

Mengetahui tabiat makhluk-Nya. Apa yang dilakukan non muslim :-*
bolehnya perceraian kemudian, bukan karena mengakui keber,. --"

agama Islam dan mengakui keunggulannya, akan tetapi lttir:' -

membolehkannya, karena mereka tidak dapat menye1es..,---
problematika kehidupan kecuali dengannya diperbolehk:: '
perceraian.

Inilah yang saya jawab saat ditanya di San Francisco tentang -',:
Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allalt ,i. : " '
mulut (ucapan-ucapat, mereka, dan Allah tetap menl;enlpttt'1:....-'
cahaya-Nya meskipun orang-orang kaJir benci. (QS ash-Shaff Ir--
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dan Dialah yang telah menguttts Rasul_Nya (clengan ntembawa)
petunjuk (Alquran) dan,agama yang benar untuLk crimenangkan-Nya
atas segala agatnl, walaupun orang_orarg musyrik tictak ienyukai.
(QS at-Tawbah l9l: 33) Artinya. kaum kafir dan kaum musyrik tetapada bersama dengan Islam. Tapi, mereka mau tidak mau harusmengadopsi dan mengambil peraturan Islam untuk menyelesaikan
problematika kehidupan mereka.

- . 
Al-Kilab pada ayat utama 1,ang kita kaji maksudnya adalah Alquran.Dinamakan Alquran dengan ar-Kitab karena ia dituris. Dinamakan

dengan Alquran karena ia dibaca. Membaca itu baik secara apa yang
ditutis di atas kertas, ataupun cli hati dengan cara menghafar. Dinamakanjuga dengan wahyu, karena ia diu,ahyukan kepada 

-Nabi 
Muhammad.

Llcapannya ittt tiada rctin hanva"ra.h tr,r,hy, yrtlg dityahvukan
lkepadanyai tQS an-Najrn l53J: .l,1 "'o

Saat umat Islam mengkodifikasi Alquran, mereka mensyaratkan
kesamaan antara apa yang dihafal dengan apa yang ditulis. Tidak
dikodifikasi satu ayat kecuali bila ditemuk-an ter-tulis ai itu, p.r.pah atau
lembaran dan dibuktikan oreh dua orang saksi. Jika ,"ororg rupa ntaka
seorang lagi mengingatkannya. (eS al_Baq arah l2): 2g2)

-" llt nil, 
"t 

dat.i Allah vang Mahaperkasa, lagi Maha
Mengetahuz. al-Kitab ini diturunkan dari Allah yang memiliki sifat
Maha Sempuma, Mahakuasa, Mahabijaksana, Maha Rahmat. Selama al-Kitab diturunkan dari Zat yang memiliki sifat-sifat yurrg a"-i*ur,
maka ia pasti amat sempurna. pada hari ini terah Ku,rempu,:nakan unttrkkantu aganrumu, clan terah Ku cukupkart kepacranttt iikmat-Ku, dantelah Ku ridai Islam itu jacri ogr*i bagimtt. (eS ar-MAidah [5]: 3)
Sungguh aneh bila kemudian ada ajakan untuk memodemkan Islam danAlquran. Kita katakan: "Dari pada kita memodemkan Isram, lebih baik
kita islamkan modemisasi ini..

.sifr,t Aziz/Mahaperkas_a aLtinya vang Maha Menang dan tidak pemah
terkalahkan. Selama kitab ini diturunkan Arlah yangilahaperkasa dantidak terkalahkan, pasti titab ini terunggur dan terslbar serta didengar
manusia. Mustahil Allah mengutus seorang rasul ralu menelantarkan
dan meninggalkannya sendirian. walaupun para pembangkang melau,an
dan mengintirnidasi serra angkuh. terap saja'yang *.r,ig d, akrrir pasti
Alquran. orang-orang yang rnerawan auri r"tiup"sisi tidJk femah akan
menang selamanya.

Seakan-akan Allah berkata kepada kaum kafir dan penyembah
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berhala: "Jadikan semua yang terjadi di sekelilingmu pela1ar,::

Muhammad walaupun di awal periode diembargo dan disiksa, tetap s:-"

jumlah pengikutnya setiap hari bertambah, jumlah kawasan musl..:.

meluas dan kawasan kafir menyempit." Apakah mereka tidak ntei:i:-"

bahw,a sestmgguhnva Kami mendatangi daerah-daerah (orang-ai'-;1' :
koJir), laltt Kami kttrangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikitt ,i';

tipilepinya? Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-l'fi'o ). t: -; -. -

arla ying clapat menolak ketetapan-l{ya; dan Dialah yang Mctlta c.: "

hisab-\,[ya. (QS ar-Ra'ad [13]: a1)

Allah telah menetapkan sunah-Nya bahwa Dia pasti menolong r:s-
dan orang saleh. Seszzngguhryta telah tetap ianii Kami kepada ltot,.:-:-

hamba Kami yang meniadi rasul, (yaitu) sesttngguhnyamereko i::'"-;

yang pasti mendapat pertolongan. Sesungguhnya tentara Kottri rr;' "
vang pasti menatlg. (QS ash-Shaffrt [37]: 171-173) Jadi, Allah tr;"
akan menlusahkan agama-Nya, mengucilkan nabi-Nya.

Sifat 'Atim maknanya bahwa keperkasaan Allah bukan ser-:
keangkuhan manusia yang tanpa sebab. Akan tetapi Allah adalal^, z.'
yang Mahaperkasa yang Maha Mengetahui. Keperkasaannya berasa..::
pada hikmat dan kebijaksanaan, sedangkan keperkasaan-Nya p': -:
rahmat.***

(QS al-Mu'min [40]:3)

jpf u; vW ** Jli );'6; ;ii Sv

@ i-4\i {y}{1.iy*
Yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras

hukuman-I'{ya; yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (youg

berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kembali
(semua makhtuk).

Allah menginginkart agar hamba-Nya menjauhkan diri dan-\'"":

walaupun dosa mereka sangat banyak dan nafsunya telah mensul\t
dirinya. Allah hendak mengumpulkan mereka semua di pelataran-\."1

Untui itu Dia tetap membuka pintu taubat, ampunan dan mengult:i'-
tangan maaf dan toleransi. Manhaj ini dapat dipetik manfaatnra ---=:

seluruh penghuni alamraya ini, khususnya bagi individu-individu ;. =-i
bergelimang dosa. Karena pendosa bila mengetahui bahwa do=--'t
tidak dapat diampuni, niscaya dia akan larut dalam perbuatan dosa :'-
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melakukan dosa rebih banyak lagi. Sehingga rusakrah alam. Ketika itu,sengsaralah semua masyarakat, terutama orang-orang yang berimanyang cinta kedamaian.
Ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis dengan ini merupakan ayatpengharapan yang paling besar daram Alqura,."contoh ayat-ayat sejenislainnya: Katakanrah; "Hai hctmba-hamba-Ku yang merampaui batasterhadap cliri mereka sencriri,.ianganrah kaon, blrpitus oso dari rahmatAllah' Sesunggtthny.a Artah 

"ntengampuni 
dosa-crosa semuanya.Sesttngguhnya Dialah yang Maha pi,rgampt n, Maha penyayang. (eSaz-Zumar [39]: 53)

Kita katakan bahwa ayat-ayat ini tidak befientangan dengan ayatSesttngguhnya Allah 
.tictak nko,, ,rrn,rganqttmi dosa s,v*irik, clan DiamengqmpLtni segala-dosa ,vang seloin ctari (s,virik) itu, iagi siapa yattgdikehendaki-Nya (QS an-Nisa' l4l: 48) Karena kafirkan bukan dosa.Dosa adalah melawan perintah iuiu, sedangkan syirik kepada Arlahadalah keluar dari iman, hingga tidak disebut sebagai pendosa. .retapi

musyrik lebih dari sekedar berdosa. orang kafir "tetfr- 
aiurt u pirtutaubat bila dia beriman kepada Allah.

. Allah sering mengingatkan hamba-hamba-Nya tentang ampunan danditerimanya taubat agar. tidak s€orang pun putus asa dari rahmat-Nya.Kotakanlah. "Hai ha.mba-hantba-Ku'iang merampaui batas terhadapdiri mereka sendiri, janganlah kamtt'berputrs asa clari rahmat Allah.(QS az-Zurnar [39]: 53) tanpa pengecualian.
Di antara mereka adalah Wahsyi yang membunuh paman Nabi:Hamzah. Sesaar dia telah me,rbunuh, tliUrt .rJ;;r;;rulun, .uruberdosa dan bersarah. Dia yakin bahwa dia pasti binasa dan tidak akanpemah diampuni Tuhan. oleh karena itu, dia pun Jat*g -.n.-uiRasulullah dan bertanya rentang masarah itu. Ketika ayat ini .,i, ;e

JyLJr g, :9 if q'4, !._t ) yartg mengctntpuni closa dan ntenerimo
taubat lagi keras hukumaat-Nyo,. lang ntempunl,ai kcu.unia. diturunkan,dia pun beriman dan masuk Islam.

Pada saat eS az-Zumar 139): 53 turun" Umar teringat kepadatemannya Iyas yang merupakal s.o.arg hamba sahaya vurg ingin hijrahbersamanva ke Madinah tapi dicegah Jajikannya u,;r;;;;girim su.utagar dia.tetap optimis dan bertambih toktn keimananny

iJl iti dosa yang telalt lalu. +Fr J6t ,rrr"ri,rro tctttbat dari
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kemaksiatan yang telah dilaluinya. iy, iy lagi keras huknman-A\'a

demi satu hikmat. Disafukan ampunan dengan siksaan agar manusia
tidak bermalas-malasan dan menunda-nunda taubat dengan bersandar
semata-mata pada rahmat-Nya. Agama itu sendiri berdiri pada dua kaki.
takut dan harap. Bagaikan burung yang harus memiliki kedua sayap. Ini
gabungan antara sifat Jam6l dan Ja16l-Nya.

J,&lt gl ),ong mempunyai karunia tnaknanya ber-buat sesuka-Nr a

AtauAllah Maha Pemilik fadilah dan karunia. Dia memberi nikmat dar.
karunia itu kepada siapa saja, dan tidak ada satu makhluk pun yan:
dapat menghambat pemberian-Nya. Oleh karena itu, dalam doa krr.
sebutkan: "Tidak ada yang dapat memberi saat En_eka-
menghambatnya, dan tidak ada yang dapat menghambat, saat En_sk;-
ingin memberi." Kita pahami dari '_;^ \\. i! \ tia(la Tuhan $tang ber.h.;"

disembah) selain Dia. Bahwa tidak ada kuasa seseorang atas sesuar...
untuk itu hanya kepada Allah kita berserah dan kembali, bukan kepa;:
yang lain 4t ylhanya kepacla-1,{yalah kembali (semtta malchlukt.

Kemudian Allah berkata kepada Rasul-Nya.***

(QS al-Mu'min [40]:4)

(O +!i c f;;6 ij;>G Wriivt+r A;eJy:"
Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Altah, kecttrt,.

orang-orang yang kaJir. Karena itu janganlah pulang balik
mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain

memperdayakan kamu.

Muhammad datang sebagai utusan dari Allah dengan tujuan ;.:,_--r
mengeluarkan manusia dari kebodohan menuju ilmu pen_eer;:_:-
tentang Allah, hingga gerak kehidupan manusia jernih dari s.:,;
keraguan tentang keberadaan Tuhan. Pengetahuan ini penting dike:.: r

semua orang, sehingga tidak terjadi gerakan pengrusakan di saar . -:,
lain sedang membangun.

t:'F t-lt'll 1, :S C Jr,*j u tidakatlayangmenlpet'dt:::r-sr
tentang ayat-a),at Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Jodtt, :::,.i-
memintal sesuatu dengan ketat sehingga tidak dapat dibuka ken::, ,,1

bagaikan memintal benang dari serat kapas sehingga saling :r-:-, jnx
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antara satu serat dengan yang lain dan saring menguatkan hingga terrihat
benang itu kuat. Dikatakan orang yang adu argtimentasi dengan .iacrctr,karena tiap individu dari kecrna berah pinit i,gin menguk,hkan
logikanya dan mengalahkan pihak lain. Tiapmereka i-ngin berdebat agar
kebenaran itu kukuh, sementara orang yang batii berdebat agar
kebatilannya menjadi benar. atall yang batii seakan-akan benar.

Apakah berdebat itu tercerar ridak, debat tergantung pada tujuannya.
.ianganlah kamu berdebcrt crengcm Ahti Kitob, merainlin ,rnrgo, ,ira
1'ctt'tg pnling baik. (QS ai-'Ankab0t [29]: 46) Ini bukti bahwa dalar,
debat ada ya,g baik dan terbaik. Debat yang baik aclarah debat r_rntuk
mengukuhkan kebena.an itu benar clan yang salah itu salah. Bila
kebalikanlya. maka ia adalah debat yang tercela.

Ayat yang sedang kita kaji di atas adalah bagian dari debat ya,g
tercela. Karena orang kafir mendebat untuk berusaha meragukan dan
mendustakan Tuhan.

Kata a1'41dala,r Alquran dapat diartikan dengan tiga hal: pertantct,
ayat kauniyah yang menjadi saksi atas keberadain atr-an. Kecltru, ayatl
tanda kuasa Tuhan pada diri Rasur berupa mukjizat. Ketiga, ayat suci
Alquran.

Ayat kauniyah yang menjadi saksi atau kuasa Allah ciapat kita
saksikan di bumi dan di iangit. Matahari. buran, uintung, ui. dan udara
dan lain-lain. Semuanya ciptaan Tuhan dara,r keadaan baik clan daram
surnatuliah yang stabir dan tidak berubah. Semuanya tetap baik serama
tidak ada carnpur langan manrrsia.

Namun, ketika manusia rrengerora aram dengan serakah tanpa
mengikuti aturan Tuhan, maka kita rnenemukan kerusakan di ararn ini.Janganlah kctnnt mentbtrut keru,sakan cli nntka btnni, sesttclah Gltatt)
nt emp er b o i ki ny a. (eS al-A' rAf l7 l: 5 6 )

Allah telah menciptakan alam ini daram keadaan baik, maka jangan
di rusak. untuk itu kerusakan di bumi selah-r diidentikkan Allah denganperlakuan manusia. Telah nuntpak kerusalran cli tlarat clan cli lctut
disebabkan kareno perbucttan taigan tnctnttsia. (eS ar-R0m 130]: a1)

Benar. kalau manusia rne,cemarkan air dengan mernbrang sampah
dan kotolan ke sungai niscaya ikan akan mati dan tirnbul berbagaimacam penyakit. Kita juga telarr merusak udara dengin
mencemarkannya itu semua karena kita teiah mengerora makhluk
ciptaan Allah tanpa rnengikuti peraturan_Nya.

Namun. ayat-ayar Arlah yang mana yang didebat oreh kaurn kafir?
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Tentu bukan ayat kauniyah karena mereka memerlukannya. Tet::.
mereka mendebat ayat suci Alquran karena diturunkan pada \":
Muhammad. Mereka yakin bahwa Alquran tidak ada cacat sedikit p.*:
di dalamnya. Contohnya, mereka berkata tentang Nabi lvluhan.ir-j.:
bahwa dia ahli sihir, atau dia gila atau dia seorang pujangga. Ucap":.-
ucapan ini salah dan mendebatnya mudah. Kalaulah Nabi Muhamn:::
ahli sihir dan dapat menyihir manusia hingga beriman kepadan'.,
kenapa dia tidak menyihir semua kaum muspik hingga berimanl .1.;.
keberadaan kalian dalam keadaan tidak beriman adalah bukti kesal::':
tuduhan tersebut.

Tuduhan Nabi Muhammad sebagai pujangga tidak berC:.,:
Bukankah mereka bangsa yang memiliki sastra yang ting-ui. \1e:-..,
dapat membedakan antara puisi dan prosa, tapi tidak dapat merr-rbec..:':
antara puisi dan Alquran. Alquran bukan puisi, ia memiiiki ker:r-.:':
tersendiri. Di dalam Alquran yang prosa itu terdapat puisi. Tud--:.':
terhadap Muhammad sebagai orang gila tidak berasas. Ba-paiman: :..
dituduh gila padahal mereka sangat mengenal adat dan akhl:.; , '
sebelum kenabian. Orang yang berakhlak mulia tidak mungkin gila

Mereka juga mendebat ayat-ayat Allah, karena berla!:,.i L',r---' :r':
tanpa membedakan bangsawan dan hamba. Padahal meii:.- ,.-=--
mencintai kebangsawanan itu dan memeliharanya agar tidak:-:.-: ::
hukum universal itu.

\s-6 J-Il \! kecualiorang-orang yong kafir makn&r\'a 1r'-:r:';

menutupi keteradaan Pencipta mereka dan alam semesta. buk,. .', -
pengakuan mereka bahwa Allahlah Pencipta langit dan bumi.

Telah kita terangkan sebelumnya bahwa kata kafir pada hakrk":: .
adalah bukti dari iman. Karena kafir bermakna menutupi, ha1 rnr m-: -- -

jukkan bahasa sebelumnya ada kemudian ia ditutupi. Selat-na rlir:: -
menutupi keberadaan Allah dengan kekufuran, berarli pada hakrk:.- -

mereka mengakui keberadaannya. :ry' € 
'i{JJ ,'tX >\3 kr,,.r, ..

janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kora i;, ' --

yang lain memperdayakan kamtt Jangan sampai kamu terlipu ,j:-':--
Kebangsawanan kaum kafir di kota Mekah ini dan kekayaan lr-;r:r,:
sehingga tidak satu orang pun yang dapat melawan dan mengh":-.:'-
mereka dalam per.jalanan di musim dingin dan panas. Kalaulah ttt;:-t-l
rnengetahui hakikat kewibawaan ini dan siapaZat yang membenk::- ,
tentu mereka tidak akan menyakitimu. Mereka menerima kesit',.'-,--
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ini karena keberadaan mereka di sekitar Baitulrah. Arahlah yang
il:'f:ffi .fffi 

"Hfff: 
mereka. S ewaj arnya -.;;il- ;percayaimu

Ayat ini juga bermakna bahwa Alrah tidak pernah merupakanmereka, tetapi Dia lTIu -"rgrtr. *aktu. apa hi#J;;rndaan ini?Mengapa Altah tidal d;;;; menyiksa mereka sejak awat?Jawabannya, bahwa para pembesar kaum kafir yang menyiksa parasahabat di periode awal dari keislaman, merekarah yang kemudianmenjadi rentara Allah unruk ;;;;i;-'rr]ull^ffiirilii; demikian?Karena penyiksaan ini.merufuk;;";;*g seleksi uugi-il*ri-in yangmilitan dengan m:lyisihka" ;;i;kr;ng temah i_ur. Hu,ya muslimmilitan yang mampu membawa risarah tsl-am al ,.,i"p -#dan tempat.(Yaitul orang-orang yrrg *r,yrr[ri*rr r*trt _risarah Atlah, merekarttkur kepatra-Nva ion mzreka iiral irora takut kepada seorang (prtt)setain kepacta Attah (as ;ilh;i'fiil,3e, MereiJl.rr"r* dengan
;f;,1#**harapkan 

,put, ai arri".'ro"n mereka hanya dari Allah di
Inilah perbedaan.antara agamayang benar dengan agamavang salah.Islam yang benar tidak meig#pk;"r',pah di depan-. Adapun ariranyang batil pasti meminta upah"seu.ir*'u.t.r1u. urt'rt rr, .i,i"p ur-usanAllah pasti berkata: aku iekari-lt"it'itiq, minta upah kepacramtt atasajakan-ajakan itu; upahku tirtak iain-" hanyarah iari riha, semestaalam. (QS asy-Syu,ar6 [26]: lOSl

Benar' karena upah- dari Aliah itu mahal._ Tidak ada yang daparmembayar kerfa Rasul dalam -..u.ri rridayah kepada kaumnya kecualiAllah, walaupun harus dibayr. a"rg", lrnia dan segala isinva. x**

(eS at_Mu,min [40]: 5)
",rl 7r- , I -- e-

!)t J-L- asr @4|e4fiti5 i)3
t j9".;!:*3 JJ-',-'l ,/r J,

t

I

il

a

@;v6'or
Sebeltrm merekct, kattm Ntrh datt golottgan_golortgan 

.vangbersekutu sesttdah mereka trtot, *"1jrrrukan (rasut) dan iap_tiap ttmat telah me:.ertcctrtakctn *rior't"rnodap rasttl merekauntttk menawantT|)a clan meret , *r*,iontah ,tn,rgo, (alasan) yung
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batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang bcuil i:..
itu Aku azab mereka. Maka betapa (pedihnl,a1 u:tlr- j,

Maknanya bahwa Nabi Muhammad bukan Rasul pe:
diutus Allah. Beliau telah didahului oleh para rasul dan nr::
mendapat perlawanan sebagaimana kamu juga mendape: :
dari kaummu. Tapi apa hasil dari perlawanan itu? Apakah ..
mengutus seorang rasul Dia meninggalkannya tanpa ba::.--,
tidak, sunnatullah yang ditetapkannya adalah bahu.a Dr. :
menolong para rasul dan mengalahkan para musuh. Se.sll i'..
tetap janii Kami kepada hamba-hamba Kami 1'ang rt:.,:.
(yaitu) se,sungguhnya mereka itulah yang pasti ntendap,t: :.
Sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang. (QS ,
l37l: t7l-173)

lnibukansekedarteoriuntukmenghiburNabi\1ul'..].'.'-_
merupakan realita yang telah terjadi pada para rasul se:...,-- - :

antara musuh Nabi, ada yang disiksa dengan angin top.t:r ...:'- , --*-
dengan batu panas, kaum Tsamud disiksa dengan gempa. r_,,,:*- - - il

bumi, kaum Nuh dan Firaun tenggelam di lautan.
Sunnatullah menetapkan bahwa rasul pasti menang dar_ .: _

kalah. Bila umat Islam kalah dalam perjuangan, maka tr',_. .
syarat untuk menjadi pejuang di jalan Allah, kalau sr..c.,

niscaya mereka pasti menang. il'# Uk sebelum mereka, kaum Nuh.Ayat ini merupakzn {
bagi Nabi Muhammad. Perlawanan terhadap rasul bukan s€rr-ill
baru. Dipilih kisah Nabi Nuh secara khusus karena risala@a II
panjang. Dia berdakwah 1000 - 50 Tahun: 950 Tahun. gglama d{
ini kaumnya terus saja melawan dan menentangnya. Saat dia d
bahwa p"ibuikun tidak dapat lagi diharapkan dari mereka & I
""";#;,:;::;I:#y;';;i;::,"1,y::z:i:'!:;;;2tr:,trr:t
t^':f;;,il:'"!:,";1":,:1,";;#',r;;"y",#:r#"?;;i;%T

Wrffiid#tr!,#t#:|W
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Nuh [71]: 28)

ty q =tty'lt j dctn gorongan-gorongan yang bersektttu sesudah
mereka maksudnya adarah kaum Hud, Tsamud dan Sareh. Ini bukansekedar teori, rapi rearita yang terah terbukti, kr..";;;;; Arab masihdapat melihat sisa peradabai itu. sesungguhnya kantu (hai pencluclukMekab benar-hettar akan merarui ro"t""-z;iio *';;;;r"ii *okt, p,gi,dan di waktu marant. Mt*a npnto), ir*u ticrak memikirkan? (QS ash-Shaffht [37]: 137_138)

Lihatlah gua-gua dan kota Madain Saleh di Arab Saudi. Lihat jugapeninggalan Firaun di Mesir. Semuanya menjadi saksi sejarah akankebenaran apa yang disampaika" ari"rr. Saat ini, negara yang termaju didunia masih tetap tidak rnamp, unt.rt meniru peradaban Firaun.Bagaimana Firaun mampu menembus peradaban yang maju itu sejak7000 tahun yang raru' Tapi, peraduba, yung maju itu tetap saja akhirnyahancur dan binasa. 
1"..i Fr;i pse1, o_i:. rinur.u.u, ,io"i ,":, berhentisampai pada kaum Ad dan Fiiaun, tapi ia;rgu r.r;uOi'l;;;;" siapa sajayang melawan Arah. sesunggtthn,va Tuhaimru ruirr--i"i* mengawasi.(QS Fajr [89]: la)

;tb? 4-Fr, ii ji 't,, j tutah mendustakan (rasut) dan tiap_tiapumat krah merencanaka.n makar terhacrap rasttr ruereka ttntuknTenawtmn-va mereka telah berkeinginan untuk membunuh rasul tapitidak jadi rnerakukannya. Ayat ini Lerbeda i;";;;; i;;)trt,), *r,i*oo r on g - o r an g ka /i r (Qurai s 1t ) m e m i ki r kan cl ay a up a.v a t 
", 

h a ,ip i u^;;;:;ntenangkap dan rnemenjarakanmu cttau membunuhmu, otatrmengusirmu. Mereka memikirkan tipu claya ctan A,ah **:rggogo,ro,tipu daya iru. Ailah sebaik_baik pniOatoi.t,yu irl"-1OS'uf_Onmf 
1r1,30) di mana mereka berkeingi"u" iun- tetutr p.,tu -")iirr.u* ya, tapi,",u1_r?ju Nabi Muhammad selamat dalarn pembunuhan itu.

:dt y,,+i .gAu ,jstr1,an mereka membantah clengan (alasan)
yang batir untttk *"tn,y.pt nn kebenarart crengan -r-ang batir itu. Merekaberusaha untuk melenyapkan kebenaran agar iebat,ai ref aya. Tapi apahasil dari usaha yang mereka takukan? ffiuii ;;, ",";';;' Aktt azctbmereka' Allah/Aku hancurkan mereka bukan daram bentuk ,,ham/

f:,ff;:i"," 
tapi hal itu telah ,.,:t"ai-ai uru* ,ryuiu, :iril"r, kuasa

+\ lts 'j$j 
Tnal{o betapa (pedihn.y,tl ctzab-Ku?Apakah kita rahu.
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ip.il"h kita mampu untuk menyiksa mereka. Ucapan senada dapatdilihat pada QS ar-Muthaffifin [g3]: 29-36 Maknanya, iiluh ir-sin
menenangkan mukminin, bahwa Dia pasti sangat adil, kaum kafir tidak
akan pernah selamat dari siksa. siksaan ini tentu menenteramkan
mukminin.

Lihat redaksi Alquran: lss.q_U!r, y( ',n "t>1,hj tiap-riap umat terah
merenconakan mokar terhadap rasul mereka untuk men(ot,at1,\.o."Hamm*" menggunakan muannats/perempuan, sementa ra rasurirtirri
menggunakan jarnak muzakkar/raki-raki. ini mengisyaratkan bah* a
perseteruan antara Islam dan kafir adarah perseteruan antara raki-lakr
dan perempuan' Islam itu genter sementara kafir itu pengecut, karena
berusaha melakukan pembunuhan rasul secara sembunyi-sembunvi cir
malam hijrafu.*'r*

(QS al-Mu,min [40]: 6)

,u\ a4 Vil W cJi',y a;; !-y ;Z,qKs
Demikianlcth terah pasti berraku ketetapctn azab Tuhanmtt

t er h ad a p o r an g- o r an g kafi r, kar e n a s e s ut't g gtthny a rn e r e ka a cr a / ct r t

penghuni neraka.

"t>ii 1s7sh pasti berlaktt ketetapan artinyapasti dan telah ditetapkan.

9*y realita yang ada membantah teori yang dibuat. Mengapa? Karen;Allah, Tuhan yang mengucapkan perkataan itu mengetahui apa van_:terjadi di alam ini, walaupr, -.r.ku memiliki ikhtifr, untuk berbua:
atau tidak berbuat. 

-Inilah 
keagungan Tuhan. Keagungan saat Dr"

menantang setiap kafir yang memiliki ikhtiar untuk ueluui't tidak sesr-r:
dengan teori yang Tuhan katakan.

contohnya, Allah. berkata tentang Abu Lahab dan istrinya yang trrJ;..
akan beriman sampai keduanya mati, dan keduanya pasti masuk nerak:
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhiya dia akan birtti_,.;
Tidaklah ber/aedah kepadanya harta beniaba'dan ctp)a );ang .

nsahakan' Kelak dia akan masttk ke darant opi yong u"rfniototr. n.,.(begitu pula) istrinya, pembawa kaytr bakar. yang dr- reheinia aclct : -;dari sabur. (eS ar-Masad Ir09]: i-s) ruaunut i*u, i", r.'"r". acia.,-pilihan yang dapat dipilih oleh setiap orang, termasuk Abu Lahab c:istrinya. Kalaulah Abu Lahab rrurrk Islam. seperti Khalid bin \\:.._
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tentu ayat ini invalid dan menjadi kadaluwarsa. Akan tetapi hal itu tidak
akan terjadi, dan benarlah firman Allah. Itu karena rounrriu dan hatinya
berada di genggaman Allah. Ketahuirah bahwa sesunggtthrtya Ailah
membatasi antara manusia dan hatitty,o (es al-anffiIls l: 24) saat
hatinya berkata, Allah menghalanginya.

Jadi, ayat utama yang kita kaji ini menetapkan bahwa semua
peristiwa itu terjadi bukan karena paksaan dari AllaL, tapi karena pilihan
mereka sendiri. Allah dengan ilmu-Nya yang Azali telah mengetahui
pilihan mereka. Dia menetapkan sesuai dengan pengetahuai-Nya.
Karena realita tidak mungkin bertentangan a"ngun Gtetapan-Nya.
Sebab yang berbicara Allah.

Kalimat atau kata yang tetap perrnanen itu bukan sembarang kata
tapi itu kalimat kata tuhanmu. perkataan atau firman Allah pasti mutlak,
dia tidak mungkin berkata satu kata, kemudian ketika d-atang untuk
mernbantah perkataan itu.

Apa perkataan Allah yang ditetapkannya kepada orang kafir '#i

,tit +aJ*i karena sesunggtthnya mereka aclarah penghtuti nerako *>k*

Para malaikat bertasbih kepada Allah
dan mendoakan orang-orang mukmin

(QS al-Mu'min [40]: 7)

-, ij.-i_, W t -j;.#_t;,* 
S;Ji 3k t"r(

pti-'Zz -a ,a <r2 /u z1/72 122,. z,!.r2.-o-.l.J9 q 4*->i c

O jrftC;:+Wcy6Uy-Ett
\;'

(Malaikat-ntalaikat) yang mentikul 'Ars_,- dan malctikat yung
berada cli sekelilingnl,a bertasbih memuji ruhannyo clan mereka
beriman kepada-Nya serto memintakan anLpun bo'gi orang-orang
yang beriman (sera1,a tnengucapkan). ',ya Tuhai kami, rahmat

dan ilmu Engkau meliputi segala sestratu, maka berilah ampunan
kepada orang-orang yang bertaubat cran mengikttti jaran ingkau

dan peliharalah mereka dari siksacut neraki vang bernyara-
nyala.
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Para malaikat ada yang diciptakan Allah untuk beftasbih kepada-Nya
pekerjaan mereka hanya bertasbih saja. Ada yang kerjanya membawa
Arsy dan apa saja yang ada di sekitarnya. 4) ra. J j;?" bertasbih
mentuji ruhannt,a mereka menyucikan Allah dari persamaan dengan
makhluk-Nya, baik pada zat, sifat ataupun perbuatan. Apabila ada
persekutuan antara Aliah dan makhluk-Nya dalam sesuatu, maka hal itu
harus dipahami dalam bingkai.' Tictak acla sesuatLt pLul !-c*tg serLtp,
dengan Dia. (QS asy-Sy0rA p2| tt)

Kalimat subhanalld& maknanya menyucikan Ailah dari menyerupai
makhluk-Nya. Setiap apa yang terbetik di hatimu maka Allah berbeda
dengannya. Pensucian ini bukan datang karena ada makHuk yang
mensucikan-Nya. Tapi pensucian ini bersifat azali, repatnya sebelum
Allah menciptakan makhluk yang mensucikannya. olehkarena itu, saar
langit dan bumi ada keduanya langsung berlasbih: sernua rang berctcla
di langit dan yang berada di bmni bertasbilt kepatlu Allctlt 1ntenycttakcttt
kebesaran Allah). (QS al-Hadid [57]:r) Keduanya berkata sttbltanu
Allah al-khaliq al-'azhtnt. Mereka tetap bertasbih hingga saat ini.
senantiasa berta.sbih kepada Allah apa vang ada di langit clan apa t,attg
ada di buni. (QS al-Jumu'ah [61]: 1)

Apabila alam semesta telah dan terus bertasbih hingga saat ini, dan
alarn diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia, maka manusia lebih
layak untuk berlasbih kepadanya: sucikanlah ttanta TLthatTruLt ).ung
Mahatinggl. (QS al-A'ld l87l:1)

Saat kita merenungi penciptaan manusia dari tanah. Apakah manusia
mungkin membentuk patung manusia, kemudian ditiupkan ruh kepacia
patung itu hingga dia hidup? Tentu tidak acla yang mampl:
melakukannya kecuali Allah. Pada saat Nabi Isa membuat patunr
burung meniupkan ruh kepadanya hingga patung itu dapat hidup. rr.
semua dapat terjadi berkat izin Allah: "sesungguhnl,a aku telalt dctttui:
kepadamtr dengan ntembawa sesuattt tanda (nntkjizat) tlari TuJtruyrt..
yaitu aku membttat untuk kamtt dari tonah berbentuk bunmg,. kenutdi,t,.
aktr meniuptrya, maka ia menjadi seekor burung clengan ieizin All,t:
(QS 'Ali'ImrAn l3l: a9)-i"i\ J)* ;,,:it (malaikat-malaikat) yang memikul Tr.ry malaik:,
rnengangkat singgasana. Allah mengabarkan bahwa jumlah rnerek: :
pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tnhorlnttt .-

crtos (kepala) mereka (QS al-HAqqah 169l: 17) Kenapa tidak -
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sebagairnana kita memegallg setiap sudut segi empat? Tentu saja g inimemiliki keistirnewaan. Di ayat rain, disebu]kanlur, rr-iur, mereka clin:'ul3 1g' Kenapa 19, tidak 20? Ini bukti,ya aiu"iil rrgka-angka ini
ada- hikmah yang tersembunyi: Tictda Kanti iadika,, pnrlo'gn nerakct itttmelainkan clari maraikat; cran tictaktah Kami nte,t1;;;i* birangan
merekct itu melai.nkan untuk.icrcri. cobacm bagi orartg-oio,rg rrolir. (es ar-Muddatstsir l74l: 3t)

Iman memerlukan keyakinan. Tidak layak bagi kitamendiskusikannya. yang penting apakah i,i ucapan iut un atau bukan?Begitulah Abu Bakar. Bila ini 
"*pun Muhanmrai, maka saya yakin bilaini ucapan Allah, cran siap.akah or:ang yu,,g trt,ii,-t;-,,))-rJ:,ro,nan (r.va)

daripada Allah. (eS an-Nise, [a]: gd
Arsy atau singgasana lambang kebesaran raja dan buktikekuasaannya. Ini tidak berarti bahwi raja harus duduk di singgasana.Buktinva kisah Balqis, di mana Hudhud merihat .irg;;;;; Barqis yangagung: dia dionugerohi ,segalct sestntu sertct mempttnyai singgasartayang besar (QS an-Namr 127): 23) Ini berafti, *;u iiJut duduk clisinggasana kecuali segala.r*run telah tuntas, negar.a telah aman.

. Begitu juga Arlah saat mengisahkan tentang duduk-Nya Dia disinggasana terjadi seterah menciplakan bumi aun'tungir ,.lama 6 hari.Katakanlah; "Se,tLmggtrhnya patutkah kamtt lrtii. i"poa, ))atlgmenciptakan bumi daram truu maso cran kamu adakcut snkutr-rekrrtu
bagi-lvya? (Yang bersifat) dentikian itulah Tuhan semesto arant',. DattDia menciptakan cri buni itu gLtnLtng-glrtutlg yrtlg kokoh di ata,snva.Di a me mb e rkar't int, a cran Di a 

- 
r, u, ni ti,k on p o'ao,iy o t, a i *),[r'*;),ntakanan (penghuni) nya clalom empat ,,,r,ro ,,io,i"i;;;; ihr sebagaija**aban) bagi orang-oratlg ,vang bertarrya. Kemttcrian Dia menujul.angit, dan lcmgit itu ,rorii nlertryakan osap, lulu Oio berkatakep(u111 dan kepada httrui; ,,Dctiangtah 

kamu kecluorro *",rrru,perintah-Ktr dengan suko hati arau reipaksr:: K";;;;;;; menjav,ab;"Kanti dotang dengan sttka hati". M,ka oi, ,,"',iririanrrya mluhlangit dalarn dua masa dan Dia ntewahvuka, poa, tinp:,_tirrp langiturusannt-a. (QS Fushshilat [4tl: 9_12)
tni rry_;tlrtl*., { i-r'i-s n+, ** arlLuy;relanmalaikat

van.g berada cti sekelilingn-v-a bert:asb-ih memttji frlrnurl,, dan merekctberiman kepada-ltr1'a serta memintokan anlpLtn bogi orang-oretlg y-at1gberima.n'.lni merupakan malaikat khusus yang tidak memiliki tugaskecuali bertasbih. Mereka tidak disibukkan 
-untuk 

-"rgutr. utu*
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semesta, mereka juga tidak tahu tentangnya. Tugas
bertasbih memuji atau mengagungkan Allah.

Timbul pertanyaan, apakah para malaikat ini dapat
Menurut ulama: "Mereka tidak dapat melihat Allah."
ulama itu adalah al-Razi. Karena makna iman terkait
yang gailb. Bila sudah dilihat maka tidak perlu diimani.

,1+'t *, aitS"bertasbih memuji Tuhannya. Tasbih yang berbaLr:

dengan tahmid. Tasbih pujian kepada Allah, adapun tahmid syukur
kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Merupakan nikmat 1,ang
paling besar adalah bahwa Tuhan itu ada dan tidak ada ).ans
menyerupainya. Kalau ada yang menyerupainya terjadilah kerusakan dr

alam ini. Kalau ada ttthan beserta-lVya, masing-ntasing tuhan itu ukiir
membav,a makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tultai.
itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dcu'i ct1t,;

yang mereka sifatkan itui. QS al-Mukminiin [23]: 91)
lFT J-iJ 

'J):I,L;"--J 
serta memintakan amplm bagi orang-orang

beriman. Di antara fungsi malaikat adalah memohon ampun bag:

mukminin. Mereka berdoa: tj6 i"y.'ry6 *j a", :g 
"S? '**-, c,

i
p--.+Jt 9r.r.c sel_r el; t|;tt Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkci:,

me'liputi segala' rnrurrr, maka berilah ampunan kepada oratlg-ot'on,:
vang bertaubat dan mengikuti jalan Engkcut dan peliharaloh nterel:-;
dari siksaan neraka yang bernyala-nyala. Biasanya berdo.
menggunakan panggilan doa seperti va/wahai, aya/hai. Di sini malaika.
langsung menyebutkan Rabbana tanpa "ya" sehingga menjadi "),;
Rabbana " karena Allah itu sangat dekat dengan mereka dan dekat jug:
dengan makhluk-Nya. Dia lebih dekat dari urat leher. Bila ditelusu:
ayat suci Alquran, maka tidak pernah ditemukan huruf ya atau a-.

bergandeng dengan Rabbana. Hingga doa orang kafir sekali pun. ")-;
Allah, jika betul (Alquran) ini, dialah yang benar dari sisi Engk,i:.
maka htrjanilah kami dengan batn dari langit. "QS al-Anfil [8]: 32)

Lanjutan doa mereka: ***

mereka hanr a

melihat Allahl
Di antara para

erat dengan hal
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(QS al-Mu,min [40]: 8)

€Ytrb'eL i' r+';, di ei *;*+iVg:
@ t6;i 1;Xi 4 *f*s"j:; &;,V

Ya Tuhan kami, dan mlarrrkkarlrh mereka ke dalam surga .Acln

yang telah Engkau janjikan kepada mereka clan orang"-orang
yang saleh di antaro bapok-bapak ntereka, tlan istri-ist"ri mereka,

dan keturunan rnereka semua. Sesunggtthnya Engkaulah yang
Mah ap erkas a, Ma h abij aks ana.

Renungi bahwa iman buah dari syahadat. Kemaksiatan yang pernah
dilakukan mukmin tidak berbahaya bira beriman, karena mlralkat 'rlrin
yang tinggi memoh_on ampun kepada Allah untuk mukmin yang
beriman kepada Allah. Har ini merupakan hiburan bagi Nabi
Muhammad dan umatnya yang telah mengemban berat risarah dakwah,
serla siapa saja yang mengikut jejaknya hingga kiamat.

wahai Muhammad, bila kaum kafir Mekah terah melawanmu dan
orang-orang yang bersamamu, maka jangan sedih. cukuplah hiburan
bagi kalian, bahwa malaikat beristigfar untuk kalian.

. 
Malaikat yang. membawa singgasana dan yang berada di

sekelilingnya. Mereka sangat t .*p.ihutikan mukmin, *Iluupun karian
berada rendah dan jauh dari mereka dan mereka berada tinggi dan agung
di atas sana.

_ _ 
Perhatikan doa pengosongan dan pengisian yang mereka panjatkan.

Mereka memohon ampun sebagai *r:ud p.ngtroigun dan memohon
surga sebagai wujud pengisian. Karena selamat dari*siksa lebih utama
daripada meraih nikmat. Kaidah fikih menyatakan: .,Mencegah 

bahayalebih dikedepankan dari pada meraih manfaat.,, untuk itu Allah
b_erfirman: Barang siapa crijattrtkan dari neraka crcrn dintasukkan ke
dalam surga, ntaka sunggtth ia telart beruntung. Kehidttpan crunia itu
tidak lain hanyalah kesenangan yang memperda-vakan. (es Ali Imr6n
l3l: l8s)

Lebih dahsyatnya lagi, bahwa doa para maraikat itu tidak terbatas
pada diri mukmin semata, tapi juga meliputi keruarga mereka, yang
terdiri dari anak, istri, orang tua dan cucu. Malaikat menyebutkan
struktur keluarga secara utuh. Karena orang tua merasa bahagia dengan
keberadaan keluarganya dan hal itu merupakan kenikmatan teisendiri.
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Di ayat lain disebutkan bahwa ikatan imanlah yang menyebabka,
keluarga besar dapat bersatu kembali di surga. orang-orung j.rttt
beriman, dan vang anak cucu mereka mengikuti mereka claltui.
keimanan, Kami hubungkan anak cuctt mereka crengctn mereka, dt-i,:
Kami tiada mengurangi sedikit ptnt dari pahala amal mereka. Tiap-titt:-
manttsia terikat dengan apa ,vang dikerjakannya (es at-Thfrr [52]: L
Afiinya, keluarga besar yang kurang amalnya akan dilengkapi d;:
digenapkan oleh keluarga yang lain, tanpa mengurangi paha_,
pelengkap itu. Kalau ditanya: "Bagaimana hal ini dapat rerrac.
Jawabannya, karena semuanya berada dalam ikatan iman. Binar, bah,,..,
manusia secara adil akan menerima pahala sesuai dengan amalnya. D-,
bahwasanya seorang manusia tiada mentperoleh selain op, 1,oirg ,r...
dittsahakannya. (QS an-Najm [53]: 39) Tetapi fadilah Allah ,i-..

karunia-Nya dapat membuat-Nya memberi lebih.
Di sisi lain, lihat kesalehan orang tua yang menyebabkan anak.

menjadi anak yang saleh. Banyak orang meragukan amal seseor:.
dapat mengalir kepada orang lain berdasarkan Najm 39, K
berpendapat, mengapa seorang muslim diminta untuk salat jenazah ;:
mendoakannya? Apakah salat ini bermanfaat bagi jenazah atau tic..
Kalau tidak, maka perintah itu sia-sia. Kalau ya, berarti amal seseo:.:
dapat mengalir kepada orang lain. Doa ini sendiri merupakan buah ;,
amal saleh yang mayit lakukan, sehingga muslim dengan Seflors - ;
mendoakan kebaikan untuknya.

Ayat utama ini ditutup dengan €;, ilt 3-;i .:,ttl .re.sr1r1g.S.r,

Engkoulah Yang Mahaperkasa. Mahabijaksana kenapa tidak cir

dengan ai ;l:1 v1t ]}iilr agar sejalan dan selaras,/ Ayat
de-nga1: (ingatlah) ketika Allah berfirtnan; "Hai Isa prtra _\[ct,-
aclakah kamu mengatakan kepada ntanusia; "Jactikantah aku tlurr :

cltta orang tuhon selain Allah? " Isa menjav,-ab; ,,Mahosuci Er,.
tidaklah patut bagiku mengatakarl apa yang bttlrurt ,

(mengatakannya). Jika aku pernah mengatakannya makct rer
Engkatt telah mengetahuinya. Engkau ruengetahui opa loilg ad";
diriku dan aku tidak mengetahui apa yang acla pada c{iri E, .
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahtti perkara 1;ong gaib-g,n;
al-Mdidah [5]: 116-117 yang ditutup dengan penutup ]?nrr :;:l
akhir surat al-M6idah 1 l8 yakni ntalca sesungguhnya Engkcttr,.;,
Mahaperkasa, Mahabijaksana. Karena sebenamya mereka iur :-
menerima azab. Kalaulah kemudian allah mengampuni merek. '-
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tidak ada seorang pun yang dapat mengoreksi ampunan yang Allahberikan itu, karena_Dia Mahabijaksana dan tidak ..o.ung pun yang
,dagat mencegah karunia-Nya. Allah yang Mahabijaksana dankebrjaksanaannya iturah yang membuat Dia Mengampuni mereka,
walaupun sebenarnya mereka layak untuk disiksa.

Jadi, ampunan didapat karena Dia Mahaperkasa, yang menang dantak terkalahkan sefta Mahabijaksana.
Kemudian melanjutkan isi doa yang dipanjatkan maraikat untukmukminin.*x{<

(QS al-Mu,min [40]:9)
\.- - -a, z.l,:L6 fi #;- +t{iti ;, $ iqi rej

i'Ui3;ii';4t
Peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Orang_orang yang

Engkau pelihara dari (pembalasail kriohoto, pnTo ho,ri in ,
maka se.yttngguhrrya telah Engkau anugerahkan rahntat

kepadan,,-a dan itulah kemenangan vang besar,,.

. Maknanya, wahai Tuhan jauhkan mereka dari kemaksiatan, atau
-iauhkan dari siksa akibat kemaksiatan yang pernah mereka lakukan.Merupakan rahmat AIah, pada saat manusia terhindar dari
kemaksiatan. L.-, fr *"r.:(!r q ,J, dan orang_oratlg yang
Engkau pelihara iarr (pembo'lasa:.n) ,r"irnrr* pada hlrri itu, maka
s e s tm g gu h n.v a t e I a h E n gkau a n u g e r a h ka n, a hnrui k e p a d a rry a.Hal senada dengan, Kami turttnkan tlari Atjttran 

-suotLt 
))angmenjadi pena\t)ar dan rohntut hogi ot.ang_orang yang beriman. (eSal-IsrA' lITl: 82) penawar bagi penyakit yang rerdapat di daram jiwa

manusia, seperti: kikir, pengecut dan dusta. Adapun rahmat datang
:.J:]uh tidak mengalami sakit. Tanpa diragukan il"fr*" p""cegahan
lebih baik dari pada pengobatan.

i+it i;:fr g .ils1 tlart itulah kentenangcrn yang besar.Benar,
kemenangan mana yang terbesar dari pada dijauhkan diri darikemaksiatan? Kata kemenangan disebutkan dengan U.rar. karena
terkadang manusia juga mengarami kemenangan daram harta, jabatan
atau keturunan, tapi semuanya bersifat tempolar. s.;.;;;;"Ji ahirat
kemenangan itu hakiki dan besar karena ia lekal d;;;;;;.
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Keinginan Orang-orang Kafir Hendak Keluar dari Neraka

"f.-*'t
(QS al-Mu'min [40]: 10)

Ki;n6<-,i:,tiWOjtLy
@ 5;K+;,ii \Y<;;i tYi4-xl'

Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka
(pada hari kiamat); "sesungguhnya kebencian Allah (kepadamu)

lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena

kamu cli seru untuk beriman lalu kamu kafir."

Kalau kita runtut permasalahan ini dari awal kita menemukan bahwa

Allah melalui para rasul mengajak manusia untuk beriman, di antara

mereka ada yang merespons dan beriman, dan ada juga yang tidak dan

tetap dalam kekufurannya. Orang yang tetap dalam kekafiran ingin
terbebas dari ikatan manhaj Allah. Mereka tidak ingin dipersulit oleh

perintah dan larangannya. Lebih tepatnya mereka ingin hidup di dunia

sesuai dengan hawa nafsu mereka. Namun pada saat mereka melihat

azab di akhirat timbul rasa penyesalan yang sudah tidak berguna lagi.

Mereka membenci dan mencela diri sendiri karena tidak mengikuti
manhaj Allah.

ie,ii:* jq], Jl ;,.eU it .<-j,i 5.i; J., 
'SiJr ::J ;):r-. tii,S ',-it';

Sesttngguhnya orang-ot'ang yang kafir diserukan kepada mereka (pocld

hari kiamat): "sesungguhnya kebencian Allah (kepadamu) lebih besat

daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu di set'tL

untuk beriman lalu kamu kafir". Allah ingin berkata kepada mereka:

"Apabila kalian membenci diri kalian karena tidak beriman, maka

ketahuilah bahwa murka-Ku kepada kalian lebih besar dari pada marah

kalian terhadap diri sendiri. Marah kalian terjadi karena tidak masuk ke

dalam surga dengan dijebloskan ke api neraka. Sementara Allah murk:
karena keluar dari lingkaran rahmat-Nya. Hal ini membuktikan bahu;
Allah sangat mencintai kebaikan bagi seluruh manusia termasuk oran5

kafir. Dia cemburu kepada setiap manusia yang menjauh dari diri-Nra.
karena semuanya adalah makhluk hasil dari ciptaan-Nya. Dalam hadr.

Kudsi disebutkan: "Kalaulah kalian menciptakannya (marutsia) niscct.'' ..

kalian akan merahmatinva." Imam al-Ghazali (dalam kitabnr:
ihYa').***
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(QS a\-Mu'min [40]:11)

6,jj,Gj;G ;Ci( (G6 ori t*t e; \ Jti
.4"\\r) rL*j; C eL Jl,.-

- 
Mereka menjawab; "ya Tuhan kami Engkau terah ntentatikan

kami tlua kali dan telah menghidupkctn ti*i auo ruti-iilutol, totukami ntengakui crosa-crosa kaitr. uako adakah r"r,r*ir.l)un @agikanti) untuk keluar (dori neraka)?"
Mati adalah hilangnya kehidupan. Jadi kematian menjadi bukti bahwasebelumnya telah terl.adi kehidupan. Kematian .;ugu aiurtil.an dengantidak ada unsur kehidupan sama sekali. Artinya, r..-",i", yang tidakdidahului dengan kehidupan.
untuk itu Ailah berkata: "Bagaimana karian kttfirr kepada Arah ? (esal-Baqarah l2): 28) padahal sJelumnya kamu mati secara mutrak raluAllah rnemberikan kamu kehidupan kemudian Arlah mencabutkehidupan itu untuk menghidupkunnya kembali di akhirat.
Jadi kematian terjadi du_a kali uegitu pura kehidupu, fun terjadi duakali. Yang menjadi persoalan, upat an kematian rr.nduhrtri kehidupan?Berdasarkan keterangan di atas jelaslah bahwa kematian memiliki duamakna: Pertama, secara mutlak. Kedtra, kematian vurg aiourrului olehkehidupan atau tidak ada kehidupan. efat ini mengiaffi;k;, kematianmutlak dengan kematian setelah iehidupan.

. Sebagian berpendapat bahwa kematian pertama terjadi seterahkehidupan, kemudian dihidupkan di aram kubur, kemudian mati didalam kubur, untuk dihidupkan kembali di akhirat.

b n 9:; i.:W ri+ u'pa utu kanti ntengakui closa-ctosa kami.
Maka aclakah sesltatLt litoi @agi kami) untuk keruar (rari neraktt)?,,Pertanyaan dalam bentuk pe,,rohlonan ini merupakan pengharapan yangsia-sia karena kalau pun inereka dikembarikan ke o*iu,-rr.r.ka tetapmelakukan kesalahan yang sama. Tilak 

"d" ;;;; mengulangieksperimen yang sama. seiati-kari tictak. snrrngg'u,t rya ittt acrarahperkataan yang diucapkanrytasaTa. (eS al_Mukmiifn Ci", toOlDi samping kehi.dupan yurg U.rb.ntuk materi, ditemukan juga
f;e!1dunan spirituar yang 

-kerlal 
dan tidak menguiu,,i-'t 

"-utrun.Kehidupan materi rr.-..rukun gerak, makan dan niinum. sedangkunkehidupan spiritual memerluka,i ru.gu tempat kekal dan abadi. Bila
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kehidupan materi memerlukan ruh yang terbatas dengan kematian. mak'

kehidupan materi memerlukan ruh manhaj yang dibingkai dala::

perintah dan larangan. Oleh karena itu, Allah menamakan manh..

dengan ruh. Komi v'ahyukan kepaclamu wahvu (Alquran) clert!.:'
perintah Kami. (QS asy-Syurit 142): 52) dan malaikat pembau'a nr::

manhaj dengan Ruh Amin. dia dibawo tltt'un oleh ar-Rith al-,h,i
(Ji br il ). (QS asy-S1u' arA, 126l: 193)

Kehidupan materi terbatas, sementara kehidupan spiritual kekal. O1;-

karena itu, kita katakan tentang orang yang mati syahid di jalan A11.',:

bahwa membalas amalnya dengan menghindari dirinya dari kenlatt:-

setelah itu. ***
(QS al-Mu'min [40]: 12)

b$ 7:14,i'{) tti g3 t"L, -f,,

Yang demikian itu ctdalah karena kamu kafir apabila Allah sajct

yang disentbah. Kamu percoya apabila Allah di1:ersekutttkatt.

maka putttsan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Mahct

Tinggi lagi Maha Besar.

Pada saat Allah berbicara tentang akidah yang didukung deni,
mukjizat seharusnya manusia menyambut hukum manhaj-Nya detrs,
penuh rela dan rida. Allah tidak menetapkan perintah dan larani,
kecuali setelah didahului dengan keyakinan dan keimanan kepada Z,
Nya Yang Mahakuasa. Berimanlah orang yang beriman dan kutu:-'
orang kafir, walaupun kemaslahatan dalam gerak hidup ini tidak a..'
lepas dari manhaj Allah.

Apabila Allah menetapkan suatu perintah maka taati dan laksanai:':
Jika terdapat di dalam pikiran suatu untuk melawan, maka '-.

merupakan indikasi bahwa hati kita masih belum beriman kepada-\ .

Selain pada ayat di atas hal senada dijumpai juga pada: Apabilo lt-;':

nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang )'ottg ' -

beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama senth,;':--

sembahan selain Allalt yang disebut, tiba-tiba mereka bergh'attg
(QS az-Zumar [39]: 45)

Kenapa manusia merasa terbelenggu saat mendengar fitman Tu: '
Karena mereka memahami makna iman dan segala konsekuen..-
dalam wujud perintah dan larangan. Mereka sadar bahr'r a -:'
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menghambat kebebasan hawa nafiu. Agarla mencegah apa_apa yangdigandrungi ,afiu dan mengajak har-har yang memberatkannva. oleh
\1rena itu p,la saat diajak bJ.lrrru, kepada Allah rnerek" ,.di;r;;#i
aiala_t< beriman kepada tuhan_tuhan yang lain ,o"..t u g._Ui.u.

Mengapa demikian? Karena tuhan-tihan selain A[ah tidak memirikiperintah dan larangan. Jadi, proses peribadatan berdasarkan hawa nafsumereka.

Tapi, satu hakikat yang tidak terlupa di akal pikiran ,4, .l t "zt ? I
{r\rtJU

-o*(t mctlra putL.rsan (sek,'arong ini) adaloh pada Allah yang Maha

?;f:":*^!:!::!^,"-:':,1 9::lr ru h 
9. 1 

q 11 
tuh a n - r u h an p a I s u van g

f ll*:'H"0"::':-b1lu'1", 1"1' 1:'* *, Aiil ;ffi #dilI,#;,:
fl:: "p;:,flq 

membuar \"1,d ;'kii ;;.;i;',iffi;:ffij1il[
I:l:r- ::-f I elaat<- r}, rne,ni sk i n k-;, ;;; ;,g"y;'#; :il ;ililIffi Iusra uoaK

:*::r."T*.,1.1.::.,9:: kekuasaan Ailah, kecuali ikhtiar yang teiahditetapkan-Nya untuk mereka.

+$.;,1%-uc;

Manusia bebas untr,k r,emilih iman atau kafir. Barang siapa yangingin beriman, berimanlah. barang siapa yang ingin kafir, s,ahkan.Barang siapa yarrg ingin taar, raarlah. ba
s il ahkrn re ta at ai ;i Ak ;;;ffi ; 1 [i"i?,jii:J?:-_'ii1X,ii,::lj uga rnemudaratkan -Nya. 

_Walaupr, mJorsiu melawur, tupi ketahuilahkalian pasti kembali kepada_Ku.

, Tidak.seorang plln yang dapat melaw.an takdir Allah. Jika manusiadapat melawan untuk tidak beriman, maka mereka tidak dapat merawanhal-hal yang tidak ada ikhtiar di dalamnya.

***Stlunj'tnya 
Allah menerangkan tentang kekuasaan-Nya yang tinggi.

Kewajiban Menunaikan lbadah Kepada AIIah
(QS al-Mu,min [40]: 13)(-

6:t,r3( S F tj:: -4\; "&; ,5i ;
D i a I a h y a.n g m e mp e rr i.h a t kcm kep a cr a mu t a n, a- t an cr a (keku as a an)-Nya dan menurunkan untukinu rezeki crari rangit.'rioiotiai
mendapat pelajaran kecttari orang-orang yang kimbati lkefacra

Allah).
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Ayiit/tanda-tanda terdti dari tiga perkara: peftama, ayat kauniyah
yang menunjukkan kepada kuasa-Nya yang tinggi dan arsiteknya yan-s

mengagungkan. Kedua, ayat mukjizat untuk menetapkan bahwa rasul
itu adalah utusan-Nya. Ketiga, ayat suci Alquran.

$.q &j qlt g Oiatah yang memperlihatkcm kepadamu tandct-

tanda (kekuasaan)-Nya Ayat-ayat kauniyah untuk menjadikan saksi
atas keberadaan Allah yang Mahatinggi, ditambah dengan ayat mukjizat
pada rasul-Nya sebagai bukti bagi utusan-Nya dengan membawa ayar

suci untuk melindungi agama dan akidah. Sebagaimana Allah
memelihara kehidupan manusia dengan menutunkan air dari langit
hingga dapat melangsungkan kehidupan. Dari-Nya kita mengambil
norrna dan manhaj agama berupa peraturan yang melindungi akidah

dalam kehidupan kita.
Ayat utama yang kita kaji ini membahas tentang dua nikmat (maten

dan spiritual) yang harus diambil secara bersamaan tanpa boleh
melupakan satu demi kepentingan yang lain.

