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Kisah dibalik Terbitnya Nasehat 
(The History of these Speeches) 

 
Sangatlah menyenangkan menelusuri bagaimana dan kapan 

nasehat-nasehat ini hadir dalam wujud buku. Pada tahun 1971, saya 
bermigrasi ke Amerika Serikat untuk mendapatkan pekerjaan. Pada waktu 
itu, sangatlah sulit untuk mendapati satu atau dua buah masjid walaupun 
di kota-kota besarnya. Para mahasiswa Muslim biasanya mengerjakan 
shalat di ruang-ruang belajar di  Universitas dimana mereka menuntut ilmu. 
Adapun di masjid yang ada, pendidikan Islam yang diberikan tidak begitu 
berhasil. Sangat sulit di masa itu mendapatkan pengajar agama Islam 
yang berkemampuan memadai. Mereka yang fasih berbahasa Arab, lemah 
kemampuannya dalam perbendaharaan kata dan pengucapan bahasa 
Inggris, ataupun sebaliknya yang mahir berbahasa Inggris tidak menguasai 
bahasa Arab. Sebagian besar masjid yang ada tidak memiliki Imam. Dalam 
keadaan sedemikian ini masyarakat Muslim mencoba menawarkan 
pendidikan Islam dengan bantuan sukarela dari para anggotanya. 

Demikianlah cara saya menjalani 12 tahun pertama kehidupan saya 
di Amerika. Tingkat pendidikan Islam saya sangat terbatas dan keadaan 
saya pun tidak berbeda dengan seekor katak yang tinggal didalam sumur. 
Saya bersungguh-sungguh mencari seorang sarjana/ulama Islam yang 
dapat membantu pertumbuhan keislaman saya. Demi tercapainya tujuan 
ini, saya pun berpindah ke Los Angeles California. Direktur Masjid Wilayah 
Orange (Orange County) yang bernama Dr. Muzammil Siddiqui biasa 
mengajarkan tafsir ayat-ayat Al-Qur’an setiap hari Ahad. Saya pun 
memetik banyak manfaat dari belajar disini. Suatu hari saya 
menyampaikan kelemahan saya dibidang ilmu Fiqih (hukum Islam) kepada 
Dr. Muzammil Siddiqui, “Jika anda sangat berkenan untuk mengajarkan 
ilmu itu seminggu sekali, tentu akan banyak anggota masyarakat muslim 
yang bisa memetik manfaat dari pelajaran itu.” Sungguh amat beruntung 
beliau bersedia mengajarkan fiqih sekali dalam seminggu. Dan ini 
berlangsung selama dua tahun. Inilah yang membuahkan akal fikiran yang 
luas bagi saya, dan mengentaskan saya dari pendekatan-pendekatan 
tradisional yang dangkal dan kaku. Cakrawala berfikir sayapun menjadi 
lebih luas, sehingga saya lebih merdeka dalam pemikiran dan memberi 
saya sebuah wawasan untuk mendengarkan dan menerima saudara-
saudara Muslim yang berlatar belakang pendidikan pikiran yang berbeda. 

Pada tahap kehidupan saya yang demikian, Saya mulai mencoba 
untuk menghafal beberapa bagian dari Al-Qur’an. Saya tidak dapat 
mengingat suatu surat dari Al-Qur’an tanpa memahami arti dan tafsirnya. 
Melalui cara pendekatan seperti diatas, dengan pertolongan Allah SWT, 
saya telah dapat menghafal beberapa bagian Al-Qur’an. Sementara itu, 
Hafidz Muhammad Ismail yang bertugas sebagai Imam masjid besar ini, 
pulang ke India untuk berlibur selama beberapa bulan.          

Iapun menunjuk saya untuk menggantikan sementara posisinya 
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sebagai Imam. Hal ini menyebabkan saya berusaha sekuat tenaga untuk 
memperbaiki kemampuan saya dalam membaca Al-Qur’an agar dapat 
diterima. Demikianlah cara Allah SWT memberikan jalan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan ke-Islam-an saya. 

Sekian lama berselang, banyak masjid baru dibangun di semua kota 
di Amerika. Shalat Jum’at juga diselenggarakan di setiap kampus 
universitas. Sementara Khatib sangat terbatas jumlahnya. Atas desakan 
para muda muslim yang berkuliah di UCLA (University of California Los 
Angeles), saya menyampaikan khutbah disana. Menyiapkan dan 
menyusun khutbah adalah tantangan yang berat, disisi lain keberhasilan 
menyampaikan khutbah merupakan hal yang sama sekali berbeda. 
Berbekal latar-belakang saya sebagai seorang guru sekolah di Amerika, 
saya tidak terlalu canggung untuk berkhutbah. Dan atas dukungan moral 
dari para mahasiswa itu, telah banyak khutbah yang saya sampaikan di 
kesempatan-kesempatan berikutnya. Dengan jalan demikian, saya 
terdorong untuk menyusun khutbah dengan berbagai topik. Memang 
terasa sekali bahwa ini sangat melelahkan, namun dibalik itu terdapat 
kepuasan yang tiada tara. Setelah itu, sayapun ditugasi sebagai Khatib 
hampir di setiap hari Jum’at di kota ini. Saya juga berkesempatan 
menyampaikan khutbah di Masjid Orange County.  

Setelah bermukim selama enam tahun di Los Angeles, Saya pindah 
ke Detroit, Michigan. Sampai disini saya telah terbiasa menjalankan shalat 
berjamaah, sayangnya, tidak ada masjid di lingkungan tempat tinggal saya. 
Atas berkat rahmat Allah SWT saya mulai mendirikan sebuah masjid di 
lingkungan ini yang diberi nama Tawheed Center of Farmington Hills 
(Pusat Tauhid Farmington Hills). Pada awalnya, hampir setiap waktu saya 
harus menjadi khatib. Beberapa tahun berselang, dengan rahmat Allah 
SWT saya berkesempatan untuk mendirikan sebuah masjid lagi yang 
diberi nama Masjid Tawheed of Detroit di negara bagian Michigan. 
Sehingga hampir setiap hari Jum’at saya pun harus menyampaikan 
khutbah disalah satu dari kedua masjid itu. Kadang kala, saya juga harus 
bepergian ke kota tetangga, yaitu kota Windsor yang termasuk wilayah 
negara Canada. 

Sebagai kegiatan tambahan, saya pernah menjabat sebagai General 
Manager pada organisasi pertolongan umat Muslim yang bernama Mercy 
International. Satu-satunya jalan untuk mengumpulkan dana bagi kegiatan 
organisasi ini adalah dengan mengunjungi masjid-masjid yang terdapat di 
berbagai kota besar di Amerika Serikat. Di kesempatan demikian, saya 
harus menyampaikan khutbah yang mengena (efektif) di masjid yang saya 
kunjungi, dan mengetuk nurani para jama’ah masjid untuk berinfaq. Diluar 
dugaan saya, bukan hanya kaum pria saja yang merelakan uangnya untuk 
disumbangkan, banyak kaum perempuan yang dengan ikhlas melepaskan 
perhiasan mereka untuk di sumbangkan demi menggapai Ridha Allah 
SWT. 

Sebagai Imam Masjid Tauhid, saya pun berkewajiban memimpin 
penyelengaraan pernikahan umat Muslim di lingkungan ini, sesuai dengan 
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aturan Perundang-undangan Negara Bagian Michigan. Sebagai 
konsekuensi dari  tugas ini saya pun harus menyampaikan khutbah nikah. 
Lambat-laun saya bisa menyampaikan dengan lebih mengena dalam tugas 
sukarela ini. 

Demikianlah, nasehat-nasehat didalam buku ini sebagian besar telah 
teruji dalam bentuk khutbah yang saya bawakan di berbagai masjid. Saya 
pun memetik manfaat yang tak terhingga besarnya dengan 
mempersiapkan dan menyusun khutbah-khutbah ini. Sangat kuat perasaan 
saya bahwa para pembaca pun dapat memetik hikmah dari berbagai 
khutbah yang saya tulis ini. Didalam proses penyusunannya saya sangat 
terbantu dengan kitab tafsir dari Mufti Muhammad Syafi’I (Semoga Allah 
meningkatkan derajat beliau didalam Surga). Dalam kesempatan ini, saya 
juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada semua guru dan para 
mahasiswa muda itu yang telah terlibat didalam bertumbuh-kembangnya 
saya didalam Islam. 

Selanjutnya (setelah 26 tahun di Amerika), Allah SWT mencurahkan 
rahmat-Nya yang lebih besar lagi bagi diri saya dan membawa saya ke 
Kota Suci Madinah Al-Munawwarah. Dari kota inilah catatan khutbah-
khutbah saya disampaikan kepada para jama’ah haji yang berbahasa 
inggris dalam bentuk buku dengan judul “Speeches for Inquiring Mind” 
(Nasehat Untuk Akal yang Dahaga). Beberapa surat dari jama’ah haji yang 
mengomentari tulisan saya ini juga dimuat didalam buku ini. 

Saya berdo’a semoga Allah SWT berkenan menjadikan buku ini 
sebagai mata-air hidayah-Nya bagi para pembaca, dan semoga Allah SWT 
menerima upaya sederhana ini sebagai amal ibadah saya. 

 
Imtiaz Ahmad 

Madinah Al Munawwarah 
2 Agustus 1999 
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NASEHAT PERNIKAHAN 
 
Hari ini kita berkumpul disini dalam rangka menghadiri resepsi 

pernikahan Dr. Zahoor dengan Asma Rizvi. Saya dan para tetangga serta 
semua yang hadir disini, mengucapkan selamat berbahagia kepada 
mempelai berdua. Kami selalu berharap bisa berada didalam pesta dan 
perayaan seperti ini, dan disini kita berkumpul dengan teman-teman, 
anggota keluarga, mitra kerja dari berbagai macam agama dan 
kebangsaan.  Tumbuh rasa penuh suka cita bisa menjadi bagian acara 
yang penuh kebahagiaan ini. Bagaimanapun, Islam telah membuat acara 
semacam ini menjadi lebih bermakna. Umat Islam, mengikuti tradisi yang 
diwariskan Rasulullah Muhammad SAW memberi nasihat tidak hanya 
kepada mempelai yang baru menikah, tetapi juga kepada pasangan yang 
telah lama menikah, dan mereka yang berharap akan menikah, tentang 
peranan, hak dan kewajiban dari pasangan suami-istri. Nasihat ini 
diberikan karena sebuah keluarga sangat penting dalam pandangan Allah 
SWT.  Sebenarnya, topik yang dibahas dengan sangat terperinci didalam 
Al-Qur’an adalah kehidupan berkeluarga. Keharmonisan keluarga 
membentuk lingkungan masyarakat yang lebih baik dan sebagai akibatnya 
menentukan kualitas kehidupan di masyarakat. 

Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah menciptakan lembaga pernikahan yang suci ini. Allah 

SWT berfirman:[ اخلق اإلنسان ضعيفو  ] “Manusia itu diciptakan dalam 

keadaan lemah” (An Nisa' 28) 
Jika kita disuruh untuk tetap melajang selamanya, pastilah akan 

sangat berat untuk menjalaninya dengan cara apapun juga. Allah SWT 
tidak hanya menciptakan lembaga suci pernikahan melainkan juga sangat 
mendorong kita untuk melangsungkan pernikahan sesegera mungkin. 
Sungguh hal ini adalah jalan keluar yang sangat melegakan agar manusia 
bisa mengatasi kelemahannya. Nikah membantu kita menahan diri dari 
godaan badaniah. Dengan menikah, dua orang yang masih asing satu 
sama lain, mengikatkan diri mereka untuk segera menumbuhkan 
perhatian, kasih, kepedulian, simpati, ketulusan, dan cinta di antara 
mereka berdua. Hal ini selanjutnya memperkuat rasa saling menghargai 
dan saling pengertian diantara keduanya. 

Allah SWT tidak hanya menciptakan lembaga suci ini, dijabarkanNya 
tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan pernikahan. Allah SWT 
berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21: 

⌠⇑Ψ∨Ω ,−ΨΨ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⌠⇐Κς… Ω⊂ς∏Ωā ψΡ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… †_Τ–.ΩƒΚς… ϖΝ…Σ⇒ΤΡ∇♥ΩΤ�ΨΠ√ †Ω∼Τς√ΜΞ… ΩΩ⊕Ω–Ω ¬Σ|ΩΤ⇒∼ΤΩŠ 

_〈ΘΩ�ΩΘΩ∨ [&◊Ω∧ΤΤšΩ⁄Ω ΘΩ⇐ΜΞ… ℑ ð∠Ψ√.ς′ ξŒΗΤΩΤÿ‚Κςð� ξζ⌠ΩΤ⊆ΨΠ√ Ω⇐Σ≤Πς∇Ω⊃Ω�ΤΩÿ  

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung 
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dan tenteram kepada mereka, dan dijadikan-Nya rasa kasih-sayang 
diantara kamu sekalian. Sungguh pada hal yang demikian ini terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

Dengan demikian tujuan atau sasaran pernikahan adalah untuk 
mendapatkan kedamaian, kenyamanan, dan ketenangan. 

Rasa damai hanya bisa dicapai dengan jalan saling mencintai satu 
sama lain bukannya cinta dari salah satunya saja. Pada ayat diatas, dua 
kata dipakai secara berurutan untuk menekankan saling mencinta antar 
pasangan. Kata yang satu adalah Mawaddah dan yang satu lagi adalah 
Rahmah kedua kata ini berarti cinta.  Ilmu bahasa menjelaskan bahwa 
Mawaddah bisa diartikan cinta dan gairah antara kedua pasangan ketika 
masih di usia muda atau di tahap awal hubungan yang menumbuhkan rasa 
saling tertarik diantara keduanya. Adapun Rahmah adalah cinta, kasih, dan 
kepedulian yang mereka miliki berdua ketika mulai menua (bertambah 
usia). Namun demikian, para suami-istri bisa menerapkan kedua bentuk 
cinta-kasih dalam waktu yang bersamaan selama berlangsungnya 
hubungan pernikahan mereka. 

Sekarang saya akan menguraikan beberapa hak suami-istri. Kita 
semua punya dua macam hak. Ada hak yang kita miliki dalam hal bisnis 
dan transaksi perdagangan. Hak-hak ini di dijabarkan dalam kontrak bisnis. 
Jika hak ini tidak terpenuhi kita harus mencari penyelesaian di lembaga 
pengadilan setempat, dan dapat diperkuat dengan pemaksaan kewajiban 
membayar. Kemudian ada hak-hak antara orangtua, anak-anak, pasangan 
suami-istri, dan hak saudara (pertalian darah). Hak-hak ini hanya dapat 
dipenuhi jika kita menunjukkan cinta, perhatian, kepedulian, simpati. dan 
ketulusan. Tidak ada sistem peradilan didunia ini yang bisa secara adil 
menetapkan kepada siapa dan seberapa besar seseorang harus 
menunjukkan rasa cinta dan kepeduliannya terhadap orang lain. Tidak ada 
stetoskop atau piranti ukur yang lain untuk mengetahui besarnya cinta-
kasih. Besarnya cinta-kasih seseorang hanya bisa diwujudkan jika ia 
memiliki rasa ta’at (patuh) kepada Allah SWT dan kesadaran untuk 
mempertanggung-jawabkannya di Hari Pembalasan. Maka dari itu 
adakalanya Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah yang sangat 
singkat ini “ تقوا اهللا ا  (“Itaqullah= bertaqwalah kepada Allah”). 

Bertaqwa(takut)-lah atau Ingatlah kepada Allah SWT di setiap 
langkah dalam hidupmu. Kalimat ini dengan sendirinya sudah cukup 
sebagai peringatan. Sebab, ayat-ayat didalam Al-Qur’an adalah 
merupakan penjelasan bagi ayat-ayat yang lainnya. Nabi Muhammad SAW 
biasa menerangkan ayat tersebut dengan mengumandangkan ayat 
pertama Surat An-Nisa dalam upacara pernikahan. 