',; i \! f b- 6j tiaclalah menclapat pelajaran kecuali orang-oratlg

vang kembali (kepada Allah). Kembali kepada Allah maknanya adalah

mencabut sikap ego saat berhadapan dengan keagungan Allah. Bersih

dirinya dari debu kelupaan hingga dapat menuju kepada iman fitri yang

dikehendaki Allah dalam firman-Nya: "Bukankah Aku ittt

Ttthanmu? " (QS al-A'rAf [7]: 172)Yangmanusia jawab dengan: "Bala
ya benar, " Engkau Tuhan kami yang hakiki. " ***

(QS al-Mu'min [40]: 14)

,T s'L$i;t i;r.4ii) OA,^\V;G
Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepada-l{ya,

meskipun orang-orang kaJir tidak menltukai (nya)

Doa bukti kerendahan dan kepatuhan di hadapan Allah. Mengap;
Karena ada manusia yang angkuh dan sombong di hadapan-Nya. Pac,
saat manusia merendah dan patuh di hadapan-Nya maka terirh,.
keikhlasan dalam beribadah dan dia pun sadar bahwa angkuh d:,
melawan Tuhan bukan sifat sejati manusia, melainkan tabiat har', '
nafsu. Buktinya, banyak sekali manusia yang merendah dan patuh se:,
banyak juga manusia yang ikhlas dan taat.

Sikap melawan dan membangkang bukan sifat asli manusia. P::'
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saat manusia kembali kepada fttrahnya, niscaya dia kembari kepadaAllah dan memohon kepada-Nya. oleh karena iiu, doarah k.puau A1lahdengan ikhlas walaupun orang kafir benci dengan doa ini.Doa adalah inti dari peribadatan. Doa tilakukan sebagai buktikerendahan hamba dan keagun gan Zat yang disembah. Tujuan doaadalah merendahkan diri, tanpa melihat apakah doa itu dikabulkan atautidak. Karena, Allah telah banyak memberi sebelum kita berdoa, Diatelah menciptakan aram semertu iri untuk kita, seberum kita lahir.untuk itu bukan satu kewajiban bahwa Arlah harus *.rgurrrtan setiap
j9-1 vane kita panjatkan- Seakan-akan Ailah berkati kepada kita:"waspada, bila ada yang berdoa dan tidak dikabrlk;;, #.ru ketikaAku tidak mengabulkan, Aku akan memberi yang terbaik Terkadangmanusia berdoa tentang sesuatu yang kadang berakibat buruk, ataubahkan membinasakannya.

Contohnya, kalau ibu berdoa yang sedang marah kepada anaknya:"Ya Tuhan, celakakanlah anakkui" iagaimana keadaan ibu ini kalauAllah benar-benar mengaburkan doanyai Jadi, Arlah Maha Mengetahuibahwa ini adalah ketololan dalam doanya. Dalam puisi kita berkata:"waha.i Tuhan yang telah membetulkan kesarahan doa dengan tidakmen_gabulkannya sehingga kita terhindar dari bahaya.,,
Kepatuhan dan kerendahan di hadapan Arlah membuat kaum kafirmerasa terhina, karena kita telah menampilkan di huaapan merekakeagungan Tuhan dan.keperkas_aan-Nya yang selama ini meieka ingkari.untuk itu, tetaplah 

.berdoa_ 
di hadapan kaum kafir dan tunjukkankerendahan diri di hadapan-Nys. ** *

(QS al-Mu'min [40]: 15-16)

6ib ",iA !;r *x *Ai: *q:dip:
zoz 7b '

u*v S',*iij"C'' O>di r4 3A"r:e_u: {6.
,,^^ .j,.' '.: ; :" . -t:'

(Dialah) Yang Ma.ha 
.lr:SS, cler ajat_Nya, yang mempturyai .Ars1,,

Yang mengutus Jibril dn,rSo,, lrinrrba*,o) p"ifnrun'_iyi irpoao
siapa yang dikehendaki-tvya di antara'hamoo nr*Lo-iyr,

tl:poy? dia memperingatkan (manusia) tentang tro,r:i p"ri"kro,(ltari kiamat), Qaitu) har.i (ketike mereka kelttar (clari kubur);
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tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi
Allah. (Lalu Allah berfirman): "Kepunyaan siapakah kerajaart
pada hari ini? " Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha

Mengalahkan.

Rafu' berasal dari kata raJa'a/meninggikan. Ia dapat bermakna
subjek, seperti rafoim superlatif dan rahim, dapat juga bermakna objek.
seperti qatil bentakna maqtfil/terbunuh. Maknanya, bahwa Allah dapat
meninggikan dan mengangkat derajat makhluk sebagaimana makhluk
meninggikan makhluk yang lain. Atau Allah sendiri meninggikan drri-
Nya. Orang tidak mengangkat orang lain kecuali diri-Nya telah berad:
pada ketinggian dan kemuliaan. Ra/i'/Mahatinggi. pada zat A1lah
artinya ketinggian dari segala sesuatu, sebagaimana Dia Maha Besa:
dan Maha Agung dari segala sesuatu.

Allah Maha Tinggi, dalam wujud-Nya karena wujud Allah bersif;:
Azali dan bukan dari tiada. Sementara wujud makhluk berasal dari tiad;
dan berakhir kepada tiada. Wujud Allah berasal dari Zat-Nr:.
sedangkan wujud makhluk berasal dari diri-Nya. Jadi, Allah N{ah.
Tinggi dalam wujud-Nya.

Allah Maha Tinggi dalam kenrandirian-Nya. Makhluk bekerja. letr
dan tidur untuk istirahat. Sementara Allah tidak lebih dalam kerja da:.
tidak tidur untuk istirahat. Allah, tidak ada Ttrhan (-vang ber.lt,;.
disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus nt€n€t-,t
mengurus (makhluk-N-va), tidak mengantuk dan tidak tidLn. (QS ;t'-
Baqarah l2): 255) Seakan-akan Dia berkata: "Tidurlah kalian, karer.,
Aku tidak ngantuk dan tidak tidur." Ucapan ini sebagai benn.,.
pengayoman Allah dan kebersamaan-Nya dengan kita.

Dengan kemandirian ini. Dia dapat meninggikan orang yang disuk. -

Nya dan dengan kekuasaan-Nya yang mutlak Dia dapat mengekaik.:
siapa saja dalam ketinggian atau menurunkannya ke tempat yang paii:_:
hina. Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Eng,,,.
berikan kerajaan kepada orang vang Engkatr kehendaki dan Eng,..
cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehenclaki. Engkau rnrtliti,.
orang yang Engkau kehendaki dan Engkatt hinakan orang yang Eu,:.
kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. (QS A1i hnrin I

26)

..rq1fut e!_-t (Dialah) Yong Maha Tinggi clerajat-lrt,va

ketinggian memerlukan tingkatan yang satu dengan yang
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Perbedaan dalam tingkatan
derajat. Untuk turun dari
darakat.

dalam istilah bahasa
tinggi menuju rendah

Arab disebut dengan
diistilahkan dengan

Allah mengangkat di antara makhluk-Nya, sebagaiman a Diameninggikan bulan Ramadhan Ji antara bulan-bulan rainnya. Diameninggikan Masjidilharam dan Baitulmaqdir, -*rsgikan maraikatJibril di antara malaikat-mutuitutGn . Tiacra seorang purt di antarakami (malaikat) 
1/yirtun n,nn,purio, t_"1u_aukan yang tertentu. (eSash-Shaff^t r37l: r6al atau meniiggit., urur Azmi'di intarapara nabilainnya. Rasur-rasut iru Kami i;;it:;, sebagion *n,.nio'oros sebagianycrng lain. (eS al_Baqarah l2l: ZS:; atau".:rir;;,k"J o.ung ,urgberilmu dari mukminin'biasa. ra ai,-iau ketinggian i?-.-al.urtu, waktu,tempat, malaikat, nabi_nabi dan mukminin.

Renungilah keadilan Tuhan, ,uui oiu meninggikan satu makhlukdengan rnakhluk yang rain, oia'tioak menyatakanLh.u satu golongantetap tinggi dan vang lain terap ,enduh a", rrir". o**';; tidak rebihtinggi dibandingkan 
-orang miskin, yang cantik tidak rebih tinggidibandingkan vans ierek. ;rrs ;i;;;rl,.ri ,il,, ,,lr*ldibanctingkandengan yang bodi. rgni, :;f.,rr*;ulia dan tinggi tergantung padaketekunan masing_masing Aatam f.A;rry".Hai marutsia' sesungguhnya kami menciptakan kcrmtt crari seoranglaki-laki dan 'seorang perempLtan cra, menjadikatt kam, rterban.gsa-bangsa dan bersuki-,sukt, 't"i"ro'- io*r: sarirry kenar mergenar.Sestngguhnl'a orang 

)'ang pnting muria cri antara kamu cri sisi Arahialult o,urtg yang poring t n,iomz ii )l,iroro kamu. sesttngguhnya Arah.Vaha Metrserahtti tagi Maha U"ng":,,;i (eS al_Hujurdr f49l: 13.1Tukang kayu, tinggi dan muli? r""i ai" dapat'-"riurl, meja danmenekuni pekerjaannya. Dia lebih tirggi our, .uvu, r.u."il oi, pinrardalanr hal itu sementara saya tidak taiiu apa-apa. Namun saat tukangkayu tadi bertanya tentang agama, ku.eru ;;, ffi )", .,"',ro"k tahu,maka pada saat ini .aya-lei'ih ti"ggi-;*i ,r.r*". OlJh*kur.r, itr,sering kita katakan bahwa Aldh-i;il gerak kehidupan ini dapatberputar karena dibangun berasaskan r'uiirg" *",r;;i;k;;:;kan saringmeninggikan diri. setiap kita -"-".r"r.un orang lain, dan tidaksempuma kehidupan tanpa ini,
Kalau kehidupan dibingun atas dasar meninggikarr diri niscaya rodakehidupan akan berhenti. Bira ;;;; kuriah11, ir;;;."siapa yangbekerja menyapu jalan? ,";*;[-parit? Menjual di pasar dan
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seterusnya?
Kemuliaan bukan terletak pada profesi kerja tertentu, tapi kernulian

terletak pada ketekunan. Pekerj a yang tekun walaupun profesinl,a biasa
lebih baik dari pada pejabat yang tidak tekun dalam kerja. Imam -\1r
berkata: "Nilai seseorang tergantung pada ketekunannya.,, Barang srap.
yang ingin mulia, tekunlah dalam bekerja walaupun profesinya bras"
atau bahkan hina menurut pandangan orang. Karena dalam Islam trd:i:
mengenal profesi hina, yang ada profesi tercela, yaitu pekerja ar.1,.
pejabat yang tidak tekun dalam profesinya.

Pekerja yang tekun akan bekerja karena Allah. Kalau bukan kareir
Allah, manusia akan sombong dan angkuh atas kerja ).r:-
dihasilkannya, dan stres kalau hasilnya gagal. Di sisi lain pekerja r::,
tekun dan ikhlas akan menambah kedekatan manusia kepada .{1:.:
Karena setiap kerja yang dilakukan secara maksimal akan menimbul.,=
decak kagum dan ucapan: "Subhanallah." Ini pahala yang tersembL-:.,.
dari hasil kerja maksimal.

f"lt 7i maknanya pemilik alam semesta menetap paclct -4,.;,
Dalam keadaan kesempurnaan kekuasaan dan ketuhanan-Nva R,
tidak akan duduk di singgasana kecuali segala urusan telah senr-:--.
dengan baik. Bedakan posisi duduk raja dengan Allah. Kita berima:. -.
yakin pada duduk Allah ini tapi tanpa prediksi bagaimana Dia c'.:
dan tidak juga menyerupai duduk-Nya dengan duduk makhluk -{ ,,
memahami ayat ini dalam bingkai: Tidak ada sesttatu pun 1.cutg -,:.. . _

dengan Dia. (QS asy-SyirrA ft2| ll)
Perintah Allah absolut terlaksana di alam raya ini tanpa ac:

dapat menghalanginya. Kemudian Dia menuju langit dan la
masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepati
"Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengail stt
atau terpaksa". Keduanya menjawab; "Kami datang dent,,
hati". (QS FushshilAt [41]: 11) Karena Dia Mahatinggi deral
Pemilik singgasana. Dalam kondisi demikian Dia ingin meni:
derajat mukminin dan tidak menelantarkan mereka hidup tai
pedoman (manhaj). Oleh karena itu, Dia menurunkan roh ma:-

y? A c(a c ,c :i1 4 1slS, rong mengutus Jibt-
(membawa) perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-_\1,.r ,..
hamba-hamba-Nya

Allah tidak mungkin menciptakan makhluk la1u mer:--,
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mereka tanpa manhaj. Dia pasti menurunkan manhaj dalam bentukperintah dan larangan' uantral ini menjamin- kelangsungan hidupmanusia, mengangkat derajat dan rneninggikanryul- Manhaj inidilakukan atau tidak. antara ,'*n *u., k furil#/# uruu maksiat.Tujuannya agar lnanusia mukmin dapat melihat dampak positif di
iHli*.HXlketinggian 

aun t.-rriuu,, suut mereka rnaiuk sursa yans

Manhaj ini tertuang dalam Alquran dan hadis. Saat manhajmengekang gerak kehidrpu, kita dalam ,utu nulr,, perkara, makakerahuilah hukum itu lrgu ;.;;ik;; "i,]riu,iulr"', 
_Xlrrr,, untukkebaikanmu erta 

|lcr*", 
-t"..]ffi 

saya mencuri, maka miliaranmanusia dilarang untuk mencuri bara-n'g milik saya.
1:)t &i rhh maknanya beragam. Ruh dapat berarti nyawa yangmembuat tubuh menjadi hidup dan bergerak. Inilah mh yang ditiupkanAllah kepada ,.n.L ,royung ki,;-;dr" ;;;I"#.i#r, hanyaberbentuk tanah. Agar syahwat-tidak merajalela, Allah menurunkan ruh

'u\if*'::,:';:;:#;;^^:,:;;i:;,:;;^;:;o,,*^;'n;;.;;;;;oran{,v-ang
m e n )' e r u ku n r t t ke p,t d u s u o t t t, r;,,,, r';;:,, ;:' i'il,,frT1j,, 

r 
ff;2: l: [:;; l(QS al-Anfli t [\: )+1

Bukankah rnanusia sedang hidup saat diajak untuk mengikutimanhaJ. Bita demikir, 
1..:.srl, ;;i;k yitk rria,.,p rre,i Maksudnyaadaiah kehidupan vang rebih-rirggii* rebih mulia dari pada sekedarkehiduparr rnareri. yairu k.h;;r;

ff Hilil:' 
g"' t t' n i;;;"" ; ; ; u'lii., X 

"J.ll,,lT., o]ool''i,,.,'ll f
. oleh karena itu,.dinam^akan Alquran dengan ruh, rnalaikat Jibril ruhluga- Lihat eS asy_Syu,ar6.126l: SZ am tq:

Kehidupan norrna oan it t tat *riiu merupakan kehidupan yangmembuat manusia rayak untut rriarp t.tur dan abadi di akhirat.Bandingkan antarakehidupan Jrrr" r""! fana dengan surga yang kekal.Tentu saja tidak rebih rnem,,, pirrrr"t, yang kidu u. -s"r,ngguhny-a

i#':i-"#{:r!,iif ni;uui',''""oril'';|;o''ka-tat,nerer**n,g"ror,ui
Hay,wt)n nrakranya.kehicrupan hakiki yang nikrnatnya ridak pernahhabis' Jika nikmat dunia ,..g"Ir,rrg'*"r.r. dan kemampran manusia,maka di akhirat niranatnya r..,!un,,,n! f,uau ertrt pernirik nikmat.Manusia yang hidup-di d;ia ;u:,;;un -u,i, oun-r..-uiru, aupu,
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datang setiap saat dan tiba-tiba. Ia tidak memiliki waktu terlentu dar.r

sebab tertentu pula. Di antara kita ada yang mati setelah berumlrr 1

tahun, ada juga yang mati setelah berurnur 100 tahun, bahkan ada,vang
mati masih di dalam perut ibunya. Kematian tidak melihat tlra atarl
muda, sehat atau sakit. Allah sengaja merahasiakan kematian tersebLLt

agar manusia siap setiap saat. Maha,srLci Alloh Yang di tangcm-l\'tlcti
segolo kercrjctcut, clan Dio Mahakuu,sa atas segala sesucttu, 1-ttrt,:

menjaclikan ruttti dan hi.dup, supayo Dia menguji komu, siaptt cli ont(ti'.,
kcmtu vctng lebih. bailr cunaln.tta. Dia Maha Perkasa lugi .\Iitt .

PengompLtn (QS al-Mulk [67]: 1-2)

:? 
'C ,6" ,t up kepada siapa yang dikehendaki-Nya di (utt(1i'.;

hamba-hantba-l{ya. Allah memilih di antara hamba-hamba-Nya unn,..
kedudukan tertentu. Allah memilih utusan-utusan (Nya) dari molttii.:..
dan dari manttsia. (QS al-Hajj l22l: 75) dan Allah lebih mengetalttLi .l
mano Dio menempatkan tugas kerasttlan. QS al-An'Am [6]: 124) aia.:.
penrilihan ini adalah 9yl, ?'t ';l_ tupoya dia menLpet'ittgcrr,r.-; "

(manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat). Jangan rnendi",_:'
bahwa kehidupan ini selesai dengan berakhirnya dunia. Tidak. di s:.--
ada kehidupan, di mana segala sesuatu dimintai pertanqs'.-r. j
jawabannya. Ingatlah hakikat ini, walaupun di dunia orang kafir d":,
melawan Tuhan, maka di akhirat mau tidak mau mereka pasti kenr:'.
kepada-Nya. Mereka pun tidak dapat melarikan diri dan tidak ada : - -
tempat untuk itu.

Indzar/perirLgcttan adalah menakut-nakuti tentang sesuatu L.-,

sebelum ia te4adi, a-ear dapat ma\vas diri dan menghindarinya T
ada guna indzAr/peringatan saat bahaya itu terjadi.

i>fiJr {a hari perternuan. talaqi ticlak terjadi kecuah

keduanya berada pada posisi berjauhan. Ulama berpendapat :
tctlctcli di sini artinya pertemuan di hari kiamat. Di akhirat. n--,

befiemu dengan rr-ralaikat secara nyata yang mereka imani :e-.-,'
dunia secara gaib. Di akhirat, manusia bertemu dengan kelr.rar_:,,

dan nenek moyang sampai Nabi Adam. Sesuai dengan sab.r,,
"Senlltct kita dari Adam dan Adam tercitrtta dari tanah. " (HR :.

Dapat juga diartikan dengan pertemuan orang yang dizairllr -:
orang yang menzalimi. Bagi yang berakal tentu akan berpikir- ,

Barang siapa yang berpikir tentang sebab akibat, maka dia akl:. >: -

Di akhirat, manusia beftemu dengan lembaran amaliker jal -
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tercatat baik kecil atallpun besar. Ailah nenguntpurkcut (ntencotcrt) crmurperbuatcutiaz. (eS al-Mujadilah [5g]: 6) Lilat juga (eS Ali'nr6, [3]:30 dan al-Isr6, l17l:14.
Pertemuan itu. pun akirirnya memuncak yaitu perlemuan mukmindengan Allah. pada saat it, mereL, melihat_Nya. Iri ,..;;i;';1ffi;yang paling besar dan merupakan fadilah a* tr*ri"^luun. Iilojah_t'rajah (orang-orang ntu'min) pacra hcrri itn be,"se,.i-seri. KepacraTultanntolah rnerekct.ntelihat.'Wctlah-wa1olt (orang kufit-.) padct hari itunlul.am, mereku yakin bohwa akan clitiitpok;an k;;r;;,;r; ntalctT:etctkct)'tttt!.atItat dah.s.t.rtr. (eS al_eiyamah [75]: l2_:S,--'-'''"" ' ''

Bila rnelihat A,ah ,o.r.rprkun nikmat terbesar bagi mr:kmin. makaini rnerupakan siksa yang paling rnenyakitkan bagi kat1r. sekali-kcttiticlctlr' sesurgguhnt,a nrrriki pr.in hori ittt benar-bznar terhotcrng crttri(melihat) Tultan mereka. (eS al-Muthaffifin rg3r: r5) pada saat irLrterlihat bahwa rrelela sangat ,ugi da, selnua amar mereka sia-sia.o *n g- o rct n g y an g kofi r nru o r - am or nt e re ka acr ct r ah t o ir *r- i,- 1 nt r tll or gcu1,di tanah yong clcttor, t,ang cli.tartgkct air,oleh oro,g_ora,rg .yo,rg dahaga,tetapi bila didatanginya ctir ittt iia tidak ruendcrp;;y; :";,'rcttLt opttplrt.cli clctpatinya (keietapanl Attah cti sisirtya, tatu Artah ntemberikanIrepadarrya perhitu,gan ctntar-antar de,gart cukup cran Ailah ctcrarohsa,gat cepat perhitltnga.n._N,v-ct. (eS an_Nfrr 12fl: 39 Kaum kafirmenemukan Ariah di akhirar vang'selama oi auniu ;..-J;'T*liil:Mereka juga menemukan akibaip.,i*u, mereka ya,g serama di duniatelah diberi peringatan. x *,k

Pada hari ini semlra datang secara terbuka dan nyata, setelahsebelumnya di dtrnia kesalaharr".lo, ,if, ai,,,irflrfrr; i;;; ,::,;,,1;kedok kemunaflkan terbuka clan aib t".t uut.

kubttr); riacla sttctttt pun dari keacraan ntereka yang rer.sentbttnyi bagiAllah semuanya daram satu tempai- Raja clan rakyat. penguasa danhamba, pemimpin dan yang dipimpin semuanya berstatus hamba. pada
saat itu serrua manusia ditanya: ,, ?"i, L[J,- ul tnprrr.ri, sictpakah
kerajoan pacra ltari ini?" (QS a,-MLr'min [40]: ror rri oituryu ot.tAllah karena di dunia, oia'tetah ,r.-t..i sebagian kerajaan kepadasebagian manusia' Adapun di utrri.ut tidak ada kerajaan dankepemilikan kecuali mitit< attatr r.;;;. untuk it., -ut min dan katrr,semuanya berkata: lri"Jt 1t!l, i_ knprnyoan Allalt yang Mahct Esa,
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Maha Mengalahkan. Benar karena tidak ada Tuhan selain Dia.
Kerajaan dan kepemilikan hanya milik Allah pada saat itu dan

sebelum itu. Hal ini yang diingkari kaum kafir di dunia, yang diakui
oleh mukminin yang rida kepada Allah sebagai Tuhan. Namun, di dunia
Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.
Dia juga mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Kata yaum/hari pada ayat ini sebenamya ditujukan secara khusus
untuk kaum kafir yang mengrngkari hakikat ini di dunia. Namun, mau
tidak mau mereka mengakuinya di akhirat. Mereka berkata: ,r--r;Jr 

^i)

t6t k"pur),aan Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkatl.***

(QS al-Mu'min [40]: 17)

CIU'iS ^{ i:{.- Yr,f if ;,2 i;l
O,r.li i";1i

Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apo
diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pctclct li,;,-.

Sesunggultnya Allah amat cepat hisabnl.o.

istrinya yang cantik di rumah. Ditmelihat kecantii<an irr""t.=l
hadapan meftua dan anak-anaknya tanpa ada rasa dosa dan bei-., '-Namun saat dia melihat yang bukan *uhrr-, maka dia melakuk.::-,:
dengan curi pandang, dan ada reaksi penolakan saat melih.:, -berpikir apakah ada orang lain yang melihat tingkah lakunya itu., B-::r.

6s6

Kata al-yaum/hari pada ayat ini maksudnya adalah hari kiamat. Ka:.
kasabat/bekerja berarti pekerjaan baik atau pun pekerjaan buruk diseb,:
dengan iktasabat. Karena menurut pakar tuhusa, setiap penambaha_-
huruf dalam kata asatr maka akan bertambah pada maknanya. Ka..rir.
adalah melakukan pekerjaan secara arami dan normal. Adapun iktos,;-.
artinya pekerjaan yang dilakukan sedangkan hati menolak dan tic:..
setuju.

_ 
Pekerjaan baik yang dilakukan, maka hati akan merasa senan_q.

tubuh pun damai tidak letih. Berbeda dengan kejahatan, maka
menolak dan tubuh pun letih. Ia mentrapat pahata (iari kebctjikcut,
diu,sahakannya dan ia mencrapat 

- 
sikia (dari kejahatort,

dikerj akannlta (QS al-Baqarah l2l: 286)
Telah sering kita jelas har ini dengan laki-raki yang duduk c;:

!-'.
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juga dengan manusia yang mengambil barang miliknya sendiri, dengan
orang yang mengambil barang orang lain. yang pertama mengambilnya
dengan suka hati, yang kedua mengambilnya dengan rasa takut. Jadi,
halal tidak meletihkan pelakunya, sementara yang haram membuat
manusia letih dan meletihkan penduduk dunia.

^*,'r;S ,f J @ukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat

dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya. Pada ayat ini kasaba (yang
seharusnya untuk berbuat baik) disebutkan untuk kejahatan. Mengapa
demikian? Jawabannya, saat perbuatan jahat dilakukan sudah menjadi
kebiasaan dan tradisi serta dilakukan tanpa rasa beban dan bersalah,
bahkan melihat kejahatan itu sebagai kebaikan. Ketika itu terjadi, maka
pada saat itu ia pun menjadi lumrah dan kasaba, bukan beban atau
iktasaba. Inilah orang yang sering kita sebaut dengan "lost/hilang,"
hilang tujuan hidup, berani melakukan yang haram dan salah hingga
menjadi kebiasaan.

;*'lt t3.e nl[ Oio mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan

apa yang disembunyikan oleh hati. Di sana ada mata berkhianat dan ada
mata yang sejuk. Mata yang sejuk saat melihat yang halal dan mata
berkhianat saat melihat yang haram. Dalam prinsip ekonomi pun suatu
bangsa akan bangkrut dan hancur akibat rakyatnya banyak melakukan
yang haram dan terlarang. Karena yang halal dan boleh tidak
mengeluarkanbiaya, sementara yang haram dan terlarang memerlukan
biaya yang besar. Karena hidup ini asasnya adalah harar. Makan clan
minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. (QS al-A'16f l7) : 3l) Nabi
bersabda: "Kita kaum yang tidak makan kecuali bila telah lapar clan
kalau makan tidak pernah kenyang " (HR Ahmad)

Kalau manusia hidup dengan sikap sederhana ini, maka dia akan
cukup menghemat pembiayaan. coba buktikan untuk tidak makan
kecuali saat perut sudah lapar. Pada saat itu kita akan merasakan bahwa
setiap suapan itu akan begitu lezat walaupun hanya nasi dengan garam.
Seakan-akan komitmen manusia dengan ajaran Islam akan
menenteramkan jiwa dan tidak meletihkan. Manusia tidak memerlukan
ekstra kerja untuk menambah ekstra biaya.

Begitu juga bila kita makan tidak sampai kenyang. Kita sering
melihat orang makan sampai tidak dapat berdiri, bahkan tefiidur akibat
kekenyangan. Ini terjadi karena pencemaan tidak dapat bekerja
maksimal sehingga perlu tidak mengaktifkan anggota tubuh yang rain
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dengan tidur.
.?

ftsl dJ, \ ridak ada yang dirugikan pada hari ini. Benar, karena

hakim pada saat ini adalah Allah, Tuhan Yang Mahaadil secara mutlak.
Seakan-akan Allah berkata: "Kezaliman hanya identik dengan manusia.
Aku telah memaatkannya di dunia, yang kuat menzalimi yang lemah.
kaya menzalimi yang miskin, penguasa menzalimi rakyat, namun pada

saat ini ?"-it * \ tidak ada yang dirugikan pada ltari ini.
Bahkan, manusia telah sampai pada puncak kezaliman di duni.r

dengan menyekutukan A1lah. Janganlah kantu mempersekuntkti.
(Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allahl adalah benar-be,,i,
kezalimanyangbesar. (QS LuqmAn [31]: 13) Kemusyrikan merupakar:
kezaliman, karena kezaliman afiinya kamu mengambil hak orang lai:.
untuk diberikan kepada orang yang tidak layak yang bukan pemihknr..
Inilah yang terjadi saat menyekutukan Allah. Kalian mengamb..
ketuhanan Allah untuk diberikan kepada patung.

Merupakan kezaliman, seseorang bekerja tapi tidak mendapat up::.
Merupakan kezaliman seseorang bekerja dan selayaknya diupah 10 ta:
dibayar 5. Merupakan kezaliman seseorang melakukan kesalahan d":
kejahatan namun tidak dihukum. Merupakan kezaliman seseorang \-.j:_-
tidak melakukan kezaliman tapi dihukum. Jadi, setiap ketirnpang.:
dalam timbangan kehidupan adalah kezaliman. Oleh karena itu. -\ll,:
berfirman dalam hadis Kudsi: "Wahai hantba-Ku, Aku rc..-,

mengharamkan kezaliman pada diri-Ku, maka janganlah kalion rri,.., .
menzalimi. " (HR Muslim dan Ahmad)

Ini terjadi di dunia, adapun pada hari kiamat di akhirat, maka ser_,
berada di hadapan Tuhan yang Mahaadil, tidak memihak seseLrr:-*.
dengan mengambil hak orang lain. Karena Dia tidak punya anak. i::
hingga berseberangan dari kebenaran demi ambisi anak dan istrr. L-:.._,
itu sungguh benar apa yang dikatakan Jin: dan bahwasanta _\!.; ..

Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak ,:-:,-
beranak. (QS al-Jin 172):3) Karena anak dan istri sela1u me:-i:
malapelaka besar. ;:

-;L-:Jl C_-,- a.tlt A! sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.ls-. , .-
tentang bukti kekuasaan Allah yang mutlak dalam menilai dan nt:: ,:.-
ganjaran dalam setiap amal. Jangan juga berpikir bahwa penghr:*'..-
itu membuat Tuhan kesulitan dan memakan waktu yang lama. ', :_.
semuanya beqalan cepat dan tepat. Karena semua p.ibrutr,., . - *-

6s8
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hanya dengan "kun/radilah." Diatidak memerrukan proses yang panjangsebagaimana duga. Buktinya, manusia saja di ounri--iri dapatmemutuskan jutaan keputusan hakim di jutaan negeri puau ,ut, waktudan putusan yang berbeda-beda. grla makhtuk Aliah a'upri ,r.rukukanitu secara bersamaan daram satu waktu, -ril Alffi a;re; makhruklebih marnpu untuk memutuskannya daiam satu waktu pura. untuk itusaat ditanya kepada Imam Ali tentan g ayat ini, aiu menjawab:"Sebagaimana Dia memberi manusia rezek] d;h- ,11, ,r[f,6',,***

(QS al-Mu,min [40]: 18)

i[t\ 6n :;\ili i)*2'iiTjlljgj
Lary{; r;3.|4+Lr-c'-6{

Berilah mereka peri.ngatan ,engan hori yartg clekat (hari kiantat,yaitu) ketika hyti (meUesak) sampni di keiongkorgnr'rt"ngo,
m e n a h an ke s e cl i h an. O r an g,_ o r an i y or S z a I i mi i cl a f, nt entp u n y aiteman setia .seorang pun dan ticlak (pito) mentpunyai seorang

pemberi s1,afaat 1,ctng diterima ,yoyoitryo
Indzar/peringatan adarah pemberitaan tentang bahaya seberum

l.l l9i A z 
4 /1 h an iny a dekat. v aksud a.,rgu, i'"' *' i r, ii" il"rw uadal ahhari kematian, karena ia datang tiba-tiba tidak seorang pun yang tahu

Iupul waktunya tiba. Atau dfat juga diarlikan d"r;;Irri kiamat.Sebab kiamat juga dekat, karena ali uert<ata tentanffi : rehh pastidatangnya ketetapan Ailah maka janganrah kanti 'nteminta 
ogardisegerakan (datang).nvr. (es an-Nuit ttor, 1) Disebutkan dengan pasttense karena ia pasti dan amat dekat. setiup yang datang itu dekat.

Pada hari itu .4_fu 6 J-,tts ,A-, un _p,' ,t t"tikct hati
( m e ny e s a'k) s a tn p a i cr 

_i 
ie, o n g k'o,, g ii d en g ar rr ri, o h o nt ke s e d i h ctn.orang-orarg va.ng zatim ticrci meinpt nyai temart setio seoratlg pLu1.Bayangkan bila hati terlepas dari te;patnya di daram ,orggu dada. inibukti betapa terkejutnyu, betupu berat dan r.*pr*yu p-.?usaan saatmelihat peristiwa yang- terjadi pada hari itu. xitrka' tiiai t"trp togipenglihatan (mu) dan hatintu iaik menl'esak sampai ke tenggorokandan. kamu menyangka terltatlap At tah dengan bennacarn-nlocampurbasangka (eS al-Afuzdb [33]: 10)

Kadzhim adalarr usaha untuk rnenutup rongga agat apayang ada di

6s9

/



,fu

Tepsn Sya,newrJnm rr

dalamnya tidak keluar. Di antaranya kadzim al-ghirbah menutup rongga
kemarahan hingga marah yang ada di dalamnya tidak keruar. orartg-
?lo:9" 

y.ang menahan amarahnya dan memaa/kan (kesalahan) oro,rg.
(QS Ali Imrdn 13l: 13a)

Islam mengajak setiap muslim untuk menahan marah dan selanjutnl.a
memaafkan. Lebih baik lagi membalas kejahatan dengan kebaikan.
Allah menyukai orang-orang yctng berbuat kebaiikjikan. (QS Ati Imran
[3]: 13a)

i'l*'$, ); q,0.. ;" -.nl'!l.li-
6 dan tidak (pula) mempunyai seorang

pemberi syctfaat yang diterima syafaatnya. rnilah saat di mana Ailah
mengumpulkan orang-orang zalim di neraka. Di dunia mereka
bersepakat dalam kemaksiatan, bedalan bersama-sama mengikuti hau a

1afsu. Sekarang di akhirat, satu sama lain saling menuduh dan berusaha
lari. Pada hari ketika manusia lari clari ,oidoronyr, dari ibu dcr:
bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. setiap orang-clari mereka pctd;;
hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukiannya. (eS Abasa
[80]:34-37)

Pada saat itu tidak ditemukan seorang pemberi syafaat untuk merek..
dan tidak pula ada pembela yang meringankan.

Allah menerangkan bahwa para pemimpin kafir rebih dahulu masu.;
neraka disusul kemudian rakyat dan pengikutnya. pada saat pen_s1ku:
masuk neraka mereka sangat terkejut. pemimpin yang diharup dup.,
melindungi dan menyelamatkan mereka sudah -uirk k. nerak.
Hilanglah harapan dan tinggal purus asa. Inilah yang dikatakan Alla:
tentang Firaun di neraka. Ia berjala, di muka kaumnya di Hari Kictrti.;
lalu memasukkan mereka ke clalam neraka. J,leraka itu seburuk-btrt-:,-
tempctt yang didatangi. (eS Hird Il l]:9g)

Hamim pada ayat utama artinya teman akrab. Dialah yang banr,,,
membantu dan melindungi saat kita dararn bahaya, dan tetap se: ,
berada di samping kita saat susah. orang zalim tidak menemukan hai -:di akhirat. Dia tidak menemukan teman dan tidak ada yang memb-.,dan memberikan syafaat. Seiuruh teman-temannya Jelah .,:
menghindar darinya, karena rnasing-masing memikirkan keselalr.r:.:;:
dirinya.

Teman-teman ctkrab pada hari itu sebagiannya menjadi mLrsLtlr
slbagian yang lain kecuali orang-oratlg yang bertakx,a. (eS
Zukrrtf fi31: 67) Pada hari kiamat semua orang repas diri dari vang
dan cari selamat masing-masing, bahkan satu .u-u luin saring meler
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tanggung -jawab dan menuduh.

L6" * \1 clan tictak (pute mempurryai seorang pentberi s.vaJa'at
!'ang.diterima syafaa.tnya sehingga walaupun ada orang yang inginmemberi syafaat bagi orang ,arii, maka iyafaat itu ai,'orut. Karenasyafaat di akhirat memiliki syarat "izin Alrahl,harus a.rgu, izin Ailah,pemberi memberi syafaat kepada orang yang disyaratkan. Allah tidakmengizinkan syafaat jatuh kepada orang zarim. Dia tidakmeridainya.***

(QS al-Mu,min [40]: 19)

n) l.', 1i .'.1,'- t-7- 7' - ---: -;jt*bt.le t: iloy\ LFF_
Dia mengetahui (panclangan) mata yang khianctt clan apa yang

disembunyikon oleh hati.
Ketahuilah bahwa ilmu Alrah rnenyeruruh^ tidak ada yang lup,t dantersembunyi dari-Nya, walaupun i; sangat kec,. Bila' seseorangmencoba bersembunyi dari pandangan masyarakat saat mencuri dankorupsi, rnaka Alrah_pasti melihat tiigkah laku mereka. Kalau mukminyakin bahwa Allah Maha Melihat pu-rti aiu tidak memiliki mata yangmengkhianati.

. Terkadang para hakim sepakat untuk mengesampingkan kebenarandemi ambisi hawa nafsu. Biia sudah demikiai bob;od;; kehakiman,maka tidak ada yang dapat diucapkan kecuali; ,,Demi Allah,,, kalaukalian buta dengan keputusan dunia dengan memihak kepada kebatiran,maka jangan buta dengan keputusari langit.,, Ucapan ;;,1;;
3enSegtgkan orang yang lupa kepada Ali;h, ,"fringgu sadar dankembali beryihak kepada kebenaran. 

-

't:liat 
4 Ot dan apa yang tlisentburyikan oleh hoti.Allah Maha

Mengetahui apa yang terdetik di daram hati. Hal ini tidak ada yangmengetahui kecuali Allah.***

(QS al-rllu"min l40l: 20)

ii JI"t@';'jLi_1 .*r\ culx rir, tJL,e;.^i;
C i4iL -'ti 

-*L:-
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A I I oh me n ghuku m d e ngan ke adi I an. s ernb ah an-.t e mb ah a n y un g
merekct sembah .selain Allah tiacla dapat menghukum clengun

sesuotn ctpopLul, Sesunggtthnva Allah, Dialah yang Maha
M enclen gar, Mah a Mel i h at.

Maknanya Aliah menghukum dengan adii dan benar. Sementara
patung dan berhala serta apa saja yang mereka sembah selain A11ai:
tidak dapat menghukum sesuatu secara adil. Bahkan mereka tidak larak
menjadi hakim selamanya, u,alaupun untuk menghukum secara batr.
Karena mereka patung dan berhala yang tidak dapat melihat cia:.
mendengar. Hanya Allah yang Maha Mendengar dan Maha Melihr
Mendengar setiap ucapan yang keluar dari rnanhaj-Nya. Dialah sak..
dan Dia juga Hakim yang Mahabijaksana dan Dia pula yang rnelaknka:.
kebijaksanaan itu. Apabila proses hukum di dunia memerluka:-
perangkat hukum yang beragam. maka di akhirat semua perangkat ri,.
hanya dimiliki oleh Ailah yang Maha E,sa, tanpa ada pendamping d:.:
sekutu.**

Selanjutnya Allah berkata: "Mengapa kaum kafir euraisy melau.-._-
dakwah Rasulullah yang telah diutus Allah dengan penuh rahrr..:
Tidakkah melihat sejarah terdahulu dari umat-urnat yang mendusrak::'
Aliah dan Rasul, sehingga berakhir dengan siksaan. Tidakkah merei:,
melihat sisa-sisa peninggalan sejarah itu?

Allah telah menetapkan'. se.sungguhnya telah tetap janji Kami ke1t,;.;.
hcmtba-hamba Kami yang ntenjadi rasul, (_yaitu) sesunggulutla t)ttt'.:-
itulah y-ang pasti mendcrpat pertolongon. (QS ash-Shafffit [37]: 171- 1 

-_
Allah menjamin kepada setiap rasul-Nya kemenangan dan dukung:;
Tidak mringkin Allah berkata tentang satu ucapan dan realita kehidur..
berseberangan dengan ucapan itu. Jadi, kemenangan rasril merupai.:
ketetapan dari Allah di alam ini.**x

Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Musa as
(QS al-Mu'min [40]:21)

o q,- . tr" tc \;,( ,"li'^:]i 'b(i;S 't $:; ,ri-ti CWl{w.
)li'{;\i €j\i c16\',r r.; eJA & \;,(:"-\i

i@, 
sG o 6iG r{: sk; &.}:,.
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Apakah me,eka tidak ntengctdokan perjaranan cri bumi, rctrtt
memperha ti kan betctpa kesucrahan orctt1g-ot ang )',ng sebe/ttm
mereko. Mereka itu adalah rebih hebcrt keraLatirinyidaripucta
mereka don (lebih bam,ttk) bekas-bekat'nter.ekct cri bttrtri, maka

Allcrh ruengazctb rnereka cli,sebabkan crosa-crosct mereka. Mereka
tidok memputl))oi. seorang pelinclung clari azab Allah.

Tidakkah kaurn kafir melihat umat-umat terdahr_rlu ya,g seraru
rnereka lalui saar pcrjararran di nrrrsim dirrgiu c-lan ,rusiri paras.
sesttrtgguhrt),a kamu (tai pe.nduduk Mekah) bencu.-benct.r akan ntelaltti
(bekas-bekas ) mereku cri u'aktu pctgi, da, cri ,,akttt ,tctlcrnt. Maka upakah
ku.nttt tirlak men'tikirlian 12 (eS ash-Shafrat [37]: 137-13g) Tidakkah
mereka melihat kota Madain Saleh. kota Ad. isainud dan kota-kota lain
yang mendustakan para rasul?

Kota-kota itu bukti sejarah bagaimana Allah rnelenyapkan mereka
dari bumi ini. Ambillah itu sebagaipelajaran. Ketahuilah ,.1uroh kalia,
tidak akan jauh dengan sejarah *.r"i.o. Karian tidak akan mampu
mclawan Tuhan. Lebih dari itu, walaupun penduduk kota itr-r lebiir kuat
dan lebih pintar da' kalian, tetap saja mereka binasa. Apakarr kafir
Quraisy lebih hebat dari kaum lram, Firaun? Di mana mereka sekarang?

fn15rt mereka dapat rnelinrlungi peradaban itLr walaupun begitu hebai?
Sedikit pun kekuatan dan peradaban itu tidak dapai mencegah dari
murka Allah. Allah mampu menurunkan azab di dunia sebelum azab
yang sesun-egr-rhnya di akhirat. Maka meskiptn Kami perlihatkan
kepaclcmru ,sebctgian siksu l;ang Karni antcuttkrtrr'kepcrtlLt ytet.;ka cttauptm
Komi wcrfatkan kamu (seberum ajor menintpa ntereka), nrtnltn kepac{a
Kami .sajoloh merekcL dikembalikar,. (eS al_Mu.min ll0l: 77;

Jika seseorang kafir pemah melihat azab Arlai di dunia dan dia
telah mati, nanti di akhirat dia pasti melihat dan merasakannya.
se'tungguhnva Kami mera,sakan kepatra merekct sebahctgicm azctb .yangclekat (di dtnia) ,sebelum azab .r-aig rebih besar 1di aFttit.at),. mudah-
ntudahan mereka kembali (ke .iaton 1;ang benar). (eS as_sajdah [32]:2lt

Allah memerintahkan manusia berjaran dan bepergian dengan dua
tujuan. Pertama, untuk mengambir plruju.ur. Kecrt,a", untuk mencari
rezeki.

Bepergian adalah bagian tidak terrepas dari keimanan. Selain ayat
yang kita kaji ini sebagai bukti dan alasan. Katctkanlah; ,,Berjalontah 

di(muka) bumi, maka perltatikanlah bagcrintana Allah tienciptctkan
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(rnanusia) dari permulaannya. (QS al-'Ankabirt l29l: 2o') sestLnggtthnya
orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri
sendiri, lkepada ntereka) malcrikat bertanya;,,Dalain keaclaan
bagaimana kamu ini?". Mereka menjavtab; "Aclarah kami orcmg-orang
yang tertindas di negeri (l[ekah)". para rnalaikat berkata; "Bukankah
bttmi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijralt tli bumi itu?" (es
an-Nis6' ftl: 97 ) Jadi, tidak salah bila muslim bepergian dengan tujuan
mengambil pelajaran atau mencari rezeki atau untuk kedua-duanya
dalam satu waktu. Di dalam mencari rezeki ada unsur pelajaran, dan
dalam mengambil pelajaran terkadang mendatangkur r.r.ii.

Perhatikan kata fi /cli al - ardh,,bunti urama dahulu memaknaka n Ji /di
dengan 'ald/cli muka karena manusia berjaran di atasnya, namun
berjalan di dalam bumi, karena lapisan ozon adalah bagian yang tidak
terpisah dengan bumi, bahkan merupakan unsur penting darinya untuk
kelangsungan hidup di dalamnya. Tanpa rapisan ini tidak ada kehidupan
di bumi.

Saat manusia berjalan di burni Allah, dia akan menemukan
masyarakat, kota, perkebunan dan nikmat yang tidak terbatas hingga
kita menyimpulkan bahwa Dia memberi setiap tempat apa yang ,.suai
dengannya. Tiap lingkungan ada tumbuhan yang sesuai dengannya. Kita
menemukan perkebunan yang sesuai di satu tempat. Di satu lingkungan
ditemukan kebun pisang cocok ditanami di situ, di tempat lain
ditemukan kebun kentang, gandum dan lain-lain.

Pakar berkata: "Menyebamya satu penyakit dari satu lingkungan ke
lingkungan lain sumbernya karena manusia tidak hidup ses,ai d.rgrn
lingkungannya." Pendud,k di lingkungan musim puru. mengekspor
makanan lingkungan penduduk musim dingin dan sebaliknya. Dari
pencampuran ini timbullah penyakit.

# ,t t jr{ ;-ilt;;r" ;rS J,g 6nroOo kesuclahan oratlg-ortulg yang
sebelum mereka akibat mendustakan para rasul dan menghambat
dakwah adaiah turunnya azabbagimereka. jts ;n dt C# oti 6-1 dan
mereka tidak mentpttnyai seorang pelindttng dari azab Allalt maknanr.a
mereka pun tidak dapat melindungi diri mereka dari azab itu. peradaban
mereka tidak berguna karena mereka membangun peradaban tanpa
berasaskan kepada keyakinan kepada Allah. Lebih rincinya:***

rilfrEb
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Yang demikian itu adarah ka,ena terah datang kepacra merekarasttl-rasul mereka dengan memba**a Uutti_tuLti rJan'g-'nyata IaIumereka kafir, maka Allah mengazab mereka. S"rlngiui,tya Dia
M ah aku at I a gi M a h a ke r a s huku m a" _ Ny"ol

Bayyinat artinya tanda_tanda yang lepas dan mukjiz at yang nyatayang membuktikan kebenaran rasur itu. Tanda-tandu fung rout mampumereka lawan itu, walaupur mereka pakar di bid;";;;, cukup bukti
:ll"k beriman kepada Allah dan .urri_Nyu yurg U.riugas memberikanhidayah. Namun mereka kufur, maka Alla-h..r1rikru _2."t"

Disebutkan siksaan dengan akhaza inengamb,membuktikan bahwasiksaan itu amat kuat.

- i9 i{J--:t ui \sesungguhnva Dia Mahahrat ragi Mahakeras
hukuman-lv1'a. penyiksaan itu sesuai dengan kekuatan peraku. Bila anakkecil menyiksa dewasa, maka siksaan itu tidak kr":;il,rana bilayang menyiksa adalah Ailah yang MahakLrat. Bila A[ah yJrg menyiLsamaka yang disiksa tidak dapat ilenahan dan tidak mungki. mencegahapalagi melawan. untuk itri dalam ayat yang rain disebu t: Lartr Kami
11tb ruereka sebagai^.azab rlari voug Aiorriperkasa togi"u,rk oro.(QS al-Qamar l54l: 42)

'Azfz artinya MaLha menang dan tidak pemah terkarahkan . Muqtacrirartinya Maha kuasa atas segala sesuatu, aan tidak dapat diremahkan.Kernudian Allah mengisahkan sebagian .ur"f yurg menerimapenolakan dari kaumnya. Dimulai dari Nabi N.t[sca. **x

el-Mu'um.+o.Juzz.+

(QS al-\lutmin I40l : 22)

$\.iWs\;s qiwu:,
@ r;uJi Ui L,,\iL-5,i ii;'t,

(QS al-Mu,min [40]: 23-25)

6ec,tt@,,t*&,cSW"g,t"ir-,,ttA;
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Sesungguhnl,a telah Kami utus Musa dengan membayta a.yat-ayat
Kanti dan keterangan yang nyata, kepada Firatrn, Ha.man dan

Qarun; maka mereka berkata: " (Ia) adalah seorang ahli sihir
yang pendusta". Maka tatkala Musa datartg kepada mereka

membawa kebenaran dari sisi Kami mereka berkata: "Bunuhlah
anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan

biarkanlah hidup wanita-w,anita mereka". Tipu daya orang-
orang kaJir itu tak lain hanyalah sia-sia (belaka).

Di sini Allah mengisahkan tentang Nabi Musa as, karena kisahnya
berbeda dari kisah-kisah para nabi yang mendahuluinya. Para nabi
sebelumnya diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit akidah.
mengeluarkan mereka dari kebodohan menuju cahaya syariat Allah.
Adapun Nabi Musa berlugas untuk menasihati seorang manusia yan_u

mengaku Tuhan, angkuh, sombong, rnaka tugasnya lebih berat. Inilah
faktor mengapa kisahnya tersebar di dalam Alquran.

-W, 
ayot-ayat Kami maksudnya adalah sembilan mukjrzat yang

dimiliki Nabi Musa, sebagai sokongan dan bukti atas risalah yang
dibawanya. Di antara mukjizat itu adalah tongkat yang memukul laut
sehingga terbelah bagai gunung, yang memukul batu mengeluarkan I l
mata air. Permasalahan utama bukan terletak pada air dan gunung, tetap;
mukjizat Allah pencipta air dan gunung yang dapat melakukannr,:
hanya dengan kata"kun,Jadilah," maka jadilah ia.

f- :{Ll keterangan yang try)ata. Sulthan artinya argumenta:,

yang jelas, atau kekuatan baik kekuatan logika dalam bukti ata,..

kekuatan fisik dalam memaksa. Sebagaimana dialog setan di ha:
kiamat. Berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telah cliselesaiktti.
"Sesttnggtrhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang bert,i,
dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku ntenyalahitt....
Sekoli-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, meloitrk-.
(sekedar) aku menyeru kamu lalu kamtt mernotuhi seruanku, oleh seb.;-
itu jangctnkth kamu nlencerca oku, akan tetapi c'ercalah dirimu settii..

(QS Ibr6him lal:22)
Maknanya setan tidak memiliki alasan yang logis dan fisik r.,:._-

membuktikan dan memaksa, dia hanya menggoda dan manusia I -

tergoda. Oleh karena itu setan berkata: "Janganlah kamn menc€t (tt ..-

akan tetopi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak Li,;:

menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menoloii:.
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S e s un g gu hny a a ku ti cl ak m emb e n ark an p erb uat an mu m emp er s e kutukan

aku (dengan Allah) sejak dahultt". Sesunggtthnl,a orang-orang yang

zalim ittr mendapat siksaan yang pedih. (QS Ibrdhimll4l:22)
aiF|s'a\i\.\'i*'j t\kepacla Firaun, Haman dan Qantn. Firaun

adalah biang kejahatan dengan mengaku dirinya tuhan. Disebut nama

H6mAn karena dia perdana menteri yang menyetujui setiap ucapan

Firaun. Adapun Qarun karena dia bendahara Firaun. Ketiga orang ini
bersekutu dan bersatu untuk menuduh Musa sebagai ahli sihir yang

ulung. -tk 7u tjut maka mereka berkata; " (a) adalah seorang ahli

sihir yang pendtrsta.

6y q ]jr, na'Q 6i maka tatkala Musa datong kepada mereka

membawa kebenaran dari sisi Kami dengan ayat-ayat dan bukti-bukti

',J trtl ;-it ,Ci lj;r rjri berkatct; "Btmtthlah anok-cmak orarLg-orang

1,ang beriman bersantct dengan dia. Membunuh anak-anak pada masa

pemerintahan Firaun terjadi dua kali. Perlama, di saat Musa masih bayi,

kedua, saat Musa mengaku nabi. Pada waktu Musa kecil, saat Firaun

mengetahui bahwa kerajaannya akan dimusnahkan di tangan keturunan

Bani Israel, maka dia pun membunuh semua anak laki-laki yang lahir

pada tahun itu. Namun anehnya, saat seorang bayi datang dibawa arus

iungai Nil ke istananya, dia menyambutnya dengan suka cita. Ini bukti

bahwa Allah dapat membolak-balik hati manusia dari benci menuju

cinta dan sebaliknya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah ntembatasi

ctntara manusia dan hatiryta' (QS al-Anfel [8]: 2a)

F'tu_ tSltl biarkanlah hidup wanita-wanita mereka- Membunuh

bayi laki-laki dan menelantarkan bayi wanita, karena laki-laki sumber

bencana yang menakutkan. Laki-lakilah yang sering melawan dan

membangkang. Karena laki-laki maka kerajaan Firaun runtuh,

sedangkan perempuan dibiarkan agar dapat melayani dan memuaskan

kebutuhan mereka.
oleh karena itu, bangsa Arab saat berperang membawa perempuan

bersama rnereka agar semua dalam satu kondisi. Bila menang maka

semua pulang dengan selamat. Bila terbunuh, maka semua akan mati

secara bersama-sama. Tujuannya agff perempuan yang hidup tidak

dijadikan budak dan pemuas kebutuhan pria.

J)fu.a ,.J l1 ;;6, 'rY q clan tipu claya orang-orang kafir itu tak lain
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hanyalah sia-sia (betaka). Benar, ini tipu daya Firaun dan
pendukungnya, tapi apakah tipu daya itu berhaiil memusnahkan Bani
Is.rael? Tidak, tapi Arah marah membalik arah tipu daya itu, hingga
Firaun dan pendukungnya yang terkena dan merugi.ix*

(QS al-Mu'min [40]:26)
'tX;.; ad +f*:W 6j Jsci1 J,j;tJgJ

@ ;r:rii n{'ti 4 #. S 5 H.,_
Berkata Firaun (kepada pentbesar-pembesarnl,al ;,,Biarkctnlah

aktt membunuh Musa dan henclaklah ia memohon kepacla
Tuhannya, karena sesungguhnya aktt khawatir dia akan-menukar

ogamamu atatt menimbtrlkan kerusakan di bumi,,.

Maknanya, kata Fira,n: "Biarkan saya membunuh Musa.,, Ini buktr
ada pendapat yang mencegah da, menghalangi Firaun untuk membunuh
Musa. Siapa orang itu? Boleh jadi rnereka adalah pengikut/pegawai
Firaun yang menyernbunyikan iman kepada ajaran viuru. Mereka
membela Musa dengan cara yang tidak menimburkan Firaun curiga.
sehingga mereka pun disiksa.

Ini bukti bahwa orang baik boleh befteman dengan orang jahat
untuk membela kebenaran dan Alrah pasti membantu mlreka.

Mereka berkata: "Bila kamu membunuh Musa, maka rakyat akan
berkata bahwa Musa itu benar. Kamu membunuhnya karena tidak
mampu berdebat dengannya. Akhirnya rakyat pun uku, melakuka.
demonstrasi."

Di antara pendukung yang beriman ini adalah orang yang membeL:
Musa dengan logika yang cerdas . Jika ia seorang pendusta niaka diarai.
yang menanggung (dosa) dustanya itu; jika ia seorcmg yang berttu
niscova sebagian (bencana) yang diancamkarutva kelto'cramu aku,
menimpamLt. (QS al-Mu'min [40]: 2g)

Lihat keangkuhan Firaun dt L4-) hentrakrah ia memohon kepctti..
Tuhannya biarkan dia berdoa kepada Tuhannya, agar Tuhan ir-.
menolongnya. Kalau tidak angkuh maka dia akan ulrt atu].,Tuhan kita '

iu-ir 9et\t t l oi ]i&: 
-l* 

ai Uei *jl karena sesunggtttut;,.,
aktt khawatir dia akan menukar agamaruu atau menintbulkan kerusctk,;,
cli burui. subhana Atlah, lihat bagaimana Firaun membalikkan fakt"
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Firaun takut Musa merubah keyakinan kaumnya yang menuhankan
dirinya kepada menyembah Allah yang Maha Esa.

ir-air f)lr i 't4* oi":i otou ntenimbttrkan kerusakan cli bumi dari
mana agama Allah menimbulkan kerusakan? Timbul karena rakyat
terbelah menjadi dua bagian. Satu kelompok percaya bahw.a Firaun
adalah Tuhan. Kelompok kedua percaya kepada Allah Tuhan Nabi
Musa dan mereka. Rakyat di mana-mana biasa terbelah. para pemimpin
yang selalu memanfaatkan ketuhanan Firaun ini tidak diarn begitu saja.
Tanpa diragukan lagi perpecahan ini akan menimbulkan kebinasaan.***

(QS al-Mu'min l40l:27)
J, "?,t .2 - t_ ,,, -/\ t(A ,f e 146 J;3i eL__G] JGS

,@y\:}i lbi
Musa berkata, "sesungguhnya aku berlindttng kepada Ttthanku
dan Ttthanmu dcu'i setiap orong v-org rnenyombongkon dit.i yang

tidak beritnan kepada hari berhisab,'.

Pada ayat ini Musa menegaskan ketuhanan Allah, tepat setelah
Firaun mengancam dirinya dengan pembunuhan dan penghinaan Allah,
Tuhannya. untuk itu Musa menjawab: "Inni/sesrntgguhnya sctya,,,
berfungsi untuk pengkhususan dan penegasan penghambaan kepada
Allah. Tuhan yang dihina oleh Firaun.

Lri' maknanya saya berlindung kepada Dia yang Mahakuasa dalam
menolong dan melindungiku. Manusia yang berlindung kepada Allah
dari sesuatu yang tidak mampu dia hadapi adarah *urriiu yang cerdas
dan tahu diri. oleh karena itu, saat seorang muslim membaca Alquran
memohon perlindungan kepada Allah dari godaan seran: Apabila kantu
membaca Alquran, hendaklah kantu meminta perrindttigan kepocla
Allah dari setan yang terkLttttk. (eS an-Nall [16]: 9g)

Mengapa demikian'/ Karena saat seorang musrim membaca
Alquran, rnaka dia berada di hadapan Allah yang sedang berbicara
kepadanya. Allah Swt mendengar kalam-Nya dibaca. pada siat Alquran
merasuk di sanubari, saat dia dapat memaharni makna-maknu-Nyu
timbul isyraqdt/aura positif' yang menenteramkan hati. Semua ini
membuat setan benci dan marah, dan berusaha untuk mengalihkan dia
dari bacaan itu. Hal yang sama terjadi saat muslim melaksanikan salat.