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ 〉♣†Πς⇒√≅… Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ�≅… Σ¬Ρ∇ΠςŠð⁄ ΨϒΠς√≅… ψΡ∇Ω⊆ς∏Ωā ⇑ΨΘ∨ ω♦πΤ⊃ΤΠς⇓ ξ〈ðŸΨš.Ω Ω⊂ς∏ΩāΩ †Ω⇒Ψ∨ †ΩΩ–Ωƒ 

ϑð÷ΩΤŠΩ †Ω∧Σ⇒Ψ∨ ‚⊥�†Ω–Ξ⁄ …_⁄κΨ‘ς _∫:&†ð♥ΨΤ⇓Ω Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…Ω ϑðΩ/≅… ΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ� −ΨΨŠ &Ω⋅†Ωš⁄ςΚ‚≅…Ω ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς 
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¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ †_Τ‰∼Ψ∈Ω⁄  

Wahai Manusia, bertaqwalah kamu semua kepada Tuhan (Rabb)mu 
yang telah menciptakan kamu dari satu orang (Adam AS), dan kemudian 
dari padanya Dia ciptakan istrinya dan kemudian dari mereka berdua  Dia 
perkembang-biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah 
kamu sekalian kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta 
satu dengan yang lain, dan peliharalah silaturahim. Sesungguhnya Allah 
selalu menjaga dan mengawasi kamu. 

Mengapa kita harus bertaqwa kepada Allah SWT? Jawaban atas 
pertanyaan ini adalah karena Dialah yang menciptakan kita dan 
keberadaan kita ini hanyalah karena Dia semata. Allah SWT berfirman 
dalam Surat Al-Insan ayat 1: 

Ω∑ υΩΤ�ςΚ… ς∏Ω∅ Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅… χ⇐κΨš Ω⇑ΨΘ∨ Ξ≤∑ΠςŸ√≅… ⌠¬ς√ ⇑Ρ∇ΩΤÿ †_ΤΛΤΤ∼ΤΩ→ …[⁄ΡπϒΤΘΩ∨  

Bukankah telah berlalu suatu masa atas setiap insan dimana ketika 
itu ia belumlah menjadi sesuatu yang dapat disebut? 

Begitulah, jika seseorang berusia duapuluh tahun siapakah yang 
mengetahui tentang dia duapuluhlima tahun yang lalu? Bahkan Ibu-
bapaknya pun tidak akan pernah tahu. Karena Allah SWT-lah yang 
menciptakannya. 

Allah SWT tidak hanya menciptakan tetapi juga menjaga dan 
menyediakan. Maka dari itu loyalitas kita haruslah hanya kepada-Nya 
semata. 

Dia bisa saja menciptakan kita dengan bermacam-macam cara, 
tetapi diciptakan-Nya kita dari satu orang (Adam AS), untuk menunjukkan 
dan mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita semua satu keluarga. Maka 
para anggota keluarga besar ini harus selalu menunjukkan rasa cinta, 
hormat, perhatian dan peduli satu sama lain. Berkaitan dengan hal ini, 
Islam mengajarkan kepada kita persaudaraan universal. Tidak ada agama 
selain Islam yang memerintahkan dan menandaskan agar pemeluknya 
mengamalkan persaudaraan universal sedemikian tegasnya. 

Sekarang saya akan menjelaskan peran dan tanggung-jawab suami-
istri menurut cahaya hidayah Kitab Suci Al-Qur’an dan pengajaran Nabi 
Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34: 

†Ω–ΘΞ≤√≅… φΣ∨.ΘΩΩΤ∈ ς∏Ω∅ Ψ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅…  

 Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. 
Ayat ini sering disalah-artikan, karena sebenarnya orang-orang 

mengabaikan ayat-ayat lain didalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan 
topik tersebut. Misalnya, ayat ini tidak berarti bahwa lelaki harus berperan 
sebagai diktator yang keras kepala. Allah SWT memerintahkan  

ΘΩ⇑Σ∑Σ≤Ψ→†Ω∅Ω &γ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨŠ  

Pergaulilah mereka dengan baik. Maka kita harus memperlakukan 
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perempuan-perempuan kita dengan lembut. Allah SWT pun 
memerintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233: 

⇑Ω∅ ω≥…Ω≤ΩΤ� †Ω∧Σ⇒ΤΘΨ∨ ξ⁄Σ†Ω↑ΩΤ�Ω  

‘Bermusyawarahlah dengan istrimu dalam urusan rumah-tangga’. 
Konsultasi atau musyawarah (syura) adalah bagian yang penting dalam 
Islam dan harus digunakan juga dalam lingkup keluarga. Sebenarnya, 
disini sama sekali tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan 
sejauh mengenai hak-hak mereka. Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah 
ayat 228: 

ΘΩ⇑Σς√Ω Σ<‘Ψ∨ ΨϒΠς√≅… ΘΩ⇑Ξ∼ς∏Ω∅ &γ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨŠ  

... Dan para perempuan mempunyai hak-hak yang seimbang 
dengan kewajibannya ... , ini mengandung pengertian bahwa hak 
perempuan atas lelaki seimbang dengan hak lelaki atas perempuan.  

Masing-masing memiliki sebuah peran yang sangat serius sesuai 
dengan keberadaannya. Hanya Lelaki yang mampu menjalankan peran 
lelaki dengan sebaik-baiknya dan perempuanlah yang mampu 
menjalankan peran perempuan sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin Allah 
SWT yang menciptakan kita tidak mengetahui, sedangkan Dialah (Allah 
SWT) yang menetapkan peran tersebut untuk kita? 

Maka, dapat kita lihat bahwa lelaki memikul tugas dan tanggung-
jawab secara menyeluruh, tetapi dia harus bermusyawarah dengan istrinya 
dan memperlakukannya secara lembut sepanjang waktu. Lelaki bisa 
benar-benar kewalahan akibat menetapkan putusan akhir pada suatu hal 
yang kemudian ternyata salah, segala sesuatunya akan berbalik 
menyerang dirinya. Jadi, lelakilah yang akan memikul tanggung-jawab 
didunia dan di kehidupan yang akan datang. 

Sejauh ini saya telah banyak menyampaikan perintah Allah untuk 
lelaki. Anda mungkin bertanya-tanya adakah perintah Allah untuk 
perempuan? Jawabnya: “Ya, Ada!” Contohnya, Allah SWT berfirman 
dalam Surat An-Nisa ayat 34: 

〉ŒΗΤΩΤ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅†ΩΤ⊇ }ŒΗΤΩΤ�Ψ⇒ΗΤΩΤ∈ τŒΗΤςℵ≠Ψ⊃ΗΤΩΤš γ̂ ∼Ω⊕<∏ΠΨ√ †Ω∧ΨŠ ς↵÷Ψ⊃Ωš &ϑðΣ/≅…  

Perempuan shalihah adalah mereka yang menerima sepenuh hati 
lelaki (yang menjadi suaminya) sebagai pemimpinnya. Ia memelihara diri 
dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada.  

Yang dimaksud dengan harta disini adalah yang dimiliki secara fisik 
termasuk juga anak-anak mereka. Maka, mengemban (mendidik) anak 
secara Islam sangatlah penting. Karenanya, mengingat bahwa kedua 
kewajiban tersebut adalah tugas yang berat, Allah SWT menyatakan 
bahwa Dia akan menolong perempuan secara khusus untuk bisa 
menjalankan kewajiban ini jika mereka (perempuan) berusaha dengan 
tulus-ikhlas. 

Nabi Muhammad SAW menjelaskan ayat ini dengan sabdanya, “Istri 
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yang terbaik adalah yang mana bila kamu memandangnya kamu merasa 
bahagia, ketika kamu memintanya mengerjakan sesuatu dia patuh, dan 
ketika kamu bepergian dia melindungi dirinya dan hartamu.” 

Kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Adakalanya naik adakalanya 
turun. Jika anda berselisih paham (cekcok), Allah SWT berfirman dalam 
Surat At Thaghabun 14: 

⇐ΜΞ…Ω Ν…Σ⊃⊕ΩΤ� Ν…Σ™Ω⊃π±ΩΤ�Ω Ν…Σ≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤ�Ω ΥφΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… χ⁄Σ⊃Ω∅ }ψ∼ΨšΘΩ⁄  

Dan jika kamu memberi maaf dan tidak memarahi, serta 
mangampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

 Dengan memaafkan bukan berarti anda kalah, malahan andalah 
pemenangnya. Karenanya, janganlah berlaku kasar atau kejam satu sama 
lain sewaktu menyelesaikan perselisihan. Bahkan ada perilaku yang lebih 
buruk lagi yaitu, membahas perbedaan dengan saling mencela/mencaci. 
Sebagai contoh, Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat 
“Janganlah kamu mencaci orangtuamu.” Dengan rendah hati para sahabat 
bertanya, “Bagaimana mungkin seseorang mencaci orangtuanya sendiri?”  
Rasulullah SAW menjawab: “Ketika kamu mencaci orangtua seseorang, 
kemudian mulai dibalasnya dengan mencaci orangtuamu.” 

Untuk menghindari terjadinya pertikaian semacam itu, Al-Qur’an 
memandu kita dengan cara memaafkan orang lain, lebih dari itu 
ditegaskan juga agar kita tidak melupakan kebaikan dan kasih-sayang 
yang terjalin diantara kita. Al-Baqarah ayat 237: 

‚Ω�Ω Ν…ΣΩ♥⇒ΩΤ� ΩΤΤπ∝ΩΤ⊃<√≅… &⌠¬Ρ∇ΩΤ⇒∼ΩΤŠ  

... Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu … 
Allah SWT menguraikan hubungan yang saling menguntungkan 

antar pasangan suami-istri didalam Surat Al-Baqarah ayat 187: 

ΘΩ⇑Σ∑ χ♣†Ω‰Ψ√ ⌠¬Ρ∇Πς√ ⌠¬Σ�⇓Κς…Ω τ♣†Ω‰Ψ√ %ΘΩ⇑ΣΠς√  

Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi 
mereka. Betapa indah perumpamaan yang digunakan Allah dalam 
menerangkan hal hubungan suami-istri ini. Kini, ijinkan saya bertanya 
kepada anda, untuk apakah pakaian itu? 

Pakaian yang kita kenakan melindungi kita dari debu, udara 
panas/dingin, sengatan sinar matahari, dan sebagainya. Sama halnya 
dengan anda dengan pasangan anda yang satu merupakan pelindung 
bagi yang lain, saling mengayomi/memayungi. 

Pakaian menutupi cacat atau bopeng di tubuh kita. Begitupun 
suami-istri telah saling mengetahui cacat/kelemahan masing-masing dan 
harus saling menutupinya, bukannya malah membicarakan kelemahan 
pasangannya kepada teman dan saudara. 

Pakaian dapat memperindah dan menambah daya tarik 
pemakainya. Serupa halnya suami-istri saling memperindah dan 



  12 
 

memperkuat daya-tariknya satu sama lain. Secara fisik, seharusnya 
mereka berpakaian bagus untuk pasangannya dan bukan untuk keperluan 
resmi (pesta, upacara, perayaan dll.) Misalnya, para suami jangan asal 
berpakaian sewaktu di rumah, begitupun hendaknya para istri. Lebih jauh 
lagi, masing-masing harus menampakkan sifat dan perilaku yang indah 
demi pasangannya. Jika, misalnya perempuan tidak memiliki perilaku baik, 
berarti begitu jugalah suaminya. Begitupun sebaliknya. 

Terakhir yang tidak kalah pentingnya, pakaian adalah bagian yang 
terdekat dengan tubuh. Begitu pula suami-istri hendaklah saling dekat 
sehingga saling mengetahui rahasia pasangannya. Haruslah masing-
masing menyimpan rapat-rapat rahasia pasangannya dan tetap dekat satu 
sama lain dengan pengertian yang tulus. Tidak dapat dibenarkan jika istri 
tetap sangat dekat dengan saudara-saudara dari pihaknya dan suamipun 
demikian keadaannya. Tidak ada kata-kata atau kalimat di buku manapun 
kecuali Al-Qur’an yang dapat menggambarkan dengan sangat indah, 
penuh perasaan, dan dengan cakupan yang menyeluruh tentang hak dan 
kewajiban yang saling menguntungkan antar suami-istri sebegitu 
ringkasnya sebagaimana ayat tadi: 

ΘΩ⇑Σ∑ χ♣†Ω‰Ψ√ ⌠¬Ρ∇Πς√ ⌠¬Σ�⇓Κς…Ω τ♣†Ω‰Ψ√ %ΘΩ⇑ΣΠς√  

 Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi 
mereka. 

Saya berdo’a kepada Allah SWT semoga kita diberiNya 
kesanggupan untuk memahami dan menerapkan pedoman ini dalam 
kehidupan kita. Dengan setulus hati saya mohonkan agar pengantin baru 
ini mendapatkan keberuntungan yang terbaik dan saya ucapkan selamat 
berbahagia, demikian juga dengan para orangtua dan saudara-saudara 
dari kedua mempelai.Amiin 

 
MENGUCAPKAN SALAM  

MENURUT ISLAM 
 
Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hasyr Ayat 23: 

ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… ΨϒΠς√≅… :‚Ω� ΩΗΤς√ΞΜ… ‚Πς�ΜΞ… ΩΣ∑ 〉∠Ψ∏Ω∧<√≅… 〉♣ΠΡŸΣ⊆<√≅… Σ¬ΗΤς∏ΘΩ♥√≅… Σ⇑Ψ∨Σ∧<√≅… 〉⇔Ψ∧∼ΩΣ∧<√≅… Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… 

Σ⁄†ΘΩ‰φΤΤ•<√≅… &Σ⁄ΘΨιΩ|Ω�Σ∧<√≅… Ω⇑ΗΤΩ™‰ΤΣ♠ ϑðΨ/≅… †ΘΩ∧∅ φΣ{Ξ≤π↑ΣΤÿ  

Dialah Allah, tidak ada ilaah(sesembahan) yang layak kecuali Dia, 
Maha Rajadiraja, yang Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Mengaruniai 
rasa aman, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha 
Memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala yang mereka 
persekutukan. 

Didalam ayat ini, As-Salaam (Maha Sejahtera) adalah satu dari 
Nama-nama Agung Allah SWT.  Kini, Kita akan mencoba untuk 
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memahami arti, keutamaan dan penggunaan kata Salam. 
Sebelum terbitnya fajar Islam, orang Arab biasa menggunakan 

ungkapan-ungkapan yang lain, seperti Hayakallah )حياك اهللا(  yang artinya 
semoga Allah menjagamu tetap hidup, kemudian Islam memperkenalkan 
ungkapan Assalamu ‘alaikum.  Artinya, semoga kamu terselamatkan dari 
segala duka, kesulitan dan nestapa. Ibnu Al-Arabi didalam kitabnya Al-
Ahkamul Qur’an mengatakan bahwa Salam adalah salah satu ciri-ciri Allah 
SWT dan berarti Semoga Allah menjadi Pelindungmu. 

Ungkapan Islami ini lebih berbobot dibandingkan dengan ungkapan-
ungkapan kasih-sayang yang digunakan oleh bangsa-bangsa lain. Hal ini 
dapat dijelaskan dengan alasan-alasan berikut ini. 
1. Salam bukan sekedar ungkapan kasih-sayang, tetapi memberikan juga 

alasan dan logika kasih-sayang yang di wujudkan dalam bentuk doa 
pengharapan agar anda selamat dari segala macam duka-derita. Tidak 
seperti kebiasaan orang Arab yang mendoakan untuk tetap hidup, 
tetapi Salam mendoakan agar hidup dengan penuh kebaikan. 

2. Salam mengingatkan kita bahwa kita semua bergantung kepada Allah 
SWT. Tak satupun makhluk yang bisa mencelakai atau memberikan 
manfaat kepada siapapun juga tanpa perkenan Allah SWT. 

3. Perhatikanlah bahwa ketika seseorang mengatakan kepada anda, “Aku 
berdoa semoga kamu sejahtera.” Maka ia menyatakan dan berjanji 
bahwa anda aman dari tangan (perlakuan)nya, lidah (lisan)nya, dan ia 
akan menghormati hak hidup, kehormatan, dan harga-diri anda. 

Ibnu Al-Arabi didalam Ahkamul Qur’an mengatakan: 

  أَتدرِي ما السالَم؟  يقُولُ أَنت آمن مني
Tahukah kamu arti Salam? Orang yang mengucapkan Salam itu 

memberikan pernyataan bahwa ‘kamu tidak terancam dan aman 
sepenuhnya dari diriku.’ 