Banyak di antara kita yang mengaku di ganggu setan ketika sedang
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salat. Hal ini menjadi rumrah saat kita merenungi firman Alrah tentangkegiatan setan terhadap manusia. Ibti.s menjai,ab; ,,Karera 
Engkau

telah menghulrum so,a tersesat, sayct bnn.rrr_Ln,rnr akan (nteughalurtg_
ha.langi) ntereka d1u;i.ialan Engkiu ,v-cng ltu.us. eS al_A,raf l7l: l6)Jalan mana ya,g lebih lums rebih iari ialat dan membaca Arq,ran.Setan datang ke masj id untur< merusak sarat seseorang danmenjauhkannya dari sumber rridayah. oreh karena itu, Arlahmemerintahkan umat Islam untuk beilindung kepada-Nyu ogu, ,",upterlindung dari godaan setan.

Di sini Musa berkata: "sesungguhnya saya berrindung kepacla Ailahdarimu wahai Firaun, Dia rebi[ kuat darimu, rebih kuasa untukmelindungiku dari tipu dayamu." Diarah Tuhan yung -.n.iptakankudan mendidikku serta saya bertanggung jawab kepada_Nya. Diamenciptakanku dengan kekuasaan-xyu,- metinaungitu dengankeperkasaan-Nya. Tidakkah kamu tahu wahai Firau,, 
-bah*a 

setiappencipta pasti berusaha untuk melindungi hasil 
"ip,*nryu, danmemberi asuransi perrindungan yang maksirnal? Tentu Allah rebih

pantas untuk melindungi kehidupanku.,,
Sewajamya ia cukup untuk berkata: "Rabbi/Tuhanku,', tapi kenapadia menambahkan dengan "wa.rabbikttm,fttrtan karian?,, Jawabannva.

untuk menegaskan cakupan kekuasaan Tuhan Musa, untuk -;;.;;-rk*kebahagiaan Musa dengan ketuhanan Ailah ini. oi" ,J"lrr, Tuhanku danTuhan manusia sekarian alam. Seakan-akan Musa ingin mergun prrkun
kekuatan kebaikan dan iman ditambah lagi dengan [;;;i;, mukminpun ikut bagian daram doa itu. Tentu saja aoa ini rebih rayak untukdikabulkan.

Dari kajian ini kita dapat menyimpurkan pentingnya kebersamaan
dan persatuan dalam Islam. contohnya, dalam salat kita membaca 3r r

\a: At;4: i,,; dalam bentuk jamak, kenapa tidak dalam bentuk mufradl
Karena doa jamak rebih kuat. Jemaah dapat memasukkan kamu keda-lam golongan orang-orang sareh. waraupun belum -"rirai oron.saleh, tapi karena berteman dengan orang saleh. _"d"h;;;;;
kecipratan berkat daram pahala dan pengaburan doa. oleh karena itL:.jangan menghina orung saleh, karena dengan kebersamaan kit:
dengannya dapat mendatangkan kemuliaan.

l.udi, doa berjamaah lebih mudah dikabulkan dari
sendirian. Salat berjamaah dinil ai 27 kalj lipat derajatnya
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dengan salat sendirian. Dalam dunia juai beli sering kita ternukan
pedagang menjual komoditr, contohnya buah, yang di daiamnya
bercampur alltara buah yang berkuaiitas baik dengan kualitas biasa
bahkan buruk. Saat kita tanya, buah ini bercampur, boleh dipilih'7
Penjual menjawab: "Tidak, dia harus diambii secara bersamaan hingga
tercampur yang baik, biasa dan buruk.

Begitu juga dalam salat berjamaah. Bercampur yang baik, biasa dan
buruk dalam kualitas salat, dengan satu harapan agar salat setiap
individu dalam komunitas berjarnaah dapat diterima Allah.

Dari hal apa Musa berlindungl .ru"._,.jr i*."_..i'\ #A'y ;a aari
,setiap orang yotlg men,vombongkan diri yctng tidctk berintcut kepacla h.ari
berhisab. Musa menyebutka, sif-at bukan narna Firaun yang mengaku
tuhan dan telah rlengancamnya dengan pembunurran. tujuannya,
pertama agar tidak Firaun saja yang ditempatkan dalam posisi melawan
Allah. Karena terdapat juga rnanusia sejenis Firaun, maka semua ini
dikumpulkan dengan sifat "rttutaleabbir". " Kedua. Musa rnasih
mengingat jasa baik Firaun yang telah mendidiknya di istana.

Pada ayat ini terdapat dua sifat jahat. pertama, ntutakabir/angktrlt
yang bermakna kelas hati membuat manusia menjadi tirani dan ,ili^,
tidak rnengakui hisab dan tidak takut pada qisas. orang seperti ini tidak
dapat diharapkan perbarkan darinya. **x

(QS al-Mu'min [40]:28)

"3\ 
>,;J'blJ\ ru$K 3y; )\; U'Uiz "L-,su;

;\ J\KJ;$AG*.*
- 

S e o r a n g t a ki - loli y o* r u n rk o r-a r Jn t o, o p e, g i k, t - p e n g i ku t
Firaun yang menyembunyikan intannya berkata; ,,Ap*kai 

karnu
akon mernbmuth seorang laki-laki karena clia ntenyatakan;
"Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepctclamu

dengan membawa keterangan-keterangan dari ruhan'mu. Jika ia
seorang pendtt,sta maka dialah yang menanggung (ctosa) dtrstanya
itu; danjika ia seorangyang benar niscayo sebagian (bencana)

6lt
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y an g di anc a mkanny a kep aclamu a kan m e n i mp a mu,, .
S e s un g gu h ryt a A I t a h t i d ai * n, u ri r,, ii' o,, o' n g _ o 

"o, 
g y an g

melampaui batas lagi penclusta.

Pada saat Musa berlindung kepada
itu. bukan dengan menurunkan iasul.
setianya. tapi dengan mengutu, orrng
Firaun yang menyembunyikin l-unrfu-
Firaun demi membela Musa.

Allah, Allah mengabulkan doa
atau malaikat atau pengikut
yang beriman dari keluarga

agar terhindar dari kebengisan

Y:,1r,-13.::.1-urun, harus disembunyikan? Karena dia ridak
fr:,T:,::,1:*1:111a,g dapal membera dirinya d*i k;k;j;;an musuh

3# :1";:** J: 
y: :: t 

=! 
iplt 

ki; ;;:'il. u.,,p 
" 
#ii#; ii:'#,

3:,1,:'^:::qillf f:e b.nu. ;t ffi;;;H;;;#*'Jl Tl#sehingga tidak disakiti mereka.
111-t

Iman itu sendiri adarah keyakinan, di dalam hati, dengan sikaptu1luk dan patuh kepada Allah Yang Maha pengasih dan pemurah. Inradalah rahasia antara seorang m"ukmin derfian irfrunryu, yanskemudian ditampakkan pada oiung iu,r- luai, ** G;ting dalari:beriman, adarah keyakinan yurg-p.nuh kepada iri"rrl-u"it dalar:penglihatan manusia dia mukmin It* tiOut.
Nabi sendiri daram 

.beberapa peristiwa membolehkan seoran.mukmin menampakkan "ketidak- berimannya" secara *rr, i.*i rl._
5:p"-'liigln yang -ylil bagi Islam. Seperli yang dilakukan oreh Nu'ai::-.bin Ma's0d al-Asyja'i ya-ng dapat il.-"cah belah pasukan seku:-(Quraisy, Ghathfan-dan yah"udi iuu'quynuqa') dalam perang Ahz:-atau Khandak. Dia berkata: "wahai Rasuluiral, hatiku iri dip.n.,,'iman, tapi tidak seorang pun yang tahu k.il";;;;,-r;;, bersa^.bahwa kamu adalah ,triu, aiun'o"rgan terpaksa berbohong. s:-,,men1ellunyikannya agar perang dapat usai.,,

Nabi berkata: ,,Berbuatlah 
ap-a yang kamu lihat itu baik.,,Begitu juga Abbas paman-Xutri ir.ryembunyikan imannya. ;i;kaum Quraisy tidak menyakiti Rasulullah, karena ;.;;i;-.nghonr.,Abbas ini' Inilah fungsi menyembunyit an in,un. yang Jir.ilrrt un r -dalam: Barang siapa yang tti1, t 

"prao 
Ailah sesucrah cria berirtttrt - .mendapat kemurkaan Allah), kecr,)h orong yang clipaksa kaJit.pct,i..hatirrya tetap tenang (tarai- berimarn (4ia tictak berdosa), akort i, .o,r:nF yang melapangkan dadanya untttk kekafiran, rro,io-'k"r,,,,..Allah menimpanya clan baginya' azab ;;rr;; ;;;;;.'ia;;ia!t . _
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106)
Dalam perang Khaibar, di antara umat yahudi ada seorang yang

9-:T1-u Hajaj b.rn 
_'It6ah Sulami, Dia berkatu t.puou Rasululrah:"wahai Rasulu,ah, 
lagi\u telah dipenuhi dengan i-un, .uyu bersaksitiada Tuhan serain Ailah, dan kamu uourun"rir.;;:Ny;. Tapi sayaterpaksa harus pergi ke Mekkah untllk mengarnbil hartaku danmengembalikan amanat kepada pemiliknya oi 

"runu. pasti merekab"tllyl tentang identitasku, maka izinkanlat saya untuk berbohong?,,
Nabi berkata:,.Katakan sesukamu!,,
Dari tiga kisah ini dapat kita simpulkan bahwa menyembunyikaniman dibolehkan demi mer.rolong ,ga-u Allah, menjadi *#;;il;.Karena tentara A,ah itu b.rugu-f tentara yang nyata, tentara yangtersembunyi, ataupun tentara spionase yang memata-matai musuh.
Apa yang dikatakan mukmin itu? 66 Jt o_jy;i ai 

, 
>e' oji:i

Apakah kamu akan ,tembuntth seorang taki-taki kare,a diamenyatakant "Tuhanku iarah Artah." Renungi bagai,rana beraninya
1ukm1n ini dengan berkata: Aku ticrak mengetihtri tihan bagimtt serairt
1ku' 

(.QS al-Qashash [28]: 38) Tanpa diragJkan b.h;; ;*pan mukminini telah membinasakan asas ketuhanan Firaun.
Dia berpendapat, perkataan Musa bahwa Tuhanny a ad,arah Ailah

tidak layak diselesaikan dengan pembunuhan, karena oiu jrl+ ,-r,
3: q :4\.pacrahal dia terah datang kepadamu dengan mentbawa

keterangan-keterangan crari ruhanmtt. Dengan ayat atau tanda yangnyata. Bila dia dusta, maka dusta itu tidak memudaratkan kita, karenadia berdusta tentang Allah, tentu Dia yang akan membaras kedustaan
Musa itu. f-u-+ +lt "fr.(.*,- li.rr.e ,A;,t: ts 

^:r1i,;i,i U i!1.iika ia
seorang pendusla maka dictlah ya,g *"r,ngg,,,rg lctosal clustanl,a itu,.dan iika ia seorang yang beictr"niscctya sebagiart (bencana) yangdiancantkannya kepa,ami akan menimpamu,,. gitu dia .,u.jur, makakejujuran itu terdampak positif bagi kita, karena kebaikan itu berimbaskepada orang di sekitar pelakunya.ladi, kenapa harus dibunuh?

. 
Namun, apakah dengan demikian kebalikannya, kita mernbiarkan

setiap atheis berkata r..ry\u hati tentang agama Islam berdasarkan ayatdi atas? J-awabannya, tidak. cegah dia"untuk berkata sesuka hati, tapijangan dibunuh. Kita bantu din tuntun mereka dengan tangan kitamenuju pemahaman Islam yang benar. Begitulah mukmin yang

p

ri
(I

n

n

oE
u
n
u
b

ri
si
ra

1r

tl
ih

iti
:ti
l).

lll

;

673



Tarsur Sye,R-a.u.r Jrm r r

menyembunyikan imannya berkata dengan pemahaman yang benar
::Tll-riffff;;runu tahu ada 

";"rs ylrg _",rd.ngar danmenolongnya

Allah menetapkan satu hakikat: {7rk ur .} u 44ri irr rrs e s u tt gg u h n,.a A t I a h 
: 

i.a k m e n t t t tj t t k i 
-y 

rn n f_i..1, 
" 

ir, ;,=; "; r;rr::
?tir!;t;l::':,:': rl,ll X,::.ll*'' "u'n 

A I I ai tio u r' uru,, p.* ur,
kedok just" i,r,--., sapa? Karena *:rifr# IJj;"ffi,il"t?J,:isebagai kecurangan aur'proo1i, i*rr"o"o ;*r;;;,;; setiap adaorang yang mensaku dirinya r.urgai naui allah'mer;;;k; kedoknrakarena ridak l*u.t ;r;i";;oiJrg' ,,nrrt menjadi nabi pal,uSesttngguhnla Ko'ni t.tteno-long ,.o.r,,1_rlrul.(a1ti.ctu1t o,.rrg_.o,.r,,g ).tttt,it; 
;' :,1: rff!{,{,,rr1,| ii i,,. 

i,i,,,', qt",, - r u,,, i4d i,- ;i r'1 i h,, 1, g,

(QS at-Mu,min [40]:29)

W,*o:o^iuux+ iAianiF*
u3u iy_&_luii;Jv?:c o;i:t ot5,

@rUig^4[+;us
(Musa berkata)" "H,i (attmku, untukmurah kerajaan padct hot.iini dengan herkrasa ai o"ii."iiril'ili,'rrrr akan menolonp kir,tdori ozob A,nh lika rrnO ir,, *!,ii'*ij f,,r;..Firaurr berkirt,t."Aht ridak ntengentuko*r, t"i)ir'*"u." *ntuirtan apa yung oAr,p a n d an g h ai k, d a n 

" 
0,,,,1,:[" 

; :;#i!a, 
k"r, a a, *u, n r- o,ii, i,, r,,,

Pemuda mukmin berkata bahwa pada hari ini kekuasaan :
il;:::,1';::i #g' "T': :*ldi:;",.iin**, m en gak u d i ri n r a .c - -tuhan. Ia berkuasa oi -.rr-rri". #".;;"''ga 

mengaku dirinra ..:--

3 : :f ;l "?'i "p 
i ; 

"w 
;i; ;; ; ;;;' iliifl Tffi'ffi :,x,1- l, i,,i" -'Seakan-akan kara atvaum hari ini;.;;;,;:xrltt# -?'-1xl;-ix"i .. _"

filf,fll f,l#f #:^,*lt;,';;;;,? iru menambahkan h, .laki - taki ini (Nabi Musa) ro"rrr, r"".irilffi Hff TliT#.., :. 
...

ffi1;:I ln,,:.[1To,,ll iTt;k, ;;t''uun,_ru dapar memusnarkerulaanFiraun. Kalaulah urlr* r.*"ri;I"'*ru dapat memusnah
anyan.g tengah kalian IaE
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dam kezaliman yang kalian sebarkan, maka L;rti ir1 ,.ilt .r,L c v:*;- ,i.t
siapakah yctng akan menctlong kita dari azab A'liah' jika a-zab itumenimpa kita!" Tentu saja tidak ada seseorurg ;;';ang dapatmenolong makhluk dari azab Allah. Karena p.-[ulurun-Nya dalammembela rasul-rasur-Nya tidakdapat diantisipasi. pasti pembalasannyaitu membumi hanguskan r.-uunyu untuk itu waspadalah'.

Inilah yang dikatakan pemuda mukmin dengan p..muau iman yangkukuh di dalam iman agar kaumnya dapat percaya. Di sini Firaun harus
bertindak dan berkata untuk menjamin keamanan pribadinya. , r;; J;
)s)t J=ri Yl Flji Gs s:ir'11;(ri Firaunberkata; ,,,qtriiart

mengemukakan kenallmu,,melainkan apa 1.ang aktt pandong haik; danttku tiada menunjukkan kepacro*u,[rnin jaron.vattg beiar.'. TapiFiraun tidak melarung p.-rda musrim untuk m.rreirrk"un nasihat yangdisampaikan kepada kaumnya: x * *

(QS al

. Vz,
o aXllr>'t
/ )/./ 

I)J.'r) )t"

I t"r.
iv;

2r
-a .t
J-l.J

4j
tq

al-Mu'min [40]:30-31)

,fr
4

e

i. 4 ,'i
Ie ,-.g Ll

l/ ' )

)u) lJ

t11(j t:.v ij-:aic;'p*
Orang yang beriman itu berkata. ,,Hai 

kaumku, sesungguhnya
aku khawatir kamu akan clitimpa (bencana) ,"p"rri'iiirri**,

_ke 
h an c u r an go I o n g an 1, a n g b eis e kuttt. (y aht i) i 

"p 
r ri i ke o d a a n

kattm Nuh, 'Ad, Tsamud din orang_orang,vang clatang ,sesudah
m er e k a. A I r a h t i d ak m e n gh e n tl atti t, e, tt "ii ru )t i* or't nr: h o d op

hamba-hamba-Nya.

Pada ayat ini pemuda mukmin itu meranjutkan nasihatnya kepada
kaumnya. Dia berkata: u -,ti.\t ii b nSlO Uei jt ty ti_ hai kaumku,
sesttngguhnya aku khawatir kamu akan critimpa (bencana) ,sepertiperistiwa kehancuran go-longan 1,ang ber.sektttu.i, H4umurfu bila padasaat ini kalian berkuasa di dunia mak-a kalian tidak rebih kuat dari kaumsebelum kalian yang melaw an para rasulnya, seperti Nuh, ,Ad, Tsamuddan seterusnya.

Allah telah memperlihatkan kepada kita akhir perjalanan orang yang
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;::i;,YY: ;'i' #,:::: : 
r;::': 

: 1 g:,, 
" 
r, i ! y ) K a m i s i k s a ct i s e b a b k a nf ,1,,;;;,:*:,{:,r;I;;:,"/,:::,::":i!:!::;.?ii'#:;f ;';f;f#:hujan batu kerikit clan di *rrrro',rr'Ji";;'r 

ttami fimpakan kepadanya
))ang mengguntur. don di nntn,.^ .^^^-, t ada yang ctitimpa t"i,, i"ios
';;:;;:,f,r;,":::;iT.!,:,::::::l:'i,";;,';;,f r']l)TX',u'";i7i)dalam bumi, rlan di 

'' q'LLutu rttereKa ctda yang Kami benamkan ke
Altah sekat i-kati,ill,i"r::::!: .:.n: r*r k,ii i",isJio,ton, an,Ailah_ sekati_kati ,iioi -r'"riri" irZX!::r "rmi 

tenggetamkan, tt,
merekalah lerlg tllenqnttintt., );,.: --- - 1-anlaya nterekQ, akan rcfu
T i ; " 

n'', 
^ 

v a n s m e n s a,, i o 1, o i i ii' " 
n ;:'r';;:1: r ;;, i6 { !f-, o?i!^; oi"t{r,,

tpt
40)

oleh karena itu jadikanrah hal tese,but sebagai perajaran. Terrebihkalian menvaksikan-sisa-sisa p.Jirggrtun se,arih rur* r.nrnjukkanbahwa 
"t.ku lebih kuat arri olor'i iii* wai* a.rltiun kekuatan itutidak ada gunanva,barrt* ,ii#1ffi'-.tirdungi diri *"."tu dari azabAllah' '+pa yani ditinggarkan eriilr"ouri sisa peradaban itu ridak laindan tidak bukan 

.L:.:lll k;i;;; ;;p), ,.nruroil p.lu.;u*n darinyaSesttttggtr h nytt kum u thai pendudui"i"to 
1 

t L"no,_t,",,r7-, ko,, melu I tr i(b e k a s - b e k a, t * 
", 1 !:' a i -i::f;; i ;,' i o1, 

1 i * o r,,,,, *t*1,f,,,, o o ap a k cr t r
kanu ridak memikirkan."(eS a;h_Sf-lrfia, [37j: I37_ l38tKatau peninggala, G";' ilJ.;;, ini hitang tentu kita tidakmenemukan alasan yang tTyata. Diabadikanryu ,lr?_ri_* "p.rirggulo,
sejarah iru sampai saar ini ;.*p;;; bukri bagi kira b.irp, hebarnrr
ff ii i1 ?ff ffi :: I?,?Jl*r.*fl, i1,," 

", u iffi H ;:; f,u n * o u,;;,
Disebutkan vai'n ha.t'i bukin ryyont hat..i-rrar.ipadahar peristiuanr.,beraga, dan berulang arr-frir';rrl;r, banyak diurus. iebab serrrL::peristiwa itu re{ adi a[ibaa J; ;.#;:1,- mendustakan arturr.iry uii ir;.i.itr r,; Arah tidak menghencraki berbuat kezcrritrt,;,terhadap hottrba-hamba.-A/ya. waraupun AIrah terah rnenyiksa urn" _

XJiil,l'ff,|:|i f.1 
siksaan i" u'i', karena [.;;i;;;;-Nya r-:

::,* n,r, 
" 

i,1'Tl,htli1 
r11iffi;f}Til;{:T[L T#l:SetIaporangyanginginmeIa*rn;;;;;jAllahyangbenar.*xx
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Renungi keindahan ungkapan Alquran. Ia datang dengan lafaz yang

dapat mengandung dua makna secara bersamaan. Kata tandd di atas

dapat bermakla memanggil dan menjauh. Hal yang san"ra dapat dilihat
pada kata "na.jm" di surat ar-RahmAn: Dan tumbuh-tumbtthcut clutt

pohon-pohonan kedua-duanya ttmclttk kepada-Nya. (QS ar-Rahmin,

[55]: 6, ia dapat bermakna bintang dan dapat juga bernakna tumbuhan

Kedua makna ini dapat diadopsi darilafaz "najm" itu.

ig; h 'J \b S, 4t ;rs go q lt i nK c ilak acla bagi,Li

seorang !)un yang ruenyelamatkan kamtt dari (azab) Allah, dan sictpLt

1,ang clisesatkan Allah, nisc'ava tidak ada baginya seorang pun rdtts
akan memberi petunjurt. Tidak ada yang mampu untuk mencegah azab

Allah yang ditimpakan kepada mereka. Tidak ada guna kekuatan -vang
dimiliki bila azab-Nya turun.

i* { i,i A! iir ,M.y': siapa yang disesatkan Allah, niscaya titl;r-

ada bagim,a seorang pu.n \)ang akan memberi petunjuft. Barang siap'--

yang telah ditetapkan Allah sebagai orang yang sesat maka tidak ac:
seorang pun yang dapat memberi kepadanya petunjuk. Men-9ap.'rl

Karena Allah menolong dan memudahkan jalan pilihannya. Bila dipil-:-
kesesatan, maka Dia menolongnya untuk mewujudkan cita-cita 1ai:-:
sesat itu.

Oleh karena itu, jika ada yang terlimpa musibah jangan sec.:-

berkepanjangan. Karena bila itu terjadi, Allah akan berkata: "Kat:.--

mencintai kesedihan maka Aku menjadikan hal itu pada dirimu. -\.--
tarnbah sehingga mungkin akan mati karena kesedihannya." Tutupl.-.
pintu sedih dengan sikap rida. Begitu juga orang kafir yanu ct:-.,
kekufuran akan ditutup Allah hatinya untuk beriman. Dengan demrkr-'--

iman tidak dapat masuk dan kekafiran tidak dapat keluar.
Lelaki mukmin melanjutkan nasihatnya. * * *

(QS al-Mu'min [40]:34)

:t;;t;
.9';-d. j:'A.L)\ (->-t' J At 3tta l)lIF:1t4;V
{O 3q3Fi;X;\U,!:-14\;

\r* e{;G $ilp,t,-r;
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AL Mu,MrN,1().Juz21

Sesungguhnya telah clatang ynx( kepaclamr.t clengan ntentbau,o
k e t e r an g a n - ke te r a n g an, t er ap i ku..n,t s e r.t c,t t i a s a tl a r cr m k e r ct gtt a n

tentong (tpo yang clibay,anya kepadanut, ltingga ketika tlicr
mertirtggal, kamu berkata; "Artah titlak ctkan ntelgirim seorang

( ra s u lptm),s e s u d ah n v a ". D e rn iki a nt a h At t a h n t e n),2 s atka t1 o ro n g_
orctng )/ang melantpaui bcrtas dan ragLt_rogu.

Pada saat Nabi yusuf datang ke Mesir, pemimpin kota Mesir bukan
seorang Firaun, tapi raja yang bergerar ar-Aziz. br.h ku..ra it,, bila
9]bi9" kisah Alquran tenrang yusuf tidak ada disebut rentang Firaun.
Hasil pe,elitian membuktikar-r bahwa yusuf hidup zamankerajaan yang
diprmpin para butiak yang bernama Heksos. pa.a budak ini
mengalahkan Firaun seberumnya dan mengangkat diri mereka sebagai
pemimpin. Kemudian disebut daiam kisah iusuf al-Malik: Rajct berkato
lkepada oran.g-orang terkentuka dari kaumnya/. (es yiis0f' Lr2l: a3)
bukan Firaun.

Bayyindt adalah tanda-tanda yang jelas atau mukjizat yang
membuktikan dia benar_benar utusan Allah. _ €rE ,# ,A3 

C Ft ,;;
tetapi kamu senantiasa claram keragua, tentang apa yang dibawanya
kepadamu, tapi kalian masih meragukan kebenaran itu. dJ-L rj! \s-;
hinggct ketiko dia meninggal hingga akhirnya kalian mati. jjJr 3jj J;$
iH :y 3, kamu berlcata; "Ailah ticrak akan mengirim seorculg (rasur
pun) se.sudahnya". Mereka berkata karena mereka mengingkari risalah.
Dalam diri mereka tersimpan kemunafikan.

l/Lii "J.:,-, J^ ,/ +iJt J-r,,j eurt clemikianlah Attah mewesotkorr
ot'cutg-orang yang melampatri batas dan ragu_ragu yang melampaui
batas dan meragukan risalah serta mengingkarrnya.i** "

(QS at-Mu,min [40]:35)'b:6,re # rtl ; it; e 5j +e*6ii
&{^iry" AJK 6ciirl;, Ai-r_efu;

l,\ ,jz .'/-) a/ | )ro ;W 4X-, *'t-
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(Yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat AIIah
tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besor

kemttrkaan (bagi mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang
yang berintan. Demikianlah Allah ntengunci rnati hati orang ),ang

s o mbong dan s ew enang-wenang.

Apakah ada orang yang berdebat tentang Allah yang didukung
dengan kekuatan argumentasi? Ada, yaitu berdebat untuk menetapkan
keberadaan Allah.

Aydt sebasaimana telah disebutkan mengandung tiga makna:
Pertama, kauniyah yang menunjukkan kekuasaan Ailah yang mutlak.
Kedua, ayat mukjizat untuk membuktikan bahwa yang menerima utusan
Tuhan. Ketiga, ayat suci Alquran, yang berisi tentang hukum. Ayat-ayat
mana yang mereka perdebatkan?

Jawabannya peftama, ayat mukjizat dengan menuduh nabi sebagai
tukang sihir dengan mukjizat yang dibawanya. Membantah tucluhan inr
mudah. Jika orang yang di sihir dapat beriman, mengapa dia tidak
menyihir kalian agar beriman juga? Kedua, mereka juga mendebat kitab
suci, kenapa? Karena setiap hukum yang ditur-unkan Allah kepada
hamba-Nya mencegahnya untuk melakukan kezaliman, angkuh da,
sombong. |{egeri akhirctt itu. Kami jadikan untuk oratlg-oreng ),culg
tidak ingin ntenyombongkan diri don berbuat kertrsakan di (muku t

bumi. kesudahan (1'cutg baik) itu adalah bagi orang-orang \.rrt
bertakwa. (QS al-Qashash i28l: 83)

Adapun ayat kauniyah yang menunjukkan kekuasaan Allah, seperti
matahari. bulan dan bintang, bukan tempat untuk diperdebatkan. o1e^:
karena itu, mereka tidak mendebatnya.

Makna ;k '; antat be,sar kemurkaan (bctgi me.reka1. Mendet,,
tanda-tanda Allah tanpa alasan yang benar adalah tercela dan sans.
dimurkai Allah dan orang-orang yang beriman yang rnilitan terhad..:
agama Allah.

)b ;"<J; + .1i .+ iil, '&"U_k demikianlah Altah menguttc.i rt..

hati orang ycutg sombong dan sewenang-\t)enang. Thaba' anir_
khatama,htenutup. Mutakabbir berusaha untuk menggabungkan di.:.
tapi tidak ada f-aktor yang mendukung untuk itu. Allah berkata d:..
hadis Kudsi: "Aku ruencintai tiga hal tapi Aku lebih mencintcti rig
Aku mencintai /akir ytAku mencintai ./akir yong merendah, tapi Aku lebih ntencinrtti
kat,a ,qang merendah. Aku mencintai laniut usia yanp taat, ta
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lebih mencintai pemuda yang taat. Aku ntencintai orang vang
dermawan, tctpi Aku lebih ntencintoi orong miskin 1,ang dennct\tan.,,

Aku rnencintoi tiga perkara, tapi Aku rebih binci kepacra tiga
perkara, Aku benci orang kaya t,ang.sontbong, tapi Aku rebih benci
kepada orang miskin yang sontbong. Aku benii kepacra penttrda yang
melakttkan maksiot, tapi Aku lebih benci kepadi hnjut nsia yartg
bermoksiat. Aku benci kepacla orang ntiskin ying kikir, tapi Aku lebih
benci kepada orang ka1,o yang kikir." (HR Abu Laits as-samarkandi)

Dalam lindungan hadis ini kita dapat belajar bahwa masyarakat
mukrnin harus menjadi orang kaya ying rendah hati, miski, yurg
demawan, pemuda yang taat. Inilah gambar masyarakat yang super
mulia' Kemudian tangga kedua, yaitu masyarakat mulia; o.urrg mistin
yang_rendah hati, kaya dermawan dan lanjut usia yang taat.

Orang yang sombong karena sehat, dapat ,uklti.upun saja. Orang
yang sombong karena harta banyak, saat melihat orang yang lebih
berharla darinya akan rnenciut. Kalaulah melihat deng;n kaca mata
keagungan Tuhan, tentu tidak satu manusia pun yang akai sombong.***

(QS al-Mu,min [40]: 36-37)

*'*'li g rll W 4 ;i b^Ai. Lj;t j|j
Aryi d; 6;, $y6t'&6 o- iai 6

q'#u -e# ry" U?A'J') dti4rV *o
'9' vQcJL-5j*3?YJ8i

Berkatalah Firaun, "Hai Haman, buatkanrah bagiku sebttah
bangttnan yang tinggi supo-ta aktt sampai ke pinttipintu, (yaitu)
pintLt-pinttt langit, supa))a aku dapat melihat Tuhan Musct rJan

s es un gguhny a aku tnema n dan gny a s e o r atl g p e n dus ta',.
Demikianlah dij adikan Firaun memandang baik'perbtratan yang

bttruk itu, clan dia dihalongi dari jalan (1lang binar), tlan tiptt
daya Firattn itu tidak loin hanyalah membawa kentgian.

Firaun memerintahkan perdana Menteri Haman untuk membangun
menara yang tinggi agar dia dapat naik ke puncak untuk melihat Tuhan
yang diakui Musa dan disembahnya. Dia merasa bahwa menara yang
tinggi itu dapat menghantamya unruk melihat Allah. Adapun tuhan yan!
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dapat dilihat melalui menara tidak layak disebut Allah.

74 e."r\t*/'r5 q I' q"'rj y;i'€*"l.il:u-"s:
clemikianlah dijadikan Firaun memandang baik perbuatan yang bttntk

itu, dan dia dihalangi dariialan (yang benar);dan tipu daya Firaun ittt

ticlak lain hanyalah membawa kerugian. Dalam kesesatan dan kerugian.

Dia akan tetap demikian, dan terus demikian sehingga Allah membuka

kedoknya pada hari kiamat.***

(QS al-Mu'min [40]: 38-39)

:W ;4 +;\ o$i 1*. Gt; s i:i iu'
'Lt "* q1:i',i;ii, $ fil- r$t@ )\A)\

@;6(3r{ei}9i
Orang,tang beriman itu berkata; "Hai kaumku, ikutilah alan, aktr

akan menuniukkan kepadamu jalan yang benar. Hai katrmku,

sesungguhrya kehidupan duniu ini hanyalah kesenangan

(sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri ,vang kekal'

perkataan lelaki mukmin ini yang berasal dari keluarga Firaun

kepada kaumnya. Seakan-akan dia nabi. Bila ditanya: mengapa dia tidak

membuat Firaun bungkam tidak bicara sejak awa1, hingga Firaun

sempat menyatakan dirinya sebagai nabi. Jawabannya ini bagian dari

target sasaran tapi harus disampaikan pada waktu yang tepat. Saat

perkataan yang benar terucap oleh lelaki mukmin seakan-akan Allah
yang berkata untuk itu tidak seorang pun yang mendebatnya karena dia

bersumber dari Allah. Oleh karena itu tidak aneh bila lelaki mukmin

tersebut mengucapkan perkataan ini di hadapan dan didengar langsung

oleh Firaun dan dia tidak dapat mendebatnya.

,r.;jt lri o3 i'-;\t ;'l: LG r;irr iu;jr :*6\.ieUt oi kcntmku.

sestmgguhnvct kehidupan dunia ini harytalah kesenangan ('sementara)

dan ,sesunggnhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ayat ini mengajak

kita untuk merenungi bahwa setiap manusia dalam kehidupannya hams

memiliki visi dan tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan akhir

yang tidak ada tujuan lagi dibaliknya itulah visi. Bila dibalik tujuan

masih ada tujuan maka itu bukan visi tetapi misi yang mengantar kepada

visi. Contohnya, seorang anak yang belajar agar lulus SD, apakah SD
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itu visi/misi? Ia adalah misi karena ia mengantar kepada jenjang
berikutnya yaitu SMP. Tapi apakah sMp itu visi dan misi? Ia adalah
misi yang mengantar kepada selanjutnya. Selama sesuatu itu masih
memiliki tujuan yang lebih tinggi, maka ia bukanlah visi. oleh karena
itu, apa yang dikatakan lelaki mukmin bahwa dunia dengan segala
kenikmatannya hanya sekedar kenikmatan bukanlah tujuan/viii. Tujuan/
visi yang sebenamya adalah akhirat.***

(QS al-Mu'min [40]:40)

t& $ ;6W J y_tA>G i,-q" :j* J1

<,j: r, uat-fri L"i ;6 Jii j p, n
. 1/") '-7/i i
'tjLt_a;-{l

Barang siapa mengerjakan perbuotan jahat, maka dict ticlak aka,
dibalas melainka, sebanding dengan kejahatan itu. Barangs'iapct
mengerjakan amal yang saleh baik laki-lctki maupun pet"entpltutl

sedan.g ia dalam keadaan berintan, rnaka mereka akan masuk
sLtrga, mereka di.beri rezeki di dalamnya tanpa hisab.

Selama akhirat tempat ya,g kekal dan abadi, maka setiap orang
harus menyerahkan diri kepada Allah, niscaya Dia akan memberi pahala
sesuai dengan amalnya. Allah bukan Tuhan yang bengis, tapi Dia Tuhan
yang Maha Pengasih, membalas kejahatan sesuai dengan perbuatan
yang dilakukan, atau bahkan diampuni. Sedangkan untuk kebaikan
balasannya dilipat gandakan dengan gandaan yang banyak.

Poin penting di sini adalah ',y_':; f: sedang ia clalam keudaan
beriman. Iman merupakan syarat utama, karena non muslim juga
melakukan perbuatan baik dan amal saleh, sebagaimana ditegaskan
Allah dalam: Barang siapa yang rnenghenclaki keuntungan cli akhirat
akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan baraig siapa -vang
menghendaki keuntungan di dunia Katni berikan kepadarrya sebagiai
dari keuntungan dunia dan tidok ada bctgirtya suatu bagiatt pun di
akhirat. (QS asy-Syurlt g2): 20)

Kafir yang melakukan kebaika, hanya akan mendapat ganjaran
amal di dunia. Dia tidak mendapat pahara di akhirat. Dia mendapatkan
di dunia dalam bentuk ketenaran, lencana, kehormatan yang terucap dari
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lidah manusia. Atau dalam wujud upacara penghormatan dan perayaan.
Bahkan untuk mereka dibangun patung monumen dan ditulis di dalam
buku sejarah. Orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah
laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh
orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak
mendapatinya sesuatu apapun. Di dapatiry;a (ketetapan) Allah di
sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amar
dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitun[an-Nya. (eS an-
Ni)r [24]: 39)

Ketika saya di San Fransisco ada yang beflanya: ',Apakah pahala
orang kafir yang berbuat baik di dunia hilang begitu sa.ja?',

Saya jawab: "Dia berbuat baik untuk Allah atau untuk
kemanusiaan?"

Mereka menjawab: "Untuk kemanusiaan dan peradaban manusia.,,
Saya jawab: "Maka dia mengambil upah dari siapa dia bekerja. Dia

telah mendapatkannya dalam wujud ketenaran, lencana, dan rnemorial.
Tapi di akhirat nol besar. Kami hadapi segala amal yang merekct
kerjakan, lalu Katni jadikan amal itu (bagaikan) debu yong
berterbangan. (QS al-FurqAn l25l: 23)

Orang kafir yang bekerja untuk memakmurkan bumi, kita sebaeai
muslim ikut merasakan manfaat keqa itu. Bahkan hasil kerja, penelitian
dan penemuan itu untuk mengukuhkan iman dan sebagai sarana
dakwah. Lihat tape record, mikrafon ini merupakan hasil kerja keras
mereka. Mereka adalah para pelayan Allah untuk rnellujudkan saru
huruf dari huruf-huruf Alquran, apa dia? Huruf "sin/akan, Kanti c*at:
memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan) Kami. (eS
Fushshildt [a1]: 53)

7r- +, U ajtj| adt-u:6*'*i:ti,maka mereka akctn ntrt.sL,)

surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab. Rezeki sega,:
sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia. Rezekr bukan hanya han".
sebagaimana yang diduga oleh sebagian. Kesehatan adalah rezekr.
keselamatan adalah rezeki, ilmu adalah rezeki, lemah lembut adal:.:
rezeki. Semua yang kamu manfaatkan adalah rezeki.

7C f, tanpa hi,sab menghitung sesuatu sesuai dengan kac_,

batasannya. Adapun di akhirat, rezeki manusia tanpa batas. Kar::-,,
pernberinya adaiah Allah. Ketika Dia memberi, Dia tidak nrenr:.,,
sesuai dengan takaLan, tapi menurut dengan kekuasaan-Nva.
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Di antara makna tanpa hisab di akhirat adalah bahwa mukmin di
sana makan tapi tidak buang hajat. Bagaimana? Karena mukmin makan
dari hidangan allah. Selama makanan itu dari hidangan allah maka ia
sesuai takaran tubuh, hingga tiada sisa pembuangan. Hal ini tidak aneh,
karena saat perang, para tentara diberi kapsul tertentu sehingga dapat
menjaga stamina tubuh yang stabil, dan tidak buang hajat. Bila makhluk
saja rnampu berbuat, tentu Khalik lebih mampu lagil?

Terkadang di surga manusia makan walaupun dia sebenarnya tidak
perlu makanan, atau makan sekedar hiburan belaka, atau mukmin tidak
perlu makan sama sekali di akhirat. Untuk itu disebutkan derajat nikmat
yang paling tinggi adalah melihat Tuhan. cukuplah i,i sebagai
kenikmatan. Pada saat manusia bersama Allah pemiliknikmat, maka dia
tidak memerlukan nikmat-nikmat yang lain.

Saat Syuaib ditanya oleh raja Romawi: "Karian mengatakan bahwa
mukmin di surga makan tapi tidak buang hajat, bagaimana ini terjadi?"

Syuaib menjawab: "Kenapa harus aneh, anak bayi di dalam perut
ibunya, makan dan tumbuh, tapi tidak buang hajat, begitulah mukrnin di
surga."

Tidak ada yang perlu diragukan tentang nrkmat surga, karena Nabi
Muhammad sendiri berkata: "sesungguhnya di dalam surga terdapat
apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga,
terbetik di dalam hati." oleh karena itu, Alrah menyifati surga dengin
"seperti". (Apakoh) perLonpamoan (penghunil stu-gct yarg dijanjiian
kepado orang-ot'ang );ang bertakt+,ct. (QS Muhammad [47]: i5)

Kemudian mukmin keluarga Firaun berkata:***

(QS al-Mu'min [40] :41-42)
.r.\r .i u z,€: ,rri jyli* r)".ri Jl?j";A_c ,,tj #

t!,t'* .rJ_ .A V, .r l.fij iu'i -y .ylX
3 fit r-rsi 3l;'---;,i.:z 1 aV "9\

Hai kaumktt, bagoimanakah kamrt, akrt menyertt kat,u kepacla
keselamatan, tetapi kanru meweru aku ke nerctka? (Kenapa)

kamu men,,-eruku supaya kafir kepada Attah dan
mempersektttukan-l{ya clengan apa yang tidak kuketahui padahal

aku menyertt kamu (berimanl kepada yang Mahaperkasa lagi
Maha Pengamptm?
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Ucapan mukmin dari keluarga Firaun ini bagaikan ucapan Nabi.
Sampai detik ini saya beh-rm mendapat petunjuk yang dapat
menenteramkan hati, bagairnana Firaun sampai detik ini masih saja
terdiam. Saya tidak dapat mengucapkan kecuali: "Bahwa A11ah
Mahakuasa untuk meletakkan sesuatu dan kebalikannya dalam satu
tempat. Arlinya. mukmin berbicara tentang keimanan. tetapr yang
masuk ke dalam teiinga Firaun kebalikannya. Kalar-r bukan itu
bagaimana Firaun dapat berdiam diri saat sifirt ketuhanannya
drrobohkan di hadapan para penyembahnya.

J 6 arlinya kaifa/bugaimona. Bagaimana mungkin saya mengajah
kalian ke surga dan kalian mengajak saya ke neraka. Kebaikan bukanlah
kebalikan, kecuali kita cinta kebaikan ini juga menyebar dan clilakukan
olelr orang lain. Nabi bersabda: "ser.trang nttLkmin ticlak berintnn ltirtggtt
tlio rnencintai ctpct ,vang terladi padct ,sattdaranvct, seperti flia ntelcintcri
clirirya sendiri. " (HR Bukhari Muslim)

Lelaki mukmin itu menenangkan lebih rinci makna panggria,
keselamatan dan pan-ugrlan ke neraka dengan 6 a, 3.;i1 l! 1ofl i_fi

tt-1at /1, GlH;,ii ui-r * i J- -,J (Kenapa) kctnttt menyeruktt supcn.tt

kafir kepatla Allah dan ntempersekutukart-N)n clengan apa .vang ticlak
lcttketahui padahol aku menyeru kamu (berimttn) kepada iang Mahu
Perkasa logi Maha Penguntpun.2 Kalian mengajak untuk kuf'uikepada
Allah dan saya mengajak untuk beriman.***

(QS al-Mu'min [40]:43)

"tS 
t#i c^trqi)i ciyl,'; A ALe;;t;\;;\

'3i 34 & qr:Si<;b I'l gf;
Sudcth pasli bahtva apa yang kamu seru supaya aku (beriman)

kepadanya tidak dapat memperkenankan serttan apapun baik cti
dunia mauputl di akhirat. Sesungguhnya kita kembali kepada
Allah dan sesungguhnya orang-orang yang melampotti batas,

mereka itulah penghuni neraka.

Doa manusia kepada tuhan-tuhan palsu tidak akan terkabul, karer,
tuhan-tuhan itu tidak mendengar doa, kalaupun mendengar tidak mamp*
untuk mengabulkannya.
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Musrifin aftinya melampaui batas. Selain batasan iman, ada juga
batasan perintah dan larangan. Dalam perintah Allah berkata: Ituloh
huktrm-hukum Allah, ntuka .janganlah kamu rnelonggornya. (eS ai-
Baqarah l2l 229) Dalam larangan, Dia berfirman: Itulah larongcm
Allah, ntaka jangctnl,ah kamtt ntendekatinya (QS al-Baqarah [2]: 187)

Ketika lelaki mukmin itu menutup ayat dengan .rt-*riF *;;, ti9

t6t ,sesungguhnya orang-oratlg ):ang ntelantpaui batos, ttterekct ituluh
perryhmti neraka. Seakan-akan dia ingin menasihati Firaun yang telah
terjerumus ke dalam i,sra/-. Terlarnpau dalarn agalna adalah saat
seseorang tidak rnau lagi mendengar ajakan kebenaran atau bahkan
sampai pada derajat "tidak beriman secara total kepada Allah dan
puncaknya dia mengaku dirinya sebagai "tllhan." (seraya) berkata;
"Akulah. ttthcmrnu yang poling tinggi " (QS an-NAzr'At 179): 29.***

(QS al-Mu'min [40]:44)
";i 3,_cj,y_j15'i4t j{t 5rrffi

''O ,(i\\11i(,1
Kelak kamu ukan ingat kepada opa ,vang kukatttkcm kepada lcarnu.
Aku m.enyer"ahkan urusanktt kepuda Allah. Sestutggultnya Allah

l.:[ a h a Me I i.h at a kan h amb a- h amb o-]V,v ct " .

Bila kalian meragukan dan mengingkari nasihatku saat ini, niscaya
kelak kalian akan mengakui kebenaran nasihatku. Mungkin kalian akan
rnengakuinya nanti saat masih hidup di dunia, atau kalian pasti akan
mengakuinya kelak di akhirat.

nlJ ,lii r., jJFi;,, kelok kantu akan ingot kepacla upa yang
lcukatakan kepada kamukarena Dia Pelindungku. Ucapan ini disebutkan
karena Dia merasa bahwa Piraun akan murka. Dia mungkin akan
membuat perhitungan untuk membalas dendam kepadanya dengan
menusuk dari belakang atau berhadapan langsung. Agar kaum tidak
ragu akan ketuhanan imannya kepada Allah dia pun berkata: ,S-fi "":ti,
{, Jl aktt menyerahkan tu.ttsanktt kepacla Attah.

Lelaki mukmin ini telah siap menghadapi marabahaya akibat
perjuangannya dalam menjabarkan manhaj Ailah, membela Nabi Musa
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dan memperdengarkan manhaj yang benar, serta berjalan di atas
jalannya, maka dia mengharap semoga perjuangan ini bermanfaat untuk
kehidupan di akhirat. )?urV oilt'al r"rrurgguhnya Ailah Maho Melihat
akan hamba-hamba-Nya.

Benar, hasli dari penyerahan urusan kepada Allah adalah:***

(QS al-Mu'min [40]: 45-46)

@ =rfir '&'b?,4a,36'UruY;V )i,ii6;
3t; $ait i;rti ifi iij W5 gf" W 6;;,_3ui

@
Mctka Allah memeliharanya dari kejahatan tiptt daya mereka, clctn

Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab ltang amat btu.uk.
Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, da,

pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepacla iataikat);
"Mastrkkanlah Firaun dan kaumnya ke clalam azab 1:ang songat

keras ".

t|& 6 u'; rtt i6g maka Ailah memeriharanya dari kejahatan
tipu clal'a mereka tidak terjadi sesuatu yang dibenci. Tentu ini sungguh
luar biasa. Bagaimana rnungkin seseorang berada di hadapan Firaun
menasihati rakyat untuk menyembah Allah, bukan menyembah Firaun.
walaupun demikian tetap tidak mendapat ancaman dari Firaun sendiri.

walaupun akhimya Firaun membuat perhitungan. maka balas
dendam itu tidak mernbahayakan dirinya. Tapi upu yuig dipandang luar
biasa? Tidak ada, bila mukmin yakin kepada perlindungan Allah ir!,c

ts'& 6 u'; rtt maka Allah memeliharanya dari kejahata, tipu davtt
mereka.

Perbuatan ini tidak berdiri sendiri dan tidak perlu dapat diambil
sendiri. Perbuatan tergantung kepada pelakunya. Bahkan teriadang saru
perbuatan akan dinilai baik dan buruk tergantung pelakunl,.a
contohnya, bila anak kita pulang dengan mulut berdaiah, kita aka.
bertanya: "Siapa yang memukul?,'

Jika dia menjawab: "Pamanku," maka kita yakin paman inerr
mendidiknya dan anak kita yang salah." Tapi, bila dia menjau-ab
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"Musuh kita," maka kita yakin musuh

]r,g? dalam peristiwa Iira Mikraj,
Muhammad adalah Allah, maka tiiak
aneh.

itu ingin menyakiti kita. Begitu
selama yang mempedalankan
ada yang harus dilihat secara

Begitu juga halnya. pada ayat ini, pada saat Alrah merindungi, makakekuatan, kekejaman siapa yang dapaimenyakitimu?
Perlindungan itu datang seielah penyerahan yang utuh kepada-Nya.Lebih jauh lagi orang yang memurrhiryu, marah mendapat marabahaya.

Renungi -..,r.r,jr 'r; 
"Tt l\ anr- dan Firaun beserta kattmnyct

dikepung oleh azab yong o*o, buruk. Maksudnya azab dansiksa dunia,sebelum menerima siksa akhirat. Karena manusia memiliki tiga periodekehidupan' Kehidupan dunia, kehidupan aram barzah dan kehidupanakhirat.

Adapun f,:.*t t3i * t*'ts",-t6r knpada mereka dinampakkan
ner.aka pada pagi cran petang adalah kehidupan di alam barzah. Sebabpada saat itu api neraka \u"v? diperlihatkan kepada ,,.r.tu_-s"dangkan

i,r;;ir 
't-Zi o"r;V St ,rvii;;U, ig: 7"y.1pada hari terjadinya Kiamat.

@ikatakan kepada maraikat); "Masukkanrah Firaun dan kaumnva kedalm az.ab yang sangat keras adarah akhirat. o""e^^ 
-i"rilii^"

terdapat tiga azab bagi Firaun, di dunia alatn barzah dan" utt i.ut yurgpaling pedih.

Kata utit "t':'i ke ,aram azab yang sangat keras mengisyaratkan
bahwa azab alambarz.ahlfu pedih, tapi azabakhirat lebih pedih.

Semoga Allah melindungi kita diri azabyang pedih l,u.*-
(QS al-Mu'min [40]: 47-48)

<r$'*1AiW)Aia5g;.i13
5;!.5,i4GF Kuyt;qi

t:t_6;u.;i 6jijr, @ )ai 3q9 t5

@166';r<*,i;1 syWk
(Ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah daram neraka, makaorang-orang !,ang lemah berkata kepada orang-orang .vang
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menyombongkan diri: "Sesungguhnya kami adalah pengikut-
pengikutmtt, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami

sebahagian azab api nerokn? " Orang-orong yatlg
menyontbongkan diri menjawab: "Sesungguhnya kita senluo
sama-sama dalam neraka karena sesungguhnya Allah telalt

men e t ap kan keptttus an antara h amba-h amb a- (Ny a) " .

Makna ayat di atas adalah sebagian rnendebat sebagian yang lain.
pada saat semua berada di neraka. Pengikut berkata kepada pemirnpin:
"Kami dahulu adalah pengikut setiamu, maka apakah sekarang kalian
akan membela dan melindungi kami dari azab api neraka ini atau kalian
menanggullg segala dosa kami?

Alquran memberikan gambaran kepada kita bentuk dialog dan debat
yang terjadi pada hari kiamat, antara mukmin dan kafir, antara
pemimpin yang kuat dan pengikutnya yang lemah. Di antaranra:
Beginilah kamtL kamu sekalian adalah orang-orang yang bercrebrtr
trntuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapctkcLl:
yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamttt'
Atau siapakah yang jadi pelindung mereka (terhadap siksa Allahl? (eS
an-NisA' [4]: 109)

Para pemimpin yang diik-uti menjawab:

:q ;,,l €, i rtt orong-orang yang menyorubongkan diri ruenjatttti.
"sesunggtthnya kita semua sama-sama dalant neraka kctreri..

s e s utt g gtt hny a All ah t e I ah m e n e t ap kan kep u tus a n ant ar a lt antb a - h a m 1., ; -

(lVya)". Selama Allah telah menetapkan hukumnya kepada seti::
hamba, maka perkara itu sudah final, tidak mungkin ada penin;ar,i...
kembali. Bagaimana pula pemimpin dapat membela mereka, sedangk.,:
mereka telah terlebih dahulu masuk ke dalam neraka. Kernudicut p,t-,
akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di. antara nter.ekcr .t',i, :
sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. (eS Maryam f l v

69) Tentang Firaun: Ia berjalan di muka kaumwa di hari Kicurtctr ,.. .

memasukkan mereka ke dalarn neraka. l{eraka itu sebutuk-buruk tet/::', '

yang didatangi. (QS Hud [11]: 98)
Masukkan para pemimpin ke dalam neraka terlebih dahulu unr

memupuskan segala harapan. Kalau mereka datang di akhir, tentu p:
pengikut dapat berkata: "Pemimpin akan datang dan menyelantar_i
kami."

Selanjutnya Allah berkalu' * * *
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(eS at-Mu,min [40J: 49-50)

GC;U JE # V.,i ?6. tA )gi O6jf rcS'66:;413-u3 
i4v J p;,f 6 @ _^,fii

* ci t i#:i W3 t13 G1G "t]6 JiI,
l:
n
,n

Orang-orang yatlg berada clalam neraka berkata kepadapenj agapenIaga nerctka Jahannant;,, Moltonkanlah iepactaTuhanmtt supalta Dia meringankan azab crari kami barangsehari"' penjaga Jahanncnn Eerkatr. "Apakah bertmt cratang
ke p a d a karn u,r a s 

-u 
r - r as tr r ntu cr e n g a n m e m b aw a ke t e r a n g an -keterangan? " Mereko meniawaE; "Benctr, sucrart datang,,.

Penj aga-penj aga Jahotlnant' berkata ;,, Berdoalah kamtt,,. Doa
orang_ot ang kaJir itu hanyalah .;ia_sia belaka.

Makna ayat di atas adarah bahwa penghuni neraka bermohon kepadapenjaga neraka untuk mendoakan mereka agar mendapat siksaan. KataRabbikum/Ttrhan karian mengisya.u,tun banwa ,n.r.tu--iraak rayakuntuk berdoa kepada Allah Swt ,..uru langsung. or.r, tu."na itu pula*..:I1 
T."gharapkannya dari malaikat penj aga nereka.

Malaikar berkata: "Bukankah terah'daiaig .urri d.ngun mukjizatdan kitab suci?,, Mereka berkata: .,Burur, 
telah datang rasul denganmukjizat dan kitab suci.,'

, , i* { 1 ,r-;fi, ,c3 6i rriiti r;6 penjaga-penjaga Jaltannarn
berkata; "Berdoalah ka,my... D.o_tt or.ung_orang kaJir itu hanyalah sia_sio beloka. Arrinya doa karian ridak berg'una. In'i ;il;k#;#;ilfrfi
kepada kaum kafir.x*>F

(QS al-Mu,min [40]: 51_52)

@) ;'dr 6" &JAi &; ?: * -q+Ai 
U;,1,{;.sesungguhnya Karni me,olong rasul-rastrl Kami dan orang_orang yang beri.ruan da.lam kehiclupan rlunict ,to, po,io horiberdirinya .taksi_saksi (hari kiamail, eaint) trrri jorg- t:i'raoberguna bagi orang-o:.ang zalint peimintaan maafnya clan bagimerekalah la'nat dan bagi m"r"kilol, tempat ti,ggal yang buruk.
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Orang-oratlg )tang berada dalam neraka berkata kepada
penj aga-penjaga neraka Jahannam ;,' Mohonkanlah kepacla

Tuhanmu sttpa))a Dia meringankan azab cJari kami barang
sehari". Penjaga Jahannam berkata; ,,Apakah 

belum datang
kepada karnu rasttl-rasurnru dettgan mentbav,a keterangan-
keterangan ? " Mereka meniav,ai;,, Benar, suclah tlatang,'.

Penj aga-penjaga Jahannarn berkata ; " Berdoorah kamu ". Doa
orang-orang kafir itu hanyalah sia_sia belaka.

Makna ayat di atas adarah bahwa penghuni neraka bermohon kepada
penjaga neraka untuk mendoakan mereka agar mendapat siksaan. Kata
Rabbikum/Tuhan kalian me,gisyaratkan bahwa meieka tidak layak
untuk berdoa kepada Allah Swt secara langsung. oleh karena itu pula
mereka mengharapkannya dari malaikat penjaga nereka.

Malaikat berkata: "Bukankah telah datang rasul dengan mukjizat
dan kitab snci?" Mereka berkata: "Banar, telah datang iasul dengan
mukjizat dan kitab suci."

Jy-, J 11 ,y<i' rrri u.9 rrciu rju pcnicrga_penjaga Juhotrrtant
berkata, "Berdoalah ka_mu" Doa orang-orang kaJir ittt hanyalah sia-
sia belaka. Artinya doa kalian tidak berguna. lnt-i mlrupakan penghinaan
kepada kaum kaf-ir.**x

(QS al-Mu'min [40]: 5t-52)

(;t l:Esi : il -"';.j 
Qlti ;;;t c v\; e)i; w H5 c,Lv v 

\J-lJ

(QS al-Mu,min [40]: 49_50)

Gq6 3:4 F, $;i &+ )rA r6i 4;:ji'J'G5
$s:rii:t rz--J:i, -#j U ti'66 '6,*,\.,ei

+* e,l ; Sa'=:i't3t: r;V;tt "6 
6 61

@ ;at i6r 55 i: * ;,t)si U;* ;;
/ t.

I'lt )->
)\-\t "J*,

Sesttngguhnya Kami menol.ong rasul-rasul Kami dan orang_
orang yailg beriman dalam kehidupan dunia rtan pada haii
berdirinya saksi-saksi (hari kiamat), (yaitu) hari yang tiatta

berguna bagi orang-orong zalim perntintaan maafnya d.an bagi
merekalah la'nat dan bagi merekarah tempat tinggar yang b,rt*.
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Hal ini merupakan janji A[ah bahwa Dia hanya akan menolong para
rasul dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana diucapkan pada ayat
yang lain. sesungguhnya terah tetap jonji Kami kepada hamba-hantba
Kami ltang menjadi rasur, (yaitu) sesungguhnya mereka iturah vangpasti mendapat pertolongan. Sesuttgguhnya tentara Kami itttrah 1,anlgpasti mena,rg. (eS ash-Shaffht l37l: 17r-r73) untuk itu kita katakan]"Bila kita melihat satu kelompok membela Islam tapi kalah, ketahuilah
bahwa hal itu terjadi karena belum terpenuhinya syarat sebagai pejuang
Islam. Karena sunnatullah tetap dan tidak berutah.

iriJlr idttJ f,JiJr ;q;ir e_tyT atstl r,tL,r,ki 6l sesungguhn-va
Ilami menolong,osul-rarur Ka-mi dan' orang--oronrtrorr berimart
dalam kehidupan dunia dan pacra hari berdlrinva ialsi-saksi (rtari
kiamat). Ayat ini disebutkan setelah sebelumnya leiaki mukmin tersebut
mendukung Musa, mengajak rakyat untuk beriman kepada Allah.
menasihati Firaun. Maknanya, pasti Ailah akan menorong dan
ygnolong orang-orang sepertinya dingan cara bagaimana pun. Karena
Dia tidak mungkin mengutus rasur 1aruhenerantarfannya bJgitu saja.

. Allah terkadang meninggalkan pejuang dakwah dicemoohkan dan
disiksa tujuannya sebagai seleksi siapa yang benar-benar rayak untuk
disebut sebagai pejuang dakwah yang kuat. Karena hanya mereka sajayang mampu memperjuangkan Islam sampai akhir hayat. Seleksi itu
untuk menguji iman dan keteguhan pendirian mereka.

... Hal ini dapat kita lihat dalam periode Isram pertama. Muk,rinin
htjrah ke Habasyah kemudian ke Madinah. arlah berk ata: Apokctrt
manttsia itu ruengira bahwa mereka clibiarkan (saja) ntengatakart.."Kami telah beriman", sedang merekcr tidak ctittli zngi: 1qs ar-'Ankabfrt l29l: 2) Selamanya, ujian dan cobaan aipapait un kepada
setrap manusia dan tidak ada yang dapat bertahan menghadapin, a
kecuali orang yang memiliki akidah yang tuat dan keyakinai yang utur.,
kepada Allah serta hanya mengharap pertolongan-xya. rrukmin hakik:
ada_lah orang yang melihat kabar gembira di akhirat adalah pasti da.
tiada keraguan sedikit pun di dara,rnya. Karena manusia tidak mu,-ekir
mendustakan dirinya sendiri, walaupun mungkin dia beran.
mendustakan orang Iain.

Makna r;i-tr er-.+ir u! dalam kehidttpan dtrniamenolong merek.
selama mereka masih di dunia dalam
kalahnya musuh mereka yang batil.
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kepaclamtt sebagian siksa yang Kami ancamkan kepada mereka ataupun
Kami wafatkan kamu (sebelunt ajal menirnpa mereka), nanlun kepada
Kami sajalah mereka dikembalikar? (QS al-Mu'min $01:77) Jadi, tetap
ada pertolongan di dunia dan perlolongan di akhirat.

Selanjutnya, Allah menerangkan apa yang terjadi di akhirat. ii" tr",
3tl .51r pada hori berdirinya saksi-saksi (hari kiamat), di ald'irat para

rasul dan nabi akan melihat: Qngatlah), hari di waktu Altah
mengumptrlkan paro rasul, lalu Allah bertanya (kepada mereka): "Apa
jawaban kaummtt terhadap (seruan) mu?" Para rasul menjattab;
" Tidak ada pen getahu an kanti (te ntctng i tu ),. s e sun gguhny a Engkatt-lalt

yang mengetahtri perkara yang gaib " . (QS al-MAidah [5]: 109) Mukmin
pun akan melihat lbegitu pula) dalam (Alqw.an) ini, supava Rasul itLr
menjadi sctksi atas dirintu dan supaya kamu semtra rnenjodi saksi atas
segenop manusia. (QS al-Hajj l22l: 78) Begitu juga malaikat dan
pejuang yang mati syahid. Jika manusia mati syahid di dunia karena
A1lah, maka dia pastr hidup di sisi-Nya, sehingga seakan-akan mujahid
yang syahid tidak pernah mati.

'€ty *l_6, Clr," ) a; (yaitu) hari yang tiada berguna bagi orang-
orang zalim permintaan maafnya mereka memohon uzur mereka
diterima, tapi sayang uzurnya ditolak. Di ayat lain: ticlak diizinkan
kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat)minta trzur. (eS al-
MursalAt 177): 36) Hal ini menggambarkan situasi yang berbeda-beda.
Pada satu saat mereka mohon uzur, pada saat yang lain uzur mereka
ditolak.

Setelah ayat ini, Allah berbicara tentang Nabi Musa.**x

(QS al-Mu'min [40]: 53-54)

,Hi 
"tr ;>;)Trgr;5 J''|ii G; t4t; Aj

@".tYi 4h5-;r.r3(@)
Sesungguhnla telah Kami berikan petunjuk kepada Mr,tsa,. clan

Kanti wariskan Taurat kepada Bani Israil, ttntuk menjadi
p e tunj u k d an p e r i n g a t a n b a gi or an g- o r a n g,v* an g b e rp i k i r.

Hidayah adalah rambu yang menghantarkan manusia kepada tujuan
yang bermanfaat. Sebagaimana finnan Allah: "Merekct inlah yang tetap

693



Tersrn Sv,\'Rl.wt Jtln t t

ntendapat petttnjttk duri Tuhan mereka, clan merekolal'L ot'ctttg-oruit':

))ang berLultung." (QS al-Baqarah [2]: 5) Agama tidak datan-e lttltrik

menyusahkan hamba, tapi ia datang sebagai rahmat dan kasih sayang. 1:

ailalah bahtera keselamatan yang dikendarai untuk mencapai risi ran-

benr-ranfaat bagi kalian.

lTU.(jr ;;r1\. €. 
j'.'tft Kanti wctriskan Tattrat kepada Bati I.sr',tt

nraknanya Taurat, Injil dan Zabw. Semr,ia kitab suci ini bertr,rngs-

sebagai petunjuk dan pelgingat bagi olang yang berakal. N{aLn.,

pengingat bahwa manusia bila berjalan pada tabiat aslinYa tanp:

dipengaruhi oleh faktor luar yang rusak akan sampai pada kermanar'

kepada Allah. "Bukankah Aktt irti Tuhanrruf? " (QS al-A'rAf [7]: 1=l

Tetapi terkadang manusia iupa dan memang tabiat rnanusia lupa. Untrik

itu dir-rtuslah para rasul untuk menyegarkan ingatan mereka tentails

keimanan kepada Ailah.
At-BAb arlinya akal yang berwawasan terbuka dan peuui-

perenungan. * * *

(QS al-Mu'min [40]: 55)

Z:r 6)'a ;p*g'6 
^i'r$ 

5l &GL_2 J > .r -

f'A;-;!i5 iJ:v,ixl l*,
Molca bersabarlah katnu, karena se,stltggtiltnva.ionji Allah itu

be1cu., tlan moltonlah ampunan untuk dctsamu clan bertasbihloh

,\eraya memuii Tuhanmu pada v:akttr petarLg clcm pagi-

Disebutkan "sabarlah" rnengisyaratkan bahwa Nabi Muhammac

pada saat itu berada dalam keadaan yang sulit. Keadaan itu digambarkar-

Allah dalam firman-Nya'. Mereka ditintpa oleh ntctlapetaka dLt)'

kes engs araan, s erta digonc angkan (dengon be rmacam-nTacom co b ct u t;

sehinggo berkatalah Rosul dan orang-orang yarLg beriman bersamatn,t
" Bilakah datangnya pertolongan Allah? " Ingotlah, sestutgguhtr";

pertolongan Allah itu atnat dekcrt. (QS al-Baqarahl2l:214)

e rtt &s a\ karena ,sestmggtrhnya ianji Allah ittt

yang akan terjadi. Janji Allah adalah benar dau pa.t-

bila manusia berjanji terkadang tidak dapat memenuhi janjinya. Sepert:

dia mati sebelum memenuhi janji atau dia tidak lagi memilik
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kemampuan untuk memenuhi janji itu. Adapun Ailah, maka Dia kekal
dan abadi dan Dia.Mahakuasa, maka jan3inya b..*;;,, fu.ti t..tot rrnu.oleh kare,a itu ketika manusia beaanji ucapkanrah ."Insya 

Ariarr.,,Jrtngon sekali-koli kattttt ntengatakctn in,.iartop sesuatu; ,,Se.rurtggurt,vct
a,ku alran. mengejoka:r_r_h: 

ln:gli pogi, kecuttli (clengatt nteruebttt);"Inst'a-.4llar " (eS al-Kahfi [lS]: 2j_2+) "

+'tl.'4'\ mohonrah ,mprnan urttuk crosamu rnohon ampunan.
Apakah rasui benar-benar memiliki dosaT Muhammad adarah manusiayang mendapatka, wahyu. Seba-eai manusia Nabi Muhammad memiliki
1!e dan pendapat yang baik. tetapi pendapat Allah porli t.t,it uuit.Untuk itu Allah rnembeturk", ugu, Nabi MLrho--od menladi lebihbaik.

Dari hai apa Muhammad rnemohon a,rpun'r Dari dugaan dar-rpertanyaan kenapa perlolo,gan Allah data,g terrarnbat./ sehinggctberkutalah Ra.sLtl dort orirg_ornrg ,tang berinttrn ber.santartya;
" Bilakah tlatcmgnva pe,tor,'srgct, iilu"tr r ': Ingatrcth, .rnrr,rgg,hrvo.

pertolongan Alluh ittt cu.nctt clekat. (eS al_Baqu.ut-';21, 211)
Sebagian ulama memahami ayat yang tiru r.u3, ini sebagai buktibahw-a Nabi Muhammad tidak maksirm. Tapi yang rain menjawab:"Bahwa kebaikan orang awarr itu ,rasih dinirai i"ng"o, kesatahan paranabi." Untuk itu Muhamrnad berdoa: ,,ya Allah ,nr-o *nn otlton arnprmclari setiuy: perbuatc,t-yang kttkerjakctn ktrr.etttr tttit,, ,:r,ii ii,'bnrrorrOr*

denS11 ,sesuattt -y,ctng bnkart kareia_MtL.,' (HR Ahrnad) '
Sebagian ulama memahami bahwa ayat itu tidak mengisyaratkan

telah terjadi dosa secara arami. karena beristighfar adalah'a,ral baikyang bernilai ibadah. baik disebut karena ada kesaiahan ataupun tidak.Ia sama seperti perintah u,tuk berlakwa. panggiilah nrcrekct (anak_onak
angkat itu) clengan (l,entapi) ncuna bopttk_Eipuk n,r,nin, itttloh .1,anglebih aclil pucla sisi Artah, rtan jiko kami tictak rnengetahui'bapak_bupak
mereka, maka (panggittah ntereka sebctgai) .saucrara-saucrararntt
seagoma dan maula-maulatnu. (eS al_AlzaU [::1: f I

--. . lp1kuh orang yang disuruh bertakwa sebelumnya tidak bertakwa?Tidak harus denrikian, tapi ialah ajakan ,rriiu untuk tetapmempefiahankan takwa yang ada bahkan meningkatkannya.

. .. Pugi yang berpendapat bahwa rasul pen-rah rlerakukan dosa, apakarrAllah mencabut risarah-Nya, karena dosa itu atau tidak? Dia-tetap rasulwalaupun berdosa. Jad_i, dosa yang dilakukan rasul tidak menguranginilai risalah. Dia tetap cliridai aitah-wataupun berdosa.
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).JJyS gJ! -*J; y*,,*3 aon bertasbihlah seroya memuji
Tnhanmtt pada waktu petang dan pagi. Maksudnya bertasbihlah
sepanjang masa dan pujilah Tuhan selamanya. walaupun ayat ini
perintah kepada Muhammad dan orang-orang yang beriman, tapi ia
betlrku\x\irersa\\r'$kse\.rruhrrranrsra, (\rrrara (arrkaparrpun,{ur"ru
risalah Muhammad bersifat universal. Artinya petang dan pagi adalah
w'aktu yang terdiri dari 24jam dan seluruh tempat yung udu di bumi.
Karena setiap tempat memiliki petang dan pagi. Ini bermakna bahwa
tasbih dan tahmid tidak pernah berhenti di bumi ini. Karena perbedaan
waktu di setiap belahan bumi. contohnya, saat di satu daerah salat
subuh, pada waktu yang sama di daerah lain adalah yang salat zuhur dan
yang lain salat asar dan setemsnya. Jadi, Tuhan tetap disembah di setiap
tempat dan waktu.

,l?t t;,. {1 bertctsbihtah set.at)a memuji Ttthanmu. Kata tasbih
berdampingan dengan tahmid, karena tasbih mensucikan Allah. Selama
Allah suci dan terhindar dari sifat kurang maka buahnya kembali kepada
manusia. Manusia yang menikmati keberadaan Tuhan yang Maha Esa.
untuk itu wajar kita memuji-Nva.***

Pengingkaran terhadap kekuasaan Allah hanyalah karena
kesombongan semata

(QS al-Mu'min [40]: 56)

c 4 ii;\,# #, yi ;,',); e ]h1*Aii :ry
zj )rz.r*/i ? -.nrli , / jt it),. -l ,, )'' ,'4! tr\.1);ilt +e* i'.; "*? \)a::!rJ-

'@i-;;it4i
Sesungguhnya orang-orang yang mentperclebatkan tentang ayat_
ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada merekct tidak acta

dctlam dada ruereka melainkan harryalah (keinginan akan)
kebesaran yang ruereka sekali-kali tiada akan ntencapctinya,

maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesttngguhnya Dia
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Berdebat tidak selamanya tercela. Karena ada debat atau dialos
yang bertujuan untuk mencapai kebenaran. Adapun debat pamer

696

--



AL-Mu'MrN' 40.Juz24

kekuatan itulah yang tercela. Dialog yang benar adalah dialog yang
didukung dengan argumentasi dan data. Sedangkan debat pamer adalah
debat mau menang sendiri dan tanpa argumentasi dan data.

:J, :S I tentang ayat-ayat Atlah. Ayat dibagi pada tiga bagian:

Pertama, ayat kauniyah yang menetapkan keberadaan Allah Tuhan
Yang Maha Esa, berkuasa dan menciptakan alam dengan bijaksana.
Kedua, mukjizat yang diciptakan Allah untuk para rasul untuk
menetapkan kerasulan. Ketiga, ayat suci Alquran yang berisikan
perintah dan larangan. Mereka tidak berdebat tentang ayat kauniyah,
tapi pada mukjizat danayat suci Alquran.

f 
" \\ eyb e o! datam dada mereka melainkan hanyalah

(keinginan akan) kebesaran. Apakah ada berdebat tentang ayat-ayat
Allah yang memiliki argumentasi? Tidak mungkin, karena ayat-ayat
Allah tidak layak untuk diperdebatkan. Permasalahannya terletak pada
individunya yang mendebat, karena di dalam hatinya ada sifat sombong
yang menolak untuk menerima kebenaran, karena merasa dirinya super.

Oleh karena itu, dalam masalah akidah sebaiknya hal itu, bukan
untuk diperdebatkan, tapi untuk direnungi, kalaupun harus dengan yang
lain, maka cukuplah satu orang saja, kenapa? Kalau kita duduk sendiri
atau berdua, maka perenungan tidak sampai kepada khilafiah/perbedaan
sehingga menjadi lebih rnengarah kepada yang benar. Kalaupun dalam
perenungan itu ada pihak yang kurang benar, maka ia tidak merasa

dipennalukan di depan orang ramai" Tujuan tercapai yaitu kebenaran,

tanpa ada yang terluka hatinya dan terbebani. Katakanlah:
"Sesungguhnl,u oku henciak memperingatkan kepadamtr sttatu hal scja,

vctittt supayo kamtt menghadap Allak (dengan ikhlas) berdua-cltto atau
sencliri-sendiri; kemudian kamtt pikirkan (tentang Muhammad) tidctk

cLcla penlakit gila sedikitpun pada kawanmu ittt. " (QS Saba' l34l: 46.)

Takbur dan tinggi hati menyebabkan kafir Quraisy di antara bangsa
Arab dengan amannya mereka berjalan di nusim dingin dau panas.

Tanpa ada yang mengganggu, mengapa? Karena semua bangsa Arab
datang mengunjungi Mekkah di musim haji. Mereka bertemu kepaoa
kaum Quraisy. Qurais,v mulia karena Mekkah. Kctrena kebiasaan ororLg-

orang Quraisi,, $aitul lcebiasoctn mereka bepergian pada ntttsim dingin
dan musirn ponas. Maka hendaklah merekct menl'embah Tuhan Pemilik
rtunah ini (Ka'boh). Ycmg telah meruberi makanan ke1:ada ntereka

untul; menghilangkan lapar tian mengamankan met'eka dari ketakutan.
(QS al-Qurais,r, [106]: 1-4)
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l.t e $ mereka sekali-kali tiada akan mencapainya tidak ada

alasan bagi mereka untuk sombong. Hal tersebut adalah kesombonsan
palsu. Karena kesombongan hanya boleh dilakukan bila )'ang
disombongkan itu merupakan sesuatu yang bersumber dari diri sendiri.
bukan pemberian. Kesombongan palsu karena kekuatan, kesehatan.

hafia dan kekuasaan semuanya bersumber dari Allah.
*if! iriti maka mintalah perlinclungan kepacla Altah berlindrins

kepada Allah karena segala sesuatu di luar kemampuan manusia. untr.tk

itu jangan berputus asa, tetapi menghadaplah kepada Allah yan-u telah
mengutusmu, dan katakan: "Perkara ini telah melemahkanku dan di 1r-rar

kemampuanku, ya Allah berikanlah aku kekuatan: Atatt siaptrkalt t ttrt':
memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia bertlct,;

kepada-l{ya. (QS an-Naml l27l: 62)

Berserahlah kepada Al1ah karenu '*.y.it gJr e i\ sesunggtthrL''.,

Dia Maha Menclengar lctgi Maha Melihat. Ini merupakan dua sri::
sempuma milik Allah. Karena seluruh gerak manusia adalah amal baik.
(lisan). Amal itu terbagi dua Qaul/perkataan dan fiil/perbuatcut. ^\Ili .

mendengar semua perkataan dan mengetahui semua perbuatan.xx*

(QS al-Mu'min [40]: 57)

,i(i|,* A 311,r!,Jr5, ;iai UA
'b;t;-g q3lijU:lS;

Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada
penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak

mengetahui.

Seakan-akan ayat ini berbunyi, demi keagungan dan keperkasaa:.-

Ku bahwa Aku benar-benar menciptakan langit dan bumi lebih bes,:
dari pada menciptakan manusia. Bagaimana? Karena umur manus-:
terbatas, sesaat, 1jam, 100 tahun bahkan 950 tahun seperli Nabr \:-
dibandingkan dengan usia matahari yang berlugas melayani manusia

Bagaimana mungkin pelayan berumur lebih panjang dari matik::
Tentu manusia sang majikan memiliki umur lain yang lebih panr::-
dari matahari sang pelayan, kapan dan di mana? Tentunya di akhrrat

Sepanjang-panjang umur tetap memiliki batasan ajalnya. Ia i*"
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memilikl lebar yang terkadang melampaui panjang umur itu. Allah telah
menetapkan umur seseorang yang tidak mungkin diperpanjang melebihi
batas ketetapan itu,_tapi ia dapat memperlebi*yu d.rgui ,uru bekerja
dan beramal sernaksimal mungkin dengan memberi manfaat yang
sebesar-besamya untuk diri dan masyarakat, hingga dia tetap dikenang
walaupun sudah mati. Seakan-akan dia mempert.uu. batasan panjang
umur yang telah ditetapkan.

oleh karena itu, dikatakan ruang ringkup manusia tergantung
pemikirannya. Seseorang ruang lingkupnya hanya terbatas pada drrinya,
dia hanya memikirkan dirinya dan orang lain tidak dipikirkannya, iniiah
egois. Yang lain ruang lingkup hanya pada keluaiganya, yang lain
masyarakat, negara. dunia. Semakin luas ruang lingkup p.,rikirunrryu,
semakin luas kemul iaannya.

Pada saat dikatakan matahari umurnya lebih panjang dari manusia.
Di sisi lain ditemukan juga manusia makhluk niaup ying makan dan
minum, sedangkan matahari benda yang tidak -uku, tun -rru-.Manusia harus merawat dirinya agar tidak sakit, sementara matahari
tidak perlu dirawat sejak diciptakan hingga kiamat. Tentu saja seperli
matahari ini lebih hebat dari manusia. Di sisi lain menunjukkan bahwa
Penciptanya Mahakuasa dan Mahaagung.

Bila kita renungi tentang penciptaan rangit dan bumi, kita akan
sampai pada satu titik bahwa ia lebih besar dari pada penciptaan
manusia. i-itr; ,.t u,tjt fi ";rKi1 akan tetupi kehanyak)n ntanusia tiduk
mengetahtti. Sebagian besar manusia tidak mengetahui kehebatan
Penciptaan langit dan bumi walaupun mereka sering melihat keduanya.
Seharusnya saat kita melihat keagungan langit dan bumi membuat kita
bertambah dekat kepada Penciptan-Nya.

Di sisi lain kita mendapat perajaran yang berharga bahwa aram
semesta yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya berjala,
dengan teratur sehingga manusia dapat menentukan kapan terjadi
gerhana. Bila terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka ketahuilah
tangan manusia telah masuk di dalamnya.*x*

(QS at-Mu,min [40]:58)

tli" t;: t; e46 j"-ais,;-*^ri G;3_v5

@, <ri?te Ui:_rri( .jJ *rAi
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Tidaklah sama orang yang buta clengan orang yang melihat, dan
tidaklah (pula sama) orang-orang yang berintan serttt

mengerjakan amal saleh dengan orang_orctng yatlg clttrhaka.
Sedikit sekali kamu mengambil pelajcrran.

Benar tidak akan sama orang yang meremehkan ayat-ayat A11a
dengan orang yang merenungi dan *.*ikirkurrnya serta menyimpulk:
sehingga mendapat petunjuk darinya. orang yang malas berpikii krit:
bagaikan orang buta. Bagaimana manusia dapat lupa untuk mengamb,
kesimpulan dari penciptaan langit dan buml akan keberadaan Alla:
kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya.

Sebagaimana tidak pernah akan sama yang buta
juga tidak pernah akan sama orang yang beiiman
dengan yang berbuat jahat. Hal ini merupakan satu

dan melihat, begrr-
dan beramal sale:
wujud dari u,u1u;

keadilan-Nya. a:3o t;--.)'rr| seflikit sekoli kanttt
*x*

(QS al-Mu'min [40]: 59)

it- <;;i eai,;4i :fr; Q*- ;,;

q .*, \ tidak ctda keragnan tetttatlgtira, mereka

sesungguhtrya hari kiamat pasti akcrn datang, tidak ada kerugucut
tentangnya, ctkan tetapi kebanyaka, ntanusia tiacra berima,.

Allah tetap mengingatkan kepada kita tentang hakikat kiamar s:,
pikiran kita mulai melupakannya. Hakikat kiam-at wajib untuk tic",
dilupakan, karena kiamat bukan sekedar dijadikan ilmu pengetahL:...
tapi jauh dari itu persiapan apa yang terah dilakukan untuk itu,i

q_\ o;Ut il ,nrrrnggrhnya ltari kiamat pa.sti akan datang. Sela:: .

hari kiamat pasti datang, maka kita harus mempersiapkannya. Kalau_,,
manusia diciptakan, dan kemudian ditinggalkan begitu sa.la bebas ta,-..
ikatan dari Allah, tentu dia berbuat r.rrku hati. T-etapi ku."nu di :;:._
ada hari pembalasan dan kita pasti kembali kepada-Nya untuk menenrr._
balasan itu, maka kita akan mempersiapkannya dan menjadikan akh-:*
sebagai visi yang utama.

ntengambil pelajat',;

hakikat ini dan sering melupakannya. padahal akal kritis akan san-
pada hidayah dan menyakini keberadaan hari kiamat dan pembalas
kenapa? Karena alam ini tidak lepas dari manhaj perintah dan lara.r
hingga tiada kerusakan di dalamnya. Orang yung -"ryimpanu ;
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t

)

manhaj tersebut mereka itulah surnber kerusakan.
Apakah sama perusak dengan orang yang memperbaiki? perusak

telah membuat dunia ini susah dan letih ..r,,.nturu orang yang
memperbaiki telah membuat manusia dan alam bahagia. Bukankah
dalam dunia pendidikan kita mengadakan ujian di akhir tahun dan
memberi nilai si A lulus dan si B gagal? Bukankah dalam dunia kerja
kita menetapkanfunish dan rev,ar.cr untuk memberi penghargaan kepada
yang berjaya dan menghukum kepada yang salah. ladi, kenapa kita
mengingkari adanya hari pembalasan pada hari kiamat?

Setiap manusia pasti mengakui adanya hukuman dan penghargaan.
Menghukum pelaku kriminal adalah perlu untuk mendidik orang yang
melanggar undang-undang. Bila hal ini diak,i mengapa tidak mengakui
akhirat? Apakah semua pelanggaran dapat diselesaikan di dunia iaja?
Tentu tidak, bila demikian tentu orang yang melanggar beruntung, saat
kejahatan, kezaliman dan pelanggarannya tidak dGnakan sangii dan
hukuman. Dalam hal ini orang yang taat dan beriman akan rusi.

;y;- ) 
'1rjJr ,s:i ;$1 akan tetapi kebatt.r.akort mariusia riado

berintan. Lebih jauh ke depan bahwa pembalasan pada hari kiamat
walaupun dapat dilogikakan ia adalah keimanan yang harus diyakini.
orang yang rela mengimaninya ingin hidup bebas di dunia ini tanpa
ikatan perintah dan larangan, ingin hidup sesuai hawa nafsu.***

Allah akan memperkenankan doa hamba-Nya
(QS al-Mu'min [40]: 60)

,1{2" 6 ii 3;K ;;:J r.},;i i 4 : 3G;
.,,;\., -/ . t- 1zz 1 14 ,-. -,,/\ (l.el., -r-{+ iJl'-+ 4rV.

Tuhctnmu b erJirman ; " B erdo aI ah kep acla- Ku, ni s c a1, a {tlrctl1
Kttp e r k en ankan b ct g intu. S e x m g guhn y a o r an g _ o r a n g y an g

menyontbongkan diri dari menyentbah-Ktt akan masr.tk neraka
Jahannam dalam keadaan hina din.a."

Rabbukum Tuhan yang mendidik dan memeliharamu. Tarbiyah atau
pendidikan maksudnya di sini adalah menciptakan manusia dan
memberinya kelangsungan hidup. Serama Dia adalah Tuhan maka Dia
akan menjamin rezeki kehidupan di dunia ini. Sebelum itu Dia telah
memberi saya anggota tubuh dan organ untuk dapat hidup. Dia juga

ri
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telah memberi segala sarana dan fasilitas kehidupan.
Ketika Al1ah menciptakan manusia, maka Dia membekali dengan

prinsip kasih sayang dan kebutuhan. Dia menciptakan sebagian tnanusia

kuat dan yang lain lemah. Sebagian sehat dan yang lain sakit. Yang kuat

bekeqa maksimai agar dapat membantu yang lemah.
,/t , ,i
i'fJ 't ar;i g:r'rt berdoalah kepada-Ku, nisc:wa akurt

Kuperkenankai bagim u. Pada saat manusia lemah untuk berusaha dan

tidak ada orang lain yang menolongnya, maka berdoalah kepada Allah
Niscaya Dia akan mengabulkan doa itu. Atau siapakcth ,votlg
memperkenankan (doo) orang yang dolam kesulitan apabila ia berclott

kepada-l{"v-a, dan vang menghilattgkan kesusahan. (QS an-Naml [27]:
62)

Allah Pencipta manusia dan mendidiknya, Allah yang mengundang
manusia untuk terlahir ke dunia, memberi organ tubr,rh datl

menjadikannya sebagai khalifah. Oleh sebab itu, hanya kepada-Nya kita
kernbali.

Adapun bila sarana telah dimudahkan, semua berjalan sesuai dengarr

jalurnya, maka jangan mengeluh kepada Allah, karena Allah tidak suka

dengan orang yang mengeluh. Seperti, orang yang hidup senang dr

rumah mewah berdoa agar dapat villa, bila diberi vil1a dia minta istana.

Doa seperli itu adalah untuk meraih kemewahan, bukan doa orang yang

terjepit. Syarat doa dikabulkan adalah terjepit ata:u iththirAr.

€.t? 'f oriil;" ;-ir if sesunggtrhnv(t orang-ot"ang v(tnq

menyombongkan cliri dari ntenyembah-Ku orang yang enggan berdoa.

merendah dan meratap disebut sombong. Doa itu bukan tujuannr.,
dikabulkan, tapi rasa rendah penuh harap kepada Tuhan Pemberr

kebaikan. Di sinilah letak pemahaman terhadap hadis, doa otctkrt.t,;

ibaclah.
Untuk itu terkadang doa ibu yang murka terhadap anaknya, hingg:

mengutuk tidak dikabulkan Allah. Manusia rnendoa untttk keiahatu''
sebagaimana ia mendoa mttuk kebaikan. Adalah manusia bersi.lr,

tergesa-gesa (QS al-IsrA' [17]: 11) Ini wujud rahmat dari-Nya. Untu.
itu kita perlu bersyukur bila doa belum dikabulkan, boleh jadi. ;:
melindungi kita dari mara bahaya.

;1r--\s €# i,$"V akan masuk neraka Jahannam dalam keadat'.

hina dina.karena manusia tidak berdoa kecuali kepada Tuhan yang ma*
sujud kepada-Nya. Doa dan ibadah itu satu kesatuan. Untuk itu setia:
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pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah hilang keberkatannya'^ 
rita membaca bisrnitlah agar tangan Allah bersama dengan tangan

kita. Makna Rahman dan Rahin'r berlujuan saat manusia tersalah dan

berdosa, ingatlah kasih dan sayang Ailah, karena Dia pastt menyiksa

orang yanglersalah dengan memasukkan mereka ke neraka. Tapi kasih

sayang-Nya dapat memberi maaf dan ampunan'- 
Oleh karena itu, orang yang enggan berdoa sama dengan orang

enggan beribadah. Dia akan masuk neraka dan merladi hina. Semua itu

beiirula dari kesombongan dan keangkuhan kepada Allah'x**

Kekuasaan Altah yang Tercermin Pada Alam Semesta
(QS al-Mu'min [40]: 61)

ii <,)-\'4 3r4)G )c\;?A-i41'# i',-e;)ix\
@ 1rK"J o1(;C(""{s;,iYi &,F A
Altahlah )'ang menjadikrtn ntalant tuttuk kannr supalta kamu

b e ris t i r alt cit p ct cl an 1' a ; d cm m e nj o dikcL n s i an g t er an g b en cl e r an g'

S e s tm ggnlt n,t a Alt ah b en ar - b e n at' m erupun)t a i korun i a -v 
u n g

clilimpahkan atas ntanttsia, akan tetapi kebanyakan mcmusia tidak

berswtkur.

Pada ayat ini disebutkan dua tanda kebesaran Allah, malam dan

siang. Malam terhitung dari tenggelam matahari hingga terbit. Siang

adalah dari terbit matahari hingga tenggelam. waktu adalah tempat

terjadi suatu peristiwa. Setiap peristiwa tidak lepas dari waktu.
pada saat manusia bekeija di siang hari, dia akan merasa letih dan

memerlukan waktu yang cukup untuk istirahat. Waktu istirahat yang

tepat adalah di malam hari. Tujuannya agar tenaga yang hilang dapat

p.,lit nor-al kembali, sehingga siap untuk bekerja keesokan harinya.

setemsnya.
Dengan demikian Allah ingin mengajarkan

menciptikan makhluk berpasang-pasangan untuk

Merupakan kebodohan manusia bila menjadikan

berbenturan bukan melengkaPi.
Demi tnalam apabila menutupi (caha1'a siang),

terot'tg benderartg, dan penciptaan laki-laki

sesuiggt hnya usaha kamu memang berbeda-beda'

kita, bahw'a Dia
saling melengkaPi.

pasangan ini saling

clan siang aPabilct

dan perempuan,
(QS al-Lail [92]: l-
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4) Dari ayat ini jelas bahwa malam dan siang masing-masing memiliki
fungsi Laki-laki punya fungsi, perempuan pun punya fungsi. Jangan
jadikan malam musuh siang, laki-laki musuh perempuan. seiiap bagian
dari keduanya melengkapi bagian yang lain, tidak berbenturan
sebagaimana dugaan sebagian manusia.

Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku, jika Allah mettjadikort
tmtukmu siang itu terus menerus sampai hari kiantat, siapakah Ttthort
selain Allah vang akan mendatangkan ntalam kepadamit yang kanttr
beristirahat padanya? Maka apakah kantu ticlak mimperltat'itaiz,' (es
al-Qashash 128):72) Disebutkan malam dengan mendengar karena
semua indera saat tidur tidak berfungsi kecuali telinga. Adapun
disebutkan siang dengan melihat, karena melihat memerlukan caha,va.
Dulu, orang menduga bahwa sinar keluar dari mata kepada objek.
hingga manusia dapat melihat. Teori ini dibatalkan oleh Ibnu Haitsanr
yang menetapkan kebalikannya. Bahwa sinar keluar dari objek hingga
mata dapat melihat. Buktinya manusia tidak dapat melihat di Legelapir.
sementara dia dapat melihat sesuatu di tempat yang terang walaupun clia
berada di tempat yang gelap.

/gt oG F tn rtt uy rrrurgguhryta Allah benar-benar mempltilt.u.
karunia yang dilimpahkcut atas manusia. Benar, Allah sumber karunia
dan anugerah. Allah Maha pemberi tanpa meminta balasan. Allah jug:
telah memberi kehidupan, sarana kehidupan, dan juga rnernberi taklii
tugas. Mengapa taklif hukum disebut pemberian, bukankah ha1 in.
beban? Karena beban hukum yang di tetapkan-Nya manfaatnya dipetrk
oleh pelakunya. Allah tidak memetik manfaat hukum ,.dikit p,.,,,
Bahkan memberi pahala bagi pelaku taat. Jadi, Allah memberi dua kai.
lipat saat seseorang menikmati taklif hukum dari_Nya.

o|;Z; I ,fl, ii "5, akan tetapi kebanyakan mattusia tidti.
bers,vukttr yang bersyukur hanya sedikit padahal syukur menamba:,
nikmat. Janji-Nya: "sesungguhnya jika kantu bersyukttr, pasti Kctr,.
akln menambah (nikmat) kepatlaruu, clan jika korry iengingk;i,.:
(nikmat-Ku), ntaka sesungguhnya azab-Ku sangat peclih". (es Ibrihir:
ll4): 7 1***

(QS al-Mu'min [40]: 62-63)
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Yang demikian itu adalah Altah, Tuhanmu, pencipta segala
sesuatu, tiada Tuhan (yarg berhak disembah) meriinkan Dict;

maka bagaimcmakah kamu dapat dipalingkart,? Seperti
demikianlah dipalingkan orang-orang ))ang ritrlu n Leigingkari

ayat-ayat Allah.

Dzalikum mengisyaratkan kepada paparan nikmat dan perbuatan
yang telah Allah berikan. Hal itu semua terjadi karena Allah Rabb/
Pendidik dan Pencipta segara sesuatu. Tidak ada seorang pun yang
mengingkari hal ini, dan tidak ada pura manusia yang **guL, i.tu[
menciptakan hal ini. Semua karena :e y d_6 pencipta segara
sesuatu. Inilah ketetapan Allah pada Zat-Nya, bahwa tiada Tuhan
kecuali Dia. Allah memtatakort bahwasoru,a tidak acla Tuhan (yang
berhak disembah) ntelainkon Dia, yang ntenegakkart kectdilan. parct
malaikctt dan orang-orang tang berilmu (ji7o ntenyatakarl yang
demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak asemuattl merainkan Dia,
yang Mahctperkasa lagi Mahabijaksana. (es 'Ali 'Imran [3]: rg). Allah
telah bersaksi untuk diri-Nya sendiri, ini disebut dengan iyahad,at Zat
untuk zat. Malaikat juga bersaksi, ini disebut alngrn syahatlah
musyhid. orang berilmu bersaksi disebut dengan st,ahaclal isficticir.

Ketika Allah berkata :a'F d_6 pencipta segara sesttatu, maka
Dia menyebutkannya secara universal. Apakah ucapan Allah ini benar
atau salah terhindar dari har dernikian. Bila benar, maka kukuhlah
ucapan itu. Bila tidak, maka di mana tuhan yang lain itu? Siapa Dia?
Kenapa diam dan tidak menerangkan tentang dirl-Nya? Bila Dia tidak
mengetahui wujud Allah, maka Dia Tuhan yang tidur dan lupa. Ini tidak
layak jadi Tuhan. Bila Dia tahu tapi tidak mJawan, berarti dia tuhan
yang lemah. Tuhan itu tidak layak lemah. oleh karena itu Allah
menegaskan kebenaran ucapan-Nya dengan: Katakanlah; ',Jikala, acla
hthan-tuhan di samping-|V1:ct, sebagaiman{t ycl.tg mereka katakan,
niscaya tuhan^tuhart itu mencari jalan kepacra Tuhin yang mempunyai'Arsy". (QS al-Isra' [17]: 42) Selarna tidak ada perlJwanan maka
teguhlah bahwa hanya Allah pencipta Tuhan yang sebenarnya.

t-s""i jG *oko bagaimanakah kamu dapat criparirtgkan? tserpaling
dari kebenaran yang diakui oleh logika ditetapkan oleh argumentasi
yang nyata. Mengakur Allah sebagai pencipta dan Tuhan merupakan
fitrah manusia. Dengan fitrahnya manusia mengenal Allah. perkara ini
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jelas dan didukung dengan argumentasi. Namun karena hawa naf-su.
sikap lalai dan pengaruh masyarakat membuat fitrah ini terabaikan.

Sebagai bukti orang yang kufur, bira berpikir denganlemih akan
s.ampai pada pengakuan keberadaanAllah dengan melihit ul'u- ,.*.r,,dan diri mereka. Dan (iuga) pacla clirimr, ,nn,i.ri. Maka apakah kantutiacla memperhatikan? (eS adz_Dzdriydr 151l: 21) 

r'
Jadi, ayat di atas mengandung -ukru sesuatu yang mengherankan.

Bagaimana manusia dapat berpaling dari kebenaran. perkara ini tidaklayak untuk dilakukan.oreh oring y-ang cerdas. Ayat s"rudu, Mengapa
lcamu kafir kepada Attah? fqS aieaqarah [2]: 1S; flAut tayak dansungguh aneh manusia menjadi kafir seierarr;eras bukti dan tanda yangmenunjukkan kuasa Allah.

at("'i ujitn ntaka bagaimanakah kamtt clapat diparingkan? Mereka
mengingkari keberadaan Alrah karena angkuh dan sombong. Merekamengingkarinya bukan karena kurang rogis atau kurung u"lti. Sebablogika dan 

_ 
bukti nyata. sudah cukup* banyak. Mereka 

"ingku, 
karenamereka tidak menginginkan Allah dan memtenci -unfru;_ifu.Mereka takut manhaj Ailah mengikat kebebasan .v"n*r, mereka.

Tersn Sya,n.cwr Jnto r r

Y:ll.l-,llin iidup ini. tepas, !"b; dengan ,;;h#-;;npa ikatan

Y:]",:ft1o1l li,1, hu1u arah diseb#k;, [;;;. i;; berparinr

:i:,-i1t:::l1r;*r"i bukti pribadi mereka sudah tidak sucl ,;;.^ffi;;
tidak normal.***

(eS at-Mu,min [40]:64)

H;fr '"6,;\3G 5t3,};;Sf H p; 
"if f,i-ff34'i 

&;'q$i';, ?t- H)& -Gs

@ <+:ii3:{i,\iJ\3
Allahlah ltang menjadikan bttmi bagi kamu tenlpat menetap dan
langit sebagai atap, clan membenik kamu lalu *"mboguska,,,
rupamu serta member.i.kanru rezeki dengctn sebahagiai yang
baik-baik. Yang demikian itu adalah Ailah nthaniu, Uot,i

Agttng Allah, Ttthan semesta alant.

trt; ;e'rtrt A ,y ,JJ1 Ut rlttoh-toh,vang menjaclikan bmni
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kamu tempat menetap. tetap dan kukuh agar manusia dapat hidup di
dalamnya. Kata i-i bagi setiap makhluk. Ini ditegaskan Allah lebih
rinci lagi dengan Allah telcth rneratakan bumi ttntuk makhluk (,vr,z/. (es
ar-Rahman [55: l0) Ini berlaku umum, tanpa batasan. Artinya, ,.iiupjengkal bumi diperuntukkan untuk semua makhluk. Tapi sayang
manusia membatasinya, hingga terjadi kerusakan di alam ini.^Apa yan!
terjadi dari krisis dan kepadatan penduduk sebab utamanya adalah
pembatasan tritorial di bumi Allah. Akibatnya di bumi ini ditemukan
tanah tanpa penduduk dan penduduk yang tidak memiliki tanah.
sesunggtthnya orang-orang ),atlg diwafatkctn malaikat clalam kearlaan
menganial;a diri sendiri, (kepada mereko) malaikat bertanya; ,,Dctlam

keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjatvab; "idarah kami
orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah )" . para malaikat berkata;
"Bttkankah bumi Allah itu ltras, sehingga kamu clapat berhijrah cli bumi
itu?". (QS an-Nisd' l4l:97)

Bumi diperlukan untuk dua hal: pertama, tempat tinggal. Keclrtcr,
mencari rezeki. Lihat Ibrahim 37 dan al-Baqarah 126. Teilpat tinggal
adalah bagian privasi manusia. Adapun mencari rezeki bagian yang
dimiliki secara bersama. Buktinya bumi ini masih tetap menjadi tempat
hunian dan kerja walaupun manusia telah wafat. Dari bimi (anah)
itulrh Kami men.iadikan kamu dan kepacranya Kami akan
mengembalikan kamu. (QS Thaha [20]: 55)

''.. '6J)tl clan langit sebagai atap drbangun dengan penuh bijaksana
tanpa cacat sedikit pun. Biasanya atap memerlukan tiang penyangga,
tapi hal itu tidak berlaku bagi langit, Altahtah yang meningjiko" ti,rgit
tanpa tiang (sebagaimana)yang kamu lihat. (eS ar_Ra,ad if :1, Zl

Ayat ini mengisyaratkan dua har: boleh jadi langit tidak memiliki
tiang penyangga, atau ada tapi tidak terlihut. sut., yang pasti bahwa
bergantungnya langit di udara -tanpa tiang- terjadi t ureru kuuru Allah.
Bagaimana tidak, karena bola bumi yang kita tempati ini sendiri tidak
lebih dari sebuah bola kecil yang bergantung di alam raya yang luas.
Kenapa ia tidak jatuh walaupun berat? sesttigguhnya ,litah ntenahan
langit dan bumi supaya jangan renyap; dan sttngguh jfta keduanya akan
lenyap tidak ada seorangpun yang crapat menahan keduanya serain
Allah. (QS F6thir l35l: all

Bukti bahwa langit, bola bumi bergantung berkat kuasa Allah adalah
burung yang terbang di langit. apakah meieka ticrak memperhatikan
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burung-burung yang mengembangkan dan rnengattrpkan sayapnya ii.
atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain yattg Mah,;
Pemurah. (QS al-Mulk [67]:19)

€::* P|t'€')?-1 membentuk kamu lalu membaguskan ruponi;,
setelah Allah membahas tentang aTam ruya yang berada di luar drr
manusia, seperli malam, siang, langit, bumi, di sini Dia berbicar:
tentang apa yang ada di dalam diri manusia. Kami akan memperlihatkc;,.
kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ttfuk tr,;,'
pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bcth... .;

Alquran itu adalah benar. (QS Fushshilat [41]:53)

tSj* '"t membentttk kamu Allahmemberi manusia bentuk 1an-
spesifik hingga dapat dibedakan antara satu individu dengan lainn},
Dia juga menciptakan sidik jari dan suara yang membuat fi1oflrrS-:
berbeda dengan individu yang lain. Perbedaan antara individu manris.:
itu perlu agar setiap perbuatan dapat ditetapkan kepada pelakunya 1a:=
hakiki.

€)*j&'ti serta memberi kamu rezki dengan sebahagian .t,;
baik-baik. Allah juga menjadikan manusia makhluk yang paring baik
antara makhluk-makhluk lainnya. Dia dapat saja membentuk raut *;-.
dan posfur tubuh manusia sesuka hati, seperti berjalan di atas en-:
kaki, tapi itu tidak dilakukan, karena Dia telah memuriakafl m,o'..:
dengan bentuk yang indah, berjalan tegak dengan kepala di atas. _.

manrtsia, apakah ltang telah memperdayakan kamu (berbuot clut.l:.;.
terhadap Tuhanmu Yang Maha Pernurah. Yang telah ntenciptctkctn i:,; '

lalu menyempurnakan kejadianrnu dcut menjadikan (sustlton tL(bLti.

seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia ttten...
tubuh-mu. (QS al-InfithAr [82]: 6-8)

.r(LJr ,i o*;pl J,/ f#j-r-r sertu ntentberi kamu rezki dengan sebahagittn:*J1 ,y f i:: serta memberi kamtt rezki dengan sebahagi,//; .. -

baik-baik tujuannya agar dapat melangsungkan kehidupan de:-:,:
makanan. Kenapa tidak disebut "berumah tangga" yang deng.
terjadi kelangsungan keturunan. Di sini Allah sengaja member.
cuplikan dan meninggalkan cuplikan lain, agar Alquran tetap datz.
mukjizat-Nya.

UlJ, t ', )Jt ':)31 ;$ Mahaagung Allah, Tuhan semesta ala
Keagungan Allah dan kesucian-Nya menimbulkan keberkatan. Drr
Nya datang karunia dan kelangsungan hidup. Keberkatan selain dirrr
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dalam perkara materi yang terrihat, keberkatan juga dirasa daramperkara ,ranhaj yang mengatur kerridupan. Allah meiciptakan materi
dan rohani yang dengannya materi hidup.*xx

(QS al-Mu'min [40]: 65)

Z;t'i -"g? :;"',ia i * y.*li"i .{it rx
,@ *+:i-,.i'y3"5t

Dialah yang hiclup kekal, tiada Tuhan (yang berhak clisentbah)
melainkan Dia; maka sembahlah Dia clengan menturnikan ibadart

kepada-l{ya. Segala puii bagi Allah Tuhan setttesta alam.

,lt n Dialah vang hidttp kekal, menggambarkan seluruh sifat
sempurna Allah akan menjadi wujud dan nyata bila Allah hidup. Karena
tidak ada kekuatan tanpa kehidupan, tiada pendengaran tanpa
kehidupan, dan tiada penglihatan tanpa kehidupan. Kata',Maha Hidup,,
mengisyaratkan bahwa Allah tidak pemah berubah. Manusia ada dan
kehidupannya terikat dengan keberadaannya ini. Adapun Alrah, hidup
secara Zat. Maha Hidup sifat Zat-Nya. Mufu,,i sifat fi'il/perbuatan-Nya
Dia hidup dan tidak pernah mati. Dia menghidupkan dan mematikan.

Selama Allah itu Maha Hidup dan tiada ruhan selain Dia ;it6
maka sembahlah Diq dengan syarat ;itt il ,t-* flengan ytemurnikart

ibadat kepada-lvya. Saat berdoa jangan ada sesuatu zat pun selain diri-
Nya, bila ini dilakukan, maka Allah akan mengabulkan doa kita.

lf\u maka sembahlah Dio karena Dia Maha Mengatur. Dia
berkata: "Tidurlah dan istirahatlah, karena Tuhanmu Maha pengatur dan
tidak pernah tidur, Dia tidak ntengantuk dan tidak tidu,. (eS al-Baqarah
l2l: 255) seakan-akan Allah memanjakan orang-orang yang beriman
kepada-Nya.

g"ist il '4 i,.\u maka sembahlcrh Dia den.gan memtrrnikan

ibadat kepado-N1ta mengisyaratkan: "Jangan beftawakal kepada Allah
dan juga kepada yang lain, atau kepada Allah kemudian yang lain.,'
Cukuplah berlawakal hanya kepada Allah.

Saat doa penuh ikhlas kepada Allah, maka kita telah meletakkan
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segala umsan kita pada satu tangan. Dialah yang memiliki kekuasaan.

Lihat dan perhatikan, bagaimana Dia tetah memenuhi segala kebutuhar-r

hidupmu sebelum kamu berdoa, bahkan sebelum kamu mengetahui cara

berdoa, bahkan Dia telah memberimu sebelum kamu lahir' Jadi, ,vane

diminta darimu adalah memperlihatkan sikap kepasrahan hamba darr

keagungan Tuhan.

;;fj, "jj y.'ilt sggctlo pu.ji bagi Attah T,han setnesto alcttri

Segala Puji bagi Allah karena telah mengaruniakan kita selumh nikn-rat

ini. Sejak dari sebelum lahir, lahir, kelangsungan hidup, hingga sursa.

insya Allah. Untuk itu saat masuk surga kita pun berkata'. Doa nterek,;

di dalamryta ialah; "subhdnakalldhumma", dan salam penghormarur

rnereka ialoh; "Salam". penutltp doa mereka ialah: "Alfuamdulillai;

Rabhil'iilamin. " (QS Ytnus [10]: 10;**x

(QS al-Mu'min [40]:66)

3*! ;ivu ir ti,r'rli <rli ''5\';t Q.JI-ii #
,\" - /2,' 1,i t,1, .l"*') a+rll,5)'#\5 oa\, r,j,t

Katakanl a h ( Mu hamm ad) ; " S esungguhny a aku dil arattg
menyembah sentbahan yang kamu sembah selain Allah setelalr

clatang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanktt; dan akt
diperintahkan ,\upaya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alartt

Qul merupakan redaksi yang ditujukan kepada Nabi Muhammad -
,jlr o;i q tiU ait'*i rf ry sesungguhnya aku dilarang menyentb::

sembahan yang kamu sembah selain Allah. Maknanya, adalah Ras--

tidak dapat melakukan penyernbahan selain Allah, karena merupak,,-

larangan Allah. *li' ;; Fi',:\ .>"yi1aku cliperintahkart sttpL; -

ttmdtft patuh kepada Tuhan semesta alam. Saya serahkan selur'--

urusanku kepada Allah Tuhan semesta alam. Saat manusia tidak rnan:: -
untuk menyelesaikan satu permasalahan terkadang ia meminta tolc'- .
kepada orang yang pakar dibidang itu. Contohnya, kita berkonsui:,.
kepada pengacara untuk menyelesaikan perkara hukum atau datanc ,.-

dokter untuk berobat. Saat kita berkonsultasi maka kita menyerah':'
kepada pengacara atau dokter untuk berbuat apa yang r1efluflItll\'J l: '
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tanpa nrendebatnya atau merawannya. Jadi, makna ;rJj, q) &i otl
diperintcthkail supayo ttrnclttk pattth kepaclo Ttrharr .\(ntestLt ala'nn'adalah
penyerahan secara total dari hamba yang lemah kepada Allah Sw.t. BilaAllah memerintahkan satu perinlah maka u,rbiiluh perintah itu
berdasarkan titik torak kcimananrnu kepada-Nya. bagaimana caranya,/
caranya seperti kondisimu di hadapan dokter yung -Jrrlis resep untuk
kesernbuhanmu. pada saat itu kamu tidak akan bJrkata: ,.Kenapa 

kamu
menulis ini dan kenapa kamu tidak menuris ini? Hingga *u, ."r.o.urg
berta,ya tentang obat yang kamu minum kamu nrlirjawab: ,.Dokter
yang me,ulis resep obat ini untukku." Merupakan bukti iepatuhan demi
kesembuhan.

Bila kamu menyerahkan urusan kepada dokter, padahal dia juga
manusia yang bisa berti,dak benar atau sararr hanya karena kamumelihat ada kesembuhan yang dapat diberikannya berdasarkan ilmuyang dimilikinva tapi tidak kamu miliki. maka bagain-'unu-tu-u tidakrnenyerahkan segala urusanmu kepada Airah seiangkan Dia Maha
Mengetahui, Bijaksana dan Mahakuasa.

_ _ 
Selayaknya apa yang diperintahkan Tuhan harus dilaksanakan tanpa

debat dan pembangkangan. Allah rnemberi suri teradan kepasraha,dalam kisah Nabi Ibrahim. Saat Ailah memerintahkannya untuk
menyembelih anaknya rsmail dia patuh sehingga kepatuhannya itr-r tidaksaja menyelamatkan_ Ismair tapi juga dia memperoreh uruk yung
9.*uT-u Ishak: Segala puji bagi ittit, 1,o,,g ,ntri n,"lrsonttgerahkan
kepadaku di hari tua (ku) Ismair dan Isha"k.1{s ruranim ti+], :ql

ilr ,r13 q jiU;jr .r-ti ai l-d tku dilarartg nten.ventbah sembahan
!-ang komu sentbah ,verain Ailah larangan yang bersumber dari rasacinta. Dia berkata kepada Muhamrnad, ,.Hudup-kunlah 

peribadatanmu
yang mampu untuk_ berbuat apapun." Nasihat ini hanya diucapkan
kepada oJang yang dicintai. Sebagaimana kita menasihati sahabat kita
dalarn hal kebaikan karena kita cinia dan sayang kepadanya.***
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(QS al-Mu'min [40]:67)

&;,i'rrs b'i'fi ,r'i 
=G 

ot tqi_ "ii it--

b1 $-t'L;$ $,Kt ;3 ?'fr\ YM.'i W
t c;* 

"1r;,i 
3:: ti i]Le;k o sA

Dialah yang menciptakan karnu dari tanah kemudian dari setetes,
air mani, se,yudah itu dari segumpol dcu.ah, kemudian

dilahirkannl,a kamu sebagai seorang anak, kemudian (kantu
dibiarkan hidufl supq)a kamu sampoi kepoda tnasa (dewasa),
kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di altara

kamu ada,vang dituaJatkcm sebelum itu. (Kanti perbuat demikian)
supq)a kamu sampai kepada aial ,,-ang ditentukan dan supul,u

kamtt m emah anti (n-,- a) .

Pada ayat ini Allah kembali mengulang cerita tentang pencipta
manusia peftama. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia memiliki
dua sumber penciptaan, dari tanah yaitu Adam dan Hawa dan
keturunannya yaitu kita semua.

Terkadang Allah berkata dari -:t'/ ;i, dari tcmah (QS al-Mu'min

ft}): 67) dari thin/tanah liat, baca QS a1-An'6m [6]: 2 dan dari hantaint
masnrtn (QS al-Hrlr [15]: 26) dari shalshal ka al-fakhkhdr (eS ar-
Rahm6n 155 14). Ini semua merupakan rangkaian proses penciptaan
manusia dari tanah. Tanah saat dicampur dengan air menjadi tanah liat
bila ditinggalkan sebentar berubah menjadi ltamain nlasnun. Bila
ditinggalkan, mengering menjadi shalshal.

7t; i €*,b Slt'-$ Dia-lah t:artg menciptakan kantu clari tcutcri.

tidak berati yang tercipta dari tanah hanya Adam saja. Tetapi, semur.
manusia juga tercipta dari tanah, kenapa? Karena pencampur?r Speilr1;
dan or,um bersumber dari makanan baik tumbuhan ataupun heu an
Tumbuhan dan hewan ini bersumber dari tanah.

Untuk itu dalam proses diagnosa kimia ditemukan unsur-uns*:
manusia sama dengan unsur-unsur tanah yang berjumlah 16. terciptarr., -,

manusia dari tanah sekarang makin terbukti secara laboratonui:-
Benarlah sabda Nabi Muhammad: "Sernlta kita dari Adarn clan _1,i.;..
dari tanah." Batallah pernyataan Darwin yang menyatakan manusia d,,.:.
kera yang berevolusi.

712



AL Mu'tvrrN'40.Juz24

r- j=, '-.J.K.J ; 5rii ,.;u,l ; *t .+--]*" J ULc 
.J t il -' ; v,;, ;,

tlari tanah kemuclian tlori setetes,'ctir ntani, ,"ruAot iti aori segtmtpal
daroh, kemudian dilahirkannl,a kcunu sebagoi seorcrng anak, kemttdian
kamtr dibiarkan hiclup) .tup{t))ct kamu sampai kepadct masa (dewasct),
kentudian (tlibiarkan kornu hidttp lagi) sampai ttta. Inilah proses
kehidupan manusia. Dimulai dari bayi tumbuh dan berkembang hingga
sempurna menjadi manusia dewasa yang mampu melahirkan anak
manusia sepertinya, kemudian kekuatan itu berkurang sedikit demi
sedikit hingga menjadi lemah dan tua.

Saat periode perlumbuhan berhenti dimulariah periode remah dan
tua. Dalam periode perlumbuhan apa yang masuk kedalam tubuh dari
makanan lebih banyak diserap dari pada apa yang dikeruarkan.
Sedangkan pada periode tua yang dikeluarkan lebih banyak sehingga
tubuhnya menjadi kurus dan lemah terakhir tubuhnya tinggar tulang,
tnlang itu sendiri akhirnya keropos dan mudah patah. Ia berkata; "yo
Ttrhcmku, se,sungguhnva tulangku telah lernah clan kepalaku relcth
ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecett,a tlalam bercloa kepada
Engkau, ya Ttthanku. (QS Maryam 119]: 4)

Ini terkait dari segi fisik, adapun dari segi ingatan atau rohani orang
yang menginjak lanjut usia akan mengalami pikun dan cepat lvpa. ycmg
clipanjangkail. umurn,v-a sampai pikun, supaya dia tidak nlengetcthui lagi
sesuatupun yang dahultmya telah diketahuinl,a. (eS al-Hajj [22]: 5)
Bahkan kepikunan itu sampai pada derajat tidak mengetahui siapa
namanya. Tubuhnya pun bisa begitu rapuh hingga harus digendong
sebagaimana menggendong bayi. Barang siapo yang Kami panjungkan
umltrnva niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian (nyo). Maka
apakah mereka tidak nteruikirkan?(QS Yd Sin [36]: 68).

Ji ,r eA ; &-t tti antarct kamu acla vang diwafatkan sebelttm

itu.Di antara mereka ada yang mati diusia muda seperti mati saat masih
di dalam perut ibu, atau saat dilahirkan/pada masa bayi.

Di antaranya ada yang berumur sesaat, beberapa menit, beberapa
jam, beberapa hari atau bulan bahkan ada yang belum sempurta
ciptaannya. Dia telah mati masih dalam bentuk 'alaqah atar- muclhgah.

J;rX 'ni(n1 ,upoya kamu memahami (nya).pahamilah saat Allah
memberi kepadamu kelebihan hingga kamu sampai pada masa yang
kuat bahwa dia bukanlah bersumber dari dirimu. Ia adalah pemberian
Allah kepadamu. Setiap nikmat yang kamu peroleh adalah pemberian
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dari Allah juga yang dapat saja dicabut darimu setiap saat. Selama kamu
telah mengetahui bahwa hidup dan kehidupan ini adalah pemberian
yang dapat dicabut kapan saja, maka beradablah kepada ZaL yang telah
memberikan seluruh nikmat ini.***

(QS al-Mu'min [40]: 68)

@ i,<3 S,ir JeAg $ -r;; 69"3;_i -g s $i i,
Dialah yang menghidttpkan dan mematikan, maka apabilo Dia

menetapkan sesLtatLt urusan, Dia hanya berkata kepadan-v-a:
"Jadilah ", maka.j adilah ia.

Kita ketahui bahwa manusia dalam penciptaannya terdiri dari
beberapa periode. Umur itu sendiri adalah dugaan, terkadang manusia
dapat mati di antara periode-periode ini.

Bagaimana kita memah ami ;f ioailah, maka jctclilah ia. Bagi oran-q

yang berumur hanya beberapa detik, atau mati masih di dalam perut
ibu? Jawabannya, kata "jadilah" diucap saat manusia berada pada posisr
'alaqah ata:u mudhgah atau lainnya. Seakan-akan Dia berkata: "Jadilah
hidup" kemudian dicabut kehidupan darinya, sesuai dengan ketetapan
Allah.

Nasib Orang yang Menentang Ayat-ayat AIIah dan Rasul-Nya
(QS al-Mu'min [40]: 69-70)

G;A 6 ;5,>":; elj+q i$t Jl; it
@l <;r;- s;*(ti, . e,,\a7$T;r,re ?1)L,6'")4

Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah
ayat-ayat Allah? Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan?