Kesimpulannya, bahwa Salam berarti, (i) Mengingat (dzikr) Allah 
SWT, (ii) Pengingat diri, (iii) Ungkapan kasih sayang antar sesama Muslim, 
(iv) Doa yang istimewa, dan (v) Pernyataan atau pemberitahuan bahwa 
‘anda aman dari bahaya tangan dan lidahku’ 

Sebuah Hadits merangkumnya dengan indah: 

هديو انِهسل ننَ موماملُسل ملس نونَ مملاملُس  
Muslim sejati adalah bahwa dia tidak membahayakan setiap Muslim 

yang lain dengan lidahnya dan tangannya 
 
Jika kita memahami hadits ini saja, sudahlah cukup untuk 

memperbaiki semua umat Muslim. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW 
sangat menekankan penyebaran pengucapan Salam antar sesama Muslim 
dan beliau menyebutnya sebagai perbuatan baik  yang paling utama 
diantara perbuatan-perbuatan baik yang anda kerjakan. 

Ada beberapa Sabda Rasulullah, SAW yang menjelaskan 
pentingnya ucapan salam antar seluruh Muslim. 



  14 
 

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: “Kamu tidak dapat memasuki Surga kecuali bila kamu beriman. 
Imanmu belumlah lengkap sehingga kamu berkasih-sayang satu sama 
lain. Maukah kuberitahukan kepadamu sesuatu yang jika kamu kerjakan, 
kamu akan menanamkan dan memperkuat kasih-sayang diantara kamu 
sekalian? Tebarkanlah ucapan salam satu sama lain, baik kepada yang 
kamu kenal maupun yang belum kamu kenal.” (Muslim) 

Abdullah bin Amr RA mengisahkan bahwa seseorang bertanya 
kepada Rasulullah SAW, “Apakah amalan terbaik dalam Islam?” 
Rasulullah SAW menjawab: Berilah makan orang-orang dan tebarkanlah 
ucapan salam satu sama lain, baik kamu saling mengenal ataupun tidak.” 
(Sahihain) 

Abu Umammah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda:”Orang yang lebih dekat kepada Allah SWT adalah yang lebih 
dahulu memberi Salam.” (Musnad Ahmad, Abu Dawud, dan At Tirmidzi) 

Abdullah bin Mas’ud RA meriwayatkan Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Salam adalah salah satu Asma Allah SWT yang telah Allah 
turunkan ke bumi, maka tebarkanlah salam. Ketika seseorang memberi 
salam kepada yang lain, derajatnya ditinggikan dihadapan Allah. Jika 
jama’ah suatu majlis tidak menjawab ucapan salamnya maka makhluk 
yang lebih baik dari merekalah (yakni para malaikat) yang menjawab 
ucapan salam.” (Musnad Al Bazar, Al Mu'jam Al Kabir oleh At Tabrani) 

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Orang kikir yang sebenar-benarnya kikir ialah orang yang kikir dalam 
menyebarkan Salam.” 

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 86: 

…ς′ΞΜ…Ω ¬Σ�∼ΘΨ∼ΤΣš ξ◊ΘΩ∼Ψ™Ω�ΨŠ Ν…ΘΣ∼ΤΩ™ΩΤ⊇ Ω⇑Ω♥šςΚ†ΨŠ :†Ω⇒Ψ∨ ςΚ… %:†Ω∑ΘΣ�Σ⁄ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς υς∏Ω∅ ΘΞΡ ]∫πΩ→ †[‰∼Ψ♥Ωš 

Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan maka balaslah 
dengan penghormatan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. 
Sesungguhnya Allah akan memperhitungkan setiap yang kamu kerjakan. 

Demikianlah Allah SWT memerintahkan agar seseorang membalas 
dengan ucapan yang setara atau yang lebih baik. Hal ini telah dicontohkan 
oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dan 
Ibnu Abi Hathim. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk 
bersama para sahabatnya, seseorang datang dan mengucapkan,   السالم
 Assalaamu’alaikum.” Maka Rasulullah SAW pun membalas dengan“ عليكم

ucapan  ةـورمح المـوعليكم الس    “Wa’alaikum salaam wa rahmah” Orang 

kedua datang dengan mengucapkan السالم عليكم ورمحة اهللا   “Assalaamu’alikum 

wa rahmatullah” Maka Rasulullah membalas dengan,  ورمحة اهللا المـوعليكم الس 
 Wa’alaikum salaam wa rahmatullah wabarakatuh”  . Ketika orang“ وبركاته

ketiga datang dan mengucapkan “Assalaamu’alikum wa rahmatullah 
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wabarakatuhu.” Rasulullah SAW menjawab:  وعليك  ”Wa’alaika”. 
Orang yang ketiga pun terperanjat dan bertanya, namun tetap 

dengan kerendah-hatian, “Wahai Rasulullah, ketika mereka mengucapkan 
Salam yang ringkas kepadamu, Engkau membalas dengan Salam yang 
lebih baik kalimatnya. Sedangkan aku memberi Salam yang lengkap 
kepadamu, aku terkejut Engkau membalasku dengan sangat singkat 
hanya dengan wa’alaika.” Rasulullah SAW menjawab, “Engkau sama 
sekali tidak menyisakan ruang bagiku untuk yang lebih baik. Karena itulah 
aku membalasmu dengan ucapan yang sama sebagaimana yang di 
jabarkan Allah didalam Al-Qur’an.” 

 Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa, 
membalas Salam dengan tiga frasa (anak kalimat) itu hukumnya Sunnah, 
yaitu cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kebijaksanaan 
membatasi Salam dengan tiga frasa ini karena Salam dimaksudkan 
sebagai komunikasi ringkas bukannya pembicaraan panjang. 

Didalam ayat ini Allah SWT menggunakan kalimat obyektif tanpa 
menunjuk subyeknya. Dengan demikian Al-Qur’an mengajarkan etika 
membalas penghormatan. Disini secara tidak langsung kita diperintah 
untuk saling memberi salam. Tidak adanya subyek menunjukkan bahwa 
hal saling memberi salam adalah kebiasaan normal dan wajar yang selalu 
dilakukan oleh orang-orang beriman. Tentu saja yang mengawali 
mengucapkan salamlah yang lebih dekat kepada Allah SWT sebagaimana 
sudah dijelaskan diatas. 

Hasan Basri menyimpulkan bahwa: ٌةفَرِيض دالرو ،عطَوالَم تالس 
“Mengawali mengucapkan salam sifatnya adalah sukarela, 

sedangkan membalasnya adalah kewajiban” 
Disebutkan didalam Muwattha' Imam Malik, diriwayatkan oleh Tufail 

bin Ubai bin Ka’ab bahwa, Abdullah bin Umar RA biasa pergi ke pasar 
hanya untuk memberi salam kepada orang-orang disana tanpa ada 
keperluan membeli atau menjual apapun. Ia benar-benar memahami arti 
penting mengawali mengucapkan salam. 

Pada bagian kalimat terakhir Surat An-Nisa ayat 86, Allah SWT 
berfirman: 

…ς′ΞΜ…Ω ¬Σ�∼ΘΨ∼ΤΣš ξ◊ΘΩ∼Ψ™Ω�ΨŠ Ν…ΘΣ∼ΤΩ™ΩΤ⊇ Ω⇑Ω♥šςΚ†ΨŠ :†Ω⇒Ψ∨ ςΚ… %:†Ω∑ΘΣ�Σ⁄ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς υς∏Ω∅ ΘΞΡ ]∫πΩ→ †[‰∼Ψ♥Ωš  

...  Sesungguhnya Allah akan memperhitungkan setiap yang kamu 
kerjakan. 

Disini, mendahului memberi salam dan membalasnya juga termasuk 
yang diperhitungkan. Maka kita hendaknya menyukai mendahului memberi 
salam. Sama halnya kita harus membalas salam demi menyenangkan 
Allah SWT dan menyuburkan kasih-sayang diantara kita semua. 

Rasulullah SAW selanjutnya memberikan arahan memberi salam 
bahwa: 
• Orang yang berkendaraan harus memberi salam kepada pejalan-kaki. 
• Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada yang duduk. 
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• Kelompok yang lebih sedikit memberi salam kepada kelompok yang 
lebih banyak jumlahnya. 

• Yang meninggalkan tempat memberi salam kepada yang tinggal. 
• Ketika pergi meninggalkan atau pulang ke rumah, ucapkanlah salam 

meski tak seorangpun ada di rumah (malaikat yang akan menjawab). 
• Jika bertemu berulang-ulang maka ucapkan salam setiapkali bertemu. 
Pengecualian kewajiban menjawab salam: 
• Ketika sedang sholat. Membalas ucapan salam ketika sholat 

membatalkan sholatnya. 
• Khatib, orang yang sedang membaca Al-Qur’an, atau seseorang yang 

sedang mengumandangkan Adzan atau Iqamah, atau sedang 
mengajarkan kitab-kitab Islam. 

• Ketika sedang buang air atau berada di kamar mandi. 
Selanjutnya, Allah SWT menerangkan keutamaan salam didalam 

surat Al-An’aam ayat 54: 

…ς′ΞΜ…Ω ð∉ƒ∫:†Ω– φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ †Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΤΨŠ Σ⊆ΩΤ⊇ ε¬ΗΤςΤ∏ΤΩ♠ ∃⌠¬Ρ∇∼Τς∏Ω∅ ð̂ ΩΤ�ς ⌠¬Ρ∇ΘΣŠð⁄ υς∏Ω∅ ΨΨ♥πΤ⊃ΤΩΤ⇓ 

∃Ω◊Ω∧ΤΤšΘΩ≤√≅… ΙΣΠςΤ⇓ςΚ… ⌠⇑Ω∨ ðΨ∧Ω∅ ¬Ρ∇⇒Ψ∨ …=ƒ∫;ΤΤΣ♠ ξ◊ς∏ΗΤΩµΩγ– ϑðψΡΤ’ ð‡†ΩΤ� ?⇑Ψ∨ −ΨΨŸ⊕ΩŠ Ω ς̃∏π″ςΚ…Ω ΙΣΠςΤ⇓ςΚ†ΩΤ⊇ χ⁄Σ⊃ΩΤ∅ χψ∼ΨšΘΩ⁄  

Jika orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami (Al-Qur’an) 
datang kepadamu, ucapkanlah “Salaamun’alaikum (selamat-sejahtera 
bagimu)”, Tuhanmu telah menetapkan bagi diri-Nya kasih-sayang. (Yaitu) 
Bahwa barangsiapa berbuat kejahatan karena kejahilannya (tidak 
tahu/bodoh) kemudian ia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Di ayat ini Allah SWT memerintah Nabi Muhammad SAW 
sehubungan dengan orang-orang beriman yang miskin, yang hampir 
semuanya menumpang tinggal di tempat para sahabat. Walaupun orang-
orang kafir yang kaya meminta agar Rasulullah SAW mengusir para 
dhuafa’ itu supaya orang-orang kaya itu bisa bersama Rasulullah, Allah 
SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyambut para 
dhuafa’ Muslim itu dengan ‘Assalamu ‘alaikum’ pada sa’at kedatangan 
mereka. Hal ini mengandung dua arti: Pertama, menyampaikan 
penghormatan dari Allah SWT  kepada mereka. Ini adalah kehormatan dan 
penghargaan yang tinggi bagi Muslim yang miskin dan tulus hati. 
Perlakuan ini menguatkan hati dan menambah semangat mereka. Arti ke-
dua, menyampaikan sambutan yang baik yang pantas mereka terima, atas 
ijin Allah SWT, dengan nyaman, damai dan tenang, meskipun jika mereka 
membuat beberapa kesalahan. 

Semoga Allah SWT menganugerahi kita kesanggupan untuk 
melaksanakan pengucapan salam dengan semangat islami yang lurus 
didalam hidup kita sehari-hari dan dengan melaksanakannya 
menumbuhkan kasih-sayang dan persatuan diantara kita. Amiin. 
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TANDA-TANDA TAQWA 

  
Allah SWT berfirman dalam Surat Ali’Imran Ayat 133: 

Νϖ…Σ∅Ξ⁄†φΤΤΤ♠Ω υς√ΞΜ… ω〈Ω≤Ψ⊃πΤ⊕Ω∨ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ|ΨΘΤŠΘΩ⁄ ]◊Πς⇒Ω–Ω †φΤΤΤΤΣ∂⌠≤ΤΩ∅ 〉‹.ΩΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅… 〉≥⁄ΚΚς‚≅…Ω π‹ΠςŸΨ∅ΡΚ… 

Ω⇐κΨ⊆Πς�Σ∧<∏Ψ√  

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu (Allah 
SWT) dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan 
bagi orang-orang yang taqwa (muttaqin). 

Selanjutnya Allah SWT menguraikan tanda-tanda orang yang taqwa, 
dalam Surat Ali’Imran Ayat 134: 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ ℑ Ψ∫:…ΘΩ≤ϑðΤ♥√≅… Ψ∫:…ΘΩ≤ϑð∝√≅…Ω Ω⇐κΨ∧Ψℵ≠ΗΤΩΤ|<√≅…Ω ς↵÷∼Ω⊕<√≅… Ω⇐κΨ⊇†Ω⊕<√≅…Ω Ξ⇑Ω∅ %Ξ♣†Πς⇒√≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω 

ϑ〉̂ Ψ™ΣΤÿ φκΨ⇒Ψ♥™Σ∧<√≅… 

 (yaitu) Orang-orang yang berinfaq (karena Allah SWT), baik 
diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan mereka yang pemaaf terhadap (kesalahan) manusia. Dan 
Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. 

Marilah terlebih dahulu kita coba memahami apakah itu Taqwa. 
Taqwa memiliki tiga tingkatan. Ketika seseorang melepaskan diri dari 
kekafiran dan mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, dia disebut 
orang yang taqwa. Didalam pengertian ini semua orang beriman tergolong 
taqwa meskipun mereka masih terlibat beberapa dosa. Jika seseorang 
menjauhi segala hal yang tidak disukai Allah SWT dan RasulNya (SAW), ia 
memiliki tingkat taqwa yang lebih tinggi. Yang terakhir, orang yang setiap 
saat selalu berupaya menggapai cinta Allah SWT, ia memiliki tingkat taqwa 
yang lebih tinggi lagi. 

Allah SWT menjelaskan dalam Surat Ali’Imran Ayat 102: 

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ�≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −ΨΨ�†Ω⊆ΣΤ� ‚Ω�Ω ϑð⇑ΣΤ�Σ∧ΩΤ� ‚Πς�ΜΞ… ¬Σ�⇓Κς…Ω Ω⇐Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨  

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah 
dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati 
kecuali dalam keadaan Muslim (beragama Islam) 

Allah SWT telah menjabarkan berbagai ciri-ciri orang yang benar-
benar taqwa. Mereka menafkahkan rizkinya di jalan Allah SWT dalam 
keadaan lapang maupun sempit. Dengan kata lain, jika mereka memiliki 
uang seribu dollar diinfaqkannya paling tidak satu dollar, dan jika hanya 
memiliki seribu sen mereka infaqkan satu sen. Menafkahkan rizki di jalan 
Allah SWT adalah jalan-hidup mereka. Allah SWT (atas kehendakNya) 
menjauhkan mereka dari kesulitan (bala’) kehidupan lantaran kebajikan 
yang mereka perbuat ini. Lebih dari itu, seseorang yang suka menolong 
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orang lain tidak akan mengambil atau memakan harta orang lain, malahan 
ia lebih suka berbuat kebaikan bagi sesamanya. ‘Aisyah RA sekali waktu 
pernah menginfaqkan sebutir anggur karena pada waktu itu ia tidak 
memiliki apa-apa lagi.  Beberapa muhsinin (orang yang selalu berbuat 
baik) menginfaqkan sebutir bawang. Nabi Muhammad SAW bersabda: 

 ةرمت قبِش لًَوو ارقُوا النات  
“Selamatkanlah dirimu dari api nereka dengan berinfaq, meskipun 

hanya dengan sebutir kurma. (Bukhari & Muslim) 
Didalam “Tafsir Kabir” Imam Razi diceritakan bahwa suatu kali Nabi 

Muhammad SAW mengajak umatnya untuk berinfaq. Beberapa dari 
mereka memberikan emas dan perak. Seseorang datang hanya 
menyerahkan kulit kurma, “Saya tak memiliki selain ini.” Seorang lain lagi 
mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, “Saya tak punya apapun 
untuk diinfaqkan. Saya infaqkan harga-diri saya. Jika ada seseorang 
menganiaya atau mencaci-maki saya, saya tidak akan marah.” 
Demikianlah, kita dapat mengambil pelajaran bahkan orang miskin pun 
terbiasa memberikan apapun yang dia miliki untuk menolong orang lain di 
masa hidup Rasulullah SAW. 