(Yaitu) orang-orang yang mendustakan Al Kitab (Alquran) dan
wahyu yang diba*-a oleh rasul-rasul Kami yang telah Kami utus.

Kelak merekct akan mengetahui.

o.;-H ji bogoi*onakah mereka clapat dipalingkan dari kebenaran

Ia sangat jelas, di mana akal pikiran kalian yang kritis?
t{;J" J-# oe') r, &ji et .rKjq r j.k a_it (yaitu) oreng-oruti,:
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yang mendttstakan Alkitab (Atquran ) clan wahyu yang dibawa oleh
rasttl-ra'vul Kanti yang terah Karni utus. Kerak mereka aklan merrgetah,i.
Disebut denganf il rnudhari'/present tense karena balasan tidak harus
datang pada wakt, pengingkaran dilakukan. Boreh jadi, pengingkaran
itu dibalas di akhirat.

Kata sauJtt,kelak mentmjukkan kepada masa depan, baik yang dekatyaitu dunia, ataupun yang jauh di akhirat. arra yang ingkar tidak
mendapat siksa di dunia, pasti dia mendapatnya 

-di "akhir 
aI.. Maka

meskipun Kami perliha.tkan kepadamu s"bogii, siksa ya,g Kami
oncornkan kepada ntereka ataupun Kami tra.t'at"ka,t kantt, lsebetunt aial
m?nimpa mereka), nomun kepoda Kami sajarah mereka crikembarikan.
(QS al-Mu'min l40l:77)
, Allah mengingatka, kepada kita tujuan akhir kehidupan yaitu
kembali kepada Allah di akhirat. Tujuan ini penting, agar kita tidak
s91bong, atas apa yang diperoreh. Iiarena serrua yang diperoleh itu
adalah anugerah Allah bukan datang dari diri sendir-i. Ketahuilah !Sesunggu/tnva manusia benar-beni. melantpcttti bcrtaskare,a clia
melihat dirinya serha cukup. (eS ar- 'Alaq [96f: 6-7) Setelah it, Ailah
mengingatk an: S e s u n ggll:ry o han1, ct ke p a A u- fui a n m u t I a I t kemb a I i (rnu).
(QS al- 'Alaq [96]: 8).Maknanya ingatrah tujuan akhir kehidupan.

Dalam ayat 70 di atas terlihat jeras perbedaan antara kitab suci
d_engan apa yang dibawa rasur. Tidat setiap rasur mendapat kitab ,rci.
Kitab suci adalah manhaj, sedangkan rasul membawa manhaj yang di
dapat dari kitab suci yang diterimanya atau diterirna nabi sebelumnya
dengan cara menjadi_terada, bagi manhaj iru. sesungguhnya terah adapada (diri ) Rasululrah itu suri terarlan .vang baik bog";u.1i2s at-alzau
[33 ]: 2l ;xxx

(QS al-Mu,min [40] : 7t_72)

., : -o#4J+ai; 
&ri*ej,i;:iry

li' <4H:) -,uiu; rg
Ketika belenggu dan rantai clipasang di leher mereka, .eerayo

mereka diseret, ke dalarn air yang sangat panas, kemuclian
mereka dibakar dalant api.

Mereka pasti tahu siksa Allah benar saat tiba d.i neraka, ketika
belenggu den rontai diposang di reher merekct, serctya mereka diseret.
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Renungi sejauh mana penghinaan yang di dapat di dalamnya. Ke dalant
air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api.

Aghldl adalah rantai yang diikatkan di kedua tangan dan
bersambung ke leher. Salasil adalah rantai yang melilit kaki. Kehinaan
apa yang lebih dari ini?

Maka hamim adalah air yang sangat panas. Yusjaritn artinya dibakar
di dalam appi yang panas sebagai kayu bakar.***

(QS al-Mu'min [40] : 73-74)

Kemudian dikatakan kepada ruereka: "Manakah berhala-berhala
yang selalu kamu persekutukan (,vang kamu sembah) selain

Allah? " Mereka ruenjawab: "Mereka telah hilang lerytap ;1ori
kami, bahkan kami dahulu tiada pernah nten,,-embah sesuatu".

S ep e r ti de miki anl ah Al I ah m erty e s ct t kan or an g- o r an g krtr.
Renungi keadaan kaum musyrik dalam kondisi yang sedih ini. Dr

mana sekutu-sekutu mereka yang telah mereka jadikan menjadi sekunr
Allah? Panggil mereka untuk menolak azab yang menimpamu. Jika
mereka menyembah manusia seperti diri mereka, niscaya mereka akal
melihatnya kelak terlebih dahulu masuk neraka. Jika merek.-
menyembah batu, niscaya mereka telah melihat di depan merek:
menjadi bahan bakar di neraka.

Lt t j-b nrereka teloh hilang lenl,ap dari komi maknanya merek.

belum memperkenalkan jalan yang benar hingga kamu tersesat. Saa

keadaan lebih payah mereka pun berkata: uoJ ,# ,- ;',6 ,F t J
bahkan kami dahulu tiada pernah menyembah sesuatu mereka berdus
Kedustaan musyrikin di neraka ditegaskan juga pada ayat lain: "De
Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah". QS
An'6m 16l: 23) Dusta yang dilakukan bahkan sampai dengan
bersumpah. Mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar
a1-W0q'iah 156l:96)

Pada ayat ini, mereka mengaku tidak pernah menyekutukan Alla
Terkadang pendapat mereka benar, karena mereka tidak pernah berd,
kepada tuhan-tuhan, karena mereka menyadaru bahwa tuhan-fuhan i
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tidak mungkin memberi mudarat dan manfaat. Akan tetapi mereka tetap
menjadikannya tuhan agar dapat beragama tanpa aturan main, tanpa
manhaj dan takiif.

;l3t )ut 'J^zr--J.k ttentikianloh Allah menyesatkan oratlg-orang
kafir' Benar, Allah tidak pernah menyesatkan manusia, tapi hanya
menyesatkan orang-orang kafir. contohnya, seseorang bertanya tentang
arah kota yang ingin dituju, saat kamu mernberi tahu,"dia malah marah,
maka kamu pun membiarkannya. Tetapi saat dia *.ng".upr.an terima
kasih atas petunjuk itu, boleh jadi kamu akan memlbantunya lebih,
9:rg?n cara mengantarnll ke tempat yang dimaksud. Jadi, pertama kalidiberi petunjuk berupa ctatdtaht.imbit orah. bira ditaati dan disyukuri
dia berhak mendapat pe-tunjuk ma{nah,tfuertolongan. oroug_oroug ),at1gmendapat pehutjuk Ailah ntenambcth- petunjui kepacrct mereka cratt
memberikan kepada tnerekct (barasan) lietarot.actnn-v, rqs Muhammadp7l:17)

Di sini J,t3t rtt'L,!.-,il_k denrikiartlah Allah menyesatkan orang-

?rang, kafir atinya orang yung g.-ur kepada kekufuran dan condong
kepadanya, Allah akan berkata kepadanya: "Aku Tuhan akan memberi
apa yang kalian suka. Bira kalian mencintai kekufuran. Aku akan
memberikannya, Aku tutup hatinya sehingga iman tidak-rnasuk, dankekufuran tidak keluar.***

(QS al-Mu,min [40]: 75)

-\, < t /,, -t2. - ,,?7 /e ?,, Li+; I s; *\ A 6t( e <,;j; *{r4 {ti,
Yang demikian itu disebabkctn karena kctmtr bersnka rict cJi ntuka
bumi dengan tidak benar dan kat.ena kamu selaltt bersttka t,ia

(dal am ketnak,riatan).

a?j-i yong tlemikian ittt isyaratkepada azab yangmenimpa mereka di
antaranya gari di tangan dan gari di kaki serta api neraka. Sebabnya ro,.y

J;ta"& krr"ro kamu seraru ber,suka ria (craram kemaksiotan).
Senang, perasaan jiu.a yang mernbahagiakan. Kesenangan yanghakiki adalah kesenangan yang dapat mengantarkanmu kepada tujuan

yang diinginkan.
Ada kesenangan yang timbul karena perbuatan dan maksiat, ini
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merupakan kesenangan yang menyesatkan. Kesenangan seperti ini akan

diikuti dengan kemgian dan penyesalan yang berkepanjangan. bahkan
penyesalannya jauh lebih lama dari kesenangan yang dirasakan.

Bentuk-bentuk kesenangan yang disyariatkan dalam Alquran dapat
diringkas menjadi empat: Pertuna, kesenangan para s1'uhacla karena
mendapat karunia dan rahmat. Jctngcmltth komtt ntengiru buhwa or(mg-
orong votlg gltgut' tli .julon Alluh itu mcrti; bahkctn mereltt itu hiclup di
si,si Ttthannya dengan mendapot rezeki . Merekct clctlurn keaclaou
gentbira di,sebubkan kannitt Allah vang diberikctn-l'{t-a l;epuclu merektt.
(QS Ali ImrAn f3l: 170)

Keduct, kesenangan ahli kitab dengan kedatangan Muhammacl.
Orung-orttrlg.\'cu1g telah Kami berikan ki.tab kepada merekct bergentbiru
dengon kitalt t,ang tliturmtkcut kepadarrut. (QS ar-Ra'ad [13]: 36)
Karena kedatangannya membenarkan apa yang ada pada mereka.
Muhammad bicara tentang tujuan utama dalarn hidup ini.

Ketigrt, kesenangan mukmin atas kemenangan n'ranhaj A1lah atas

nranhaj bumi, atau kemenangan Romawi atas Parsi. Alif'Laant Nliint.
Teloh dikalahkan bttngsct Rumat"'i, di negeri ya.ng terclelictt clan merel;u
.sesutlah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi).
Bagi Allah-lah untsan sebelum clun sesuduh (mereka menarLg). Dan cli

hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembirctluh orong-oroltg
vang berintan. lrurentr pertolctnga.n Allah. Dia menolong si,tptt .t'rur!
clikehendaki-l'iyn. Dan Dialah Yang Malto Perkosa lcLgi Moltu
Pery-a,vcLrtg.(QS Ritm [30]: 1-5)

Keempat, kesenangan mukmin karena mendapatkan rahmat Al1ah.
Katakanlah: "Dengan lcurnia Allah dan rcthnrot-Ny-a, hentlaklah denguri
itu merektt bergentbiro. Kurnia Allah dan rahmat-lr{ya itu cululah lebii,
baik clari apa ))ong mereko kumpulkcut ". (QS Yfinus [12]: 58)

Selain bentuk-benftrk kesenangan yang disyariatkan ini adalal:
kesenangan yang bodoh. Di antaranya; pertomo. senang melihat oran,:
yang susah dan susah melihat orang yang senang. Jika kamu mentlap,;
sestrcrttt kebaikan, rnereka menjadi tidak senang karenonyo; clcur .f ik..

kantu ditintpa oleh sesttattt bencana, mereka berkoto: "Sesunggulrrr'".

kami sebelumnya telah ruemperhatikan urltson kcuni (ticlak per':
berperang)" dan mereka berpaling tlen.gan ra.;o gentbirct. Kcttakuttlti
"Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkcm opo ))ong rt,.,
diterapkan oleh Allah bagi kami. (QS at-Tawbah [9]: 5l) Jika kuri
memperoleh kebaikan, niscarva ntereka ber.seclih hati, tetapi jihu kti,.
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menclapot henctuttr, mereka bergembira karenonya. Jilca karntt ber,subar
dan bertakwo, nisca.yct tipLt clctt,a tnerekct seclikit pun tictak
mendatangkan kem.udharutun kepatloruu . se,sunggulutva A ttah
mengetahui 'segala opa yottg nrcreka kerjakan. (es Ali 'Imran [3l: 120)

Kedttct, senang rnenyiksa mukminin dan rnengolok-olokkan mereka.
Jonganluh sekali-kali karnu ntenvanglio bahw,a oratlg-orang t)ctng
gembira dengun apa long telah ntereka kerjakan clan rnereku .suka
sttpctyct dipttli terhaclap perbuatan vang lteltutt nter.eka kerjcrlcan
.iartganlah lramu men.vangko buhtt'a mereka terlepas tlctri .yiksct, clan bagi
mereku sikso yong peclih. (QS Ali 'lmrAn t3l: 188) dan .iika Karii
ra.sakon kepadctnva kehohogiactn sesuclalt bencana t,cutg ntettitttpLttt).o,
ni-scat'ct clia okan berkutcL: " Telah hilang berLcana-beilcot1q itu
daripadaku"; sesLulggLthnya clict .\culg,t gentbirct logi ba,gga. (eS Hfid
[1 1]: I 0)

Ketiga, senang dengan partainya yang mernbuat lsram berkotak-
kotak. Kemutlian mereka (pengikut-pengikut rosttl iht) menjaclilcan
agarua ntereka terpecah belth ntenjadi beberopa pecahan. Tiop-tiup
golongan meroso bonggct clengcut apo yong ocra pacla ,sisi ruerekct
(masing-mctszzrg). (QS al-Mukmintn [23]: 53)

Keenrl:crt, senan,q dengan harta dan melupakan Tuhan.
sestrngguhn-vo Karmt adalah termasuk kutLnt Musct. ntaka ia berlaktt
ania.va terhctcla|: ntereku, clan Kumi telah mengonugernhkctn kepaclanya
perbendaharacm hcu'ta ycmg kunci-ktmc,ittvo sturgguh berat clipiktrl oleh
sejtunlah orang yang ktLat-kuat. Qngatlah) ketika kaumntu berkotcr
kepadanya: "Jangonlah karnu terlalu bangga; sesungguhnya AtIah tictak
men,vttkai orang-orallg ))ang terlalu membanggakan diri". (eS eS al-
Qashash f28l: 76)

Pada ayat ini disebutkan -jr f, f",\, etip;S r.": n<i ,*,
clemikian itu disebabkan karena kanru bersuka ria cli bttmi tlengan tidak
benar.Ini bukti bahwa di sana ada senang yang terpuji ada juga senang
yang tercela.

J*':"r ; ;-< 4) karena kamu selaltt bersttka ria (dalam
lce m aks i at a n ) kar ena berl ebih -leb i han dalam ke senangan hingga h anyut
dalam keangkuhan dan kesombongan. x+ *
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(QS al-Mu'min [40]: 76)

'@ -,;KIi ;F <54V"*'& Li| Wi
(Dikatakan kepada mereka): "Ma.suklah kamu ke pintu-pitttu
neraka Jahannam, dan kamu kekal di dalamn,va. Maka itulah

sebttrttk-buruk ternpat bagi orang-orang yang sombong".

Neraka adalah tempat orang yang sombong kepada Allah yang telah
memberikannya kehidupan. Sombong karena tidak mau beriman
kepada-Nya, sombong kepada para rasul dengan mengingkari kerasulan
mereka. Sombong terhadap manhaj dengan tidak mengamaikan ajaran
yang terdapat di dalamnya. Mereka memilih hawa nafsu dan patuh
kepadanya, dari pada pasrah dan patuh kepada Allah.

Setelah itu Allah berpesan kepada Muharnmad bahwa kelak kamu
akan menemukan banyak kesukaran yang memerlukan sikap ekstra
sabar. Karena tugasmu sangat berat dan penyiksaan mereka yang
keras."* * *

(QS al-Mu'min [40]:77)
o':. 

if z ./i. - ,i.J-rIl ,\_oj ,t!ry\i

T s;;q$,i,i;:5
Maka bersabarlah kamu, sesungguhnva janji Allah adalah benar,'
maka meskipun Kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang
Kami ancamkan kepoda mereka atoLtpun Kami wafatkatt kamu
(sebelttm ajal menirnpa mereka), namLm kepada Kami sajalah

mereka dikembalikan.

Janji Allah untuk membantu para rasul pasti terbukti, karena hanya
Allah yang paling mampu melaksanakan janji-janjinya. Beda janji
manusia dengan janji Allah. Janji manusia tidak pasti, karena sarana
untuk menepati janji bukan milik manusia, dia dapat wafat sebelum janji
terlaksana. Adapun Allah, Dia memiliki sifat sempurna, tidak ada yang
dapat menghambat-Nya saat Dia ingin mewujudkan janji-Nya.

iliy +1, 
'p &i 6$ maka meskipun Kami perlihatkan kepadantu

sebagian siksa yang Kami ancamkan kepada mereka azab dtnia

'i^1, e i( -r:, Ar3Cd/v-1 ,
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'*'g atuupun Kanti wafatkan kamu (seberum ajar menimpa ntereka).
Mati sebelum melihat tanda kuasa Allah i*l;"; .J!r! namun kepacla
Kami sajalah mereka dikembatikan di ar<hirat, di mana-seseorang tidak
dapat lari dari azab. oleh karena itu disebutiun, ,"rrug;;hoyu Kami
merasakan kepada mereka sebagian azab yang de'kat (ctitrinia) seberum
azah yang lehih besar (di akhirot),.mudah"-nrttaho, *",."jko kembali (kejalan yang benar). (eS as-Sajdah l32l:2r) Ada azab dekalyang terladi
di dunia, ada azab besar di hari kiamai yang tidak dapat rari d,arinya.
. Selanjutnya Allah menerangkan kepada Nabi Muhammad hakikat

risalah. Dia berkata: "Ketahuilah ya Muhammad, kamu bukan rasulpertama, ka,ru bukan rasul yang pertama kari di siksa di dalam
berdakwah. Seluruh rasur seberurr-, airitra tergantung k..urrlurrnyu.
oleh karena itu kamu rnendapat siksaan lebih dari"me.ek"u, tu..rru kamurasul akhir zaman. Kerasuranmu bersifat universal untuk seluruh
manusia di setiap tempat dan waktu.

Allah berfirman.**ik

!a1ul Ada yang Disebutkan Kisahnya daram Arquran dan Ada yang
Tidak Disebutkan

(QS al-Mu,min [40]:78)
-i a ,, -,/t/t/ t/ n/a i s..i u @Jr_11, t:,o.o" d;iiV; j:.:AJ,j _c;;

\1\i"1i e\y.Jy^.;_EC.U S );t.o(w, <r4; ffi
<,]+5\i4Li G,'*\ G 4\ F :t4

- 
Sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum

kctmu, di antara mereka acra I'artg Kami ceritakin kepactamu da,
di anterct merektt ada (pula) yang ticlok Kami ceritakan

kepadamu. Tidak dapat bagi seoraig rasul membaw,a suattt
mtrkjizat, melainkan dengan seizin,qttan, maka apabila telah

datang perintah Allah, criputuskan (seruua pnrkaril crengan acrir.
Kctiko itu ntgilah orung-orottg ).ong berpegatrg kcpaio 1.ang

batil.

Pada ayat ini Allah menyebutkan sebagian narna_nama
menurut Alquran mereka berjumlah 25 tapi di sisi lain

rasul, yang
disebutkan
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bahwa, sesungguhnya Kami mengtttus kamu dengan membawa
kebenaran sebagai pembawa beriti gembira ,tan ,Jbogri pemberi
peringatan (QS Farhir [35]: 24) afiinya, nama-nama rasul yang tidak
disebutkan sangar banyak.

:J, llr-, \i *g_U'ii J*,*-).;tG s, tidak clapat bagi seor.ang rasul
membawo suatu mukjizat, merainkan dengan seizin Artah. Ayat ini
tercetus karena kaum kafir euraisy meminti kepada Muhammad untuk
menurunkan ayatltanda-tanda atau mukjizat. Mereka berkata; ,,Kanti
sekali-kali tidak percaya kepadamtt hingga kamu mentancarkan mctta
air dari butni untuk kctmi, atau kamu mempunyai sebuah kebun kornta
dan anggur. lalu kamu arirkan sungai-sungai di cerah kebun yang deras
alirannyo, atau kamu jatuhkan rangit 

-berkeping-keping 
atas kanti,

sebagaimana kamu katakan atau kantu ctatangkai Au)n ion maraikat_
mctlaikat berhadapan muka dengan kctmi. Atatt kanttr mempunt,ai
sebuah runtoh dari emas, atatt kamu naik ke langit. Kanti sekali-kali
t_idak akan mempercavai kenaikatnnu ittr hingga1o-r, tltrLtnk.n atas
kami sebucrh kitab vang kami baca.,,(eS al_Isra, U7): 90_93)

Pada saat itu Muhamrnad menjawab: Kitakatilart; ,,Mahastrci
Tuhctnktr. bukanka.h aku ini honya seorang manusia yan.g menjodi
rastrl ?" (QS al-lsrd' Ii 7]: 93)

Allah menegaskan kepada kita bahrva pada saat Dia tidak memenuhi
apa yang mereka minta, karena mereka tidak pernah merasa puas
dengan apa yang telah diberikan Allah kepada Muhammad. Mereka
terus saja meminta mukjizat. permintaan mereka tidak lebih dari
sekedar ejekan. Sebagaimana umat terdahulu yang meminta ta,da
kebenaran rasul namun setelah diturunkan -"r.i.u 6tap ingkar. Jadi.
turunnya ayat bila dipenuhi adalah sia-sia. Dan sekali-katr tictak act,t
yang menghalangi Kami unhtk ntengirimkan (kepadamu) tantlo-tatttlti
(kekuasaan Kami), melainkan kareni tartcla-tanda itu telah clidustokcu:
oleh orang-oratlg dahulu. (eS al-IsrA, [1 7]: 59)

JFiLij eJ-Jtu, -*-. );*r', ."-'niJ i;f ,t, t:ti maka apabilct reltt,
ctatang pirrrtott ittri. aip,ir,irtr,,*1r",n,,o'pnrkaril i""-*rl)0,1. kerii...
im rttgilah orang-orang yong berpegang kepada yan! batil. Selanr.
takdir Allah itu benar, tentu mukmin beruntung dan di akhirat or.ar:
kafir pasti merugi. Inilah akhir sesuatu yang sangat logis, bahwa bara:::.
sesuai dengan perbuatan. x * *
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Pelajaran yang Dapat Diambil dari peristiwa
Umat-umat Terdahulu

(QS al-Mu'min [40]: 79-80)

yang Teriadi Pada

5;ku2;W\Ui:fi,J\F:G
iQr ti413 ;L,'j) e'tL W'$3J

@6j3$ai
Allahlah yang menjcrdikan bincttang ternak unttrk kamu,

sebctgiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannl,a untuk kamtt
makan. (Ada logi) manfaat-maffiat yang rain p-ada binatang

ternak ittt untuk kamu dan supq)a kamu meicapai sucttu

_kep 
e rl u a n,v ang t e r s i ntp an d a r am h a ti cr en g an me n g e n cr a r a i nv a.

Kamu dapat diangkut dengan menge,crarai oirotorg-rtinatang itu
dan dengan mengendarai bahtera.

Binatang temak yang dimaksud dalam ayat ini adalah unta, sapi,
kambing dan domba. Di antara fungsinya adalah sebagai sarana
transportasi seperti unta atau untuk dikonsumsi dagingnya atau fungsi
yang lain untuk diambil kulitnya guna pembuatan 

*sep-at, 
dun tas atau

bulunya untuk membuat jaket dan tenda.
Perhatikan rincian Alquran yang menyebutkan r--+i, t;,1j.

sebogianryta untuk kantu kendarai. Adapununtuk makan disebut q)
;:tk'6 subrgiannya untuk kantu makan karenamemakan daging adalah

kebutuhan tertier sementara menjadikannya sebagai prasarana
transpoftasi adalah kebutuhan primer..i -€ ssb J a.b k& 'irf'Ji sttpaya kamtr tnencapai suaru keperluan
yang tersimpan dalam hati. Binatang temak ini dapat mengantar segala
kebutuhan manusia dalam perjalanan haji dan untuk berdafang. Karena
ia mampu membawa barang yang berat. JJj,.jJ *t &, rssl kamu
dapat diangkut dengan rnengendarai binatang-binatang itu dan dengan
mengendarai bahtera.

Adapun bahtera digunakan untuk mengangkut barang sebagaimana
bahtera Nabi Nuh. Disebutkan .fiha/cli ctalim bukan ,otiha/cti-atasn.ya
karena kita meletakkan barang di dalam kapal bukan di atasnya. Bahtera

a, -/-
d+ll;i'\

{44."Fi
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di dalam Alquran digambarkan besamya bagaikan gunung. kepunyaan-
Alyaloh bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-
gunung. (QS ar-Ralm6n [55]: 24)

Padahal Nabi Muhammad belum pemah menaiki kapal dan tidak
pernah pula melihat sebesar itu. Hal ini bukti bahwa Nabi Muhammad
jujur tentang apa yang disampaikannya dari Tuhannya. Ini bukti bahwa
Alquran penuh dengan mukjizat. Kami akan memperlihatkan kepada
mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri
mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Alquran itu
adalah benar. (QS FushshilAt [41]: 531x**

(QS al-Mu'min [40]:81)

@i .1r5i 4L*-(" ts "ev-r; &;s
Dia memperlihatkan kepada kamu tanda-tonda (kekuasaan-Nya); maka

tandct-tanda (kekuasaan) Allah yang manakah yang kamu ingkari?

Allah telah menunjukkan tanda kekuasaan-Nya di dalam penciptaan
makhluk-makluk-Nya, tanda-tanda kekuasaan-Nya di laut ketika
mengendarai kapal. Pada saat itu kita melihat dunia laut yang unik dan
menarik. Kita juga melihat kekuasaan yang ada di daratan. Sekarang
setelah kemajuan teknologi manusia mampu membuat kapal selam
sehingga kita dapat melihat keindahan ciptaan Allah di dalam laut.
Begitu juga ketika kita mengendarai unta di darat, kita juga dapat
melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di gurun pasir dan di gunung.
Katakanlah: "Berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikctnlah bagaimana
akibat orang-orang yang berdosa. (QS an-Naml127l:69) dan pada ayat
yang lain: Katakanlah: "Berialanlah di bumi, kemudian perhatikanlah
bagaimana kesttdahan orctng-orang yang mendustakan ittr". QS al-
An'6m f6l: 11)

l)4 iJ, :.J 6iti maka tancla-tanclct lkekuasaan)Allah yang

manakah yang kamu ingkari? Begitu banyak tanda-tanda kekuasaan
Allah yang kita saksikan membuktikan kekuasaan Allah. Bagaimana
mungkin setelah itu manusia ingkar kepada-Nya. Maka nikmat Tuhan
kamu yang manakah yang kamtr dustakanT (QS ar-Rahman [55]:13)
Allah menyebutkan berkali-kali nikmat mana yang mereka ingkari yang
sebenamya tidak layak untuk diingkari.***
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(QS al-Mu'min [40]:82)

6jti f:et'b( 1S'\X €.:r\ cW.'#
^.1\fr1uG(i#n

tLK t]?tf SA\3er-ii
Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di rnuka

bumi lalu ntemperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang
sebelum mereka. Adalah orang-orang yong sebelum mereka itu
lebih hebat kekttatannya dan (lebih banl:al;) bekas-bekcts merekct
di muka bumi, maka apa !-ang mereka usahakan itu tidak dapat

menolong mereka.

Pada ayat ini manusia disuruh berjalan di bumi agar dapat
mengambil pelajaran darinya. Pelajaran dari umat terdahulu yang
mengingkari Allah walaupun mereka memiliki peradaban yang tinggi
seperti peninggalan Firaun berupa Piramid di Mesir atau peninggalan di
Semenanjung Arab yang terpendam di dalam bumi tapi Allah
mengisyaratkannya dalam Alquran: Apakah kamu tidak memperhatikan
bagoimana Ttthanmu berbttat terhadap kaum 'Aad?, (yaitu) penduduk
Iram yang mempunyai bangunan-bangunon vang tinggi, yang belunt
pernah dibangun (suattr kota) .seperti iru, di negeri-negeri lain. (QS al-
Fajr [89]: 6-8) Sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar
akan melaltri (bekas-bekas ) ruereka di *-oktu pctgi, dan di waktu malam.
Maka apakah kamu tidak memikirkan? (QS ash-Shafffit [37]: 137-138)

Sewajamya kaum kafir Quraisy mengambil pelajaran yang berharga
dari para pendahulu mereka yang mengingkari utusan Allah. Umat
terdahulu yang lebih kuat dari kaum kafir Quraisy tidak mampu

melawan Allah maka menghancurkan kalian lebih mudah 6 & ei w
t#;" rji? maka apa yang mereka ttsahakan iht tidak dapat menolong

mereka. ***

e6t3t:r'-;9
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(QS al-Mu'min [40]:83)
,/ t/ it < ,',ii t\|t.r:.i-(i1.

irle+ aVt' i+! g+t-:p<rebL-re

^r (D:"F-.2 \;Y C fr.3Vj ;4t
Makg tatkaltt clatang kepada rnereha rasttl-rasul (.vang cliuttts

kepada) rnereku dengan membav'o keterongan-keterangan'

rnereko tneroso senang dengan pengetcthttrtn yang ada pada

r.nereka clatt rnereka dikepung oleh ozab Allu.h,vang,selalu nterekct

perolok-olokkan itu.

Ketika kaum kafir melihat mukjizat rasul dan tanda-tanda kekuasaan

Allah mereka berkata: "Kami tidak mernerlukan rasul. Cukuplah firlah

yang menetapkan segala sesuatu baik atau buruknya." Pendapat ini juga

disarr-rpaikan oleh Socrates seorang fi1osof Yunani kuno'

Pernyataan mereka itu adalah satu kezaliman karena dengan

demikian akan menentukan yang baik menurut akal pikirannya, boleh

jadi ia br-rruk menurut pikiran orang lain.

#, ;1 
'iY 

t \i>j dengurt rtrentbav'a keterangon-keterangan,

mer.elca nlerosL. Ha1 ini merupakan bentuk kesenangan yang dibenci.

Karena dengan ilmunya dia merasa senang dapat rnelawan Alquran

merrgingkari hari kiamat. "Kehichrpan ini tidak luin hany-alah kehiclupan

cli itntict sctf ct, kita rnati clon kitct hitlup clon tidak acla yottg

ntembinasakcnt kita selain tnasa." (QS al-JAtsiyah [45]: 2'1)

Sebagaimana yang disebutkan oleh kelonpok sekuler atau

menyalahkan takdir. Orang-orarlg ,tang mempersek iukan Tuhatt, nkan

ntengcttakan. "Jika Allah ruenghenclcLki, nisc'a,ta kami clan bopuk-bapak

kami tiitak mempersekrttLtkan-|'{ya clan tidak (pula) kctrui ntenghoramkon

bat'ang sesLtatLt apapun " (QS al-An'Am [6]: 148)

Atau senang dan bangga dengan ilmu yang dimiliki karena dapat

mengangkat status kehidupan dan meninggikan peradaban materi

hingga tidak mernbutuhkan rasul dan unsur spritual. Bagi mereka ilmu

duniawi sudah cukup. Bagi kita ini adalah pola pikir yang dangkal.

J;#,J" :, \ jtg t1 * ovj mereka dikepung oleh azab Allah vang

selaltt mereka perolok-olokkan ittt. Mereka disiksa sebagai balasan telah

mengoiok-olokan clan menghina orang yang berbuat kebenaran.

Mengapa dernikian? Karena orang yang salah saat melihat orang benar

akan merasa minder, bersalah bahkan berdosa. Oleh karena itu, orang
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yang k,tur ingin agar orang juga bersikap kufur seperti dirinya agar
mereka sederajat. Allah men-egambarkan di dalam surat yang iain
bagaimana orang salah mengolok-olokkan orang yang benar.
sesttngguhn.vct orong-o,rrg r'ong bercrosa, acratai *nriko ,org
dahulunya (di clunia) menet'ta\.,katt ora,g-orang vang berinzar. (eS
al-Muthaffifin [83]: 29)

Kemudian Allah mengisahkan bagi olokan tersebut: Maka pacla hariini, or,ng-or0rg 1'0rg berintc,t menertow,oliatt orang-orang ka,fir,
merekct (duduk) cli otct.t dipan-clipart scunbi| mentu,cla,g."sesungguhit1,
orcmg-orang kc{ir telah diber.i ganjoran terhatlap utr, ),org clahulu
mereku kerjakan. (QS al-Muthaffifin [83]: 34-161*x*

Beriman Ketika Azab-Ielah 
!_atang Tidak Berguna Lagi

(QS al-Nlu'min [40]: S+-8S)
,1 >/-, KC*.ri<"'z-, i{) *ulrvr.Vge; SV*

,; d, *\\!:-Cvilr;,j^rl W A"A, ; -"{-i

t;jfii'VG :4, ?:,-Q- a,Jf,
Mako tcttkala nterelra ntelihcrr azub Kcnni, rnereko lterkota; ,'Kcrrui

beriman hcmv'ct ke|xrlct Allcth saia tlan kami kaJir kepada.sernbahan-
sembohan ycmg telah kuni persektiukon tlettgctn rlitan. Makct iman

mereka tiada be,gLtna bagi mereka tatkala rnereka telah melihat
siksu Kami. Itttlolt .s'urtnah ,4llah vang teloh berlaku terhatlap

ham b a - h ct nt b a- Nt', r. D i t, a kt t r i tt t' b i t r u' a I ct h or.o ng- ora n g kaf i r..

Ayat ini sama seperti kisah Firaun ketika hendak tenggelam di laut
Merah. "say51 perc'ava bcthv,a tit{ak acla Tuha, melainkii Ttthcrn yung
clipercayai oleh Bani Isryil, dcut sat,a termctsulr orong_or(mg ))ot1gberserah diri lliepacla Attah)". (eS y0nus [12]: 90) Arl;h menjawab:
A4alcah sekarang (bant kanru percavct), padaiar sestntggtthrtya ka*t
t-elah durhaka 

';e.lak 
dohurtt. crcm kctmu ter.ntctsuk orrig-oro,rg -yrngberbuat kerusukan. (QS y0nus 112]: 91) Artinya imunmu"pada saat itu

tidak bermanfaat karena ajalmu sudah ditenggorokan. Iman diterima
pada saat manusia mau beriman padahar diu ,,ru-p, u,trik tidak
beriman.

l2l

et bi:6J 0+! d,*" e,l- vB rrroktt irrttut nterekcr tiuclcr bergurtct bogi
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ntereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami.mereka mendapat azab
di dunia. Apakah pada waktu itu iman bermanfaat? Iman mereka tidak
bermanfaat menurut akal sehat karena pada saat ini mereka tidak dapat
lagi membuat tipu muslihat.

Li, it C, {, 
-,>L 

i7171sh sunnalt Allah vang telah berlaku terhadap
h amb a- ha ntb a- Jtht a maksudnya yang telah ditetapkan sepanjang sej arah
dan pada masa lalu sebagaimana mereka mendipat siksa akibat dosa
yang mereka perbuat. Taubat mereka tidak diterima pada saat ajal sudah
sampai di tenggorokan. Ketetapan ini tidak berub ui. Ko-, ,sekali-kali
t_iad_a akan mendapati perubahan pada sunnah Ailah. (eS al_A!z6b
l33l: 62) Demikianlah akhir perjaranan yang merugikan bagi orans
kafir. * * r<
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NABI ADALAH MANUSIA BIASA YANG DIBERI WAHYU
YANG MENGAJAK KEPADA KEBENARAN

(QS Fushsilat [41]z t-2)

Hao Miim. Dituntnkan dari ruhan yang Maha pemurah ragi
Maha Penyayang.

p: termasuk kategori huruf muqatta'ah (huruf yang di baca satu
persatu tanpa menggabungkannya dengan huruf atau karimat rain).
Telah dibicarakan tentang gambaran usaha para ulama untuk
menafsirkan hur-Lrf-huruf muqatta'ah ini, dengan tujuan memenuhi
keinginan tahuan akal mereka. Namun secara keimanan hal ini tidak
diperlukan, karena dalam pembahasan huruf muqatta,ah ini sifatnya
adalah keimanan dengan menyerahkan maknanya kepada A1lah
sehingga tidak perlu dibicarakan lebih mendalam dan lebih jauh lagi.

Gambaran keimanan seperli ini dapat dilihat dari sikap abu bakar
yang ketika ditanyakan tentang sikap dan pemyataan yang nabi yang
menyatakan bahwa ia sudah melakukan ini dan itu, mata ii -enlu*uudengan:" sungguh Muhammad sangat benar dengan apa yang di
nyatakannya". Di sini Abu Bakar ingin menunjukkan Lanwa apa yang di
informasikan oleh Rasul adalah sesuatu yurrg iiduk mampu di nalar oleh
kemampuan otak dan melampaui 

'kemampuan 
manusia untuk

membahasnya.
Dalam pembahasan terdah,lu kami (pengarang)sudah menjeraskan

ringkasan pembahasan tentang huruf muqittu ut ini pada intinya adaiah
bahwa penyebutan huruf ini dalam Alquran untuk memberikan
gambaran bahwa setiap huruf memiriki nama (ismun) dan panggilan
nama (musamma). Contohnya huruf alif i) ) yang namanya (ismun)
adalah alif dan panggilan namanya (musamma) adalah i -i -r (a-u-i).
Nu_*u (ismun) hanya di ketahui oleh orang yang mempelajarinya,
sedangkan orang yang buta huruf tidak akan merrgEtuhui iur, -u*p,menyebatkan nama huruf walaupun ia menyebutkannya ketika
berbicara. Sebagai contohnya adarah ketika menga.lari anak -anak kita
membaca, maka mereka akan kesulitan untuk mengeja huruf satu
persatu, atau untuk menuliskan huruf sesuai dengan ejaannya.
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. \uh kita juga mengetahui bahwa Rasul adalah seorang yang buta
huruf, jadi dari mana ia rnengetahui bahwa huruf ha di baca dengan ha.
atau mim di baca eja dengan mim...? mengapa ia bisa membedakan cara
membaca "f l" pada awal surat ar-Baqarah dengan cara memba ca ap li
!):'Lo -!J 

mengapa ia bisa mengeja pada surat ar-Baqarah dan
menyebutkan alam nasyrah pada surat asy-Syarah...? Dari sini kita dapatmelihat bahwa kemampuan yang dim,iki oleh rasul untuk mampumembedakan kapan membaci dengan mengeja dan denganmenggabungkan kata atau kalimat merupakan 

- k._rrrpru, yan-sdimiliki oleh orang yang berpengerahuan baca tulis bukan buta huruf.Jadi kalau demikian siapakal ying telah mengajarka, uru, memberi
tahu nabi Muhammad tentang hal ini...?

. . Satu catatan penting yang harus kita ketahui bersama yaitu bahwa
keberadaan huruf muqatta,ah yang ada dalam Alquran iiu sebanyak
setengah dari huruf hrjaiah (huruf alphabet Arab). Atau dengan kata lain
ad.a 

-14 
huruf muqattha'ah yang di tampilkan Ariah dalam .Arqr.un yunn

tidak mampu diketahui maknanya oleh para ulama dan pakar tafsir.
Kita juga dapat melihat di daram Alquran beragam bentuk huruf

muqattha'ah. Ada yang dengan satu huruf seperti snZa, qi|. /rau yung
dua huruf seperti ha.min. dengan tiga huruf seperri otiitii'n,irl, emparhlrf seperti alif tant mim rd, danlima hurui seperti tru -i* ,ain 

sinqa.f, atau ka ha yd 'ain shdct. Jadi Alrah mengatur dan *.rggrnuto,
beragam bentuk ini tentulah dengan sistem dan aturan tertentu yang
memiliki maksud dan mengandung hikmah.

Kelebihan huruf muqattha,ah ini merupakan salah satupenggambaran kemukjizat.an Alquran yang sangat istimewa yang tidakakan mampu di tandingi oleh siapa pun. coba perhatikan, dalanr
membaca huruf muqatha'ah saja adalah dengan cara membaca secaraismun (mengeja) dan dengan waqaf (membeihentikan bacaan sejenak
untuk setiap hurufnya).

Sedangkan Alquran secara keseluruhannya di baca dengan carawasal/menyambung antara satu huruf dengan iruruf rainnya, antara sarukata dengan kata lainnya, antara satu kalimat dengan turi-ut lainnr adan bahkan bisa menyambung antara satu ayat dengan 
"vr, r"i"ri""Dengan pemahaman lain ini menjadi bukti bahwu 

"-uryurur.;;^;;;;
sendiri yang terkenal dengan kemampuan bahasa dun b;ru;huh merek:yang begitu baik dan bahkan dengan bahasa Alquran yani merupaka.
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bahasa mereka sendiri, temyata mereka yang ahli dan pemilik bahasa ini
tetap tidak mampu menandingi kemukjizatan Alquran. Jadi semakin
jelaslah bahwa Alquran bukanlah buatan Muhammad karena ada ahli
dan pakar bahasa yang jauh lebih ahli dari dirinya, akan tetapi memang
benar Alquran ini mempakan kalam Allah yang hak.

Hikmah lain yang bisa kita ambil dari keberadaan huruf
muqattha'ah ini adalah tiga keyakinan: pertama, keyakinan bahwa ini
menunjukkan keberadaan Allah yang Mahatinggi dan wajib di yakini
keberadaannya. Kedua, keyakinan bahwa Allah memiliki sifat yang
sempurna. Ketigcr, keyakinan yang mampu dipahami oleh nalar dan
logika kita bahwa Allah yang Maha Awal, dan Akhir, Maha Mengetahui
yang lahir dan yang Batin.

Dengan kemampuan akalnya rnanusia mampu mengetahui bahwa
alam ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang
menciptakannya. Namun bukan berarti seluruh keyakinan bisa di
peroleh melalui kemampuan akal ini, karena ada hal hal sam'iyat (gaib)
yang tidak mampu di buktikan oleh akal seperli surga dengan segala
pensifatannya, azab kubur dan lain lain. Untuk hal hal yang bersifat
sam'iyat kita hanya di perintahkan untuk meyakini dan mengimaninya
dengan keyakinan yang kokoh tanpa harus mengkritik dan
mernpeftanyakannya.

Ada juga keyakinan yang menggabungkan antara keyakinan akal
dan keyakinan iman seperli salal, zakat, haji dan yang sejenisnya.
Keyakinan akal pada salat adalah penyembahan kepada Allah semata
sebagai bukti loyalitas dan ketaatan kepada-Nya. Adapun keyakinan
iman pada shalat adalah dalam tata cara pelaksanaannyajumlah raka'at,
yang tidak patut untuk di akali dan dipertanyakan.

Jadi pada intinya tuntutan untuk meyakini dengan keyakinan iman
merupakan bukti kekuatan keyakinan kita kepada Allah. untuk itu harus
dibedakan antara keyakinan yang berangkat dari alasan dengan
keyakinan yang berangkat dari rasa kepercayaan yang tinggi.

Sebagai contoh sederhana adalah seorang tuan yang meletakkan
uangnya di bahwa sebuah batu besar di taman. Saat ia akan membayar
gaji pembantunya maka ia akan mengatakan: coba engkau angkat batu
itu. Si pembantu akan mengatakan: "Saya tidak sanggup
mengangkatnya sendiri karena berat, karena itu saya akan memanggil
satu orang lagi untuk membantu saya. Sang tuan kemudian mengatakan:
"Ketahuilah bahwa di bawah batu itu ada uang yang kusimpan untuk
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membayar gajimu." Apa yang terjadi kemudian adalah si pembantu rtu
akan mengangkat batu itu sendirian.

Bentuk lain adalah dalam gambaran yang sama dengan di atas.
namun ketika di perintah untuk mengangkat batu, si pembantu langsung
mengangkat batu tanpa memperlanyakan mengapa atau menolak rien-san
alasan-alasan. Apakah sama bentuk loyalitas dalam gambaran pefiama
dengan gambaran kedua?

Demikianlah juga dengan gambaran masalah akidah dan keyakinan.
seorang mukmin pertama sekali di tuntut untuk meyakini dan langsung
melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan tanpa harus
mempertanyakan perintah itu.

Kerrbali kepada masalah huruf muqattha'ah yang menjadi
pembahasan kita, maka yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorans
muslim adalah dengan mengatakan: "Allah lebih mengetahui apa
kandungan maknanya."

Ketahuilah bahwa setelah ayat di atas Allah berfirman: 'ai ig
ijqf (QS FushshilAt: 3). Ini menunjukkan bah'r,a dalam Alquran ada

keterangan yang bersifat gaib yang tidak boleh dibahas lebih lanjut
karena tujuannya adalah sebagai test keimanan dan keyakinan sepertl
huruf rnuqatha'ah di atas. Ada juga keterangan yang bersifat 'aqli
(rasional) yang diterangkan oleh Allah dengan sangat mendetail dan
jelas sehingga mampu di pahami dengan baik.

Adapun redaksi dari tanzll (turun) maksudnya adalah turunnya
sesuatu. Yang dimaksud dengan "turun" adalah berpindahnya sesuatll
dari ternpat yang tinggi ke ternpat yang rendah dari tempat yang
terlinggi kepada tempat yang terendah. di dalam Alquran keterangan ini
banyak dipakai untuk menunjukkan turunnya Alquran dan manhaj darr
tempat yang tinggi dan mulia.

Redaksi kata yang senada dengan tanzil adalah nazal, nunzilu.
tazzalnahu dan anzalna sebagai mana yang terdapat dalam keterangan
surat al-lsrak ayat 105: J,', F!l iui;i O1U, Kanti ttrytrtrkttrt (Alqtrrtttr

ittr dengan. sebenar-benarnya clan Alquran iht teloh trutm dengon
(memba*-a) kebenaran.

Begitu juga dengan fiman: ;i ",y 
J" (4-) lil r# i:)rs ekl,it'Sy

patla malartt itu tut'un ntulaikut-ntalaikat dcrn mttlaikat Jihrit dengatt i:irr
Tuhannya untuk mengatur segala uruson. (QS al-Qadt l97l: 4)

Jadi melalui redaksi tanzil, Allah ingin menggambarkan kepada kita
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akan makna sesuatu yang turun dari atas yang memiliki kedudukan yang
lebih tinggi walaupun posisinya sarna atau lebih rendah dari kakirnu

sebagaimana keterangan ayat: ,*il_ €6s rqri .r! 4p Jr-Jr.il A';i'1 f<ami

ciptakcut besi y61ng padury.o terdapot kehLatan ,vang hebat dan berbugai
nranfocrt bugi ruantrsia, (QS al-Hadid [55]: 25)

Kita ketahui bahw'a haditl l:esi berada di dalarn tanah namun ia di
turunkan dari yang Maha Tinggi sebagai pencipta dan yang
menganugerahkannya kepada manusia. Dari sini kita bisa memahami
bahwa segala bentuk kala nazala mengandung makna sesuatu yang
memiliki kedudukan yang tinggi. siapakah yang menurunkannya?

Tentunya yang menlrrunkannya adalah: €)\ ,tr)t ;) clori ,,-ang

rnaha Pengasih lagi mahu Penya.vang. Dengan demikian kita
seharusnya menerima dan menyarnbut apa yang di turunkan kepada kita
dengan baik dan penuh amanah sebagaimana gambaran sikap abu bakar
saat di informasikan bahwa Rasul telah mengadakan perjalanan Isra', ia
menjawab: "Jika memang itu yang dikatakan oleh Muhammad, maka ia
telah berkata benar."

Abu Bakar telah menjadikan perkataan Rasul sebagai dasar
keyakinan, bukan rasionalitas walaupun perjalanan Isra' hanyalah
perjalanan di bumi dari satu daerah ke daerah lain. Walaupun ia
mengetahui jarak dan waktu yang ditempuh untuk sampai ke tempat
tujuan namun ia tidak mau membahas ataupun rnengkritik perjalanan
Rasul tersebut. Inilah sebabnya mengapa Abu Bakar akhirnya di gelar
oleh Rasul dengan ash-shiddiq (orang yang membenarkan).

Adapun berkaitan dengan perjalanan rnikraj tennasuk dalam
kategori gaib yang tidak perlu rnendapatkan penegasan pembenarannya
karena dengan membenarkan perjalanan Isra' sudah cukup menjadi
bukti akan pembenaran perjalanan yang jauh lebih dahsyat dari pada itu.

Melaltri redaksi €)\ &)r ;i J,"-e clittrrunkan clari Tuhan Ycrng

Mctha Pemttroh lagi Maha Penyayang mengandung makna dan
pengerlian bahwa tugas dan amanah yang Allah berikan kepada nranusia
bukanlah untuk memberatkan manusia, akan tetapi merupakan rahmat
dari Yang maha Luas kasih sayangNya, yang ia berikan kepada mukmin
maupun non mukmin.

g')t penyayang. Memberikan gambaran lanjutan akan kasih sayang

Allah yang bersifat permanen dan selamanya sampai hari akhirat
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datang. Jadi sekali lagi, segala bentuk tugas dan amanah yang Allah
berikan kepada manusia jangan dianggap sebagai beban 

-dan 
hanya

menyulitkan, akan tetapi pahamilah itu sebagai bentuk kasih sayang
Allah kepada kita, karena segala tugas dan amanah ini berasal dari iang
Maha pengasih dan penyayang.***

(QS FushshiHt [a1]: 3)

'b;i4 ii+V; (r;j l&1',,;r^i, At{
Kitab yang dijelaskan altat-aycttrt-y,-a, yakni bacaan clalarn bahasa

Arab, ttntuk kaum yang mengetahui

Redaksi i6 buku/kitab asal katanya bermakna kumpuran turisan.
a{agyrn yang dimaksud di sini adalah Arquran sehingga maknanya
adalah kumpulan kebaikan dunia dan akhirai yang tertul-il dan marnpu
dibaca.

Saat pertama kali Alquran coba untuk di kumpulkan, maka para
sahabat tidak akan menuliskannya sampai mereka menemukan bukti
tulisan Alquran yang sudah tertulis sebelumnya baik yang tertulis pada
kulit,tulang atau yang lainnya dan kemudian di satsik-an kebenaran
tulisan ini oleh dua orang ahli qiraah. Jadi Alquran itu merupakan kitab
karena teftulis dan juga merupakan bacaan kur.ru dapat dibaca dan
dipelihara oleh Allah Swt sehingga tidak perlu lagi diragukan kebenaran
dan keotentikannya.

Bukti lain dari kehati-hatian para sahabat dalam mengumpulkan
Alquran, adalah ketika sudah ditemukannya tulisan Alquian namun
mereka hanya menemukan satu orang saja sebagai saksinya, yaitu
Khuzaimah, rnaka mereka menunda penulisan tersebut. Barulah setelah
mereka mendapatkan keterangan hadis rasul yang menyatakan bahr.va
kesaksian seorang Khuzaimah sama dengan dengan kesaksian dua
orang, maka akhimya panitianpengumpulan Alquran menuliskan ayat
tersebut.

Keistimewaan kesaksian Khuzaimah ini punya kisah tersendiri.
Ketika Rasul berhutan kepada seorang yahudi dan kemudian
membayamya, namun sang Yahudi menampik lunasnya hutang ini. Saat
yahudi meminta saksi sebagai bukti kebenaran pembayaran hutan_s.
maka saat itulah Khuzaimah tampil menjadi saksi Rasul slhingga kasrs
hutang ini berakhir. Ketika Rasul menanyakan sikap Khuzaimah yang
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mau bersaksi sedangkan ia tidak hadir saat pembayaran hutang tersebut,
maka khuzaimah mengatakan: wahai Rasul, bila saya membenarkanmu
atas turunnya wahyu dari langit, maka mengapa saya tidak
membenarkanmu atas permasalahan hutang...? sungguh cara berfikir
yang tepat dan sangat rasional yang berangkat dari keyakinan yang
sangat kokoh dan mendalam.

Redaksi Utl 'i2i dijelaskan attat-qtatnya. Maksudnya adalah

bahwa Allah yang menjelaskannya. artinya bahwa ketika informasi ini
diterima oleh rasul, maka keinginan dan kehendak Allah dapat dipahami
oleh rasul dengan cukup jelas tanpa ada keraguan, demikian juga saat
disampaikan kepada masyarakat banyak. Kandungan lain yang terdapat
pada redaksi Fushshilat di atas adalah untuk menunjukkan bahwa di
dalam Alquran ada keterangan yang dijelaskan secara mendetail baik
dalam bentuk penjabaran ayat. atau surat, penjelasan hukum halal
haram, penjelasan tentang taat dan maksiat, tentang janji kebaikan dan
ancaman serta penghargaan pahala dan sanksi dosa.

Berangkat dari hal ini, maka para sahabat kemudian mengeruarkan
pemyataan bahwa: rasul telah menjelaskan kepada kami dengan baik
segala sesuatu, tidak ada yang terlinggal dari penjelasan tersebut, tidak
ada satu catatanpun kecuali kami sudah membahas dan
memperbincangkannya. akan tetaplah terjaga disisi orang yang selalu
menjaganya, dan tetap akan terabaikan di sisi orang yang
melupakannya.

Allah sendiri sudah mempertegas tentang hal ini dalarn
keterangannya: :6, q iry, € 

g'j t ilaclalah Kanti alpakan sesuattt

pun cli dalam Al Kitab, (QS al-An'am [6]: 38) yang maksudnya adalah
bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini dapat dirujuk di Alquran
yang mulia ini.

Ada satu kisah menarik dalam perjalanan kami ke Eropa, ketika
seorang misionaris mempertanyakan tentang kebenaran ayat:

3;;;,t6f "j') f q-Ut ,b;1;l4.".d, /.), c'4u i,t.. ,pri sir e
Dia-lah yang mengtitts Rasul-lV),a clengan mentbawa petttnjuk dan
ogama yang benar agar Dia memenangkanry;a di atas segctla agatna-
agatna meskipttn oratTg-orang mttsvrik benci. (eS ash-Shaf [34]: 9)

Misionaris ini kemudian mengatakan: ',Sudah 14 abad Islam
muncul, sedangkan Yahudi, Kristen dan orang musyrik dan atheis masih
tetap ada, mengapa Islam tidak mampu menyelesaikan hal ini?"
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Menjawab peftanyaan ini, arhamdulilah dengan ilham dari Allah, saya
mengatakan bahwa agama Isram akan tetap tampil lebih baik waraupun
mereka mereka ini masih ada baik dengan argumen yang lebih kuat dan
Iebih di terima oleh akal dan nalar iehat dan uaiitai akan menjadi
tempat rujukan utama manusia saat mereka menghadapai permasalahan
yang tidak mampu mereka selesaikan.

Sebagai contohnya adarah tentang masarah talak yang mendapatkan
kritikan keras dan sorotan tajam daii ajaran kristen t<tr"atotit<. Namunpada akhirnya pihak gereja sendiii terpaksa menerima dan
memberlakukan syariat tlrak ini pada ajaran agama mereka. inilah yang
dimaksud dengan zuhurur lslam f tampitryu isram) yang harus dipahami
dengan bukan karena pada akhirnyu -.r.ku (non muslim) masuk Islam
semuanyal akan tetapi kebenaran ajaran Islam dibenarkan oleh orang
orang non muslim.

Adapun maksud dari redaksi 6.; sr'; bctcactn daram bahasa Arab.
Maksudnya adalah dengan bahasa Arab dan diturunkan kepada bangsa
Arab' Apakah hal ini tidak beftentangan dengan kedudukan Arquran
s-ebagai risalah global yang dapat di pergunakan oleh siapapun dan
dengan bahasa apapun..'/ dan mengapu Attun tidak menurunkan Arquran
dengan multi bahasa...? salah satu jawabannya adarah karena Alquran
diturunkan kepada Muhammad di ringkungan Arab dengan tujuan untuk
menampilkan dan memenangkan agama Islam di tengah tengah
masyarakat yang tertinggal dan buta huruf, di bawa oleh se-orang rasul
yang juga buta h*ruf, sehingga tidak akan ada yang mengkritik Aiquran
dan menuduhnya sebagai produk peradaban iirg-gr yarig be.t<embang
saat itu.

Gambaran masyarakat Arab saat itu adarah masyarakat yang tidakmemiliki negara dan tidak memiliki undang undang atau peraturan
tertulis. Masyarakat Arab hanyalah kumpulan dari f,erbagai kabilah
yang memiliki aturan sendiri. Oleh sebatr itulah mengapa ilquran di
turunkan kepada mereka dan mampu untuk menyatukan"uiu* ,.n,uuryu
termasuk negara persia dan Roma yang sudah niemiliki peradaban yang
tinggi.

Bagaimana mungkin ini dapat terjadi...? Ini dikarenakan mereka
(masyarakat Arab) memahami dengan baik bahw, uiu.an Alquran
merupakan undang undang dari langit sehingga mampu menerobos dan
mewarnai peradaban apapun yang telah berkembang. 

'
oleh sebab itu tidak layak bila kita mengatakaribahwa agama Islam
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merupakan hasil/produk peradaban, karena agama Islam ditegakkan
bahkan dengan menentang berbagai tradisi dan peradaban yang
bertentangan dengan ajarannya. Rasul sendiri diutus oleh Allah di kota
Mekkah yang dihuni oleh para pembesar quraisy yang sangat kental
dengan kepemimpinan mereka terhadap daerah arab dan bahkan
terkenal dengan kekerasan mereka sehingga tidak ada seorangpun yang
berani untuk menentang.

Di tengah tengah mereka inilah rasul kemudian menyampaikan
ajaran Allah sehingga saat itu yang menjadi pengkutnya bukanlah dari
golongan pembesar quraisy akan tetapi dari golongan budak dan rakyat
biasa.

Kembali kepada alasan kenapa Alquran diturunkan kepada
masyarakat Arab. karena mereka ini adalah masyarakat objek dakwah
yang diharapkan akan membawa panji paryi agama Islam dan
meneriakkan di seantreo alam. masyarakat arab adalah masyarakat
nomaden (hidup berpindah pindah) yang hidup di tenda tenda, tanpa
mengenal rumah permanen atau gedung gedung yang tinggi.
Masyarakat arab terkenal dengan masyarakat yang fanatis dengan
kabilahnya sehingga fenomena peperangan sangat sering terjadi dalam
kehidupan mereka dan bahkan ada yang tetap berseteru selama 40
tahun.

Mereka inilah yang menerima dakwah rasul dan merekalah yang
kemudian menyebarkannya. jadi tentu saja penyampaian harus dengan
memakai bahasa mereka dan mereka mampu memahami dan
melaksanakan tugas dengan baik.

Inilah salah satu pemahaman mengapa Allah Swt memfirmankan:

y'y :A.1\ Ji');j [Lli 6'1 Kami tidak mengutus seorang rasul ptm,

melainkan dengan bahasa kaumnya, sLtpo!-a ia dapat memberi
penjelasan dengan terang kepada mereka. (QS lbrahim ]al: e Benar,
karena merekalah yang mendengarkan dakwah Rasul Saw pertama kali.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa turunnya Alquran dengan bahasa
arab adalah karena masyarakat Arab dipersiapkan untuk misi dakwah,
karena mereka yang mampu untuk mengemban amanah dan mampu
menyebarkan keseluruh dunia karena kebiasaan mereka yang hidup
berpindah pindah, karena kebiasaan mereka beperang dan karena
mereka adalah masyarakat buta huruf sehingga menutup kemungkinan
tuduhan bahwa Islam merupakan hasil dari produk peradaban.
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tlJfl" iF bagi kaum yong mengetahtti. Maksudnya adalah
masyarakat Arab dengan segala kemampuan mereka. Dengan
pengetahuan yang mereka miliki, maka Alquran menantang mereka
dengan kemukjizatannya. oleh sebab itu misyarakat Arab saat itu
bukanlah masyarakat yang bodoh, karena mereka memilikipengetahuan
{u-ng Ji"ggi tentang bahasa dengan segala bentuk sastranya, iehingga
tidak heran bila kemudian Alrah *"runturg mereka denganilquran.