Ayat diatas tidak menjelaskan apa yang harus diinfaqkan. Berinfaq 
tidak hanya berarti sebagian dari hartanya tetapi juga waktu dan keahlian. 
Ada kebijaksanaan yang besar dalam penjabaran mengenai mukmin yang 
shaleh yang berinfaq dikala lapang maupun sempit. Kebanyakan orang 
melupakan Allah SWT ketika berada dalam keadaan sangat lapang. 
Mereka juga lupa kepada Allah SWT dikala sempit karena terlalu larut 
dalam kesedihan menanggung kesempitannya. 

Seorang penyair berbahasa urdu berujar, “Jangan menganggap 
seseorang itu terpelajar bilamana ia melupakan Allah SWT diwaktu ia 
kaya, tidak takut kepada Allah SWT ketika ia sedang marah.” 

Allah SWT menyatakan bahwa tanda ketaqwaan mukmin yang ke-
dua ialah mereka dapat mengendalikan amarah. Tanda ke-tiga, selain 
mengendalikan amarah mereka juga memaafkan kesalahan orang lain 
dengan sepenuh hati. Terakhir (ke-empat), yang tidak kalah pentingnya, 
mereka bersikap baik terhadap sesama manusia. Ketika Imam Baihaqi RA 
menjelaskan ayat ini, ia mengisahkan sebuah peristiwa. Dikatakannya, 
“Suatu ketika Ali bin Hussain RA sedang berwudhu dan pelayannya yang 
menuangkan air ke tangannya menggunakan bejana. Bejana terlepas dari 
pegangan pelayan itu dan jatuh mengenai Ali. Sang pelayan menangkap 
kekecewaan di wajah Ali. Dengan cerdiknya sang pelayan membaca ayat 
diatas kata demi kata. Ketika sampai pada kalimat ‘orang yang taqwa 
mengendalikan amarahnya’ Ali RA menelan amarahnya. Ketika sampai 
pada ‘mereka memaafkan orang lain’ Ali RA berkata, “Aku memaafkanmu” 
Dan ketika dibacakan bahwa Allah SWT mencintai mereka yang bersikap 
baik kepada orang yang melakukan kesalahan, Ali memerdekakannya. 

Memaafkan orang lain akan mendapatkan pahala yang besar di Hari 
Pembalasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Allah SWT akan 
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memberikan pengumuman di Hari Pembalasan, barang siapa yang 
memiliki hak atas Allah SWT agar berdiri sekarang. Pada saat itu berdirilah 
orang-orang yang memaafkan orang-orang kejam yang menganiaya 
mereka. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, “Barang siapa berharap 
mendapatkan istana yang megah di surga dan berada di tingkatan yang 
tinggi dari surga, hendaknya  mereka mengerjakan hal berikut ini: 
• Memaafkan orang-orang yang berbuat aniaya kepada mereka. 
• Memberi hadiah kepada orang yang tidak pernah memberi hadiah 

kepada mereka.  
• Jangan menghindari pertemuan dengan orang-orang yang dengan 

sengaja memutuskan hubungan dengan mereka. 
Dalam kesempatan ini tidaklah salah tempat untuk mengingatkan 

anda bahwa sesama Muslim hendaknya saling memberi hadiah sesering 
mungkin sesuka mereka. Hal ini hendaklah menjadi kebiasaan, dan 
janganlah membatasi di hari-hari spesial sebagaimana yang dilakukan 
orang-orang yang tidak beriman pada perayaan Natal dan Pernyataan 
Syukur (thanksgiving). 

Allah SWT memberi petunjuk dengan sangat indah bagaimana 
hendaknya kita berperilaku terhadap musuh-musuh kita yang paling jahat 
dalam Surat Fushshilat Ayat 34: 

‚Ω�Ω ΞΩ�πΤ♥ΩΤ� Σ◊ΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… ‚Ω�Ω &Σ◊ΩΛΤΘΨ∼ΤΘΩ♥√≅… ⌠⊗ΩΤ⊇�≅… Ψ�Πς√≅†ΨΤŠ ΩΨ∑ Σ⇑Ω♥šΚς… …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ΨϒΠς√≅… ð∠ΩΤ⇒∼ΩΤŠ 

ΙΣΩΤ⇒∼ΩΤŠΩ β〈Ω.ΩŸΩ∅ ΙΣΤΠςΤ⇓Κς†Ω ΘδΨ√Ω χψ∼Ψ∧Ωš  

Tidaklah sama perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Jika kamu 
membalas perbuatan jahat dengan kebaikan, maka musuh-musuhmu yang 
paling keras akan menjadi teman karib dan sejawatmu. 

Suatu ketika, seseorang berbuat kasar dan mencaci-maki Imam Abu 
Hanifah. Beliau tidak membalas dengan sepatah-katapun padanya. Ia 
pulang ke rumah dan mengumpulkan beberapa hadiah, lalu pergi 
mengunjungi orang tersebut. Imam Abu Hanifah memberikan hadiah-
hadiah itu kepadanya dan berterimakasih atas perlakuan orang itu 
kepadanya seraya berkata: “Kamu telah berbuat untukku hal yang sangat 
aku sukai, yaitu memindahkan catatan perbuatan baikmu menjadi catatan 
perbuatan baikku dengan cara berlaku kasar seperti tadi kepadaku.” 

Lebih lanjut Allah SWT berfirman didalam Surat Ali’Imran Ayat 135 
dan 136, menambahkan tanda-tanda ketaqwaan orang-orang beriman. 

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω …ς′ΞΜ… Ν…ΣΤ∏Ω⊕ΩΤ⊇ Ζ◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ⊇ ςΚ… Νϖ…Σ∧ς∏ςℵ≡ ⌠¬ΣΩ♥Σ⊃⇓ςΚ… Ν…Σ≤Ω{ς′ ϑðΩ/≅… Ν…Σ≤Ω⊃πΤ⊕ΩΤ�⌠♠≅†ΩΤ⊇ ⌠¬ΞΞΤŠΣΤ〉⇓ϒΨ√ 

⇑Ω∨Ω Σ≤Ψ⊃πΤ⊕ΩΤÿ ð‡ΣΤ⇓ΠΡϒ√≅… ‚Πς�ΜΞ… ϑðΣ/≅… ⌠¬ς√Ω Ν…ΘΣ≤Ψ±ΣΤÿ υς∏Ω∅ †Ω∨ Ν…ΣΤ∏Ω⊕ΩΤ⊇ ⌠¬Σ∑Ω φΣ∧ς∏⊕ΩΤÿ (135) ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… 

¬Σ∑Σ:…Ω∞Ω– β〈Ω≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΘ∨ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬ΞΘΨΤŠΘΩ⁄ τŒΗΤΠςΤ⇒Ω–Ω Ξ≤•ΩΤ� ⇑Ψ∨ †ΩΨ�πΤ™ΩΤ� Σ≤ΗΤΩΤ⇓Κς‚≅… φ⇔ΤÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤā &†φΤΤΤ∼Ψ⊇ Ω¬⊕ΨΤ⇓Ω Σ≤Τ–ςΚ… 

Ω⇐κΨ∏Ψ∧ΗΤΩΤ⊕<√≅… 
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Ketika mereka (orang-orang beriman) itu terlanjur berbuat jahat atau 
aniaya, mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa 
mereka, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. 
Dan mereka tidak tetap berbuat aniaya ketika mereka mengetahui. 

Untuk mereka balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka, dan 
surga yang mengalir sungai-sungai, sedangkan mereka kekal didalamnya. 
Itulah sebaik-baik pahala atas amal-perbuatan mereka. 