Sejarah kemudian mencatat bahwa ternyata masyarakat arab tidak
mampu memenuhi tantangan Alquran ini, namun dengan catatan
penting bahwa bukan berarti mereka kalah. ini karena Allaii tidak akan
menantang mereka kecuali karena mereka kuat dengan pengetahuan
bayan dan kemampuan bahas a yang sangat tinggi.

(QS Fushshilat [41]: 4)

Yang membawa berita gentbira clan yang membawa peringatan,
tetapi kebanltakan mer.eka berpaiingldaripaclanya) ; maka

mereka tidak (mau) mendengarkan.

tif-) try yang nlembawa berita gembira dan ,vang membart.ct
peringatan.. Maksudnya adalah pemberi penerangan atas ajaran agama.
apakah tentang yang hak dan batil, tentang harar dan haiam, tentan-s
peringatan dan berita gembira. l;'ii|p?b tutctpi kebanyakan nterekcr
berpaling (daripadan.ya); Maksudnya adalah menunjukkan bahria
kelompok_penentang jauh rebih banyak dari kelompot< yang menerima
ajaran dakwah rasul dan mereka yang menerima lni nota bene
kebanyakannya dari golongan budak din kaum fakir yang remah.
Sebaliknya, kelompok yang menentang kebanyakan 

"adatah 
para

pembesar dan pemimpin quraisy yang tidak menginkan persamaan hak
dan derajat dengan kaum yang lernah.

Sikap mereka yang merendahkan ini masih berraku sampai pada
masa abu bakar. Saat beliau diangkat menjadi khalifah dan sedans
berkumpul bersama para sahabatnya yang beiasal dari golong", ;"ii;
dan rakyat jelata, tiba tiba datanglah serombonga' pJ*ueir qurars.,
untuk bertemu dengannya. Karena mereka meliha=t ada golongan rema]_
bersama abu bakar, mereka kemudian menunggu di ruaisampai sahab.:
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-sahabat abu bakar tersebut pulang. Hal ini di lihat oleh abu bakar dan
kemudian dengan marah ia mengatakan: ada apa dengan kamu semua?
mengapa kamu tidak senang bila aku bertemu dengan mereka yang
kamu anggap lemah ini? bagaimana pendapat kamu bila nanti di hari
akhirat Allah berlemu dengan mereka dan kemudian memasukkan
mereka ke dalarn surga?

Kalau demikian, apa faktor terbesar yang menyebabkan mereka
menolak ajaran Rasul? jawabannya adalah karena sebenamya mereka
sangat mengetahui kandungan dan tututan dari kalimat la ila ha illa
Allah.

Mereka memahami bahwa kalimat tauhid di atas tidak mengenal
yang namanya penguasaan mutlak, hanya mengenal ekspansi atas nama
kalimat ini, dan bahwa seluruh manusia sama derajatnya bila sudah
menyebutkan kalimat ini. dengan pemahaman mereka terhadap kalimat
ini makanya mereka kemudian tidak bersedia untuk *ergucapkannya.

J;*" \ 'fi maka mereka ticlak (mau) mendengarkan. Maksudnya
adalah tidak mampu mendengarkan yang bermanfaat, mendengarkan
sehingga sampai kepada suatu kesadaran dan penerimaan. Atau d"rrgu,
kata lain bahwa mereka sebenamya mendengarkan ajakan dakwah raiul,
namun hanya sekedar sampai di telinga saja tidak dapat mengambil
manfaat apapun dari yang mereka dengarkan. Gambaran ini Allah
jelaskanjuga dalam keterangan ayat lain dengan:

6,i Iti rir ljr $i ,-y_t1a a,.'u"t ,ir rj! .,.- Alq q,,-.,- ,j *:
cli antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga
apabila mereka kelttar dari sisimu merelca berkata kepada orang ,vang
telah diberi ilrnu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi). "Apakah 1,ang
dikatakannya radi? " (QS Mulammad g7l:16)

Dari keterangan ini kita dapat memahamai perbedaan manusia
dalam mendengar Alquran. Ada yang tersadar dan tersentuh ketika
mendengarkan Alquran sehingga langsung tersungkur bersujud
merasakan keagungan Alquran. ini teqadi karena ia mendegarkan
Alquran dengan penuh perhatian dan pendaraman makna. gambaran
seperli ini di alami oleh Umar bin Khatab, ketika peftama kali ia
mendengar Alquran ia tetap bersikap keras dan emosional, karena
hatinya belum siap menerimanya. Saat hatinya menjadi lembut karena
melihat darah adiknya yang mengalir akibat pukurannya, maka ia
kernudian terpengaruh dengan bacaan Alquran dan memberikan reaksi
yang positif dengan beriman.***
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(QS Fushshilat [41]: 5)

'j; ql; -,, )l;6;i, \, 414 ec-fu $vj
r: sj*1j;u 3t?.,il;;j

Mereka berkata: "Hati kami berada dalant tlttupon $,ang
menutttpi) apa yang katnu seru kami kepadanyct dan di telingct

kami ada sumbaton dan antara kami dan konru ada clintling, nrctkct
bekerjalah kamu; sesungguhnya kami beker.ja (pt,tLa)".

6a'

. "/:

masuknya

redaksi ini

tutupan. Maksudnya adalah penutup yang menghalan_:.

cahaya sehingga tetap gelap. Keterangan senada deng.,:-.

juga terdapat dalam ayat: ;-r!k- ti ,Si ** .,Ii, *r,e ;
sesttnggtthnya Kami telalt meletakkan tutupatt cli attt,y ltati nter.,,.,
(sehingga ruereka tidak) mernaharnin,-a, (QS al-Kahfi ll8l: 57). D::.
kedua ayat ini kita bisa melihat bahwa terkadang gambaran terlunrp r.--.

karena perbuatan Allah dan kali yang lain karena perbuatan merek.
Yang manakah yang lebih dah,lu? apakah Allah yang lebih dahu,-.
membuat hati meeka tertutup sehingga mereka kemudian menjadi lal:,.
ataukah penolakan mereka terhadap alaran dakwah rasul yang menrbr-..
mereka sendiri yang menutupi hati mereka?

Jawabannya adalah bahwa bila seorang rnanusia tetap dalanr
kekufuran dan merasa nyaman dengan keingkarannya, maka Allalr
kemudian menutup hati rnereka sehingga mereka tidak masuk ke daiam
ruang iman dan tidak bisa keluar dari ruang kekufuran. Jadi dalanr
nrasalah fi runryan ini sebenamya mereka sendiri yang mulanva
menutup hati mereka, sedangkan Allah hanya menambah luas tutupan
tersebut sehingga hati mereka semakin lama semakin terserang
penyakit. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa ;3i adalah

penutup yang menghalangi mereka untuk memahami dar, *.."rrngkan
apa yang mereka dengar.

'jt1 *.tii es dan cli telinga kami acra suntbatan. ;y maknanya adalah
tuli sehingga mencegah pendengaran sebagaimana juga yang ada daram
keterangan surat Albaqarah: p 0( p Mereka tttli, bistt dan buta (es
al-Baqarah [2]: 18)

Perlu diketahui bahwa bisu bersumber dari
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,

ketidakrnampuan mendengar maka tidak berarli lagi kemampuan
berbicara. dengan ketidak mampuan mereka ini akhirnya mereka
mengeluarkan pernyataun i; *r1t €'r fi rl d.;,lJ

Mereka kemudian menambahkan pernyataan dengan mengatakan:
'r?'5-'t 

9 qt clan antora kami cran kamu ctcra crinding.Maksuclnya
adalah penghala.g dan penutup. maksud hijab di atas juga bisa
dipahami secara maknawi, yaitu sesuatu yang tebal dan k"ras yang
menutup segala sesuatu yang memenuhi jarak antara satu dengan ya,glain. Salah satu gan,barannya adarah ketika rasul ,.iun!
menyamapaikan ajaran daku'ah kepada kaumnya, maka abu jahal yang
saat itu berada di hadapan rasul kemudian menutupi wajahnya dengan
bajunya agar ia tidak melihat rasul Sau,.

Selama ada penghalang antara kita, rnaka tentu tidak akan ada
kesepakatan dan setiap pihak meryarani jalannya masing masing. Bila
sudah sepefti ini maka: j+f 6t J.i,d mako bekerjalah kanru;
,testmgguhrva kami bekerja (iuta) Gambara, yang sama juga di
tegaskan oleh Allah firmanya di surat al-Kafirun ayat t -5. inilah
dampak alami dari keberadaan hijab (penghalang) yang mengharangi
keduanya.

Ada pandangan sebagian orang yang mengaanggap bahwa dalam
ayat 5 surat fusilat ini terjadi pengulangan. sebenamya tidak ada
pengulangan dalam ayat ini, karena maksudnya adalah memutuskan
hubungan-hubungan. pemutusan beberapa hubungan ini tentunya
memiliki kondisi khusus vang menetapkannya. garnbaran sederhananya
adalah seperli terjadinya pemutusan hubungan antara dua negara yang
kemudian kernbali mempererat hubungan keduanya sebagaimani
sebelumnya, maka tentu akan terjadi perbedaan diplomasi antara
hubungan lama dengan hubungan baru.

Namun dalam kasus iman dan kufur rlerniliki hal yang berbeda
karena keduanya saling bertentangan dan tidak akan einah bertemu
walau apapun yang terjadi di masa yang akan datang dan tidak akan
pemah baik hubungan keduanya. Inilah alasan *.ngupu Allah dengan
tegas memfinnankan dalam surat al_kafirun ayat 2_3 yung
pemahamannya adalah bahwa seorang mukmin tidak atan menyembah
selain Allah dan begitu juga sebariknya non muslim tidak akan
menyembah Allah selama mereka masih tetap dengan keyakinan
batilnya. Allah juga dengan tegas menjeraskan gamuarln masa depan
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dari kedua hak dan batil dengan keterangan lanjutan ayat ke 4 dan ,<

yang maksudnya adalah bahwa selamanya hubungan antara iman dan

kufur tidak akan pemah dapat diperbaiki selamanya.

atl"O ti1"1*tt maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekeri,t

(pula) Maksudnya adalah "bekerjalah sesukamu "dari apa yang telah dr

turunkan oleh Tuhanmu dan Islam mu, karena kami (kafir) akan
melakukan apa yang telah di tentukan oleh tuhan kami, agama kami.
dan ibadah kami. bekerjalah kamu untuk tuha kamu yang telah
mengutus kamu karena kami (kafir) akan bekerja untuk tuhan kaut
yang kami sembah, atau bekerjalah untuk akhirat mu karena kami akan
bekerja untuk dunia kami. jadi kunci permasalahan di sini adalah
keteguhan rasul dalam ajaran dakwahnya, dan pembangkangan serta

pennusuhan dari para penentangnya.
Selanjutnya firman Allah: * * *

(QS Fushshilat [41] : 6-7)

\-&6'--*'X) K6y6 tt -ei fi, 7 L\-q S,
j. i,/z ..ti T tzt 4 . 7' At - / ,-t,ir|.,, o, 

l.:1.i.
t's ,p)';;i7 $i: 1,-**", ,t_,n *$ At

"ry\1.t'/-)/"
' j- r;4 6:b\u

Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusict
seperti kamu, diw-ahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kantu
adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang
lu"us meruju kepada-Nya dan mohonlah amptm kepada-ltr,va.

ke c e I aka an y an g b e s ar I ah b a gi o r an g- o r an g .y an g
mempersekutukan (Nya), (yaittr) orang-orong yang tidak

menmtaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan)
akhirat.

"p 
Katakanlalr. Maksudnya sebagai jawaban bagi mereka. ,i ui *

,t\ gr'ni<k gr\',*osanya aku honyalah seorang manusia seperti kcrntt,

diwah"vukan kepadaku. Maksudnya adalah bahwa Rasu,
mempefianyakan tentang sikap mereka para kuffar yang mengahalang.
dakwah yang disampaikannya sedangkan beliau adalah oran-e Ara:
sama sepefti mereka dan sangat mereka ketahui dengan baik prcrt-r-
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dirinya. Redaksi di atas juga merupakan penggambaran dari Rasul
bahwa seenarnya pengutusan dirinya sebagai rasul bagi mereka
merupakan rahmat yang besar dari Allah dan bukan dengan mengutus
malaikat sebagaimana firman Allah: n* 4t \r');ti;4 t<t;;g+'J:
J;* 6 kalatt Kami jactikan rasttl ittt (dari) maloikat, tentulah Kami
jadikan dia berupa laki-laki clan (jika Kami jadikan dia berupa laki-
lakil, Kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini
mereka ragu. (QS al-An'am [6]: 9)

Perhatikanlah bagaimana tingginya adab dan sikap rendah diri rasul
yang tergambar dalam redaksi * *. ui t.l1 bahwasanya aktt

hanyalah seorang manusia seperti kamu. Dari redaksi ini kita dapat
melihat tidak adanya sikap sombong dari diri beliau, ini dikarenakan
bahwa apa yang ia dapatkan semuanya merupakan keutamaan dari Allah
sebagaimana keterangan redaksi .:ti €i selama ini merupakan wahyu,

maka rasul hanyalah seorang penyampai yang tidak layak untuk
dipersalahkan atas apa yang ia sampaikan dari Allah.

,4: t;i bahwasam,ct Ttiltan kanttr. Rasul tidak mengatakan dengan

redaksi $1 karena mereka (kafir) meyakini keberadaan Allah sebagai

pencipta dan pemberi rezeki. yang menjadi kunci permasalahan mereka
adalah dalam menganggap Allah sebagai tuhan yang disembah yang
konsekwensinya adalah adanya tuntutan dan perintah yang
membutuhkan ketaatan untuk atas perintah dan larangan.

Dalam hal kasus ini mereka mampu menerima A1lah sebagai tuhan
pemberi rezeki dan pengatur alam, namun tidak untuk menerima Allah
sebagai tuhan yang patut untuk disembah. Oleh sebab itulah mengapa
dalam redaksi ayat ini rasul kemudian memperjelas dengan keterangan

tst: ill-;q- 6ii bahv:asarrya Tuhan kanttr adalah Tuhan Yang Maha

Esa. Bahwa Tuhan itu tidak berbilang, Allahlah Tuhan Yang Maha Esa
pada zatnya.

Selama Allah adalah tuhan yang maha esa, maka i;Pb ^lttn;;"l)
maka tetaplah pada jalan ))ong ltrrus menuju kepada-|{ya dan rnohonlclt
amplilt kepada-lttya.

Istiqamah adalah berjalan pada batasan yang lurus dan tidak
condong ke sana maupun ke mari. Jalan lurus merupakan jalan yang
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paling cepat dan terpendek dan mungkin juga merupakan jalan yang

,.-plt sehingga memaksa seseorang untuk tetap lurus dalam

menjalaninya tanpa mampu untuk bergerak ke kiri maupun kekanan'

neOatsi ,rrt rk iitiqamah ini hanya perintah awal saja' karena bila

ternyata seseorang lalai dari manhaj agamamaka sikap yang seharusnya

ia lakukan adalah dengan keterangan redaksi lanjutan yaitu: o it;|L{1

yaitu dengan memohon ampun kepada Allah atas kelalaian dan

kesalahan.
Istighfar adalah harapan dan permohonan agar kesalahan dan dosa

yang teiah dilakukan dihapuskan oleh Allah dan berusaha semaksimal

murigkin untuk membangun hubungan dengan Allah atas dasar

hubungan yang dibina atas ketaatan dan istiqamah'

Adapun redaksi 
'$'fi kecelakaan tang besarlah untuk menunjukkan

kehancuran '4;-"in bagi orang musyrik ielt';tij:" \ ;-i\ 1'uttr

mereka yang tidak mentmaikan zakat' Ini menjadi pertanyaan besar'

apakah orang musyrik juga di peritahkan untuk mengeluarkan zakat,!

yang dimaksud dengan zakal di sini adalah pembersihan harta saat

seda'ng berkembang Iun ini juga dilakukan oleh orang orang musyrik.

Namu"n perbedaannya adalah bahwa apa yang mereka.lakukan bukan

karena Allah melainkan karena ingin mempeftahankan kehonnatan dan

nama baik tnereka saja.

Keterangan redaksi i|"1t';;g"1. 
'! 

il' juga untuk menggambarkan

kondisi sifat manusia yang sangat cinta kepada hgya sebagaimana

keterangan Allah dalam surat al Hasyar [59]: 9) e qt;tl '*f d5 Ji ;i:

ip);jr siapa yang tlipelihara ctari kekikiran dirinya' mereka irulalt

or an g- o r at7 g Y ang b eruntun g.
-usj.€ 

e:flu, i')t\s?\'J j"il 1-it (yaitu) orang-orangvang ridak

metttmaikan zakat dan mereka kaJir akan adanya (kehidupan) akhirar'

Dengan sikap syirik mereka, akhirnya membuat mereka tidak mau

melJksanaku, h.rk ,- Allah atas zakat. Tidak ada lagi orang yang batk

di antara mereka yang mampu memberikan kebaikan buat lingkungan

dan masyarakat mJreka. Ini dikarenakan dengan iman, Allah

menginginkan keimanan seseorang akan membuat tertolongnya olanc

yurri tJ*uh dan fakir, tersembuhkannya orang yang sakit' darr

terajarkannya orang Yang bodoh.
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Sikap penolakan ini juga di tampakkan ketika rasul wafat di mana
ada kelompok umat masyarakat arab yang murtad dengan sikap mereka
menolak syariat zakat. Kita juga bisa melihat dari catatan sejarah,
dimana ketika para nabi palsu bermunculan seperli musailamah al
kazzab dan Sajjah, maka ajarun pertama yang mereka sampaikan
adalah: kami menggugurkan kewajiban zakat pada kamu semua. Tujuan
mereka ini dengan menggugurkan zakal adalah untuk mendapatkan
simpati masyarakat sehingga mau menerima ajaran mereka yang sesat.

Bila kita perhatikan secara lebih baik, maka di dalam pelaksanaan
hukum Islam sendiri sebenarnya sudah ada keringanan yang diberikan
oleh Allah seperti keringanan berpuasa bagi orang yang sedang sakit
ataupun musafir dan keringan shalat dalam kondisi sakit dan bepergian
dan masih banyak lagi keringanan keringanan lainnya sebagai fasilitas
kemudahan yang diberikan oleh Allah. jadi dalam pemahaman lain yang
harus kita mengerli adalah bahwa yang berhak untuk menentukan dan
membuat keringanan itu adalah Allah sebagai pembuat hukum syara'
bukan kita manusia yang mengotak atik hukum. Ini dikarenakan Allah
lebih mengetahui kesulitan apa yang sebenamya membutuhkan
keringanan hukum.

Berkenaan dengan adanya pemyataan sebagaian orang yang
mengatakan: Kami ingin memperbaharui Islam. saya (sya'rawi) ingin
mengatakan: wahai saudaraku, takutlah kepada Allah, bagaimana kamu
ingin mernperbaharui Islarn..? bagaimanakah kamu mengetahui hukum
dan keinginan Allah..? silahkan anda rnemperbaharui apa yang anda
inginkan karena tidak akan ada seorang muslimpun yang memakai
pakaian pembaharuan anda. ketahuilah bahwa pakaian takwa berasal
dari sang sang khaliq (pencipta) yang tidak akan bisa dibuat sehingga
membutuhkan pembaharuan dari makhluk.

(QS Fushshilat [41]: 8)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
yang saleh ntereka nrcndapat pahala yang tiada puttts-putusnyo".

Pemaparan kebalikan dari keterangan ayat sebelumnya (keterangan
mukmin setelah kafir) merupakan salah satu keistimewaan uslub
Alquran. Setelah Allah memaparkan gambaran manusia yang bersikap
syirik, Allah kemudian memberikan gambaran manusia yang mau
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beriman dan melakukan amal saleh. Tidak hanya sekedar memaparkan

keduanya begitu saja tanpa ada alasan, namun tujuan Allah adalah untuk

memberikan perbandingan agar Seseorang dapat memilih salah satu

keduanya dengan pertimbangan yang baik dan penuh kebijakan.

Redaksi a j% 7;o4, putus-putttsnya. Maksudnya adalah pahala yang

tidak akan peniah habis baik di dunia maupun di hari akhirat. jadi ketika

seseorang yakin kepada Allah dan kemudian melakukan aktivitas

kebaikan (amal saleh) maka ia akan mendapatkan keuntungan berlipat
ganda, yaitu mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di

akhirat. * * *

Juz247l8
ALLAH MENCIPTAI(AN LANGIT DAN BUMI
DALAM BEBERAPA PERIODE

(QS Fushsitat [41]: 9)

*i e,/;.ii J\, G t \'";jK3 "gJi *
.@ aJs \ !, Ai:Yt|,i,{'u}A

Katakanlah; "sesungguhnya patutkah kamu ka/ir kepada Yang

menciptakan burui dalam dua masa dan kamu adakan sekuttr-

sekutu bagi-lrlya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesto

alam".

Pembicaraan dalam ayat ini kemudian beralih kepada perenung::
terhadap alam semesta yang merupakan media lain untuk memperkok.-:
keimanan. Alam ini adalah sangat indah dan mengagumkan se:-'

memiliki keteraturan sistem dan keajaiban penciptuurl. $i5tsm rl::
diberlakukan di alam semesta merupakan sistem yang perrnanen. 1:-''
pemah berubah. oleh sebab itu, bila seseorang ingin melunakkan l:',
dan hati orang lain maka hendaklah ia mengingatkan mereka den-,*
kehebatan alam, ke naturalan alam yang tidak ada intervensi rlafltlSl; *

dalamnya. Inilah salah satu rahasia kandungan dari redaksi: +---- -'.
ciiantara tanda tanda kekuas aanl{y a.

Melalui ayat ini Allah membicarakan tentang awal penciptaan : --^

sebagaimana keterangan redaksi: *'t e ,f :\t ,* $!ur,ttia1.-C -j
Katakanlah; "seswtgguhnva patttkah kamu ka/ir kepatla r ' ''
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menciptakan bumi dalam dua masa. Huruf hamzah di sini berfungsi
sebagai istiflram ingkari ( kata tanya yang menolak) yang maksudnya
adalah pengingkaran atas kekufuran mereka terhadap Allah. seakan
akan Allah ingin mengatakan kepada mereka: sesungguhnya pekerjaan
ini dari kamu, kami pahami dengan baik walaupun pekerjaan ini tidak
pantas dan tidak baik. atau dalam pemahaman lain, di sini Allah ingin
mengarahkan pandangan mereka kapada hal yang sebaliknya.

Ternyata sikap mereka setelah di arahkan malah berlindak lebih jauh

lagi yaitu dengan: t':tti i o*r*t dcv't kamu a1akan sekuttt-sekut, bagi-

.A/ya. Yaitu dengan mengambil sekutu lain rvalaupun mereka mengetahui
dengan baik bahwa Allah adalah tuhan yang Esa. Gambaran ini di

jelaskan oleh Allah dalam keterangan lain seperli: "g@e ',] ei ,lt
JtE"'i ;tl rtt J4 tr,rggtrlt jika kuntu bertanya kepada mereka;

"Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab:
"Allah", maka bogaintanakah rnereka dapat dipalingkan (dari
menyembah Allah)?, (Az-Zukhrttf: 87).

Begitu juga dengan finnan Allah lainnya:

one ) pFii 
1- 

l'.**i,f il, ,l-q -c:\ts c,t)\;rt P c &e ,lt
sestutgguhnl'aiika kctntu tcrnyakan kepada mereka, "Siapakah yang

menciptakan langit dan btmi? " Tenht mereka akan menjawab:
"Allah". Katakanlah: "Segalct puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan
mereka tidak mengetahui. (QS Luqman [30]: 25)

Inilah sikap yang mereka tampilkan saat mereka kehilangan sikap
keras dan pembangkangan.

*"t g.dalam dua ntasa. Yaitu hari yang kita ketahui bersama yang

terdiri dari siang dang malam.

*ld, a-t 4.i demikian itulah Tuhan semesta alam. Maksudnya

adalah penyadaran kepada mereka bahwa yang mereka serikatkan itu
adalah Allah tuhan semesta alam, tuhan pengatur alam yang kamu
sangat pahami dengan baik.
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,trrCtV'J*:t
'lo +P;q
,4<V?

$vieqe$"i'Wtt'W';'
E\ ".4i1; 

\1 l\i ";rV,'Cu,9t\ JYt;i;

O ar.-u 666 G55

(QS Fushsilat [41]: 10-11)

akan menimbulkan pertanyaan: berkah pada apa"'

yang disebut di awal ataukah pada gunung yang

Dia ruenciptakatt di btmi itu gLttlLttlg-gLttlutlg '\''ang kokoh di

atostlvct. Dict ntentberkahirrya dun Dia rnenentnkan paclant'a

Kadai mttkanan-ntalianctn (penghuni) nyct tlalant empctt tllosa'

( P enj e l a s u n i ttr s eb ago i i att' a b a n ) b a gi rt r cut g- o r an !' Y" 
an t

bertatn,a. Xnrr,,ii)u Bio'rnnn,i, langit dan lcrngi.t ittt ma'sih

nterttpakctrt o'rrp, l,'l'' Dia berkctia kepidanva dun kepada bumi"

" D ct t an g L ct lt k a m tt ke dtr an,v- a m e n Ltt'Lt t p er i n t a h - K.u de n gan'u ka

Itati atcrtt terpctkstt"' Keclttini'a metticrtictb: "Kunti clctltutg tlengan

stko hati".

Dalam ayat cli atas Allah berbicara tentang penciptaannya atas bumi

yang ia ciptakan r.lu,* dua hari' Apakah inimaksudnya bahwa 2 harr

yang merupakan penciptaan bumi merupakan hari yang kita pahami 'l

tidak, dan jangan setafi kaii kita memahaminya sebagai hari yang biasa

kitalalauiataudenganp"*ut"o*o',bahwaAllahmembutuhkann'aktu
untuk tttenciPtakan ini'

Setelahel]ut,,me,,ciptakanbumi.Allahkemudianmenjadikanpasak
bagi bumi yuit., gonrn* ,""t ditancapkan dengan kuat di dalam burni'

A.igu. keberadaan g";rg ini maka bumi akan kokoh ptd" ]:.T!:|"{i
dantidakb.rgoyunggoyangsebagaimanaf,ttmanAllah:t'rtiliJueJtl
tlcut gtutLmg-gLttlLttlg sebagai pus&'? (QS an-Naba l78l: 7) Seandainya

bnmi secara tabiatnyu tLup pada tempatnya' maka tentu ia tidak

membutuhkan gllnung. dari keterangan ini juga memberikan gambaran

bahwa bumi itu betPutar'

Q !':6.': Dicr ntemberkahin,t''a'Yang climaksud dengan berkah adalah

...ru*yurrgaiUerikankebaikanlebihbesarclariporslnyadanlebihdart
v"rg Jiir*u"pt un. Contoh sederhananya adalah seperti makanan yan-u

diperkirakan hanya cukup untuk 5 orang ternyata clapat dimakan oleh

sepuluh orang.

Redaksi di atas

apakah pada buni
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disebut di akhir...? jawabannya adalah berkah pada pasak yang
diciptakan oleh Allah yaitu gr"rnung.

Fakta menunjukkan hal ini, begitu juga dengan pembuktian dari
ilmu pengetahuan bahwa _sunung adalah sumber kebaikan bagi burni
lainnya seperti unsur kesuburan dan makanan yang menluplai unsur
kesuburan pada tanah yan-e selalu berkurang.

Ini terjadi saat terjadi hujan di atas gunung yang kemudian membuat
lapisannya lekang dan bertebaran terbar,va air menuju ke berbagai
tempat yang di laluinl'a. Dengan membawa serta unsur Ltnsur kesuburan
sehingga akhirnya kebutuhan tanah terhadap unsur unsllr kesuburan ini
akhimya dapat terpenr.ihi. inilah kandungan pemahaman dari redaksi

V t-ts"t

Aliah Sr,vt mernberikan nikmatnya secara berkelanjutan dan
bertambah. dengan pemahaman lain bahwa Allah sebenamya ingin
membuat jiwa kita menjadi tenang dan tentram bahwa rezeki yang akan
kita peroleh sudah di jamin oleh Allah. oleh sebab itulah dalarn

keterangan redaksi selarlutnva A1lah mengatakan: ki1,i ,{+ ,.tit1 tlatt

Dia menentukon paclotn ct kutlar makanun-ntakttnan.

Adaptrn keterancan redrksi: ,Ui ar,)i u! tlulartt (:tltl)ot t)t(t.\Lt. Untuk

rnenunjukkan fase pemberian nikmat dan rezeki. AdapLrn maksud dari

rlcilam empat rnasa adalah hari-hari yang sama bagi q!fuJ orailg yang

bertcm.ya. Yaitu orang orang ya11g berusaha keras dalam mencari rezeki.
Bila kita gabungkan redaksi 4 hari dengan 2 hari yang sudah dijelaskan
dalam keterangan sebelumnya, maka jumlah hari keseluruhannya adalah
6 hari. Artinya dalarn masa 6 hari inilah Allah menciptakan langit dan
bumi, dan hal ini diinformasikan Allah dengan tegas dalam surat al-
A'raf ayaI54:

fi y €.,"':\a c,tltl))\;u +i' ilr $i-, jt ,nr,,,,gg,thnya Tuhctn

kamu ialah Allah.vang telah menciptakan langit clon btmti clalam enarn
maso, (QS al-A'raf [7]: 54) Sebagai keterangan lebih mendetail dari
surat fusilat ayat l0 yang merupakan pembahasan utama kita di atas,
Allah kemudian menumnkan ayat ke 11 dari surat fusilat den_ean

penjelasan:

u:! t*i as a'j ')i c1p fr. ,e':,N_s e iGi Le: g,,r1,:.rr ;1 G*\ i
Kentttdian Dia nrcnttju langit dan langit itu masih mertrpakan asap, lalu
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Dia berkata kepadaryta dan kepada bumi: "Datanglah kamu kedttanya

menurut perintcth-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Kedttanya

menjawab; "Kami datang dengan suka hati". Redaksi c|Pt Dia

menujtt langit.

Menjadi sumber perbedaan pendapat para ulama.. redaksi 's|*l
sendiri bisa di temukan di dalam Alquran sebanyak 12 ka1i. 7 kali

merupakan penjelasan sebagai ber,semayam di atas'arasy & u*t

JFr dan 2kaliuntuk langit dan bumi /ttg" ? e(4 ,t:;t jl rs'y't

1 kali untuk wahlu ,s|pte lt tt 1 kali untuk Nabi Musa untuk

menunjukkan usianya yang sudah mencapai akil baligh (dewasa) d U-,

i-;'ijr * f 'il_':tS t ry't 6, iQfi e 98 l"*i danyang terakhir sebagai

gambaran bagi umat pemegang kitab injil -Eiiiti ;;i ;A 1;i 1"iF

9*,P's'y*\s (QS al-Fath: 29).

Perbedaan pandangan ulama dalam memahami redaksi istiwa ini

hanya pada redaksi yang dipergunakan untuk 'arasy: ;"lt )b c'y*'t

bersemayam di atas 'arasy. Ada perbedaan redaksi dari penggunaan
'arasy dengan sama' (langit). untuk 'arasy Allah menggunakan huruf

,$ atas sedangkan untuk sama', Allah menggunakan huruf Jl ker

kepada. Maksud ,6ir Jl s*\ adalah betawajjuh (menghadap ke

langit) dan ini merupakan kehendak Allah. adapun ;'/t )b tsy,'t

sebagian ulama memahaminya sebagaimana bersemayamnya makhluk
di atas kursi sehingga terjebak kepada penyerupaan Allah dengan

makhluk.

Saya ingin menjelaskan bahw'a makna t"-lt ,-* e*t adalah

tetapnya urusan karena setiap makhluk yang ia ciptakan sudah tunduk
dan menjawab permintaan Allah. hal ini di perlegas dalam keterangan

redaksi selanjutnya, 4_G 
gi G)\3 6'-5 'ti G'P qt_ Daranglah kamtr

keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa".
Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati.

Tunduk dan patuhnya makhluk atas permintaan Allah ini tentunya

sudah diketahui oleh Allah Swt. Tidak ada yang menentang permintaan
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Allah ini dan ini digambarkan oleh Allah dalam keterangan ayat

lainnya: "&: 6.5.'.-;:i1 dan patuh kepada Tuhannya, don sudah

semestinya langit ittt patuh,. Maksudnya adalah bahwa bumi mendengar
panggilan Allah dan langsung menjawabnya dengan cepat. Keterangan

lain dipertegas oleh Allah dengan firmanNya:.....'$ 1\d\l iJ( ilr :+:t

Allah menyatakon bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak
disembcthl melainkan Dia, (QS Ali 'ImrAn t3l: 3) Dengan kesaksian
Allah pada diri-Nya sendiri bahwa tidak ada tuhan selain diriNya maka

Allah kemudian mengeluarkan perintah J6 Jt jadi, maka jadilah.

Setelah itu barulah malaikat memberikan kesaksian dan di ikuti
kemudian oleh orang orang yang memiliki pengetahuan.

Redaksi Lei of : masih berupa asap. Olehpara saintis kondisi ini
mereka kenal karena terjadinya kumpulan cahaya yang tebal. Atau
dengan pemahaman lain bahwa kondisi ini terjadi karena masih dalam
bentuk gas dari materi gas inilah kemudian terbentuk tanah, batu keras
dan gunung. Setelah langit dan bumi terbentuk Allah kemudian
memerintahkan keduan untuk tunduk kepadaNya sebagaimana

keterangan redaksi: ryU r-ji r,16 uf ji 6'-P Vt_ Dotorglah kamu

keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa".
Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati.

Jawaban langit dan bumi ini menunjukkan respons yang cepat atas
perintah dan juga gambaran ketundukan alam semuanya kepada sang
Pencipta. Jadi bila demikian, apakah kita punya hak untuk menentang?
Mengapa kita mendatangi Allah dengan penuh keterpaksaan dan rasa
tidak senang? Keterangan gambaran di atas juga menjadi bukti bahwa
kita semuanya seharusnya tunduk kepada Allah dan tidak layak hawa
nafsu kita merubah keadaan dari gambaran ayat ini.

Firman Allah: 'e# t#ui-l ,f t:.i't,r g'J lt 'C ,] ;:11 tak

ada suattt pun ntelainkan bertasbih dengan memtji-Nya, tetapi kamu
sekalian tidak mengerti tasbih mereka. (QS al-Isra' ll7): 44)

Rahasia lain yang terkandung dalam redaksi: ly,;:L clengan suka hati

bahwa redaksi ini didatangkan dalam bentuk jamak bukan dalam bentuk
musanna (menunjukkan dua orang /benda) yang seharusnya karena yang
menjawab adalah langit dan bumi. ini di karenakan yang dilihat bukan
objek yang bersangkutan saja, akan tetapi segala yang ada pada objek
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yang bersangkutan. Jadi maksudnya adalah bahwa kata ;1"';G untuk

menunjukkanketundukanlangitdanbumisertaseluruhmakhlukyang
terdapat. pada langit dan bumi.

durnbu.u, lain yang senada 9tn,g?" 
keterangan redaksi ayat di atas

adalah firman Allah: tt& t*G rjsr ';'r:;lr q l6.b Jlliika ada dua

golongatt dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah

intara keduany a. (QS al-Hujaral:9)'

DalamayatiniAllahtidakmengatalan$lit|;gfl1\Tnyaberperang.

akan tetapi dengan redaksi \|At mereka berperang' Ini dikarenakan

perintah perang kembali kepada para jendral' saat perintah pelang tuntn,

maka setiap orurg langsung terjun ke dalam medan pefiempuran'

(QS Fushsilat [41]: 12)

;:Ai tSk; "P T e 6ii *i c rW -€;'"rA-6

t*,Jri Jii i.,F i)ti tW)'e,g-,qii
Maka Dia menjadikanryta ttrjuh langit dalaru dua ntasa dan Dia

ruewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya' Kami hiasi langit

yang tlekat inrrgon bintang-bintang yang cemerlang.dan Kami

m e i e I ih a r a ny a- cl en g a n s eb ai k- b a i kny a. D e miki anl ah k e t en t u an

Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetohui'

Redaksi 
,$\26 Maka Dia meniaclikantrya. Maksdunya adalah

menjadikan dan menciptakan langit dengan ?ttt; E7' tuiuh langir

selamaduahari.i"-eBilakitagabungkanketeranganduahariini
denganketerangan6harisebelumnyamakajumlahhariseluruhnr'a
adalah8hari.Artinyaadalahbahwapenciptaanlangitdanburni
memakan waktu 8 hari bukan 6 hari sebagaimana keterangan aYat

sebelumnya.
Perbedaaninilahyangdijadikanalasanolehparamisionarisuntuk

menyatakan bahwa Oi Aatam"elquran terdapat pertentangan. maha suct

Allahdarituduhankejiini^du',memangsebenarnyatidakada
pefientangan dalam Alquran. ini dikarenakan maksudnya adalah bahs a

,".uru keseluruhan p.niiptuu, langit dan bumi adalah 6 hari dan secar.r
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lebih mendetail 8 hari. bila terdapat keterangan global dan mendetail
dalam satu keterangan rnaka sebenarnya maksudnya adalah keterangan
mendetail (tafsil) berfungsi sebagai bukti kebenaran penjelasan secara
global.

Gambarannya sederhananya seperti ini; bila seseorang mengatakan:
"Saya melakukan perjalanan ke jakarta dengan pesawat selama dua jam
dan perjalanan ke Yogya selama 4 jam." Ini maksudnya adalah bahwa
perjalanannya selama 4 jam ini sudah termasuk 2 jam peftama ke
Jakarta.

Bagitu juga ketika Al1ah memberikan gambaran penciptaan bumi
selama 4 hari maka ini maksudnya adalah bahwa selama 2 hari Allah
menciptakan bumi dan kemudian selama 2 hari berikutnya Allah
menciptakan gunung sebagai pasak bumi, memberikannya berkah dan
menentukan makanannya. Dengan demikian sempurnalah penciptaan
bumi selama 4hart.

\1:;i l;)'F e ;"1i'1 clan Dia mewahl,ukan pada tiap-tiap langit

urusannya. Maksudnya adalah menjadikan langit, mengatur urusannya
seperti menjelaskan misi langit dan kandungan kebaikan yang ada
padanya begitu juga dengan informasi pengutusan para rasul yang akan
datang yang semuanya bertujan untuk melancarkan gerak kehidupan.

qG". glJr 
"r;.lr 6--i Kami hiasi langit ltang clekat clengan bintang-

bintang ))ang cemerlang. Maksudnya adalah pelanet dan bintang yang
menerangi langit seperti lampu seperti matahari dan bulan.

tb.bs dan Kami memeliharctnya dengan sebaik-baiknya. Keterangan

ini berkaitan dengan firman Allah dalam surat as-Shafflftl37l:7 Yj
,6 )W',g i dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari

setiap setan vang sangat dttrhaka. Setan berusaha untuk mencuri dengar
berita dari langit yang kemudian akan ia sampaikan kepada para tukang
sihir. Setan memperkenalkan dirinya kepada manusia bahwa ia
mengetahui tentang berita yang gaib yang kemudian inilah yang yakini
oleh manusia.

Namun kondisi kemudian berubah setelah rasul Saw datang. Allah
memberikan penjagaan terhadap langit dari pencurian berita tersebut

sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya: \4,'r;ii e? et't

t1b3 6V i ir,; ,ilr &- * a;JJ t & dan sesungguhnya kami dahulu
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dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-
dengarkan (berita-beritanya). Tetapi sekarang barang siapa yang
(mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu ctkan menjtmtpai
panah api yang mengintai (untuk membakarnya) (eS al-Jinl72l:9)

Salah satu gambaran kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan
para dukun ini pada masa sebelum Rasul datang adalah kisah Hindun
istri dari abu SuSuan. Sebelum ia menikah dengan abu sufyan, hindun
merupakan istri dari Fakih bin mughirah. Satu saat hindun di tuduh oleh
suaminya telah berselingkuh karena melihat seorang lelaki asing berada
di rumahnya. hindun kemudian di usir pulang ke rumah orang tuanya.
Bapak hindun kemudian mencoba mendamaikan persoalan rumah
tangga anaknya dengan jalan meminta keputusan dari tukang sihir.

Saat tukang sihir diminta untuk menjelaskan persoalan yang
sebenarnya, ia kemudian memegang kepala hindun dan mengatakan
bahwa hindun tidaklah bersalah dan tetap seorang wanita yang baik
serta sekaligus memberikan ramalan bahwa kelak ia akan melahirkan
anak yang akan diberi nama Mu'awiyah dan akan menjadi pemimpin
masyarakat arab. ketika fakih bin mughirah meminta istrinya untuk
rujuk hindun kemudian menolak dan kemudian menikahi Abu Sufyan
yang kemudian mendapatkan anak yang di beri nama Mu,awiyah.

Ramalan ini benar adanya karena di ketahui oleh jin dengan cara
mencuri curi dengar berita yang disampaikan kepada malaikat. Allah
kemudian menyelesagkan masalah ini dengan menghalangi jin
mendengarkan berita yang Allah sampaikan kepada malaikat setelah
pengutusan Rasul Saw.

#t llt Jrit'cJ)_t Demikiartlah ketentttan yang Maha perkasa lagi
Maha Mengetahui.. maksudnya adalah yang maha perkasa yang tidak
akan pernah terkalahkan keperkasaanNya. Selama tidak terkalahkan
maka sampai kapanpn setan tidak akan mampu untuk mencuri curi
dengar, mendapatkan informasi. Sesungguhnya Allah maha mengetahtii
kemaslahatan ciptaanNla. * * *
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PERINGATAN KEPADA KAUM QURAISY TENTANG
PERISTIWA.PERISTIIIIA YANG DIALAMI I{AUM AAD
DAN TSAMUD 

1qs rusnsilat [41]: t3)

,ly'e\r z.t'!.' 
I

\Z ::--r )t; 11* jrir* {':rt ifr Wfi|
Jika mereka berpaling maka katakanlah: "Aku telah

memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa
kaum Ad dan kaum Tsamud".

t*?l Jika mereka berpaling. Maksudnya adalah tindak

mengindahkan berbagar tanda tanda yang ada dan sudah begitu sangat
jelas. Maka selanjutnya Allah mengatakan:

tJf") :6 :v 
'# 

Y6 ;<$jrf 
'Sa ut" telah memperingatkan kamu

dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud"..
yaitu peringatan dengan ancaman akan datangnya sesuatu yang begitu
menakutkan sebelum teq'adi untuk menunjukkan betapa seriusnya
ancaman tersebut dan harus di waspadai.. bila sudah terjadi maka tentu
tidak ada lagr yang namanya peringatan.

Dengan gambaran lain seakan Allah ingin mengatakan: katakanlah
wahai muhamad kepada orang orang yan mendustakan tanda tanda
kekuasaan kami, ketahuilah bahwa dalam hal ini yang memberi
peringatan adalah Allah. Allah adalah sang maha Perkasa yang tidak
terkalahkan dan bila Allah sudah memperingatakan sesuatu maka tentu
ini akan terjadi.

Adapun redaksi: t-#) 
)G yb #"t;ova ^uh"udnya 

adalahbahwa

masalah ini bukan hanya sekedar ucapan (firman Allah) saja, karena ini
terjadi dan sebelumnya juga telah pernah terjadi terhadap kaum 'ad,
Tsamud yang dapat dilihat bekas bekas kehancurannya.

Berkaitan dengan ayat perfrahasan kita ini ada suatu kisah menarik
yang terjadi pada masa Rasul Saw. Ketika Atabah bin Rabi'ah berusaha
untuk membujuk rasul agar tidak melanjutkan dakwahnya dengan
berbagai penawaran harta, wanita, kekuasaan, maka sebagai jawabawrya
Rasul kemudian membacakan ayat 13 dari surat fusilat di atas.

Mendengar bacaan ini Atabah kemudian langsung berdiri dan menutup
mulut rasul dengan mengatakan: Saya memohon kebaikan mu wahai
muhammad, tolong jangan lanjutkan bacaan mu".
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Mengapa atabah melakukan hal ini...? ini dikarenakan bahwa iamengetahui apa yangdisampaikan oleh_Rasul akan,..;;i SelanjutnyaAtabah kemudian mengasingkan diri dari kaumnyu ,"r,irgga merekamenuduhnya bahwa atabah lebih tertarik dengan tawaran darimuhammad yang menawarkan fasiritas yang l;rh menggiurkan.Mendengar tuduhan ini Atabah menjawab uarrw:a ia t uryu khuatir bilaperingatan yang di sampaikan oreh Rasur Saw akan *"ni*pu kaumnyasebagaimana yang terjadi erhadap kaum 'ad dan Tsamud. Aku sangatmengetahui, bahwa apa yang disampaikan oleh -rt u*,,ua pasti akanterjadi.

. .!ut' catatan penting dari berbagai keterangan di atas adalah bahwa
\:1i!" Allah menjeraskan suatu pJmyataan yang bersifat teori makaAllah kemudian akan -"*u.ludkurnya secara riil. Apakah yang
dimaksud &st* petir daram ayat ini? tidak mesti dipahami dalam
bentuk petir yang menyambar saja, karena juga mencakup pemahaman
sesatu yang mampu menghancurkan apapun yang ada di bawahnya. jadi
bisa dalam bentuk angin yang menghaniurkan, a-tau disertai dengan apiyang membakar, atau angin yang sangat dingil.***

(QS Fushshitat [41]: 14)
'66:ii 

J *,f, ii @ .tj e ;J e{,a ffii i,:i ;V :y,t s6.* {.:tqti1'K_{.ti,{ A5M"i
Ketika rasur-rasu*alang kepada mereka dari crepan clan dari

b e I akan g m e r e ka ( cl e ng an m eny e ruk an ) .,, Jan g'ant I a h" 

- 

korru
menyembah selain Attcrh,.. Merika menjawab; ,,Kalau 

Tuhan
-k1mi menghendaki tenttt Dia akan menurunkan malaikat_

malaikat-Nya, moka_sesungguhnya kanti kafir kepada wahvu yang
kamu diu t us membawanya.

s')r f$*a kefika rasur-rasur datang kepacra mereka. walaupun
pembicaraan di sini hanya terhadap rasul yang di utus kepada kaum ,Ad
dan Tsamud saja namun di terangkan dengan redaksi jamak (gr, pr;;,
rasul)' tujuannya adarah untuk menjelaskan bahwa pada dasarnyaseluruh rasul itu adarah sama,sama-sama memb awa ajaran dari Alrah.sama sama menga.iarkan ajaran tauhid dan semuanya membawa perintah
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dari Allah. jadi ketika seseorang beriman kepada rasulnya. it, arlinya ia
juga mengimani para rasul yang telah di utuJ sebelu*rryu

iitr lr rll* 'li iongontoh kantu menyembart serain Artah".iniah inti
ajaran ya,g disampaikan oleh para rasul yang di r"rtus Allah mulai dari
sejak zaman nabi adam sampai kepada Rasul Saw.

, ri , .'j)ls 
Ir e-lri li: tty ;*)r'; j;l ,:i; 'r" ! rjri mereka ruenja**ab;

"Kolatt Tuhan kctmi ntenghendaki tentu Dia akan merntrunkan
malaikat-ntalaikut-JVva, maka sesttngguhnya kanti ka;fir kepada wahyu
vang kamu diutus membaw,ant,a.. ini menggambarkan reakii penolakan
mereka terhadap setiap rasul yang di utus kepada mereka. Kritikan
mereka adalah: kanru hanyalah manusia biasa sepefii karni, bila Allah
ingin memberikan hidayahnya kepada kami tentulah ia akan
mengirimkan malaikat sebagai rasul, bukan manusia biasa.

Reaksi mereka ini sebenamya menggambarkan kebodohan mereka
karena sebenamya rasul yang di utus berlugas untuk menyampaikan
manhaj dan mencontohkan sikap terbaik. bila yang yang di utus adalah
malaikat, maka tentu akan sulit untuk mencontoh perbuatan malaikat
ini. tentu tidak akan mampu ia menyuruh manusia melakukan apa yang
ia lakukan sehingga pada akhirnya akan timbul kritikan dari manusia
dengan mengatakan: ba-{aimana kami bisa melakukannya sedangkan
engkau adalah malaikat sedangkan kami hanya manusia biasa,,.

, rl ,,'usj-s L e"r' ! up se'sutgguhnl,a kami kafir kepacla w-ahy,,,ong
kamu cl i ittr, 

- 

rr"* h oru'r, n,v a. perhatikan redaksi ini, karena menunjukkan
pengakuan mereka terhadap kebenaran risalah rasul dan mereka
membenarkannya, namun sungguh sangat mengejutkan bahwa
selanjutnya mereka mal,ah mengingkari hal ini.***

(QS Fushshilat [41]: t5)

';t ;GtiJ g A.;;*i 4;;qtt,:\; (\,

5r3#-crrg $(s G w3A ; @ 6 jj;i (;
Adapun kaum Aad maka mereka menyombongkan dir.i cJi mttka

btuni tanpa alctsa,l,ang benar dan berkata. ,,siapakah yang lebih
besar kekuatannya dari kami ? " apakalt meieka itu ticlik

mentperhatikan bahwa Allah yang menciptakctn mereka adalah

v"iic,,
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lebih besar kekuatan-Nya dari mereka? adarah mereka
mengingkari tanda_tanda (kekuatan) Kami.

,dt 
f, ,et'lt e t;$,;,a mereka menyontbongkan cliri cli muka

bumi tanpa alasan yang benar. Apakah yang ad.a kesombongan yan-s
dibenarkan..? jawabannya adalah ada, yaitu ketika arrou oe.iit ai
membesarkan diri di dalam suatu komunitas masyarakat agar dapat
mengembalikan mereka kepada kebenaran saat mereka mulai salahjalan. Ini berangkat dari kebiasaan manusia dan dalam komunitas
masyarakat yang mereka membutuhkan keberadaan orang besar
(pembesar) yang mereka segani dan takuti sebagai tempat mereka
mengadu atas berbagai permasalahan.

_ Itulah yang disebut dengan istikbar bil haq (membesarkan diri yang
dilegalkan) karena bertujuan untuk memperbaiki aktivitas seseorang. inijuga dibutuhkan agar tetap ada pengawasan dalam kebaikan.
Sebaliknya, segala bentuk sikap membesarkan diri atau
menyombongkan diri yang tidak dibenarkan karena bukan untuk
memperbaiki ke arah yang lebih baik atau sebagai bentuk pengawasan
terhadap kebaikan, maka sikap ini merupakan Lar yung ,"rru*ng dan
harus di jauhi.

ti , :iii "j; tjal aon berkata; ,,Siapakah 
.vang lebih besar

kekuatannya dari kami? " Maksudnya adalah pengingkaran dan
penolakan mereka akan keberadaan kekuatan lain yung i"ui, hebat dan
kuat dari mereka. Sikap ini sebenarnya menunjukkan kedustaan dan
sekaligus kebodohan mereka saja karena tentu ada yang jauh lebih kuat
dari mereka yaitu pencipta mereka Allah Srvt. uai rnl" dipertegas oleh
Allah dalam redaksi selanjutnya, iy 'g !*i '-* "s$s 6gl.^xr ,ri rr, ;_i
apakah ntereka itu tidak mentper.hatikart bahwa Altah,va-ng me,ciptakcut
mereka adalah lebih besar kekuatan_l{ya dari merekal?.

Redaksi ini memberikan sebuah penyadaran, bahwa dengan
keyakinan akan kekuatan Ailah yang meiebihi k.kuutun yang mereka
miliki. tentu mereka harus tunduk dan patuh kepada Ail;h. termasuk
dalam ketaatan kepada Aliah ini adalah dengan mentaati Rasul Sa*yang merupakan utusan dan orang kepercayaanNya untuk
menyampaikan apa yang di inginkanNya kepada -ui.hrrk.-Jadi tidak
ada alasan lagi bagi mereka untuk mengingkari rasui dan tidak
menghormatinya.
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a):r;4- 9q! t-it4 adalah mereka mengingkari tancla-tanda
(kekuatan) Kami. Yang dimaksud dengan juhud adalah mengingkari
sesuatu dengan penuh penolakan dan kekerasan sebagaimura gumburu,
ini dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya: 6*"&i reiti*,t1W,t:W.:
t*: mereka mengingkarinya karena kerariman dan kesombongan
(mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran) nya (eS an-Naml
12.-71:14). dengan segala bentuk sikap penorakan, pengingkaian bahkan
dibarengi dengan berbagai sikap zalim dan sombong 1ni, maka apakah
hukurnan Allah buat mereka?x**

(QS Fushshilat [41]: t6)

c eg\ J\:; "rtr|$ ec| t() e V.; e, i* csla
(,-,F-\ "fi i; tA i J\:*l;V3ri,it

Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka
dalam beberapa hari yang siar, karena Kami hencrak merasakan
kepada mereka itu siksaan yang menghinakan cralam kehidupan
dunia- sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan r"iong

mereka tidak diberi pertolongan.

Kedatangan G-; angin di sini adalah sebagai azab yang disifatkan

dengan t*"r* angin yang amat gemuruh. Keadaan angin ini adalah
seperti angin badai yang menakutkan, mengancam dan bersifat dingin
yang merusak.

:[..,J l[i g clalam beberapa hari yang sial. Redaksi };
bermakna hilangnya harapan. jadi maksudnya keterangan ayat di atas
adalah bahwa ketika ditimpakan kepada mereka ang*in yang begitu
menakutkan, maka mereka kemudian kehilangan trarapan hidup dan
kebaikan. Hal senada juga digambarkan oleh firman Allai lainnya yaitu:
6r fi 4.$') )q'* ,nlomo tujuh ntalam dan clelapan hari terus

menerus; (QS al-Haqqah 169): 7)
" i ' '- di r;!r ;q;jr op karena Kami hendak merasakan#pr +r-u n+*

kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan chtnia.
Azab itu ada beberapa bentuk; ada azab yang meny akitkan, azab yang
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menghina, azab yangmerendahkan orang yang sombong.

Tujuan azab yang merendahkan ini dikeluarkan untuk

menghilangkan gambaran pemikiran orang orang yang sombong bahwa

mereka sanggup menahan dan menanggung segala bentuk kesakitan dari

azab yang ditimpakan kepada mereka. jadi dengan keterangan azab

yang menghina (dan mereka ini memang tidak mau dan tahan tnenerima

perendahan dan penghinaan) maka mereka para kuffar yang sombong

ini akan berfikir kembali untuk melakukan tindakan mereka dan

kemudian mau sadar akan kesalahan yang telah mereka lakukan.

singkatnya keterangan 4'd\ a;it Azab yang merenclahkan jauh lebih

kuat pengaruhnya untuk membentuk diri dibandingkan dengan azab

yang bersi fat menyakiti.
Satu catatan penting yang harus kita pahami bersama dengan baik

yaitu bahwa keterangan azab yang dijelakan oleh Allah di ayat di atas

adalah azab yangia timpakan di dalam kehidupan dunia. adapun azab di

akhirat adalah masalah lain yang tentunya siksaannya itu jauh lebih

dahsyat daripada siksaan dan azab yang di alami di dunia baik dari segi

kerasnya siksaan maupun waktunya yang tidak pernah berakhir.

Inilah pemahaman dari redaksi akhir ayat di atas yaitr-r: 6rrn t uiil

s'ii sesmtgguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan. Bahkan dalam

informasi yang lebih dahsyat lagi dengan ditutupnya keterangan ayat ini

dengan redaksi: l:A- \ a,aj ,redang mereka tidak diberi pertolongan.

Maksudnya adalah tidak akan pernah ada seorangpun yang malnpu

memberikan perlolongan dan seiamanya tidak akan ada harapan

pefiolongan.*x*

(QS Fushsilat [41]: 17)

;r* ffC6 u.iJi'J; 63\W6 "#'#'-t CS

@1;5. ,}(qo;Li -,(ia
Adapun kaum Tsamud maka mereka telah Kami beri petuniuk

tetapi merekct lebih ntenyukai butcr (kesesatan) dat'i petutiuk itu,

maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkatt

apa yang telah mereka kerjakan.
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eqr# tJb 6i3 aclapun kcnrm Tsamud maka mereka telah Kanti beri
petunjuk. Hidayah itu adalah petunjuk atas jalan kebaikan yang
menyampaikan kepada tr"rjuan yang baik. jadi ketika kita memberi
petunjuk kepada orang lain tentu ada yang menerima dan ada juga yang
menolak. terhadap vang menerima petunjuk maka itu bermakna kita
telah rnemberikan tambahan petunjuk dan bimbingan kepadanya,
sedangkan kepada yang menolak sedangkan yang menolak maka kita
sr"rdah menyampaikan.

Hidayah yang disampaikan kepada kaum tsamud ini adalah hidayah
dilalah (petunjuk /arahan). Sayangnya, semua arahan ini mereka sikapi
dengan: .r4jt .# .r;jr r,J;i6 petttnjttk tetapi ntereka lebih menyukai

buta (kese,satan) dari petunjuk i/zz. Maksudnya adalah bahwa mereka
lebih memilih untuk tidak melakukan kebaikan, menolak mentah
mentah segala brmbingan yang diberikan dan lebih memilih untuk tidak
terikat dengan tanggung jau,ab syariat.

Inilah salah satu faktor utama mengapa mereka akhimya
menyembah patung vang mereka buat sendiri. Ini dikarenakan mereka
ingin bebas, berbuat sesuka hati mereka tanpa ada yang mereka rasakan
sebagai beban.

Mari perhatikan lebih seksama redaksi: ;,;tr rj;iri merekct lebilt

menyukai buta (ke,sesotcttl). Kata kerja i-;lLt tidak sama dengan kata

keaa. l-;i. Kata kerja L;;r mengandung makna mencintai dengan

beban, atau dengan pemahaman lain bahwa pada dasamya mereka tidak
suka akan tetapi terpaksa rneny,rlkainya agar dapat mewujudkan
tujuannya nattu syahwatnya. berbeda kondisinya dengan orang mukmin
di mana Allah memberikan gambaran dengan: U\ , ,s.r^ *'y"ri
Mereka itulah yang tetap mendapat petmjuk dari Ttthan mer.elru. (eS
al-Baqarah l2l: 5) Keterangan ini menunjukkan ketinggian, seakan akan
orang mukmin memiliki posisi yang sama dalam petunjuk, seakan akan
seperti mereka mengendarai satu hewan yang menyampaikan kepada
tujuan mereka.

Petunjuk tidak akan datang untuk menyusahkan manusia, akan
tetapi sebaliknya untuk membawa mereka serta menyarnpaikan kepada
tujuan yang baik. Orang mukmin berada di atas petunjuk yang
menyampaikan mereka kepada tujuan yang baik. Petunjuk ini tidak akan
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menyusahkan mereka atau membebani mereka atas hal hal yang tidak
mereka sanggup untuk memikulnya.. Dengan demikian pemahaman inti
bahwa hidayah untuk membantu dan untuk kemaslahatan kamu.

Bila kita perhatikan dengan seksama pemakaian di atas di dalam
Alquran maka kita akan mendapatkan penekanan hukum yang jauh

lebih kuat dan lebih utama. Contohnya firman Allah: 
'V iJ&.J,t'J),;h;')

try?t 4j q + mereka memberikan makanan yang clisukainya

kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawar?. (QS al-Insan

176): 8). Maksudnya adalah bahwa mereka ini tetap memberikan
makanan kepada orang lain walaupun mereka sangat membutuhkannya.
Seakan akan rasa lapar membuat seseorang akan makan, akan tetapi
karena kecintaannya kepada kebaikan dan sedekah jauh lebih tinggi
daripada kecintaannya kepada makanan. mengapa ini bisa terjadi...?
karena ia lebih menyukai balasan yang lebih baik sehingga mampu
mengalahkan kecintaannya kepada makanan. Gambaran ini secara lebih
jelas di terangkan oleh Allah dalam surat al-Hasyur, "j1"dii ,* o:;1":
'ilr:* 

L_*, ol.i dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin),

atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang
mereka berikan itu).(QS al-Hasyar [59]: 9).

Keterangan lain tentang kekuatan redaksi .rli sebagaimana firman

Allah: f.it * d.+') +!t !.'slAt 5sgola puji bagi Allah yang relah

menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) (QS IbrAhim !41: 39).
pemahamannya bukanlah memberikan anak sedangkan ia (Ibrahim)
tidak mampu untuk mendapatkan anak, akan tetapi pemahamannya
adalah anugrah Allah jauh lebih besar daripada kelemahan, lebih besar
dari usia tua (keuzuran) sebagaimana yang Ailah lakukan terhadap nabi
Zakaria.

Begitu juga dalam keterangan uyut, .:na.G & qil r_* ;n U;';;y:
sesunggtthnya Ttthanmtt benar-benar tnempunyai ampunan (yang luas)
bagi manusia sekaliptnt mereka lalim, (QS ar-Ra'ad [13]: 6) Maksudnya
adalah seakan akan tindakan kezaliman rnenyebabkan hukuman, namun
maghfirah Allah jauh lebih besar dari kezaliman tersebut.'J#itjk 

,*r,-rei,Jr .7r.r;jr 'aui 
n6';i& maka mereka disambar petir

azab yctng menghinakan disebabkan apa yang telah ntereka kerjakan..
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maksud petir adalah sesuatu yang menghancurkan apakah dengan angin,
dengan api atau dengan guntur yang memekakkan. Adapun u6it 9ri;ir
yaitt azab yang diserta dengan kehinaan dan kerendahan. Jrt t_ilf 6.,

maksudnya adalah ini terjadi karena akibat perbuatan mereka sehingga
azab tersebut sebagai imbaian atas sikap buruk mereka, bukan karena
sikap permusuhan A11ah.

(QS Fushshilflt [41]: 18)

@,, 6"tti t36 Vc t"4(d. J
Komi selantatkan orang-orang yang beriman clan mereka adalah

o ran g- o r ang y ang b ert akw a.

Bila kita perhatikan dengan baik, maka kita dapat menemukan
banyak sekali pemakaian gaya bahasa Arquran yurg -"nggabungkanantara suatu hal disertai dengan lawannya untuk memperJelas
kandungan makna dan menampilkan keistimewaan sesuatu 

-dengan

paparun lawannya. Salah satu gambarannya ad,alahterdapat dalam surat
al-Infith6r [82]: l3-l.t: { I )t}.X\Lif l.rea,iy.rnrungguhnya
orang-orTng ))ang banvak berbakti benar-benar beracla clalam sLtrgo
yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhqka
benar-benar berada dalam neraka.

Demikian juga dengan pemaparan ayat Fushshilat [a1]: 1g yang
merupakan pembahasan kita di atas juga termasuk dalam bentuk gaya
bahasa penggabungan. Setelah Allah menceritakan kepada kita teniang
sebagian manusia yang pendusta dan keras kepala terhadap kebenaran,
maka Allah menyeftai.pemaparan-Nya ini dengan keterangan tentang
orang yang beriman dan bertakwa serla keberhasilan meieka dalam
mencapai kemenganan dan kesuksesan hidup. firman Allah: *nt t;;1
,;:g&- tltSl t*i Kanti selamatkan oratlg-orong !-atlg berintcut clan
ntereka adalah orong-orang yang ber.tax*aa.

Selanjutnya Allah berf,rrman' * >i< *
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ANGGOTA TUBUH MANUSIA AI(AN MENJADI SAKSI
DI HARI KIAMAT TERHADAP PERBUATAN DI DUNIA

(QS Fushsilat [41]: 19-20)

v 6;\aY tit_-s.* (U'o;4; 
& #t 3; $i f;; f,.;J" (ij

774r" z lzzz ?),'Z,z -^ tAt/ ,,, /.72,),.- . 7.rj j-.,I^+ Yb E f^':t-.Y t')o.ts 6*'d
(Ingatlah) hari (ketika) mustth-musuh Allah digiring ke dalant

neraka lalu mereka dikumpulkan (semuan,va). Sehingga apabila
mereka sampai ke neraka, pendengaran,penglihatan dan kulit
mereka menjadi saksi terhadap mereka. tentang apa yang teloh

mereka kerjokan.

';i- ligiving maksudnya adalah mengumpulkan orang orang yang

selama ini selalu menentang. mereka mereka ini terbagi dua kelompok :

kelompok yang mengikuti dan kelompok yang di ikuti, atau dalanr

bahasa lain ada keiompok yang menyesatkan dan ada kelompok yang di

sesatkan. Jadi gambarannya adalah bahwa pada hari kiamat natttt

mereka ini akan di giring oleh Allah dalam waktu yang bersamaan di

mana di baris terdepan adalah para pemuka dan pemimpin mereka yang

kufur.
Dalam keterangan lain Allah menggambarkan secara lebih terperinc;

tentang kondisi penggiringan mereka ke neraka dengan: 'f ,4 ;l ,

V ,#')\ ,b '"ai "&i y kenudian pasti akan Karni tarik clari tiap-ritl

golongan siapa di antara mereka ,vang sangat dnrhaka kepada Tulttn.

Yang Maha Pemurah. (Maryam [19]: 69) Maksudnya adalah bahs'.
Allah mendahulukan para pemuka /pemimpin yang kufur ini saa:

penggiringan ke neraka dari omng orang yang lemah. Seakan akar-

Allah ingin mengatakan kepada mereka yang kufur: "Inilah par:.

pembesar dan pemimpin kamu dalam kekufuran yang telah mendahr-rii..

kamu masuk ke dalam neraka." Dengan pemahaman lain adalah bahs -,

tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk dapat selamat dari sik.-'-

neraka.
Tidak hanya berhenti dalam gambaran yang memutuskan harap".:-.

seperti di atas saja, bahkan dalam keterangan ayat lainnya Allah kernb.,.,

menggambarkan: t'f; ;-rjt v11 dan apabila binatang-binurcutg i..:
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dikumpulkarz, (at-Takw.ir [81]:5) Maksudnya adalah bahwa binatang
binatang buas juga akan rli masukkan ke dalam neraka menemani
mereka seperti singa, harimau dan hewan buas lainnya. ini adalah
gambaran lain yang Allah berikan untuk membuat para pelaku dosa
semakin putus asa atas nasib mereka.

Jadi gambarannya adalah bahwa bila di dunia binatang buas akan
lari bila melihat manusia, atau sebaliknya manusia yang- lari ketika
melihat brnatang buas, maka di akhirat nanti attut Allah
menglrmpulkan keduanya di tempat yang sama.

-. t. : o tlo-f)v- @ mereka dikumpulkan (semuanyal. yaitu mereka digiring
semuanya ke dalam neraka baik manusia kufur yang hidup pada masa
awal sarnpai yang kufur ketika kiamat terjadi. W .W \4:jE 6 t:l g
ly\ t j€ u". ei--r., e'tu.i: '@ 5sllitlgga apabila mereka sampai ke
neraktt, pendengaran,pengrihatan clan kulit mereka menjacli saksi
terhadap mereka tentang apa ))ang telah mereka kerjakan.

Allah, indah sekali redaksi ayat di atas. Mari kita lihat kembali
dengan baik. Mendengar itu adalah tugas telinga, melihat adalah tugas
mata, mencium adalah tugas hidung, tangan berlugas untuk menyentuh,
dan setiap anggora tubuh memiliki tugai dalam k-ehidupannya. Namun
yang menarik dalam keterangan ayat ini adalah bahwa Ailah hanya
menyebutkan tiga panca indera saja yaitu pendengaran, penglihatan dan
kulit dan tidak menyertakan tangan dan hidung.

Ada yang memahami pembatasan p"ry.brtun panca indera ini di
s_ebabkan tugas yang diemban oleh indeia penciuman jauh lebih terbatas
dibandingkan dengan indera pendengaran dan penglihatan. Adapun kulit
cakupannya jauh lebih luas dan besar karena mencakup ,"gulu indera
baik pendengaran, penglihatan maupun yang lainnya. ini dikarenakan
kulit berfungsi sebagai indera perasa sebagaimana di terangkan oleh
Allah dalam Alquran: l--rr,ir i;r,+, ^p t':1+ etiji ei_rq |**: *
setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka clengatn ktilit
yang lain, supaya mereka merasakan azab. (an-Nisa [4];56)***
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(QS Fushshilfft [41]: 21)

K6Lfralihi,iafrr]Gfu i-q I b,h$c;
@ ''r:?j;jb j, if"fiL,6 z,!,

Mereka berkata kepada kulit merekct; "Mengapa kamu menjadi
saksi terhadap kami? " Kulit ntereka menjawab; "Allah yang

menjadikan segala sesuatLt panclai berkata telah menjadikan kanti
pandai (pula) berkata, dan Dia-lah yang menciptakan kamu pada
kali,vang pertama dan hanya kepada-l$talah kamu dikembalikan.

Mereka merasa heran, bagaimana bisa kulit mereka bersaksi atas
kejahatan mereka sedangkan kulit itu sendiri adalah bagian dari tubuh
mereka? Sikap mereka ini kemudian dijawab oleh Allah Swt dengan:
ii.tr \:Mi t ja mtir mereka menjau,ab; "Allah yarg menjadikan segala

sesuatu pandai berkata. Coba perhatikan dengan baik, maka temyata
jawaban tidak sesuai dengan peftanyaan mereka. Seharusnya jawaban
dari pertanyaan mereka (kufur) adalah: "Kami bersaksi karena kami
adalah penjaga terkuat (terbaik) bagimu dalam setiap gerak dan
perbuatanmu. namun maksud dari jawaban kulit dengan: $jr iiJr [ir"i

:g F ',Pi AUon yang menjaclikan segala sesttattr panclai berkata telal.r

menjadikan kami pandai (pula) berkctta yang maksudnya adalah bahwa
apa yang terjadi bukan merupakan keputusan kami karena ini terjadi
karena Allah lah yang membuat kami (kulit) dapa berbicara dan
bersaksi atas kebenaran y ang terj adi.

J-h"i llt ,"'J3i 
'€.At 91 ctan Dia-tah yong menciptakan kamu

pada kali ))ang pertama dan hanya kepada-ltlyalah kamu dikembalikctn..
maksudnya adalah agar kita jangan mengira bahwa Allah hanya
menciptakan dan setelah itu meninggalkan kita begitu saja. Tujuan
Allah menciptakan manusia adalah untuk kembali kembali kepada diri-
Nya. Kelak semua manusia akan menghadap diri-Nya, mempeftanggung
jawabkan perbuatan mereka, dan Allah kemudian akan menentukan
apakah mereka akan menjadi penduduk surga ataukah menjadi penghuni
neraka yang penuh dengan siksaan yang membinasakan.***
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(QS Fushshilflt [41]: 22)

{'Lt; Sri:-$; K# "&"& qi. J sr;i ftrc;
(@ t# \, {r5 t3,i';i;\3 i,J sJJ

Kamu .sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian
pendengaran, penglihatan dan kulitmtt terhadapmu bahkan kamu

mengira bahy'ct Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa
t,ang kamu kerjakan.

Maksud ayat ini adalah bahwa kamu sudah kehilangan sesuatu yang
penting yang seiama ini kamu waspadai, yaitu bahwa kam
menyembunyikan dari orang lain akan perbuatan maksiat kamu dan
kamu melupakan bahu.a Allah sebenarnya melihat kamu dan selalu
mengawasi perbuatan kamu dan apapun yang kamu sembunyikan dari
diri dan anggota tubuh kamu. Kamu tidak mengetahui bahwa
sebenamya anggota tubuh kamu sendiri kelak akan menjadi saksi atas
segala perbuatan yang dilakukan.

Tangan yang memukul, kaki yang dibawa berusaha, lidah,telinga
dan mata serla seluruh panca indera akan datang pada hari iamat untuk
menjadi saksi atas apa yang telah dilakukan. bila semasa hidup kamu
mampu mengendalikan dan mengatu panca indera dan seluruh anggota
tubuh menurut kemauan kamu, maka tidak demikian pada hari kiamat
nanti di mana yang terjadi adalah bahwa anggota tubuhlah yang justru
akan bersaksi atas kejahatan kamu. Semua ini terjadi karena pada hari
ini (kiamat) kekuasaan mutlak Allah diberlakukan kepada ciptaannya

sebagaimana firman Allah: ,railt ,t-flt y. ttt U*i, ,, kepunyaan

siapakah kerajaan pada hari ini? " Kepttnyaan Allah Yang Maha Esa
lagi Maha Mengalahkar. (QS al-Mu'min [a0]: 16)

ilLi, rl*'r,5 di,-: nit' ii '# Ftbahkankamttmengirabahrt.a
Allah tidak mengetahui keban1,sl161n dari apa yang kamu kejakan.
Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman: wahai hambaku, jika kamu
menyangka bahwa aku tidak melihat kamu maka itu artinya terjadinya
ketimpangan iman kamu. Jika kamu menganggap bahwa aku melihat
kamu, mengapa kamu menjadikan aku hina di hadapan kamu. Jika kamu
tidak mampu melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang
lain, mengapa kamu sanggup melakukannya kepada Allah yang maha
berkuasa..?* x *
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(QS Fushshilnt [a1]: 23)

yong demikian itu adalah prasangkarnu yang telah kamu sangka
terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah ntembinasakan kamtt,

maka jadilah kamu termasuk orat'Lg-orarLg yang merugi.

Redaksi nil_il yang demikianilu maksudnya adalah perbuatan yang

dilakukan. gb tSnt {& prorongkamu yang telah kamu sangka

terhadap Tuhanmu maksudnya adalah sangkaan kamu bahwa Allah
tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. nSt:'i rusmbinasakan kamu

bahwa sangkaan kamu itu hanya akan menghancurkan kamu sehingga
akhirnya kamu akan mengalami kerugian sebagaimana ditegaskan oleh

redaksi akhir ayat: J-ydt ';i i;+A maka jaclilah kamu termasuk

0 rang- or ang y ang merugi. * * *

(QS Fushshil0t [41]: 24)

Y +;J, ,"r e Ls !45--r ;rL: I ga :l)v Ult-z:- it s

Jika mereka bersabar (menderita azob) maka nerakalah tempat
diam mereka dan iika mereka mengemttkakan alasan-alason,
maka tidaklah mereka terntasuk orang-orong yang diterimct

alasarutya.

Maksud ayat di atas adalah bahwa jika mereka tetap bersabar dalam
kekufuran dan perdebatan terhadap dengan Rasul Saw, maka nerakalah

yang akan menjadi tempat tinggal mereka d "'i';tirit 
maka nerakalah

tempat diam mereka. Hanya ada dua kemungkinan dan gambaran bagi
manusia ketika Rasul di utus kepada mereka. Pertama, dengan menjauhi
segala perbuatan maksiat dan kejahatan yang ia lakukan selama ini, dan

ini adalah satu hal yang sangat baik. Kedua, dengan sikap keras
menentang sehingga nerakalah yang akan menjadi akhir dari perjalanan
hidup mereka ini.

i;Uj' J i w tj"-;- clan .jika mereka mengemttkakan alasan-

alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima
alasannya. Kondisi redaksi ini akan terjadi pada hari kiamat di mana
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Allah tidak lagi menerima segala bentuk alasan kekufuran mereka dan
tidak akan menghilangkan alasan mereka.**>F

Juz 24 818

- )1i1 r-- - 
(QS Fushshilat [41]: 25)

r.€* r: *i'6,,3 fr Wj iG *\Gj #
b .-?i- . ii.ir\,\r,*t d # o & i 4 e 3ei k* -{)

'? s+tj,(*l
Kami tetapkan bagi mereka tematl_teman yang menjadikan

mereka memandang bagus apa yang acla cli hadapai dan cli
belakang mereka dan tetaprah atas mereka keputusan azab pacra
urnctt-umat yang terdahulu sebelum mereka dari.iirt clan ntanttsia,.

sesungguhnya mereka adalah orang_orang lang mentgi.

Makna a 6t adalah kami sediakan bagi mereka. Sebenarnya
makna qalyada biasa dipergunakan pada juar beri di mana adanya
aktivitas pembayaran dan pengambilan barang yang dijual. ,uj adatah
teman-teman yang selalu menemani mereka. Dari kedua keterangan
redaksi ini dapat di pahami bahwa tujuan Allah menggunakan redaksi
ini adalah untuk memberikan arahan kepada hamba--lya agar terap
berjalan pada jalan yang baik yang teiah Arlah tetapkan- Tujuan
penetapan jalan ini adalah untuk mendapatkan bukti dari sang hamba
seberapa besar kebenaran dirinya dalam berusaha untuk menuju kepada
Allah. oleh sebab itu salah satu tantangan yang diberikan aclalah dengan
adanya teman dan sahabat yang selalu berusaha untuk menghalangi
dirinya dari kebaikan.

Jika engkau menuruti mereka, maka engkau sebenarnya sudah
mengambil jalan yang salah dan pasti akan t€rsesat. sebalitnya biia
engkau menentang mereka, maka sebenarnya dirimu sudah selamat dan
hilanglah harapan setan untuk menyesatkamnu.

|4); ;-t 6"!i i 6 r# 'i-,p ),or"ko memandang bagus apo yang
ada di hadapan dan di belakang merekcr. yang dirnaksud dengan .,di
hadapan mereka" adalah nafsu syahwat yang ."Jurrg menguasai mereka
dan membuat mereka telpana sehingga tidak mampi tari iari daya tarik
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syahwat. Sedangkan makna "di belakang mereka "adalah hari kiamat
yang sedang menunggu mereka untuk dihisab. Akhirnya yang menjadi

nasib dan perjalanan hidup mereka adalah: ,:a"i, Yi e'J"pt 
'@ ;-;

J-fw tit? g\f),1 At G $ dan tetaplah atas mereka keputustui

azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin tlon
manusia; sesttngguhnya mereka adalah orang-orang yang nterugi. ***

PEMBALASAN ALLAH TERHADAP ORANG I{AFIR DAN
TERHADAP ORANG.ORANG YANG BERIMAN

(QS Fushshilill4llz 26)

@ S* Ku )*.t,J1\3 rvfri \i$Wg Wc.li U;
Orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengat'
dengan sungguh-sungguh akan Alquran ini dan buatlah hiruk-

pikuk terhadaprya, sLtpaya kantu dapat mengalahkan (mereka).

Masyarakat Arab dari sejak masa dahulu sudah terkenal dengan
kemampuan bahasa dan sastra mereka yang tinggi. Salah satu buktinl'a
adalah adanya pasar bahasa dan seminar bahasa yang selalu mereka
adakan. Saat masyarakat lain membuat pameran unfuk memamerkan
barang dagangan mereka, maka sebaliknya, masyarakat Arab membuat
pameran untuk menunjukkan kualitas kefasihan dan ketinggian sastra

yang mereka miliki.
Di pasar bahasa, setiap sastrawan bisa memamerkan kemampuan

yang sastra mereka miliki, yang memiliki sastra bahasa yang terbaik
akan dipilih dan digantungkan di dinding Ka'bah sebagai

penghormatan. Sebagai informasi bahwa hal seperti ini tidak pemah
dilakukan oleh masyarakat manapun.

Inilah yang menjadi salah satu faktor utama, mengapa A1lah
kemudian memilih masyarakat Arab untuk menerima manhaj-N1a.
sebagai sarana penyampaian dakwah Allah kepada seluruh ciptaan-Nva
Allah kemudian menurunkan Alquran kepada masyarakat Arab, karena
hanya mereka satu satunya yang mampu menguasai bahasa dan sastra

dengan sangat baik.
Jadi, Alquran di turunkan kepada umat dan masyarakat yane

memiliki kemampuan yang cerdas terhadap bahasan dan bayan
penjelasan. Saat mereka (Arab) tidak mampu memenuhi tantangan
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Alquran, maka sudah tentu masyarakat dan umat lain juga tidak akan
mampu melakukannya. Menarik lagi adalah bahwa Allah tidak
memberikan kepada mereka kemampuan lain selain kemampuan dan
kemajuan bahasa karena kunci agama Isiam adalah mukjizat Rasul yang
terbesar yaitu Alquran.

Hikmahnya adalah bahwa seandainya mereka memiliki kemajuan
lain selain bahasa, tentu kemajuan Islam akan di anggap sebagai
revolusi peradaban, sedangkan masyarakat Arab hanyalat-masyarakat
yang buta huruf dan bahkan Rasul sendiri juga buta huiuf.

Pemahamannya adalah kondisi Rasuluilah Saw yang buta huruf
merupakan satu kernuliaan sendiri bagi beliau, ,u-.,n tidlak bagi kita.
Ini dikarenakan kondisi buta huruf Rasul akan menjadi penghalang bagi
beliau untuk menerima infonnasi dari orang lain iehingga" tidak-perlu
diragukan lagi bahrva segala maklumat, ilmu dan pen"g"etahuan yang
beliau miliki merupakan informasi mumi yang belial peroleh dari
Allah. Dengan pemahaman lain adalah bahwa i=eluruh kebaikan yang
terdapat pada umat Islam adalah pemberian dari Allah.

Gambaran keistimewaan lain dari masyarakat Arab saat itu adalah
dengan gaya hidup nornaden mereka yurrg iiduk menetap dan berpindah
dari satu tempat ke tempat lain. Di mana mereka bisa mendapatkan air
dan rumput buat makanan temak mereka maka mereka akan mendirikan
kemah di situ untuk menetap. saat persediaan air dan rumput sudah
habis, maka mereka kemudian mencari tempat lain yang lebih baik.
Rumah mereka hanyalah di atas unta dan tendaraan mereka
sebagaimana yang digambarkan Allah dalam firman_Nya, ,4 E'J*:
t6ltti"€* J \+ri;* uri 1r*:1r ,j; nio menjadikan bagi kamu

rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binata,g ternak yang kamtt
merasa ringan (membatra) n1,a di waktu kamu berjalan dan waktu kamtt
bermukim. (QS an-Nall [ 1 6]: 80)

- Satu hal lagi yang menjadi keistimewaan masyarakat arab yaitu
karena kebiasaan mereka yang berperang satu sama lain (selama 40
tahun) maka kondisi ini menjadikan -.r"ku sebagai masyaiakat yang
terampil dan ahli dalam perang. Hasilnya adarah, 

- 
saat Rasur

membutuhkan tentara untuk menyebarkan dakwah maka ia tidak perlu
melatih tentara lagi untuk berperang. sejarah mencatat bahwa pada masa
rasul tidak pernah ada 

_informasi adanya sekolah perang atau tempat
latihan perang di Mekkah atau Madinah.
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Dari seluruh pemaparan kerebihan yang di m,iki oleh masyarakatArab, maka kita dapat ,r"_uhu*i dengan baik bahwa seluruhkeistimewaan ini adalah u11uk r..f"rt*g* uguiu dai' peny"bara,dakwah agama Islam itu sendiri. ' 
-

Jadi keterangan redaksi ovjt it4t. t|;; \ ts{ ,-it Stil orang_
orang yang kafir 

,berkata. 
,,Janganlah 

kamu mendengar dengans u n g g u h - s un g g u h a k a n A.l q u.r a n, s Jb agai p 
";j 

;i;, 
"; ;,iu'n'1"_u*ouunbahasa dan sastra yang.dimilikr bangsi Arab."Kare.ru -.l.tu mengertidengan baik, memahurir t"tirggi"r^a"* keindahan uurruru erquran yangbegitu menarik sehingga -"iJtu _",,ufrurri bahwa Uitu orung tui,dibiarkan mendengarkan Arquran ur.u, ,.*uuat mereka terpengaruhterhadap ajaran dakwah rasul. Jadi ipu yungseharusnya mereka lakukanuntuk menghalanginya? jawabannya uOutut a,rp, ;) rri;.:; )j anganl a h kamu menclengar de ngan s ungguh_ ru, ggrh ot rn,l t q'u*n

Langkah selanjutnya adalah dengan u;fij""n{Jd * ,?,: b,uraLttah
hiruk-pikuk terhatrapnya, supaya kamu crap.yi *:,"ngrtoikin (mereka).Mereka membuat keributan'rr"t arlu*n di bacak"a, ,"t irggu orangtidak dapat mendengarkan Alquran d"ngu, baik. Adap* ,.olir, 

"ilii
supaya kamu menunjukkan kemungkinan akan berhasilnya usahamereka ini, atau dengan kata lain" tahwa usaha ;;;"k" denganmembujuk orang untuk tidak mendengar Alquran dan membuatkeributan saat Arquran di baca belum tentu r00 persen akan berhas,.Mereka sendiri meragukan usaha mereka ini? Ini dikarenakanmereka sendiri sangat meyakini ketinggian sastra au, ourrJru Alquranyang indah dan menyentuh..Merer.a;i!u mengenal sosok Muhammadsebagai orang yang jujur dan baik seiingga ti,dat* ,r.r.ta yangnegatif bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri.x**

Tapsrn Sye,nawr Jrm r r

(QS Fushshitifi [41]: 27)

g&s!{tUe{!;{i;'n'v*#;i;6g:"6ai
:*t; r +*(lliL'VjK iif ! j, r,fti

Y:!:::::yr-tthnya Kami akan merasakan azab yang kerasKepaaa orong-ot.ang kafir dan Kami akan ntemberi ialasankepadamereka-anns"iyn'guruk_burukr;;;r;;;:;';7;;":;)';r"r
telah mereka ke(akan.

Satu hal penting yang harus kita ketahui bersama adalah bah* a
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Allah tidak akan hanya menurunkan hukuman bagi pelaku maksiat dan

dosa di akhirat saja agar kebatilan tidak terus berlanjut. Azab juga akan

di rasakan oleh pelaku maksiat di dalam kehidupan mereka walaupun

tidak sekeru, urib yang akan di jatuhkan di akhirat. Inilah yang harus

dipahami dari keterangan fitman Allah: '4r "Jip|- 1lt Ca' ei *y

a*"rQ9 maka meskipun Kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa

yang Kami ancctmkan kepada mereka ataupun Kami wafotkan kamu
'(seielum ajal menimpa iereka), namun kepada Kami sajalah mereka

dikembalika,? (QS al-Mu'min la$: 7 7 )

Selanjutnya Allah berfirman: * * *

(QS Fushshilflt [a1]: 28)

@) tuz"$s, YfiF"v''lfir 3sa{Zai S{il*;ai;
D e miki ctnl a h b al a s an (t erh a d ap ) mu s uh - mu s uh All ah' (y a i t u )

nerctka,. mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya

sebagai pembalasan atas kein7karan mereka terhadap ayat-ayat

',).i clemikianlah. Maksudnya adalah keterangan tentang azab yang

sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. JJin;- keingkaran mereka.

Sikap juhud adalah sikap ingkar yang sangat keras. Ketika orang yang

kufui sudah menampakkan sikap mereka terhadap Islam, namun saat

mereka mengetahui kebenaran pendustaan yang dilakukan_ oleh olang

orang yang menyesatkan mereka, maka kelak nanti di hari kiamat

mereka akan mencari para penyesat mereka untuk membalas dendam'

Jadi gambarannya adalah bahwa nanti di hari kiamat akan terjadi

perdef,atan serius antar dua kelompok yaitu kelompok penyesat dan

Lelompok pengikut. Hal ini di gambarkan oleh Allah dalam keterangan

ayat berikut:***

(QS Fushsilat [4U: 29)

wi,eiG "A'u6A ;i:i c;-vrvi'-'ui( 36J

@ 6_l1:jii;(K).E:;6e3
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orang-orang kafir berkata; "ya T,han kami perrihatkanrah kami
dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian
dari ji, dan manusia agor kami retakkan kecruanya cJi bawah

telapak kaki kami supaya kedua jenis itu menjacri orarg-orang
yang hina".

Dalam banyak keterangan ayat, Allah menggambarkan kepada kita
tentang adanya perang kata kata dan saling tuding yang terjadi antara
orang yang sesat dan orang yang menyesatkan. Kedua kelompok ini
saling menyalahkan satu sama lain dan saling menimpakan tanggung
jawab atas kesesatan yang terjadi kepada kelompok lainnya.

Yang menarik yang digambarkan oleh Alquran adarah bahwa di
antara ke dua kelompok ini iblisrah yang mampu membungkam pihak
lain dengan argumennya:

&i,if ,yj: e_-r* y, ; &r 6.8-*s ti 11 ,:[.L i ;<i; ; oG s.,

qf, e'i u, &4, ui 6 sekati-kali tidak acla kekuasaan bagiktt
terhadapmu, melainkan (sekedar) aku nLenyerLt kamu laltt kamu
mematuhi seruanktt, oleh sebab itu janganlah kamtt mencerca aktt, akan
tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak clapat menolongmu
dan kamu pun sekali-kali tidak clapat menolongk. (es Ibrahim f-i4l://)

Maksudnya adalah bahwa sebenarnya tidak ada kekuatan atas
argumen yang dapat memuaskan kamu, tidak juga ada kekuatan yang
memaksakan kamu untuk melakukan tindakanmu iersebut.

Nah yang mengherankan adalah pemyataan orang orang kafir
sebagaimana keterangan redaksi SU*i *i|t U)i e, ya Tuhan kami
perlihatkanlah kami dua jenis orang yang telah menyescttkan kanti.
Baru sekarang mereka mengatakan 6.t yo Tuhan kami dan mengakui
sifat Rububiyah Allah sebagai pengatur aram semesta ini. adapun
maksud dari redaksi: at&!r a u_# tl"r:rii l>; \AW maksudnya
adalah permohonan kepada Allah aga.o...ku terlebih dahulu *.ryit ru
orang yang selama ini telah menyesatkan mereka sebelum Allah
menyiksa mereka. Sedangkan pengerlian dari redaksi: r,"riii t-l.j yaitu
azab dan siksaan yang bersifat menghinakan bukan siksaan yang
menyakiti. **x
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'a

ri
crb

(QS Fushshitit [at]: 30)

)a $ti 4 [tr \{*i i xr c: gt, aji L\_

@t <,'3Gi ;X,ii **l V,53 6g S; 6c Ji
Sesungguhn!-o orong-orang yang mengatakan; ,,Tuhan kami

ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan penclirian mereka,
maka malaikat akan turun kepada mereka (dingan mengatakan);

"Janganlah kamu merasa takut dan janganlih kamu-*"rrro
sedih; dan bergembiralah kanttt dengan (memperoleh) surga yang

te lah dij anj ikan Allah kepadamu',.

Mereka mengatakan "tuhan kami adalah Allah,, di mana kalimat ini
mengandung dua makna penting yaitu makna rububiyah dan uluhiyah.
Makna Rabb adalah yang mengatur, menciptakan dun menyediakan
fasilitas nikmat dan keutamaan kepada kita. raai Allah adalah pencipta
kita dari tidak ada sebelumnya sampai akhirnya kita di tidak adakan
lagi. Dalam masa-masa ini Allah s"lalu menaungi kita dengan kasih
sayangNya sampai kita menjadi kuat dan selanutnya Allah memberikan
tug-as dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan dengan sebaik
baiknya.

Dari sini kita dapat memaham bahwa dengan sifat rububiyah Allah
maka pemberian-Nya mencakup kepada *rk-i, maupun kafir, kepada
orang yang taat maupun kepada orang yang berbuat maksiat. ini karena
Allah adalah tuhan semuanya dan akan meluaskan pemberian-Nya
kepada seluruh makhluk yang diciptakan-Nya. Allah yang menciptakan
dirimu dan seluruh kebutuhan hidupmu bahi<an sebelum ii menciptakan
dirimu.

Allah yang telah menganugerahkan akal kepadamu sehingga
akhirnya engkau mampu membedakan mana yang baik dan mana yang
buruk sehingga bila engkau melakukan yang baik maka engkuu utun
mendapatkan hasil yang baik. Bila engkau melakukan tindakan yang
buryk.dan terlarang atau tidak maksimal dalam berusaha maka engkau
sendiri yang akan menanggung dampak negatif perbuatan tersebut dan
tidak akan pernah mendapatkan hasil terbaik yang diharapkan. Jadi
pemberian rububiyah bersifat menyeluruh iar- ,er.,ruh fasilitas
penunjang hidup juga telah disediakan kepada seluruhnya unruk di
manfaatkan.

Hal ini tergambar dalam keterangan jawaban Allah atas permintaan
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)T',HT :::,,:,' ff;,i",{,,;,i, :,I' ";, ;I:.1,, #.i;
nege.ri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanrah rezeki rrari buah_buahan kepada pencluduknya yang beriman di antara mereka kepadaAllah dan hari kemuclian.

Dalam ayat ini Nabi Ibrahim rneminta agff Allah hanyamemberikan rezeki kepada orang yang berim;, ,;;;, nu_rn Allahkemudian menjawab dengan penjelasan: ,eG -*r 
A, ji o1topr,, orong

yang kufin'akan tetap aku beri nikmat. Rezeki dari Allah tetap akan iaberikan walaupun 
5:pld-, orang kafir karena mereka adarah makhrukciptaan Arlah, Akulah yaig memanggil keberadaannya dankehidupannya oleh sebab itu ui', utu, memberikan kebutuhan ser-taseluruh fasiritas hidup yang dibutuhkan oreh makhluk. trritat maksuddari pemberian rububiyah. -

Dalam periwayatan rain diceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahimkedatangan seorang tamu, ia kemudian tidak mau menerima tamutersebut setelah mengetahui bahw.a orang tersebut tidak beriman. SikapNabi Ibrahim ini d,i tegur Arlah d.ngu, penjelasan: ,.wahai 
Ibrahim,Aku telah luaskan kekuasaan-ru ,ud* Aku tidak pernah membatasirezeki-Ku walaupun kepad.a orang yang kuftir padaku. Apakah engkaumenginginkan untuk merubah ug-u-u imu tersebut hanya dalam satumalam? Nabi Ibrahim kemudian"b"rg.gu, menyusul tamu tersebut dankemudian memrntanya untuk r".rginu'f 'oi 

rumahnya.
Sikap Nabi Ibrahim ini te;u membuat sang tamu heran danbefianya: "Aku telah mendatangimu dan .ngt ui, menorat diriku,mengapa engkau sekarang meminta aku ,ntl* ,";;j;; tamu dirumahmu?
Nabi Ibrahim menjawab bahwa sikap kasarnya tadi terah di teguroleh Allah' Aang tamu mengatakan: "sungguh tuhan yang sebenamyayang telah menghukum nabinya gara-gara musuhnya. Ia kemudianberkata: "Saya bersaksi bahwa iiourl uJu tuhan serain Alah dan bahwaengkau wahai Ibrahim benar_benar Rasul utusan Allah.,,untuk lebih menambah pemahaman akan ruasnya pemberian Alrahdengan sifat rububiyahNya dan lebih memahami adanya fenomenabahwa orang yang kufur terkadang.l*r, r.uin kaya dan s'uises daripadaorang yang beriman, mari kita perhatikan finnan Allah berikut ini:
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e)6'r ?"q * e.;_;;")u,'6""''t d;a it-r1 t;i ;At,:r( Li l!,
a?':too{! t44; t:r'rt Sr;i 4.;.'t1|cl;\ tQb sekir.anya bttkart karena

hendak ntenghindari manusia menjodi nmat yang satu (dalam
kekaJiran), tenttrlah Kami btratkan bagi orong-orong yang kafir kepada
Tuhan Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka
dan (jttga) tangga-tangga (perakl )'ang mereka nrenaikinya. (Kami
buatkan ptila) pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumalt ntereka dan
(begitrt pula) dipan-dipon yang rnereka bertelekan atasnyct. (Kami
btratkon ptrla) perhiosan-perhiasan (dari entas untuk mereka).

Mari perhatikan dengan lebih baik. Apakah yang dimaksud dengan

Cfx,? lni adalah tempat untuk naik yang bar-u dipahami pada abad ke 20

ini saja walaupun sudah dijelaskan oleh Alquran 14 abad yang lampau.
ini menjadi salah satu bukti kehebatan mukjizat Alquran setiap
zamannya.

Adapun uluhiyah merupakan pemberian taklif (tugas). Tugas ini
diberikan oleh Allah berdasarkan seberapa lama seseorang hidup di
dunia, bukan seberapa lama umur dunia. Oleh sebab itulah mengapa
dalam kehidupan ini seseorang seharusnya bersikap sebagaimana

keterangan redaksi ayat: tytii.;r ! d.l, t;.t t ja;ir tr yang dikatakan amal

itu adalah gabungan dari ucapan dan perbuatan.
Perkataan merupakan perbuatan lisan sedangkan amal adalah

perbuatan anggota tubuh seperli mata yang melihat, teiinga yang
mendengar, tangan yang menyentuh kaki yang berjalan dan lain lain.
Jadi sekali lagi bahwa amal (perbuatan) adalah gabungan perkataan dan
tindakan.

Adapun makna istiqamah adalah rnengarnbil sesuatu berdasarkan
qawamnya (kelurusan dan kebenarannya) seperti berjalan di atas jalur
yang lurus yang di gambarkan Allah dengan sirt al-Mustaqim. Yang di
inginkan Allah di sini adalah kelurusan dan kebenaran tindakan baik
sejak melakukan proses sehingga sampai kepada tujuan.

Apabila tujuannya temyata masih jauh, maka yang diperlukan
adalah sikap bergegas untuk sampai kepada tujuan tersebut. Bagaimana
Pikiran kamu bila temyata yang menjadi tujuan adalah surga? Tidak
diragukan lagi bahwa tentu dibutuhkan tindakan yang cepat untuk
mencapainya dengan cara mengumpulkan perbekalan dan melakukan
tindakan yang layak untuk mencapai surga tersebut.
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Jadi sebenamya seorang mukmin tidak layak untuk bersikap
membenci kematian, karena kematian itu adalah ,u.urru baginya untut
mencapai tujuannya. Yang harus di benci adalah bila ternyata sikap dan
tindakannya selama ini adalah tindakan dan amal yang negatii dan
maksiat. Dalam hal ini tentu ia sangat benci bila ia bertemi Allah dalarn
kondisi penuh maksiat dan dosa.

Sikap istiqamah yang di inginkan Allah pada kita adarah
sebagaimanayang digambarkan oleh Rasul dalam keterangan hadisnya:

, l-- ,.,o i,, , . i " ,i t '])kj ,*''- -Ic ')uYt € )*: d, "U' .rL- +t -1;--,, Ju J';
,.:.'-'-", ,,,-,-,0,-',, f,/,",,"1 ",'r-od d

C;l;:ts")t,y-!) iyiJ' ,,1!)e ".rJr J;'r,'-t;;:i, fu, f: "fl y _,i

:16, i:*:
Rasul bersabda; Islam itu di bangun cli atas 5 fondasi; kesaksian
bahwa Allah adalah tuhan yang maha ,ri don Mtrhammad
sebagai Rasulnya, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat,
mentmaikan haji dan berpuasa di bulan RamarJian. ( HR Bukhari
Muslim)

. _ 
Yung harus dipahami dari hadis ini adarah bahwa agama Isram

lukan hanya yang 5 ini saja. Tidak, karena maksudnya aaaLn bahwa 5hal ini merupakan fondasi utama karena yang namanya agama
merupakan ajaran yang mengatur setiap gerak kehidupan manusia.
Gambaran bisa kita dapatkan dalam keterangan hadis rasuilainnya:t_a

iLq.\ JG J, *;n, t2'?, "";, fu, s.t;)* _tf ;
iG51 ,{ *i ,vJ\)* ,-'-t e..

Dari Abu Hurairah bahwa rasul bersabda; iman tercliri ctari 60
cabang, dan malu itu adarah sarah sattt crari cabang tersebut
(HR.Bukhari Musiim)

ti* \: rrJUr: li ;$\*j n*i" jr, ntaka malaikat akan turun kepada
mereka (dengan mengatakan); "Janganlah kamu merasa takut tlan
ianganlah kamu merasa sedih." penghiburan malaikat ini salah satunya
adalah ketika seseorang berada daram kondisi sakratul maut dan merasa
ketakutan dan resah karena akan meninggalkan dunia dan berhadapan
dengan sang maha penguasa, maka pada saat itu malaikat mendatangi
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dan menghibuniya dengan penjelasan bahwa sang mukmin sebenarnya
akan meninggalkan kenikmatan dunia yang sedikit dan akan
menyongsong kenikmatan yang jauh lebih dan lebih kekal yaitu
kenikmatan surga.

Keterangan redaksi di atas juga mengandung keterangan bahwa
walaupun seorang mukmin kondisi ibadah dan amal salehnya masih
belum maksimal tidaklah mengapa, karena ia akan berhadapan dengan
sang maha pengasih dan pengampun yang akan menerima dirinya dan
memaafkan kekurangannya. Dengan kondisi seperti ini tentu seorang
mukmin tidak lagi merasa resah dan takut bahkan sebaliknya dengan
penuh rasa optimis dirinya akan siap berhadapan dengan sang maha
penguasa alam semesta karena janji dari Allah: ;j* C, fiu, tt'$it
J:b-y rlan bergembiralah karuu dengan (memperoleh) surga vang telah

dij anj ikan Allah kepadanru.

Yang dimaksud dengan \s'Ais dan bergembiralalt, adalah

informasi tentang kebaikan sebelum terjadi. siapakah yang memberikan
informasi tentang berita kebaikan ini..? tentu bila hanya manusia biasa
yang memberikan informasi kita akan merasa ragu, namun bila
informasi bersumber dari Allah sang pemilik alam semesta, tentu kita
akan sangat yakin dan percaya.***

(QS Fushsilat [41]: 31)

eri, \1 \fu. "$*rbli ot q1J\ tt:Ji,2 #Oj ii
,,@ l,;::C,ti-_{:r,$l

Kamilah Pelindtmg-pelindung dalam kehidupan dunia dan di
akhirat; di dalamn_va kamu memperoleh apa yang kamu inginkan

dan memperoleh (pulal di dalamnya apa ))ang kamu minta.

Maksud ayat ini malaikat ini adalah penolong kamu yang sangat
dekat dengan kamu, dan mereka mereka ini yang akan menjadi
penyokong kamu di dunia dan akhirat. Mereka mengatakan

€':$ij7a kamilah Pelinrhurg-pelinclung. Maksudnya adalah

bahwa kami (maiaikat) akan mendatangimu ketika kamu kesusahan dan
dalam bahaya dan akan menolong sefia melepaskanmu dari berbagai
kesulitan dan musibah.
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dan menghibumya dengan penjelasan bahwa sang mukmin sebenamya
akan meninggalkan kenikmatan dunia yani sedikit dan akan
menyongsong kenikmatan yang jauh lebih dan lebih kekal yaitu
kenikmatan surga.

Keterangan redaksi di atas juga mengandung keterangan bahwa
walaupun seorang mukmin kondisi ibadah dan Jnar sarehnya masih
belum maksimal tidaklah mengapa, karena ia akan berhadapan dengan
sang maha pengasih dan pengampun yang akan menerima dirinya dan
memaafkan kekurangannya. Dengan kondisi seperti ini tentu seorang
mukmin tidak lagi merasa resah dan takut bahkan sebariknya dengan
penuh rasa optimis dirinya akan siap berhadapan dengan sang maha
penguasa alam semesta karena janji dari Allah: F5 C, u, tl;.ti,
;tsici rlan bergembirarah kamu crengan (memperorehl surga yang terah
dij anj ikan Allah kepaclamu.

Yang dimaksud dengan ts'-*i_t dcm bergembiralah, adalah
informasi tentang kebaikan sebelurn ie4adi. siapakah yang memberikan
informasi tentang berita kebaikan ini..f tentu ulta tranya iranusia biasa
yang memberikan informasi kita akan merasa ragu, namun bila
informasi bersumber dari Allah sang pemilik alam setesta. tentu kita
akan sangat yakin dan percaya.***

(QS Fushsilat [41]: 3t)

43\1 \i^r_ "$i;Sr q q1:i r#\ c &dj o*
T S;:scti--"r<j,&rt

Kamilah Pelindung-pelindung dalarn kehicrttpan dunia clan cli
akhirat, di dalamm,a kamu memperoleh apa yang kamu inginkan

dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta.
Maksud ayat ini malaikat ini adalah penolong kamu yang sangar

dekat dengan kamu, dan mereku ,r.r.ku ini -yang 
akan menjadi

penyokong kamu di dunia dan akhirat. Mereka mengatalkan

€":$i "F kamitah perindung-perincrung. Maksudnya adalah
bahwa kami (malaikat) akan mendatangimu ketika kamu kesusahan dan
dalam bahaya dan akan menolong serta melepaskanmu dari berbagai
kesulitan dan musibah.
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Gambaran tentang kedatangan maraikat ini dapat kita lihat dariketerangan riwayat hadis di mana ada seoran-q ;li;";';"rg sedan_emembaca Alquran dan disampinginya ada slekor kuda. Ketrka iamembaca ayat ayat Airah, ia merihat hal har ganjir crari ,,kup du, ..ru.ukuda tersebut. Saat hal i,i ditanyakan kepada"Rasur, xuti-*.ngatakan:"Kuda itu ber-tingkah aneh saat itu karena merihat turun mendatangi,ru
untuk mendengarkan bacaan Alquran. Derli Ailah jika engkau maubersabar dengan terus membaca Alqurall saat itu, maka malaikat itu
akan menyalamimu.,, (HRBukhari ).

Keterangan di atas menr-rnjukkan sepefti apa wilayah perrinclun_ean
yang bisa dilakukan maraikat kepacra manusia di dunia. Aclapun cliakhirat tentr-r wirayah perlindu.rgan mereka jauh rebih lLras dan lebihbanyak lagi karena mereka ditugrskan oreh Ailah pada hari kebangkita,
dan hari hisab (perhitr-rngan) uantan mereka juga ditugaskan sebagai
penyambut para tamlr surga yang datang sebagaimana firman Alrah: ,.L

il_!; aj.;ir.,i e .<J, berkarctlah lrepada mereka penjugu_
pen.jaganvcr: 'Kesli!.teruott (tririntpahkan) dt(t.\,rrt, berbartcrgiarcrrt
kamu! nroka ntasttkirolt sut-gct irti, secrrurg kLrtttr:r r;ctj,t ,ti'aouil1tl1.r, .(QS az-Zurnar 139l: 73)

ir;t r; q"i a<,, ;i*i .rE;; 6 qj a(, cti clulan,tyrt kctnttt
memperoleh apo ytrtg kunnr inginrron crct, ntemperorert (purct) rticlctlamrn'o apo trrg ko,ttt ,tittti. Maksudnya uoururr"ufop.,n yrngdiinginkan oleh seseoran-q di dalam ,u.gu ,ruLu' ia akanmendapatkannya walaupun baru sekedar lintaian piii.on. Sekecjargambaran yang mendekatkan hal ini seper-ti kalau kita memasukkan
uang dalam satu mesin dan hanya dengan menekan sarah satu tombolyang ada pada mesin ini kita akan brsa mendapatkan apa yang kitainginkan seperli minunran kopi, atau teh, .an lain-lain. Bira hal inidirasakan sallgat indah dan menyenangkan waraupu, ,itu,,ryu sangatterbatas dan dengan 

:yii3t h_a.us prnyu uang, maka coba bayangkan
betapa di surga nanti fasilitas kenikmatu,., yung Ailah berikan ja,h lebih
dahsyat dan mencengangkan.

. "CJi 
.16;; 6 W nJJ-, di dalcut,t,,-a karnu ntemperoleh upct yattg

komu inginkan. yan-e dimaksud dengan keinginan di sini adarairkeinginan yang bersumber crari jiwa ying beriman yang berada pada
.ialur Al1ah. di dalam sur-ea tidak uao yung oilarang. oun ii daram surga
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tidak akan ada orang yang mcnginginkan hal yang diharamkan, karena
setiap penghuni surga hanya r-nenginginkan yang baik dan halal saja.

n-<y oy"s , 'Srl di clalunmt,n upo yilng lcamu minta. Maksudnya

adalah bahwa di dalam surga seseorang akan memperoleh apa yang ia
impi-impikan dan ia idam-idamkan dan seluruh apapun yang ia

inginkan.*x*

(QS Fushshilit [41\: 32)

" .2 t;L3tTj
\;' 

i

Sebagai hiclangon (baginut) clari Trthan Ycmg Llaho Pengompun
lugi Muhu Pen'otung.

Kata l,j bennakna tempat yang di disediakan buat setiap tamn

yang datang. Di tempat ini akan disediakan banyak fosilitas termasuk
segala sesuatu yang dibutnhkan oleh para tamu. Tempat seperli ini
adalah tempat yang mulia. Inilah juga salah satu sebab rnengapa hotel
juga dinamakan dengan nnzul di mana manusia menyediakan fasilitas
buat manusia. Berbeda dengan surga merupakan tempat yang disediakan
oieh Allah penuh dengan tasilitas yang menggiurkan yang tentunya jauh
lebih hebat dan menarik dibandingkan dengan fasilitas hotel yang dibuat
dan disediakan oleh rnanusia.

Saya dan teman teman mengadakan perjalanan ke eropa dan singgah
di sebuah hotel temarna, teman teman sangat terkesan dengan pelayanan
dan fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. saya kemudian
benisaha mengalihkan mereka hepada pandangan keimanan dengan
mengatakan: "Kamli semua terkagum-kagum dengan apa yang kamu
lihat." Coba perhatikan lebih dalam lagi dan bandingkan, ini sernua

adalah fasiiitas yang dibuat oleh manusia untuk manusia, bagaimana
pandangan karnu bila yang menyediakan fasilitas ini adalah sang Maha
Pengasih dan Penyayang'7

Dari pemahaman ini seorang muslim seharusnya mengeluarkan
dirinya dari area dengki dan hasad atau dari berbagai hal yang terlarang.
Yang lebih penting untuk dipahami adalah pada saat kita melihat
berbagai nikmat di dunia ini maka seharusnya ini rnengingatkan kita
terhadap kenikmatan akhirat.

Ingatlah bahwa nikmat itu adalah ketentuan Allah, seorang mukrnin
seharusnya bersikap reda dengan kadar dan ketentuan Allah dan tidak
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berusaha untuk menentangnya. Seorang mukmin harus mampu bersikap
bijaksana dengan berpikir bahwa setiap ketentuan Allah mengandung
hikmah imaniah

€: -t;s "/ )i keterangan redaksi ini mengandung satu pesan

p.niing bagi kiia semua untuk dipahami dengan baik bahwa seluruh
fasilitas dan kenikmatan ini tidaklah diperoleh oleh seorang hamba
karena amalnva, akan tetapi di peroleh karena maghfirah dari Al1ah dan

kasih sayang-Nya. Inilah pemahaman dari keterangan hadis Rasul:
- . j.; t, 

"-- i 
3 d

-q*- ! -x *Ls {r." fu' rr., Jl J;i::* -L; irj; ui :i

Rasul bersabda; seseorang tidak akan ,rrruk ,urgo ,lrrrgor'o*r,l
perbuatannya. Sahabat bertanl,a: "Apakah kamu juga demikian
r+,ahai Rasul? Jawab Rasul: "Ya, kecuali karena Allah
melimpahkan kasih salangn.v'o kepada dirifu (HR Muttafaqqun
'alaih)

Redaksi nuzul tidak hanya dipergunakan untuk hal yang berorientasi
kebaikan saja, akan tetapi juga dipergunakan untuk hal yang bersifat
negatif seperti merendahkan sebagaimana keterangan firmana Allah

daiam surat al-kahfi: \'i'Uldin.-n31; s*i il sestutgguhnva Kami teLah

men1,-ediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
(QS al-Kahfi: 102).*x*

ALQURAANUL I(ARIM ADALAH
PETUNJUK DAN PENAWAR

(QS Fushshilnt [41]: 33)

\A/Jr/r ;i JyV; r1;'i5 6 ;S
:t -u,$,5ii 

6L_j\i5
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan

berkata: "Sesungguhnya aktt termasuk orang-orang -yang
berserah diri? "
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Setelah Allah berbicara tentang kesempuffraan pribadi seorang
muslim dengan cara menyempumakan keimanan, mengutarakannya
(mengekspresikan iman), menjaga Allah dan kemudian bersikap
istiqamah/konsisten, maka setelah orang orang yang beriman
menyambut keimanan mereka, maka yang terjadi kemudian adalah
adanya usaha keras dan sungguh sungguh untuk mentransfer kebaikan
ini kepada mukmin lainnya secara khusus dan masyarakat secara umum.

Gambaran ini narnpak dari keterangan hadis: "Bahwa tidak
sempurna keimanan seorang mtrkmin sampai ia mencintai saudaranlta
(HR Muttafaqqun 'Alaih) Di mana indikasi dari keimanan ini adanya
ambisi yang besar untuk memperbaiki masyarakat sekitamya. Seorang
mukmin tidak hanya berpuas hati dengan dirinya saja dan tidak akan
pernah selamanya bersikap egois dan individualis.

Allah dalam ayat pembahasan ini menyatakan bahwa Ia sangat
menghargai dan memut'i orang orang yang menyampaikan dakwah
dalam masyarakat, dan menjadikan ucapandakwah_itu sebagai kalimat

yang terbaik. firman Allah: 1, Jf Gt"f )-i! pi ;,,'1 siapakah yang

lebih baik perkataonnl,o daripado orang yang menyeru kepada Allah.
Dengan kata lain Allah ingin menjelaskan bahwa amal dan aktivitas
yang paling mulia dan mampu memenuhi hasrat hati dalam beriman
adalah dengan memperluas area iman ini sampai kepada hati manusia
lainnya. Ini artinya bahwa seorang mukmin akan selalu berusaha untuk
menciptakan kebaikan bagi dirinya dan juga orang lain. Karena ia tahu
betul bahwa segala prilaku baik akan kembali manfaatnya kepada diri
pelakunya juga. Sebaliknya bagi tindakan negatif dan dosa juga akan
menimpa pelakunya dan menimpa orang lain.

Pemahaman lain yang iebih mendalam dari keterangan di atas
adalah bahwa seorang mukmin akan mendapatkan kemaslahatan dan
kebaikan dalam kehidupannya bila orang lain ikut beriman. Termasuk
juga bagian dari kebaikan diri bila orang lain juga mampu bersikap
konsisten dalam prilaku baik mereka. Inilah saiah satu alasan mengapa
Allah kemudian membebankan amanah dakwah kepada setiap mukmin
agar keimanan terlls berkembang luas dan kebaikan akan menaungi
setiap manusia.

Unsur utama dalam dakwah adalah dengan menyerukan manusia
kepada akidah dan iman kepada Allah. hendaklah menyampaikan
dengan yakin dan penuh keikhlasan kalimat: "Allah adalah tuhan kita
"tanpa ada keragu-raguan." Setelah itu barulah menyampaikan tanda
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tanda kekuasaan Allah di alam semesta, tandadan lain lain. tanda mukj izat para rasu)
Salah satu

kedudukan J"olXl* offffii"f#f . .l"lo,1 
Alr ah menj er askan tenrans

isti/ham/mentp)runyakan 
bukan 

rya' Allah mempergunutu, ."autrl
yo::'""',^^n:";1",,0*redaksiu*u,*.ffi ,,;'ffIr'jrji,ftrL,T;
ty ''apakoh vang rebih baik perkataanrya yang maknanya adarah:tidak ada *orun, pun yang lebih baikkecuari orang orang yang ucapandan perkarau"vi aaain b-";i.r ;;;ur, r"puou il?n.' iro, penssunaanredaksi istifham di sini ;*;;ilr oreh AIIah tu..nu Arah tahuffffi::*:#:*;; ;# ;iilTiberikan adalah p.ngesah,, ukun

,Dakwah kepada Allah memiliki lr

i.",l,i?,?'iiffi:'ilHJ:,[T*1#X{:fi 1]f.itJffi -#ff.',:1;i

m enyen anskan B uk a n _. ;;;;;'" ,]"1,:il..,":il%, A.,x_#ff i:* 
"1l;

merasa semakin pesimis dan putus usu ,ntut menggapai rahmat AlrahDakwah itu adarah g"g1, 
-.-",u" 

i.lnutitun keterangan finnan Arair:al.'r'u t'#i tJi,r !* tL; * !i-r^nti*rva kantLt i"r'ikap kera.s ragiberhati kasar, tent|kh-mereka m"riorhko, diri crari sekeliringntz.i (QSAli Irnran [3]: 159) Begitu;ugu aufu* fir:rnan lain: i. ,y-Jt 1i,

,il,';f,,i),*::: 
u'\ l,, fl: se,'ltah ("-iu,io) r,p)a,,

m e r e k a a 
" 

n ;,, ;;:: ii :: ili ! ( {! :{ K:;? i ld: i : :), : d 0 n b a n, a h t a h
A_A J;, tlon ber.amat ,,itr. Maksudnya aaatat menyarnpaikan

'*::i:,,fl1-?f.t' 
dan perbuatan. Alquran sendiri sebenamya seralu

menyadari r,ur,* u lt!::ff;i jffi 
"*ll,,T"$l:,1,i, 

j]:;, t*lbesar memberikarr kesan ori,"p.ffi ilurii ;i*, iiurr.rirjtu, dengantetadan perkaaan. ol.r, 
.r.ari' l,;';i;;i,;r, r uirr,.r;;##,rrrns ya, smenyampaikan dakwah,,rengr,J ;;;;g kepada kJ;#; sedangkanj;;Hi:[:I;H ]#il;; i;il; l'i..ing,,r,,, oll,r,-,ecara ,esaq

i!"r xi +udr ,;; "ii-)'&_hi J.-#) l! ra, o1)i:i mengapcr kantusuruh orang rain (mengerlakan) kebajikan, sedang kamu merupakan crir.i
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(keu,ajiban) mu ,sendiri, padahal kamtr rnentbaca Al Kitab (Tatrrat)?

Maka tidakkah kamu berpikir? (QS al-Baqarah 14: aa)
Begitu juga dengan keterangan firman Al1ah di dalam surat Al-ashr,

perintah kepada masyarakat muslim untuk salaing berwasiat kepada

kebaikan dan kebenaran du. f*\iJ "'6,Ju ftoql merupakan dakwah

yang bersifat saling kerja sarna dimana setiap orang berusah antuk
memberikan wasiat kebaikan kepada muslim lainnya. orang yang raat
akan berusaha menyadarkan orang berbuat maksiat, dan orang yang
sudah berbuat kebaikan akan selalu di motivasi untuk tetap melakukan
kebaikannya dan meningkatkan kualitas kebaikan yang ada.

io.rl*jr q €\')t|j sestutsguhnl,a aktt termasttk orang-orang yatlg

ber.serah diri? ". Ini adalah pemyataan yang disampaikan oelh seorang
muslim dengan penuh keyakinan dan rasa kebanggaan. pemyataan
dirinya sebagai muslim harus menancap kokoh dalam sanubarinya
menjadikan Islam sebagai landasan berpijak dalam melakukan berbagai
kegiatan dan aktivitas hidupnya. dengan pemahmaan lan bahwa
sebenamya pengkuan ini sebenamya merupakan bentuk lain dari
dakwah dan usaha untuk menyampaikan pesan agama Allah,
meninggikannya dan keseriusan diri untuk fokus kepada lapangan dan
aktivitas agama bukan terjebak ke dalarn kesibukan diri sendiri.

Jadi gambarannya adalah, bahwa pada saat seorang muslirn
melakukan seluruh aktivitas dan kegiatan hidupnya, maka ia akan
mengkaitkannya dengan agama dengan mengatakan bahwa semua ini
dilakuannya karena Allah yang memerintahkan. dengan cara seperti ini
akan membuat orang tersebut sudah meninggikan agama Islam dan
bersaha untuk mengalihkan orang lain untuk lebih rnemperhatikan
agama.++*

(QS Fushshilat [41]: 34)

69 iA e,lV Atiit*,i *;ifr u4$s
r; i,';;'gitGi6"&"i(ury

Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan iru)
dengan cara yong lebih baik, moka tiba-tiba orong yang

antaramtt dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah
menjadi teman yang sangat setia.
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Setelah daiam keterangan ayat seberumnya Alrah menginformasikan
l:o it ut,i b etap a p enti ngva iumur, 

-ou'r'# 
;;ffi; ffit"hwa dakwahlnl merupakan misi utama para nabi ou" ,urri aul-ffiu *.*puku,warisan peninggaran dari Rasul Saw, maka daram'kJerangan ayatpembahasan di atas Ailah mengjarkan kepada kita tentan seni danmateri dakwah yaitu dengan m#ghadapi kejahatan dan kemaksiatandengan_ cara yang bai k daripenuh keif uksaruan.

aj;Jl !J ai-jat 3r* \1 rictoktah sama kebctikan crctn kejcrltatan.
Memang tidak sama antara kebenaran dan kebaikan dan akalmenegaskan ahl ini. salah satu contonya adalah uita .eorarg penc,ri ditanya: apakah engkau mau barang uiuu hana yang mer-upakan hasiikerjamu di curi oreh orang ruir..-i iruta ia akan ;;g;;;, tidak. jadiini menjadi bukti bahwa s=ebenarnyu-r..uru akar dan perasaan manusiasudah mengetahui apa vang tidak taik dan tidak ;k;,i;;;, keburukanmenimpa dirinya.

Rasul Saw sendiri 
.sebenarnya sudah memberikan contoh yangbagaimana bersikap bijaksana oaium -"nyu*puikan dakwah. saat adaseorang pemuda mendatangi dirinya dengan'p.*r, 

*f,J.ru.un 
i*u,namun menghadapi masarah besar karena tidak mampu meninggaikanperbuatan. buruknya yaitu hobinyu Jutu* berselingkuh. ia kemudian

il:;lT1 
kepada Rasul: "Wahai uugi,raa naUi, tiintan saya untuk

Bagaimana sikap nabi dan apa jawaban yang beliau berikan? Nabitidak marah, tidak Juga bersik# k;;"; kepada pemuda tersebut ataumengeluarkan ucapan yang memojokkan. sebariknya Rasul Saw malahtersenyum dan membeiikar pengarahan uniuk menyetesaikanpermasalah utama 
.yang dihadapi 

-oleh 
pemuda tersebut. Rasulmenanyakan: "wahai pemuda apakah engkau suka bila ibumu dizinaiorang...?"

"Tentu tidak wahai rasul,,, Jawab si pemuda.
"wahai pemuda apakah engkau ,uk'u bitu perzinaanini terjadi padadiri kakak atau adik perempuanmu,/,,
Dia menjawab:,;Tidak'wahai rasul.,,
Rasul berlanya lagi:."Apakah engkau suka kalau perselingkuhan initerjadi pada diri istrimu?,,
Dia mengatakan: "Tentu saja saja saya tidak suka wahai rasur.,,Rasul mengatakan: ,,Demikianiah 

wahai pemuda,;;;; lain jugatentu tidak menvukai hal ini terjadi pada diri "ifi;;;, ;;ffir, kerabat
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dan orang orang yang mereka cintai."
Akhirnya sang pemuda sadar dari kesalahannya dan mengatakan:

"Demi Allah wahai Rasul, mulai sekarang bila aku ingin melakukan
sesuatu maka aku akan terlebih dahulu mengingat orang tuaku serta
saudara dan kerabatku."

Dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya agarna ini
membutuhkan dakwah yang dilakukan dengan yang lembut, pemuh
hikmah dan pesan yang baik sehingga orang lain akan malr
menerimanya dengan penuh kesadaran. * x x

(QS Fushsilat [41]: 35)

r@, # V ;, J y-r;*16 W -,:.i,i Jirl3yruS
SiJat-sifat vang baik itu tidak dianugeraltkan melainkctn kepacla
orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan

kep ad a o rong- or a n g .\' a rt g n t en r p u rt1, a i keb eruntungan y ang b e s ar.

Ini adalah satu hal lain, satu kedudukan yang tinggi dimana mampu
menolak dan menjawab dengan cara yang baik. sikap ini hanya bisa di
dapatkan oleh orang orang yang mampu bersabar dalarn menghadapi
berbagai kesulitan dan orang yang memiliki keberuntungan yang besar.
mengapa hanya mereka yang hanya mendapatkan sifat yangbaik..? ini
dikarenakan mereka telah mampu mengontrol dan mengendalikan
dirinya untuk membalas sikap yang baik sebagaimana yang
didapatkannya. dengan sikap mereka ini akhimya Allah kernudian
menjadikan kelanjutan kehidupan mereka menjadi lebih baik dan
menghiasinya dengan anugrah nimat dan keutamaan dariNya.

Hal menarik dari redaksi ayat di atas adalah bahwa Allah
menyampaikan dengan pengulangan redaksi 6fu sebanyak 2 kali. ada

yang berpendapat bahwa pengulangan redaksi kalimat ini dikarenakan
pemberian itu sendiri berbeda yaitu pemberian karena sikap sabar dan
pemberian sebagai balasan kebaikan. jadi pada saat mereka ini rnampu
bersabat terhadap berbagai kesulitan, mampu bersabar untuk menguasai
diri, bersabar untuk mengalahkan setan yang senantiasa meniupkan was
was dalam hati, maka dampak dan pengaruh dari sikap sabar itu adalah
balasan yang baik dan keberuntungan yang sempuma.

Keterangan senada dengan redaksi ayat ini adalah sebagaimana
yang terdapat di dalam surat yusuf: 4 dimana terjadi pengulangan
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kalintat ra'a sebanyak 2 kali. pehatikan keterangan berikut ini:
r-ya J_ r<*i, 

'r;)t1 o;ut C'f 'r+ vi r;!r .,,-l:.iu !u_ l;l"! i6 lf
(Ingatlah), lretika Ytrsuf berkata kepoda crl,ctllnyu; ,,Wahai 

tt))ohkLt,
sesttnggtrhnva ctku bermintpi ntelihat sebelos bintang, nrutahari clan
bulan: kulihat ,\emLtanva sujutl kepatlaku." Kalimat i- J-i: rnelihul yang
di ulang dua kaii memiliki makla yang berbeda. ya.g pefiama
rnennjkkan bahwa ketika melihat pertama kali yusuf belum melihat 1 i
pelanet. matahari dan bulan bersujud kepadanya, bamlah ketika rnelihat
kedua kalinya ra n-ienyaksikan bahwa apa yang ia lihat sebeluinnya
sudah bersujud kepada dirinya.

Kernbaii kepada keterangan ayat pembahasan kita di atas, maka kita
seharusnya tidak melupkan peran setan dalam kasns ini. Tugas dan rnisi
setan yang paling utama adalah untuk mengobarkan api permusuhan
antara manusia dan menyalakai-r fitnah agar manusia Ialai dan tuututan
Allah, sehingga akhimya sctan bebas rneniupkan rasa was was daiarn
hati manusia. Nah dengan keterangan ini nrengapa rnanusia masih
bersikap toleran terhadap setan yang jelas-jelas berusaha untuk
menvakiti manusia'/ Mengapa manusia malah lebih suka menerirna
kehinaan yang ditawarkan setan? Apakah semua ini akan menjadikan
manusia lebih baik'/

coba kita ingat kembali kisah kcsombongan dan sikap maksiat iblis
ketika disuruh bersujud kepada kakek kita nabi Adam. Bukankah
setelah itu akhirnya iblis terusir dan kernudian rnenanam dendam
kesurnat dalam dirinya untuk mencelakai anak cucu Adam? yang lebih
dahsyat adalah ketika iblis dengan kepo,ggahannya akhirnya
mengeluarkan sumpah sebagaimana keterangan ayat:-,x*-at'&-!t? ltgq*;i "a,.f, *.* Sti,Ibtis ntenjow,ob. ,,Demi

kekttosacut Engkau aku akan rnenyesatkan ntereka ,\emltatlyo. kecuctli
Itctnrba-lrombo-Mtr 1'artg trtu/.hlis di crtttat'o trterektt. " 

1eS Shad: g2 g3 
)

Maksudnya adalah: "wahai Tuhank,, saya sebenamya tidaklah
bersikap menentang terhadap dirimu akan tetapi terhadap anak cucu
Adam. oleh sebab itu bila hambaMu menjadi orang taat maka aku tidak
akan mungkin menyesatkannya karena saya tidak akan memiliki
kemampuan apapun terhadap orang yang ikhlas.,,

Salah satu kemgian Iblis dari sikap di atas adalah bahwa dirinya
sendiri yang membuka rahasia kelemahannya dan rnenjelaskan
bagaimana caranya ia menggoda anak cucu adam. informasi dari Allah
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ini seharunya membuat kita bersikap lebih waspada dan hati hati
terhadap iblis dan setan.***

(QS Fushsilar [41]:36)
\ r ,-il t 7t( ..t 21,,eii : : -i: t,-, (,4,1 , ,,r., j..11 ,,'_. -A+,Jr C_*!' g,i:3.,rl)+jb e,#i 

-A erur*-r";3
Jilra .setcm ill-enggonggunru tlengcttt sttotu gangguart, maka

* o lt o n I ct h p e,l i n cl u n g a n kep a cr rt .4 t t cth. sn s rirglri,ry a D i a- r a h
Yung Moha Menclengar.lagi Mctha Mengetahui.

Salah satu rahmat Allah 1,ang besar kepacla manusia adarah bah*.aAllah tidak meninggalkan kita be-eitu saja mengiraclapi permusuhan
yang mengintai kita. namun Ariah memberikan kita perrinclungan
sebagaimana keterangan recraksi: ,.irL, J;ri Lr or!-:lr c ebr- orrl,t,
.\CtA.n tneilggeilggtUtnt tlt'ttgAn JltLtttt {rtttggttrttt. iltttkrt 

-,,,O1,)j,lr,l,

perlindtrngan kepodu Allah. Kira di ingatkan uar*u kita me*iliki Allah
yang maha kuat. bila kita merasa le,-rah di hadapan setan, maka prntalah
perlindungan dengan tuhan yang maha kuat dan perkasa. bila setan
melihat kita berada disisi Ailah maka setan tidak akan berani untuk
menganggu kita. inilah yang ilimaksud denga, keterangan ayat: 3;r+ ll

(QS Shad 138l: 83)

. Satu hal yang harus kita paharli bahwa godaan setan hanya di
tujukan kepada orang oran-q yarig berada paclalalan yang lurus fialanAllah) de,gan tujuan untuk menyesatkan nrereka. Saat kita shalat ia
akan datang dan meng-sanggu kita dengan segala har yang mernbuat kita
lalai. oleh sebab itu bila kita merasa bahwa diri kita ,.auig di goda oleh
syaian maka bersegeralah rnengucapka, kalimat isti,azat: a,uzubillah
Tlnasy setan ar rajim. Ucapkanlah kalimat ini walaupun kita berada
dalam kondisi shalat, atau sedang membaca Arq,ran atau dalam
aktivitas ibadah apapun.

Me,gucapkan kalimat ini tidak berarti bahwa kita keruar dari aturan
ibadah yang sedang kita lakukan atau mernbatalkan ibadah tersebut. bila
kita selalu dan membiasakan mengucapkan kalimat ini maka setan akan
putus asa menghadapi diri kita dan akan menjauh dari kita. dengan
kalirnat isti'azah maka setan akan mengenal kita sebagai hamba Allah
yang kuat, keras, tegas yang semuanya ini merupakan"pemberian dari
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Allah.

-lrl, e; g'il sestmgguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui. Bahwa tidak ada satu hal yang tidak diketahui dan di
dengar oleh Allah, bahkan Allah mendengar dan mengetahui segala was
was yang di hembuskan oleh setan.***

(QS Fushsilat [41]:37)

{; A'\r1+::,7'pg,' ":" <,G 3r.;\i5 3if $; n,
tt <r:; trjy_;,: a^ 454Lq\;1Tffi 4_

Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah rnalam, siang,
matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan

janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah
Yang menciptakanrrya, jika kamu hanya kepada-Nya sajo

menyembah.

u.u-ti g^ 1 s eb agi an clari t an da-tan cla kekttas aan- Ny a. Huruf "min,,di
sini berfungsi sebagai tab'idh ( mencakup sebagian makna) yang
maksudnya adalah bahu,a ini adalah sebagian tanda tanda kekuasaan
Allah di alam semesta. tanda tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini
sangat banyak tidak pernah berakhir, dan tanda tanda kekuasaan Allah
ini merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan dalam penciptaannya
yang semuanya menunjukkan kepada kekuasaan Allah dan indahnya
penciptaanNya.

](1J1J Jj"JJl malam, sictng. Keduanya ini merupakan salah satu dari

tanda tanda kekuasaan Allah di alam ini. malam dan siang keduanya
merupakan perjalanan hari dan bagian dari perjalanan waktu yang sama

sarna kita ketahui. firman Allah: 6-- 
f"i awl JU & n.6J! ta;* yang

Allah menimpakan angin itu kepada mereka selamo tujuh malam dan
delapan hari terus menerus.(QS al-HAqqah 169l: 7)

Tanda tanda kekuasaan Allah yang disebutkan di sini yaitu: 6ift
';;it1 ;3\ ")qt malam, siang, matahari clan bulan. Mengambil
posisi yang luas dalam bahtera risalah danjuga dalam akidah.

dalam kisah nabi ibrahim saat ia mencari kebenaran disambarkan
dengan indah oleh Alquran:
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Ketikct malam telah menjadi gelap, dia ntelihat sebuah bintang
(lalu) dia berkata: "lnilah Tuhanku" Tetapi tatkala bintang itu
tenggelant dia berkata; "Saya tidak suka kepada yang tenggelam".

Kemudian tatkalo dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilalt
Tuhanku". Tetapi setelah bulan ittr terbenam dia berkato:
"Sesungguhnya jika Tuhanktt tidak ntemberi petunjuk kepadaktt,

pastilah aku termasttk orang-orang yang sesat ".

Kemttdian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkota; "lnilah
Tuhanku, irti yang lebih besar", maka tatkala matahari itu telalt
terbenam, clia berkata. "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepos diri
dari apa yang kamu persekutukar? (QS al-An'am 16]76-78)

Matahari dan bulan berkaitan erat dengan siang dan malam dan
keduanya merupakan pengantar dari sisi akidah. keduanya merupakan
bagian dari petunjuk iman yang sebelumnya diragukan oleh masyarakat
Arab.

Hal lain yang menjadi kandungan makna ayat adalah bahwa
keterangan redaksi ayat ini penuh dengan penjelasan yang sifatnya
sangat terperinci. ini dapat dilihat dari di dahulukannya keterangan
malam yang kemudian di ikuti dengan siang dan kemudian di lanjutkan
dengan matahari dan kemudian baru bulan. Seharusnya kalau mengikuti
kesusuaian maka seharusnya runtutan ayat adalah di dahulukan
menyebutkan bulan untuk malam dan matahari untuk menyesuaikan
dengan keterangan siang yang datang selanjutnya. namun ternl,ata tidak
karena memang ada kandungan makna yang begitu halus dan mendalam
serta penuh dengan hikmah di dalam ayat ini.

Allah terlebih dahuiu menjelaskan hal yang paling penting dalam
pergerakan hidup. malam di jadikan sebagai masa untuk berehat dan
siang untuk melakukan aktivitas. Allah menjadikan manusia untuk
mejadi pemakmur bumi dan tampil menjadi orang orang yang bekerja
keras dalam kehiduoan mereka, oleh sebab itu misi memakmurkan bumi
tidak akan bisa terwujud kecuali dengan gerak dan gerak akan
membutuhkan dua masa yang masa tenang dan masa beraktivitas.

Di dahulukannya penyebutan malam dalam ayat ini untuk memberi
pemahaman bahwa kita manusia tidak akan mampu untuk membarikan
hasil aktivitas yang terbaik bila kita tidak beristirahat dengan baik dan
cukup. jadi seakan akan berehat yang lebih dahlu dan menadi dasar
terwujudnya amal dan akticitas. begitu juga dengan di dahulukannya
matahari dari bulan karena matahari lebih besar dan penting di mana
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setiap pelanet dan bintang mengambil cahaya dari matahari.
Mungking muncul pertanyaan: kalau begitu mana yang lebih dahulu

diciptakan.., apakah malam lebih dahulu ataukah siang..? Allah melalui
kalamnya memberikan jawaban yang tegas dan jelas tentang ha1 ini
dengan keteranganNya:

r;\x" * e Jst ,+1, &r- J*IJ1 \: -&\ 3rlrj ci 4 #. ]*lXlr I
tidaklah mttngkin bagi matahari mendapatkan bulan clan malampun
tidak dapat mendahultti .siang. masing-masing beredctr pada garis
edarnyct. (QS Yasin [36.]: 40)

Tidak ada yang lebih dahulu diciptakan dari yang lain karena
keduanya diciptakan secara bersama sama oleh Allah.***

(QS Fushsilat [4U: 38)
ti<)--4 Iv-4 1i,,i:it,2 1.(.(,4 o-**)_$,_; -Vg JJ le bru9=fl*,\ 55

i. @ ;iiJ,t\ #J ,eG J)r,
Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang
di :;isi Ttrhanmu bertasbih kepada-|Vya di rnolam clcm siang hari,

s eda ng me reka ti do k.j e t n u-j emt t.

t/j.*t a$ iika mereka meny,ombongkan tliri, maksudnya adalah

sombong ,rt,,i tidak taat kepada Allah baik terhadap perintah maupun
terhadap laranganNya sebagaimana salah salah satunya yang sudah

dijelaskan dalam keterangan ayat sebelumnya -&_\) {*r_ ryli.:; I
"fu t'I, + r;i|-r1 jcmganlah ber.srtjucl kepacla matcthari clctn

janganlah (ptrla) kepada bttlan, tetapi berstjttdlah kepada Allah Yang
menciptakannya. Adapun bersikap sombong di sini menunjukkan
ketidak yakinan terhadap perintah dan larangan Allah kerena mereka
menyembah matahari dan bersujud kepada bulan sebagai sebuah sikap
ibadah. Ibadah itu sendiri sebenarnya adalah ketaatan seorang hamba
kepada yang di sembahnya sedangkan matahari dan bulan keduanya
tidak memiliki perintah ataupun larangan.

Jelas sekali bahwa tunduk dan beribadah kepada keduanya
merupakan suatu hal yang salah dan bahkan menunjukkan kepada
kebodohan siapapun yang menyembahnya dan sekaligus menegaskan
adanya kedustaan terhadap prilaku ibadah seperli ini. Semua ini
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berangkat dari hakikat bahwa keduanya (matahari dan bulan) adalah
makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah memberikan perintah,
larangan ataupun taklif (penugasan) dan juga tidak pemah memberikan
penghargaan dan juga sanksi apapun.

Jadi sekali lagi bahwa sikap ibadah di sini adalah saiah dan batil.
Salah satu gambaran kesalahan seperti ini digambarkan oleh Alquran
dalam bentuk pemyataan yang disampaikan oleh orang musyrik dan

kafir: J] il.lr tl. ui"A ll e* u Mereka berkatcr; "Kami tidak

menyembah mereka melainkan supaya ntereka mendekatkan kami
kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. " (QS az-Ztrmar [35]: 3)

Pernyataan mereka di sini bahwa prilaku mereka ini mereka anggap
sebagai ibadah adalah suatu kedustaan. ini dibuktikan dengan fakta
bahwa bila terjadi bencana atau keburukan temyata mereka tidak pemah
meminta perlindungan kepada matahari dan bulan atau sesembahan
mereka, bahkan ternyata mereka berlindung kepada Allah sebagaimana

firman Allah: ltJ-1'ly t+i;u"y P 4t e p:t '{*" \s\.1 apabila kantu

ditimpa bahava di lautan, niscaya hilanglah siapo yang kamu seru
kecttctli Dia. (QS al-Isra' 117):67)

Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di
,si,si Tuhanrnu bertasbih kepada-ll,va di malam dan siang hari, ,sedang

mereko tidak jemu-jemu. Ayat pembahasan kita ini juga memberikan
penerangan bahwa Allah tidak membutuhkan ketaatan mereka ini yang
bersikap sombong dan juga ibadah mereka. Allah memiliki malaikat
yang mulia yang tidak pernah berbuat maksiat kepadanya, mereka para
rnalaikat ini selalu ber-tasbh memuji Allah baik siang maupun rnalam
dan bahkan hanya ini sajalah kerja mereka dan tidak melakukan hal lain
bahkan makan, minum atau buang hajat. para malaikat ini tidak perrah
merasa letih dan lelah dalam bertasbih, tidak pernah mulut mereka
berhenti mengucapkan pujian dan peanggungan terhadap Allah.

'cf') y 3-iO ,naka mereka (malaikat) yang tli sisi Tuhanmtt. Yang

dimaksud dengan 'inda/di sisi di sini bukanlan menunjukkan tempat,
akan tetapi menunjukkan kedudukan malaikat yang mulia dan tinggi dan
penuh dengan kemuliaan. Yang palin-E penting untuk kita paham dari
redaksi ini bahwa para malaikat ini tidak berada pada satu tempat dan
juga tidak duduk bersama dengan Allah sehingga mampu melihat Allah.
Para malaikat ini sama seperli kita, tidak bisa melihat Allah, karena
Allah bersifat gaib dan juga karena A1lah sendiri Mahasuci dari tempat,
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ruang dan waktu karena semuanya ini adalah penciptaan dari Allah. Hal
ini dipertegas oleh keterangan lirman Allah: t 'fJ3 $ l\ q;i a-,-:
osf clan Kami lebih dekat kepaclanya daripatla kamu. Tetapi kamu
tidak melihar. (QS al-Waqi'ah [58]: 8{)x**

(QS Fushsilat [41]: 39)

a5 Jj;\:Aiq56j\f,\i'^:*,ji;*i ;j -ft .*.\; u,j
1* rn ,f g ,!:t-7;;rGT\IJJ:l-$i'oL_

Sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya bahwa kamu
melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami tttrunkan air
di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan
Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati;

sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatLt.

Alur ayat Alquran yang mulia ini masih mencoba menggiring kita
kepada ?yat ayat kauniyah (ayat tentang alam semesta) yang
menggarnbarkan tentang kekuasaan sang maha pencipta Allah Swt.

s.t-t* ,.rs sebagian dari tanrla-tanda (kekuasaan) -Nyo. ;r di sini
menunjukkan makna tab'idh/sebagian yang maksudnya adalah sebagian
dari tanda tanda kekuasaan Allah . o:ti-t, maksudnya adlaah tanda tanda
alam yang menunjukkan kekuasaa, attuh yang sangat menakjubkan dan
sekaligus menj el askan kehebatan penciptanya.

;i.i6 iJ)l c; et31 bahw*a kamtt melihat bumi itu kering, maksudnya
adalah bumi (tanah) yang tenang dan kokoh tanpa ada tanaman
diatasnya. Tentu saja bumi ltanah diciptakan untuk menjadi tanah bagi
tanaman, jadi bila ada tanah atau bumi yang gersang tanpa tanaman
sekakan akan suasana tanah ini sedang sedih, diam, terpaku dan tenang
tanpa diramaikan oleh beragama tumbuhan dan tanaman di atasnya.
kaiau boleh di kiaskan, kondisi dan suasananya sama seperli ,.orung
wanita yang tidak memiliki anak

u.11 o$t 'air rgi; tdli tig Kami turunkan air cri atasnya, niscaya

ia bergerak dan subur. bFr maksudnya adalah bergerak, dan Ut)
bertambah dan berkembang. Kita bisa melihat sebutir benih yang kering
dan keras jika kemudian terkena air akan bertambah besarnya dan
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kemudian tumbuh berkembang yang akhimya akan mengeluarkan
tanaman yang beragam dan begitu indah.

,o}i ait L1 S"ru,rggtthnya Tuhan Yang menghiclupkctnnya, bahwa

tuhan yang menciptakan,menjadikan, dan kemudian merubah kondisi
bumi ang gersang tanpa tanaman ini menjadi bumi yang hijau dan

memukau pastilah ;rJr 
"-.J 

tentu clapat mengltidupkan yang ntati;.

Hendaklah ayat ini dijadikan sebagai pengetahuan dan argumen yang
mernperkokoh pemahaman kita akan keberadaan hari berbangkit.
sebagaimana Allah tidak sulit untuk menghidupkan bumi yang gersang
dan tandus, maka Allah juga tentu tidak sulit untuk membangkitkan
manusia nanti pada hari kiamat.

J": i€ |f * 'il sesunggtthnya Dio Mahaktrasa atas segala

sesltatu. Maksud kuasa di sini adalah kekuasaan mutlak dan tidak ada
yang mampu melemahkan Allah.***

(QS Fushsilat [41]: 40)

; i7 ,-vi eeY,CW;rTJaA;e6r4rli 3L

1A, U;'r'L:, q fry:rq C' jtit'{;$i ;;q\; -,X

S e s tu't g gu h 11 y a o r a n g - o r a n g ), a n g nt e n g i n gk a r i a 1t a t - a,,- a t K a m i,

mereka tidak tersembunyi dari Kami. Maka apakah orang-orang

1,ctng dilemparkan ke dalant nerako lebih baik ataukah orang-
orang ))ang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat?

Perbtratlah apa.yang kamtt kehendaki; sesungguhny-a Dia Maha

Melihat 0p0 yang kamu kerjakan.

tt:$ orang-orang yang mengingkari, maksudnya adalah berpindah

dari berpegang kepada kebenaran dan sikap konsisten kepada kebatilan
yang mereka lihat dan yakini sebagai suatu kebenaran. bisa juga
maknanya: merobah ayat ayat Allah sesuai dengan keinginan dan hawa
nafsu mereka, atau dalam makna lain bahwa mereka ini
menyembunyikan makna yang tidak mereka inginkan dan hanya
menampilkan ayat ayat ala:u makna ayat secara serampangan. mereka
mereka inilah yang dalam kehidupan selalu berusaha menyembunyikan
kebenaran untuk memenuhi ambisi hawa nafsu dan kekufuran mereka.
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Bentuk lain dari sikap irhad (ingkar) terhadap ayat ayatAlrah adalahdengan membuat pe.mahaman v*g meragukan terhadap sifat-sifatAllah' contohnya aclarah seperti .iatittun ying maha Na.ra.ngu. yungsamakan dengan kemampuan mendengar rnanusia. tertu,ya pemahamanseperti ini salah karena bertentanga, 
-d.rgu,, irail;;;;;g regas dari

Allah sendiri dalam Alquran: r,;jr i;.Jr 
.$j;A 

^U? o; riiak acla
sesucttltptttl lot1g . '\.erupo tlengan Dia, clan Dia-tah yang MohaMenclengar lagi Mahct Melihat. fqS asy_Syurd l42l: ll)Peml,ataan rnerS\1 lainnya yang- meragukan seperti penyamaanantara sihir dan rnukjizat dalalr kisah antara nabi musa dan Firaun.Allah sendiri sudarr me,gintbrmasikan tentang hakikat dari keduanya(sihir dan mukf izat) {1lam Alquran dan bahkan dengan re-qasmenyatakan sihir sebagai rrar yang ierlarang dan merupakan perbuatansetan. Tidak hanya tuduhan terhaJap nabi rirusa yung ..rur.ukan sihir,tapi mereka merontarkan tuduhan yang sama kepada nabi muhamrnadSaw.

Syeikh Mutawalli Sya,rawi ketika menrbantah tuduhan inimernberikan jarvaban yang cukup rasional dan tidak surit u,tuk diterimayaitu:bahwa jika memang bentur muhammad itu adalah fenyihir makatentu ia tidak periu bersusah payah rnenanggung pe,deritaan dari sikapingkar dan keras dari kaumnyu, .ut rp deng;n i""ryilr" -"reka. makamereka pasti aka, menerima segara dakwah yang airu-fu,.unryo.,,
Masih banyak contoh rain dari sikap ingkai -.."ko terhadap ayatayat Allah seperli pemyataan mereka bahwa rasur aaalah orang gila,Alquran hanyalah 

. kumpuran sya'ir br-rkan perkataan tuhan.mengucapkan salam bukan dengan salcrnt 'alaikuntiupi ronr- 
";;;;,';;(.kebw'ukan bagi kamu). Bahkai sarah sarah satu sikai-i;;i.r. merekayang sangat fbtal adalah dengan merubah merubah tur# Allah danmemperrnainkannya sebagaimana digarlbarkan oleh Allah cla,nketerangan ayat:

Yaitu orang-orong yahttcri, mereka ntertbah perkataan dari rcntpat-tempatnya. Mereka berkata; ,,Kanti 
menclengar,:, tntopi kr,ri ,faot *ountentu'tttirtya. (mereko ntengatakan pttra) ; ;'Dengart)h,, 

secrang kamttsebenarnva tidak rnendingar apa-apa (mereka ntengatakatt);"Raa'ina", dengan memLttar-nltttar ricra/tnya cran ntencercr ctgama. (esan-Nis6' ftl: a6)

* t'ttx" y rsur, g jr$ 
;"nt jt sesurgguhrya orattg-orotlg yatlg
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mengirtgkari a.yctt-a),at Kani, nrereka ticluli tersentltunyi clari Kumi.
Benar, mereka tidak akan dapat bersernbuuyi dari iimu Aiiah. Bahkan
ayat mengandung makna bahw.a Allah akan merlbefiahukan mereka
atas tindakan bumk vang rnereka rakukan dan sekaligus mengungumkan
hukuman buat mereka.

o'"ir ,r- L-orr j! ,y Lt .f -,[J' -l ,at-;*li .Voka ,rpukalt ot.trttg-ot,trrtg

1'ttng clilentpat'kan ke clulcun nerakct tebih baik atctLlccth or(tng-or.ilg
);ctng clctlnrtg dengan amat't sentct.ra Ttacla hctri kiantctt2 Ini aclalah rcdaksi
dalam bentuk peftanyaan yang sudah di ketahur dengan jelas
jawabannya. melalur ayat ini A[ah rnernberikan p.rturyuun kepada
hambanya dan Allah mengetahui dengan jawaban hambanya adarah
sebagaimana yang Ia in_einkan. Seakan akan melalui ayat ini Allah insin
mengatakan: hendaklah kamu tetap bersemangat uniuk melaksanakan
keingrnan dan perintahKu. dan hendaklah kamr_i berhati hati bila
melakukan hai yang tidak Kureclhai. Bila ini karnu lakukan rnaka
ketahuilah bahrva ini merupakan jaran aman dan malxpu
menyelamatkan kamu dari bahaya neraka.

Jadr s,ngguh sangat bodoh orang yang rnasih tetap ingkar kepada
Allah setclah ia mengetahui infonlasi ayat di atas. Keterangan lebih
terperinci dan tegas di gambarkan oleh Rasul daia,r hadisnya: pada irari
kiamat nanti seorang yang menjad,i ahli neraha akan dicelu[kan kedalam
apr neraka yang membara. Selanjutnya dia kemudian ditanya oleh
malaikat: "Apakah engkau masih merasakan kenikrnatan dunia?" Dia
berkata: "Tidak, demi Allah aku tidak lagi melihat dan rnerasakan
nikmat apapun." (HR Ibnu Majah)

. Dari keterangan ini apakah kita masih terobsesi clengan glamoumya
kehidupan dr.rnia dan tetap berambisi untuk rneraihnya *-uturr-pu, dengan
resiko nya adalah neraka? ataukah kita beralih perlatian untuk meraih
kenikrnatan yang jauh lebih baik di dalam surga waraupun hidup kita
jalani dengan perjuangan dan rasa rerah yang sifatnya sementara?

Yang jelas, walaupun kita dihadapkan dengan dua pilihan di atas,
jawabannya yang terbaik dan rasional sudah di dapatkan. Setiap orang
bebas untuk mengambil sikap yang ia inginkan, nu-rn tentunya orang
yang bijak akan memahami dengan baik penutup keterangan ayat
pernbahasan utama kita di atas yang menyatakan, ao!.;i f ,j;,
F ot[j: Perbtntlah opct t'at1g kantu kertencraki; sesmtggurtnycr Dict

Maha Melihat apa vang kamu kerjakatt. Balk da, buruk perbuatan tetap
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akan di lihat oleh Alah, di ketahui oreh Allah dan dibaras oleh Ailahsesuai dengan perbuatan tersebut. ***

(eS Fushs itat [4tl: 4t_42)

M r;f,'i @ r* gt,;iy, "i:EA flU
*ite&*:*b,ij)3.i6[,

Sesunggtthnya,orang_ot.ang yang mengingkari Alquran ketikaAlquran itu darang k"paii ,neieka, i*;;ir;;;l)i,:i ot o,celaka), dan sesunggyhnl,a Alquran itu aclalah tirrT yrrg mulia.Yang tidak data,ng kepaclanya (Alqttran) trOotiiorr'io'ik daridepan maupun rtart birakargny:o, yang diturunkan crari ruhanyang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji

,t1fs kufur di sini bennakna teftutup, yaitu tert,tup iman untuk
mengetahui keberadaan wajibul wujud (Alrah). Jadi sikap kufur itu akanmenutup iman yang sudah menjadi fitrah dalam oiri marusia.

Adapun kalimat i.'ru oi sini bermakna Alquran diturunkan dalam
hati Rasul saw sehagaimana ditegaskan dalam firman Arah: t,,i ;; s!
o-o,a Ls 69 !'t:t sesungguhtrya Kami-rah yang metturunkan Arquran,

dan sesungguhn-,-o Kami benar-benar memeriharcuya (eS ar-Hr.,r Ir5]:9) Berikut ini beberapa makna yang terkandung dalam kaia zikir:Pertanta, bermakna kitab suci yang Allah turunkan sebelumnya
sebagaimana keterangan firman Allah: o;_U, * n , tf ;i .pi ,ji,
maka bertanyalah 

l"rr.*^ orang yang 
_mempunyai pengetahuan jikakamy tidak mengetahui.(eS an_X-aht pf El: +:1

Kedua, bermakna kedudukan, p.iiruirt u, firman Allah Swt berikut:

'*J. tF.) i*: tttit ;t:)us ey *v 
^, 

,"r*riil), rchh Kami
berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan sertapengajaran bagi orang-orang ))ang bertakwa.(at$Aiya, pi], +S)

Ketiga, bermakna tasbih (pensucian). Firman Allah: ii;,i:::lr qj.c;l
ii,,k a\"e)r up1 yt f : c €1Ui -et1 F, e,r_d;jry ,r,a, T g;
J,* sesungguhnya setan itu bermaksttcr henclak menimbtrrkart
permusuhan dan kebencian di antara kamtt rantaran (meminunt)
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khamar dan berjudi itu, dan menghalcmgi kctmu dari mengingut Alluh
dan sembahyang; maka berhentilah kamtt (dari rnengerjakan pekerjaan
irrr.(QS al-MAidah [5]: 91)

Keempcrt, bermakna mengingat Al1ah dengan bersikap taat dan
Ailah akan mengingat hambanya yang berzikir dengan memberi
kebaiakan dan keampunan. Firman Allah: i'i'ti g:i'il karena ittt,
ingatlah kamu kepuda-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamtt (eS al-
Baqarah l2): 152)

if >4 'i11 ctan sesungguhnya Alqtrran itu aclalah kitab yang
mulia. Maksudnya adaiah bahu,a Alquran itu begitu berharga dan
mulia, tidak dapat dikalahkan, tidak ada yang lebih tinggi dari kalam
Allah, dan Alquran mampu mempengaruhi hati manusia sebagaimana
tergambar dalam pemyataan kafir quraisy mekkah saat itu: t,rll rri; I
t":fi|fui y t"J,tj o\*"jt syqng-orong ),ang ka/ir berkata; ,,Janganlah

kamu ruendengar dengan sungguh-sungguh akan Alquran ini datt
buatlah hiruk-pikuk terhadapryta, supayo kamu dapat mengarahkan
(mereka) (QS Fussilat gl] 26)

Kekhawatiran mereka ini berangkat dari fakta yang mereka rihat
bahwa orang orang yang mendengarkan Alquran hatinya akan tertarik,
jiwa mereka akan menjadi lembut, dan reaksi mereka akan menerima
keberadaan Alquran. Hal ini terjadi pada diri umar bin khatab yang
ketika mendengarkan lantunan ayat suci Alquran yang dibacakan oleh
adiknya maka hatinya yang saat itu sedang murka menjadi tenang,
jiwanya yang begitu ingkar dan keras menjadi lembut dan terpana dan
sejarah mencatat dengan indah bahwa yang terjadi seianjutnya adalah
umar menyatakan kelslamannya kepada Rasul Saw.

Inilah makna bahwa Alquran itu \* yung mampu mempengaruhi

dan membuat seseorang tersadar. Sekiranya seseorang mendahuiukan
bisikan kebenaran dari dalam hati kecilnya, melepaskan pikiran-pikiran
negatif dalam dirinya, maka ia akan mudah menerima kebenaran dan
kebaikan yang ditawarkan kepadanya. Rasui Saw sendiri menegaskan
tentang hal ini dengan keterangan sabdanya: Bahwo penentangan
terhadap agama hanya okan berbuah kepada kegagalan. (HR Bukhari)

Alquran juga memperk-uat penjelasan hadis di atas dengan
keterangan: y'r e * U S). ,t:t 

-JA 
6 Ailah sekati-kali tidak

menjadikan bagi .seseorang dua buah hati dalam rongganya. (eS al-
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Alzdb [33]: a)

";; 7 \: 4*- i i;-u+r +U \ yang tidak datang kepadanya
(Alquran) kebatilan baik dari depan maLtpun tlari berarcongnl,a,
maksudnya adalah bahwa kebatilan dan kesalahan tidak akan pemah di
jumpai pada Alquran. Beragam usaha yang dilakukan oleh para
orinetalis dan orang orang yang ingin menjatuhkan Islam, salah satunya
adalah dengan melontarkan tuduhan negatif seperli Alquran yang tidak
konsisten, redaksi Alquran yang saling bertentangan satu d"rgun
lainnya, keterangan Alquran yang bersifat masa lalu tidak ,ru.p,
mengikuti perkembangan zaman dan lain-lain.

Salah satu serangan mereka terhadap Alquran adalah keterangan
firman Allah: ii(lf d.il; o :*i.p fil;i ljui, il ctan.lurtgantah
kamu membtrnuh anak-anak kamu karetta taktrt kemiskinan. Kami akan
memberi rezki kepadantu clan kepada ntereka. (eS al-An'am [6]: 151)

Bandingkan dengan HUf: ej., e :l;i €* !st'1i rrilir l;
jangctnlah karuu membttntrh anak-anakmu korena takut kentiskinctn.
Kamilah rang okan memberi rezeki kepada rnereka dctn.jttgct kepadamu.
(QS al-IsrA' [17]: 3 1)

Para orientalis berpendapat bahwa pada kedua ayat ini hanyalah
pengulangan sehingga mereka mengeluarkan penyataan: kalau memang
Alquran itu sangat tinggi nilai balaghah dan sastranya, mengapa terjadi
pengulangan yang sebenarnya tidak diperlukan?

Saya menjawab: "Pernyataan mereka ini berangkat riari ketidak
pahaman mereka terhadap bahasa Arab. Di samping itu kalau mereka
memperhatikan kedua ayat di atas sebenamya ada alur cerita yang
berbeda antara ayat satu dengan lainnya sehingga nampak bahwa ticlak
ada pengulangan dari kedua ayat tersebut di atas.,,

Firman Allah pada surat al-An'am [6]: 151 menggambarkan tentang
kondisi kefakiran yang sudah ada sehingga untuk memenuhi kebutuhan
dirinya sendiri seseorang sudah merasa sangat sulit di tambah lagi untuk
memenuhi kebutuhan anak istrinya. Inilah alasan mengapa di
penghujung ayat Allah mengarakan, $lt: *;; ';ii Kami akan
mernberi rezki kepaclamu dan kepada ntereko.

Adapun keterangan ayat dalam surat A1-Isr6, [17]: 31 Allah
meredaksikannya dengan keterangan: ri>f"1 4; khuatir juttth ntiskin,
yang maksudnya adalah bahwa sebenamya mereka belum miskin dan
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susah, namun karena mendapatkan anak membuat mereka merasa takut
jatuh miskin. Untuk itulah Allah kemudian menenangkan rasa

kekhuatiran ini dengan penegasan: e(f; d"1; ;7- Kanilah yang akan

mentberi rezki kepada mereka dan juga kepodamu. Dari keterangan ini,
akan semakin tarnpak jelas bahwa setiap ayat dari kedua ayat di atas
memiliki ketinggian bahasa masing masing tanpa ada pengulangan yang
malnpu menjadi celah tuduhan bahwa Alquran itu bukan yang terbaik
sastra dan bahasanya.

Contoh lain tentang tuduhan mereka kepada Alquran adalah
kesamaan keterangan ayat yang terdapat dalam surat AlBaqarah 48 dan
123. mari kita perhatikan kedua ayat tersebut berikut ini:

l, Ji; 9 ra'i\) atti;, q J-L- \) * ,-rai"C p 4f .l tSgtgtr,

csfi" $ jagatah clirimtt clari ('azctb) hari (kicrmat, yotlg pada hari itLL)

seseorcmg tidak dapat membela orang lain, yvalou sedikitpun; dan
(begitu pula) tidak diterirna sya.fo'at dan tebusan dcu.ipadanta, dan
tidaklah mereka okan ditolors. (QS al-Baqarah [2]: a8)

ii )l LA +* :r )r g #i :; t* ,,'c '"-, 4f \ 6i t-*r:

c:-#" takutlah komu kepatla suattt hari cli wakttr seseorang tirtak clapat

nrenggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu
tebu,san clctripadary,a dan tidok akan memberi mant'a'ttt sestratu sy(rtt'at
kepctdanya dan tidak (pula) mereka akan ditololrg. (QS ai-Baqarah [2]:
I 23)

Kedua ayat di atas berbcara tentang dua nafs (dLra jiw.a) yaitu jiwa
yang mampu menolong dan jiwa yang di tolong. Jiwa yang di tolong
akan mengakui dirinya yang penuh dengan dosa sehingga membuat
pemyataan: "Tegakkanlah keadilan dan tinggalkan saya". Namun ada
yang lebih baik dari sekedar penegakan keadilan pada hari kiamat ini
yaitu keberadaan syafaat yang mampu menyelamatkan dan menolong.

Adapun jiwa yang menolong adalah jiwa yang mampu rnemberikan
syafa'at sehingga saat ia befiemu dengan Allah ia akan meminta izin:
"Wahai tuhanku tolong berikan iztn agar aku bisa menolong si fulan.

Dari pemaparan kedua kandungan ayat di atas semakin tampak jelas
bagi kita bahwa tidak ada kontradiksi, tidak ada pengulangan terhadap
kedua ayat di atas, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa kedua ayat
tersebut memiliki kandungan balaghah masing-masing.
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y * ,y *-p yons diturunkan dari Ttrhan yang Maha Bijaksana

lagi Maha Terpuji. *- * diambil dari timbangan fa,it yang
merupakan bentuk shighat mubaloghaft (superlatif) dari kata hikmalt
dan hamd. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada ternpatnya yang
sesuai, sedangkan hamd bermakna bahwa yang Mahatinggiielaiu alp*:,
atas setiap perbuatanNya, atas setiap putusanNya, atas seliap kadar yang
ditetapkannya dan pujian kepada Alrah baik di awal *urpu di akhir
sebagaimanayatg selalu kita baca daram awal surat alfatihah: *il :rjr

"ld, 
"q1 Segala puji bagi Atlah, Tuhan sentesta alam.

"rk; yo"s cliturunkan,ketika kita membaca redaksi ayar inimaka kita
akan langsung merasakan bahwa ini diturunkan dari yang maha Tinggi.
dengan demikian tanpa memandang apa yang di turunkan, walaupun itu
berasal dari material dan unsur bumi, tetap kita akan merasakan bahwa
ini semuanya diturunkan dari yang maha tinggi. pemahaman
digambarkan oleh Allah dalam keterangan firman-Nya: a a.t,Jt rlli1

./U.|, gt J :t J* J,r Kami ciptakan besi yang padanya terdapat lrektrutan

1'ang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. (eS al-Hadid [55]: 25)
Dari redaksi alit ai sini membuat kita memahami dan merasakan
bahwa walaupun yang diturunkan adalah besi yang berasal dari materi
bumi, bagian dari tanah, namun yang menumnkan itu adalah Allah yang
Mahatinggi.

Selanjutnya Allah kemudian menghibur dan memperkuat keyakinan
Rasul Saw bahwa kesulitan dan tanrangan dakwah lang dihaiapinya
dari orang orang musyrik tidak akan memberikan pengaruh apa apa.
Firman Allah.***

(QS Fushsilat [41]: 43)
,-1 /.i/ a.e . n- a.r z ,/ . I // , /l)i i5:,yW c ,$)J*-s [ {;u 3d_y

"a\ ,( 1( )z-'2.-'! 4);Ws;s $..
Tidaklah ada yang dikatakan (oleh orang-orang kafir) kepaclamu
itu selain apa vang sesungguhnya telah clikatakan kepadi rasttl-
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rasul sebelum kamu. sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar

mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih'

Melalui ayat ini tampak gambaran seakan akan Allah ingin

mengatakan kepada nabi Muhammad: wahai muhammad, engkau

adalah pemimpin para Rasul, para rasul sebelum kamu pernah disakiti'
jika di ukur berdasarkan posisi dan kedudukan, maka tentu perlakuan

kaum mu yang negatif seharusnya jauh lebih berat bahkan berlipat

ganda di bandingkan dengan perlakukan yang diterima oleh para rasul

sebelum mu. namun apa yang engkau alami sekaran ini hanyalah sikap

dan penzaliman yang sama kadamya dengan apa yang telah dirasakan

oleh para rasul terdahulu. jadi wahai muhammad engkau adalah salah

satu dari paru rasul ini, bergembiralah dengan beritam gembira

pertolongan dari Allah kepada para rasulNya sebagaimana dijanjikan

Allah dalam firmanNya:

clr;jr e u.r.e ;;111i;:l,i.an, r# iilfoyp, uiq t '.** A)
sestutggtthtrya telah tetap janii Kami kepada hamba-hamba Kami ltang
n enliit raittl, (yaint) sesungguhryta ntereka itulah yang pasti mendapat

pertolongan. sesungglthnl;a tentara Kami itulah ltang pasti menang'

3I J,ii 6 Ticlaklah ada yartg dikatalcan (oleh orang-orang kaJil

kepcrdamu. Bisa juga bermakna ucapan dan tuduhan yang dilontarkan

oleh para musuh dan Penentang mu.
-etl 'q ,Y). E ii r" lt selain apo )'ong sestmgguhnya telah

tlikatakan kepada rctsul-rastl sebelum kamu. Maksudnya adalah

janganlah engkau bersedih wahai Muhammad karena ini semua adalah

sunnatullah terhadap para ahli dakwah dan pengemban risalah, jadi

janganlah terlalu mempersulit dirimu dan jangan mencoba menanggung

beban dakwah yang diluar kemampuan dirimu.
Rasul memang sangat berambisi sekali mengharapkan setiap olang

mau mengikuti ajaran dakwah yang disampaikannya. Rasul juga sangat

menginginkan setiap orang merasakan manisnya iman dan berdekatan

dengunAttah sebagaimana yang diraskannya, oleh sebab itulah ambisi

dan keinginannya yang besar ini akhirnya membuat dirin-va melasa

sangat kecewa dengan sikap masyarakatnya saat itu yang malah

menentang uluran kebaikan yang di tawarkannya yang kemudian

kekecewaan ini tergambar dalam keterangan fitman Allah:

rl;i erejr i* ty':i ! ,-r1 nolrirr lre'e},,jlUU SIIJ maka(apakah)
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bctrctngkali kamn akan metnbttntth clirimu lcarena berseclih hati se,udttlt
ntereka berpaling, selriranvu mereka titlak berintan kepado ketercmgau
ini (Alquratr.(QS al-Kahfi [18]: 6)

d.i 
=Y 

tlt :ry s,.'j..-t c\ r"r,ugguhn..va T,hcu.t kuttru berc,.-benar.
ntentpttnyIi otllp,tn(tn dan hukumon t,ang petlih. Coba perhatikan secara
lebih baik keterangan redaksi i,i yarg saya namakan dengan kalimat
politik atau yang di istilahkan oreh puiu .,iun u kita dengan tcu.ghib tt:ct
torhib (motivasi dan ancaman). Meralui ayat ini Alrah menampilkan
sikapNya yang tetap membiarkan eksrstensi orang o.ong yang
memrisuhi Rasul Sau, dan terus menyadarkan mereka cl-engan tr.rugu,,
cara dan gaya bahasa ajakan yan,e di sesuaikan denganiondisi dan
situasi- artinva siapapun yang menarnpilkan sikap pe#usuhan ini dan
kemudia, mau sadar dau kernbari kepada kebe,raian, -ut u fin,.-, taubat
terbuka seluas luasnya dan Ailah akan selaiu bersikap penja,-,pun danpenyayang. sebaliknya. siapapun yang tetap dengu,r konctisi
permusuhannya maka hendaklah ia menyaciari dengan baikiahrva Alrah
adalah tuhan yang Maha keras siksa dan pembalurinNyr.

Dari redaksi di atas kita juga bisa meiihat bahwa Alrah lebih
rnendahulukan pen-vebutan sifatnya yang maha pengampun clan pemaar
dari sifatNya yang maha pernbaras dan perght,k,m. iebih inclah dan
menarik lagi bahwa Allah menyatakan bahwa siapapun yang yang rnau
bern'ian dan memperbaiki keimanannya, maka Aiah akan ,iergar,puni
dosa dosany-a. menambah kebaikan mereka crengan cara urengganti
catatan kejahatan dengan kebaikan sebagai gambaran kemuliaan da*
keutamaan dariNya. Sungguh indah s&ari keterangan redaksi iri,
dimana seakan akan Alrah terus bersikap runak kepad"a manusia, terus
menyayangi mereka dan tidak pernah rnengharapkan imbaran apapun
dari kesadaran mereka terhadap kebenaran.

Sejarah nrencatat dengan sangat inclah dan daram torehan tinta emas
bahwa kesernpatan ),'ang terus <ii berikan oreh Ariah i,i me,ampilka,
para pejuang Islam sejati yang benar benar mencintai Allah dan
agamanya walaupun sebelumnya mereka adalah penentang Rasul Saw
yang paling keras. Sebut saja nama umar bin Krraiab, HanrTah, Ikimarrbin abu Jahal dan lain rain di muliakan clalam sejarah perlaranan
Islam. * x *
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(QS Fushsilat [41]: 44)

;3'3:;J'!3\;*,:L_(, J);iij tjtl f$r 6g;ei5
5t ;g;',r, e 1Hi* Cir'E;65 --s|i'F(' A;r-

* p* u:61\i3r5-J ,1J I e'\:::? , - z. f/

jikatau Kami.jctdikan Alqtn.att itu sttcrtLt bac'aan dalam seluitt

bcrltasct Arob tentulal't tnereka mengotakan; "Mengapa tidak

clijelaskan ayat-av-atn1'o? "' Apalcah (potut AIc1ttran) daIam bahascr

ctsirtg, setlung h.cLsul adaloh orong) Arab'/ Katakanlah: "Alqurctn

inr adalah petuniLtk tlcn pennwctr bagi or(tng-orang vctng

beritrtan. orang-or0t1g -ygt1g ticlttk berintun prttlo lelingo merekn

ucla ,suntbatun, sedang Alquron itu srtatLt kegelapan bugi mereka.

Merekct ittr crclctlah ('seperti) orang-.or(tng ):tutg clipcmggil dari

tetnpat tot1g.iuuh."

;& "j't jikalau Kumi meniadiliannto. Maksudnya adalah Alquran'

ta:;i .ss1,,in ltcthttscL Arab. Yaitu dengan bahasa seiain arab seperti

bahasa inggris, perancis. indonesia dan bahasa lainnya.

ir;r, Lji"j l-j ,rf6 merekct mengcttakctn; "Mengctpa tidck dijelaskcut

olot-at,cttnya,2 " Maksudnya mereka akan mengatakan mengapa tidak di

jelaskan dalam bahasa Arab..? ini dikarenakan kitab taurat ditrunkan

dalan.r bahasa ibrani, yaitu bahasa nabi Musa sehingga sudah sangat

pantas bila AlqLrran diturunkan dalan, bahasa arab karena ia rnerupakan

bahasa Nabi Muhammad Saw'.

Al1ah menjelaskan fungsi dan kedudukan Alquran dengan keterang-

an lanjutann vu, ?, ngrir, ; J-nI ) .,.Jrt ;\il).5G r9;r' iil ;a 
"p

Katakanlolt; "AlErrun itu adolah petunjLLk dan penatvar bagi ot'Ltttg-

orLng yang berinlan. orang-orang yang tidak beriman pada telingcr

mereka adu surnbalar,. Maksudnya adalah bahwa orang orang yang

tidak beriman dengan Alquran sebenarnya telinga mereka ada sr:mbatan

sehingga mereka tidak akan mampu mendengar dengan pendengaran

yang bermanfaat. Akhimya dari kondisi mereka ini akan menampilkan

mereka dengan suatu keadaan yang digambarkan oleh Alquran dengan

;,t'$'9.j seclang Alquran itu sttotu kegelctpcut bagi mereko' Yaitu

tF'

807



Tepsm Sy.A.'RAwIJrn It

seakan mereka tidak mampu melihat kebenaran Alquran, selalu dalam

kondisi membingungkan dan tidak akan pemah mengetahui arah yang

harus di laluinya.
Dari keterangan ayat di atas kita mendapatkan pemahaman baru

bahwa walaupun Alquran itu satu saja tapi memiliki reaksi yang

beragam di sesuaikan dengan niat orang yang menghadapinya. bila yang

mendengar Alquran adalah orang yang mendalam kesadarannya dan

memiliki jiwa yang bersih dan terkosentrasi, maka Alquran akan

menjadi hidayah dan obat bagi dirinya. Sebaliknya bila yang mendengar

adalah orang orang yang berjiwa sombong dan angkuh serta

merendahkan agama maka Alquran itu bagaikan kegelapan baginya.

tentu kita tahu bahwa orang yang berada dalam kegelapan tidak akan

pernah mengatuhi arah yang harus di laluinya.

y )6; 
'q'J\t\i-'eti1i lrtereka ittr adalcth (seperti) ot"ang-orang

vang dipanggil dari tempat vang jauh. Hal ini terjadi karena mereka

mendengar tapi tidak terpengaruh sehingga seakan akan mereka hanya

sekedar mendengar gaungan suara panggilan yang tidak jelas sehingga

tidak akan memperhatikannya panggilan tersebut.***

(QS Fushsilat [41]: 45)

>zz7 )), z /-z'.i z.j

e ai.- 
^ 
+1vi"*,1fitt 6il ;;,t4\;;i;

#49vdel;';6.";tA;
Sestmgguhnya telah Kami berikan kepada Musa Taurat laltr

diperselisihkan tentang Taurat itu. Kalau tidak ada keputusan

yang telah terdahulu dari Tuhanmu, tentulah orang-orang kafir
itu sudah dibinasakan. sesungguhnya mereka terhadap Alquran

benar-benar dalam keragu-raguan yang membingungkan.

Menarik kalau kita perhatikan ayat di atas karena kita dibawa

kepada pemaparan kisah tentang rasul saw dari satu sisi dan kisah nabi

Musa dari sisi yang lain yang benang merah (kaitan antara kisah

keduanya) terdapat kandungan redaksi '&",t ,r). Eii '; it enlq 6

Tidaklah ada yang dikatakan (oleh orang-orang kafir) kepadamu itu

selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul

sebelum kamu (QS Fushshilat l41l: a3)
Nah nabi musa termasuk salah satu dari para rasul yang diutus Allah
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yang banyak menghadapi tantangan dan kesulitan dari kaumnya dalam
menyampaikan dakwah. Jadi pemaparan kisahnya di sini berlujuan
untuk menghibur Rasul Saw agar tetap bersemangat dan tidak merasa
sendiri dalam menghadapi tantangan dakwah.

*4t ;i rlrr".tal kitab yang diberikan kepada nabi Musa adalah

taurat, yang kemudian di sikapi oleh kaumnya dengan *'..alj/te tatu
diperselisihkan. Yaitu mereka menjadikan taurat sebagai mediu untuk
saling berselisih dengan cara merubah isi kitab taurat, membuang /
melupakan sebagian isinya dan ada juga yang menulis kitab taurat
dengan cara dan gayanya sendiri dan kemudian menyatakan bahwa
"inilah kitab Allah".

& 'P 
'r;:) I "$; i* \'j3 Kalau ticlak ada keputusan yang

telah terdahulu dari ruhanmu, tentulah orang-orang kaJir itu suclah
dibinasakan Maksudnya adalah bahwa sudah ada contoh pada umat
terdahulu dimana Allah menjatuhkan hukuman terhadap mereka yang
mendustakan para rasul sepefti kaum 'ad, Tsamud, kaum nabi Nuh,
kaum nabi luth dan lain lain. namun bagi umat nabi Muhammad, Allah
tidak akan memperlakukan mereka yang ingkar sebagaimana yang di
lakukannNya terhadap umat terdahulu, namun hanya menangguhkan
hukuman di hari akhirat saja.

walaupun Allah sudah memberikan kelonggaran sepefti ini, namun
ironisnya adalah bahwa temyata sikap manusia marah seperti yang
digambarkan oleh keterangan redaksi ayat selanjutnya: +"-f b 3J3 .,j
sesungguhrrya mereka terhadap Alquran benar-bena, doio*' ket.agu-
raguan yang membingungkan, maksudnya adalah bahwa mereka para
oendusta dan pengingkar dakwah rasul ternyata tetap meragukan ajaran
dakwah sehingga mereka tetap menolak dan tetap berada dalam
kebingungan dan keraguan mereka. Keterangan redaksi diatas juga
memberikan informasi tentang keadaan mereka yang belum sampai ke
tingkatan ilmu pengetahuan atau taklid dan bahkan juga belum sampai
ke tingkatan bodoh sehingga posisi mereka berada di rapisan paling
bawah x**
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