Perhatikanlah bahwa dalam ayat ini ampunan Allah SWT 
mendahului balasan masuk surga. Maka, dari ayat ini jelaslah bahwa untuk 
masuk surga haruslah melalui ampunan dan kasih-sayang Allah SWT dan 
bukan tergantung pada amal-perbuatan kita saja. Perlu juga kita garis- 
bawahi,  Allah SWT berfirman bahwa bobot surga itu jauh lebih berharga 
dari gabungan bumi dan seluruh langit. Hal ini bisa memberikan pengertian 
lain dari ayat ini. Jika lebar surga sama dengan lebar langit dan bumi, 
bagaimanakah dengan panjangnya, sedangkan ukuran panjang selalu 
lebih besar daripada lebar. Singkat kata, ayat ini memberikan pernyataan 
bahwa surga itu telah dipersiapkan bagi orang-orang beriman yang telah 
mencapai tingkat taqwa. Menurut beberapa ulama muslim yang 
termasyhur, surga itu berada diatas langit ke-tujuh dan jiwa para syuhada 
telah menikmati surga sebagai hasil dari perjuangan mereka. 

Saya berdo’a kepada Allah SWT, semoga Dia menjadikan kita 
mukmin yang bertaqwa dan menerapkan keimanan kita. Amiin  

 

 
ORANG-ORANG MUNAFIK 

 
Pada bagian awal Al-Qur’an, Allah SWT mengelompokkan umat 

manusia kedalam tiga golongan, yakni: Mukmin, Kafir, dan Munafik. Allah 
SWT menjelaskan ciri-ciri orang beriman (mukmin) secara sangat ringkas. 
Lalu, ciri-ciri orang kafir cukup dijelaskan dengan satu ayat. Kemudian 
dilanjutkan dengan menguraikan ciri-ciri orang munafik secara panjang-
lebar. Golongan munafik dibahas dengan sangat panjang karena mereka 
adalah golongan yang paling berbahaya di masyarakat. Oleh karenanya, 
sangatlah perlu kita mengenali ciri-ciri dan nasib mereka ini. 

Perlu dicatat bahwa penggolongan ini didasarkan atas apa yang 
menjadi keyakinan dan bagaimana mereka menjalaninya tanpa 
memandang warna kulit, bentuk kesaksian/syahadat–nya, asal-usul, 
bahasa, bangsa, maupun afiliasi teritorialnya. 

Sekarang marilah kita mempelajari ciri-ciri orang munafik yang 
dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 8: 

Ω⇑Ψ∨ƒ Ξ♣†Πς⇒√≅… ⇑ƒ∨ ΣΣ⊆ΩΤÿ †ΘΩΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ϑðΨ/≅†ΨŠ ζ⌠ΩΤ∼<√≅†ΨΤŠΩ Ξ≤Ψā›‚�≅…γ †Ω∨Ω ¬Σ∑ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧ΨŠ (8)  Ω⇐Σ∅ΨŸΗΤΩΤµµ〉ā ϑðΩ/≅… 
Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ †Ω∨Ω φΣ∅ΩŸΤΤðµā :‚Πς�ΜΞ… ⌠¬ΣΩ♥ΣΤ⊃⇓Κς… †Ω∨Ω Ω⇐Σ≤Σ⊕↑ΩΤÿ  

 Diantara manusia terdapat mereka yang mengatakan kami 
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beriman kepada Allah dan hari pembalasan, (namun) mereka tidak 
beriman, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang benar-benar 
beriman. Sungguh celaka mereka, mereka tidak menipu siapapun selain 
diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak mengetahui. 

Perhatikanlah bahwa meskipun mereka menyatakan beriman 
kepada Allah SWT dan hari pembalasan, tetapi tidak menyatakan beriman 
atas kenabian Muhammad SAW. Ini adalah kasus orang-orang Yahudi di 
masa itu. Maka, keimanan apapun tanpa mengimani kenabian Muhammad 
SAW tidak dapat diterima. Begitu sesatnya mereka, sampai-sampai tidak 
dapat mengerti apa yang mereka perbuat. 

 Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 10: 

ℑ ¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ τ≥Ω≤ΩΘ∨ Σ¬Σ∑Ω�…Ω∞ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ∃†_∂Ω≤Ω∨ ⌠¬Σς√Ω }‡…ΩϒΩ∅ =Σψ∼Ψ√ςΚ… †Ω∧ΨŠ Ν…ΣΤ⇓†ς Ω⇐ΣŠΨϒ<∇ΩΤÿ  

 Didalam hati mereka ada penyakit dan Allah telah menambah 
penyakit mereka. Dan bagi mereka siksa yang amat pedih akibat 
kebohongan yang mereka lakukan. 

Jadi, berbohong bukanlah dosa yang sepele, karena bisa berakibat 
mengubah seorang mukmin menjadi munafik. Didalam Al-Qur’an, Allah 
SWT menguraikan perihal berbohong dan menyembah berhala secara 
beriringan: 

Selamatkanlah dirimu dari kejahatan menyembah berhala dan 
berbohong. 

Allah menjelaskan tiga tanda (indikator) yang jelas pada orang-
orang munafik. Didalam Surat Al-Baqarah Ayat-11,12 Allah SWT 
berfirman: 

…ς′ΞΜ…Ω Ω∼Ψ∈ ⌠¬Σς√ ‚Ω� Ν…ΣŸΨ♥Τ⊃ΣΤ� ℑ Ξ≥⁄ςΚ‚≅… Νϖ…ΡΤ√†ΩΤ∈ †Ω∧ΠςΠΤ⇓ΞΜ… Σ⇑Τµðš φΣ™Ψ∏±Σ∨ (11) :‚Ω�Κς… ⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ… Σ¬Σ∑ 
Ω⇐ΣŸΨ♥<⊃Σ∧<√≅… ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ϑð‚� Ω⇐Σ≤Σ⊕πΤ↑ΩΤÿ  

Jika dikatakan kepada mereka, “Janganlah membuat kerusakan di 
bumi.” Mereka berkata, “Sesungguhnya kami melakukan perbaikan.” 
Sesungguhnya merekalah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak 
menyadarinya. 

Yang ke-dua, Allah SWT menerangkan didalam Surat Al-Baqarah 
Ayat 13: 

…ς′ΞΜ…Ω Ω∼Ψ∈ ⌠¬Σς√ Ν…Σ⇒ΤΨ∨…ƒ∫ :†Ω∧ς Ω⇑Ω∨…ƒ∫ 〉♣†Πς⇒√≅… ϖΝ…ΤΣΤ√†ΩΤ∈ Σ⇑Ψ∨ΣΤ⇓Κς… :†Ω∧ς Ω⇑Ω∨…ƒ∫ %Σ∫:†ΩΩ⊃ϑ〉♥√≅… :‚Ω�Κς… ⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ… 

Σ¬Σ∑ Σ∫:†ΤΩΩ⊃ϑ〉♥√≅… ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ‚Πς� Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ  

Jika dikatakan kepada mereka “Berimanlah sebagaimana orang-
orang lain telah beriman”, mereka berkata, “Akankah kami beriman seperti 
orang-orang bodoh itu beriman?” Sesungguhnya merekalah yang bodoh, 
tetapi mereka tidak mengetahui. 

Dari uraian diatas jelaslah bahwa ukuran benarnya keimanan adalah 
dengan beriman sebagaimana keimanan para sahabat Nabi Muhammad 
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SAW. Allah SWT telah sangat memuliakan para sahabat Rasulullah SAW, 
oleh karena itulah Dia (AllahSWT)   menjadikan keimanan para sahabat 
sebagi tolok-ukur (kriteria) ketulusan/kebenaran iman seseorang. 
Disamping itu Allah SWT telah memberikan penghargaan kepada para 
sahabat Rasulullah didalam ayat yang sebelumnya, dimana Allah SWT 
menyatakan bahwa orang-orang munafik telah mencoba menipu Allah 
SWT dan Orang-orang yang beriman kepadaNya. 

Tanda ke-tiga dari orang-orang munafik diuraikan oleh Allah SWT 
dalam Surat Al-Baqarah Ayat 14, 15, 16 sebagai berikut: 

…ς′ΞΜ…Ω Ν…ΣΤ⊆ς√ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ϖΝ…ΤΣΤ√†ΩΤ∈ †ΘΩΤ⇒Ω∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ…Ω Ν…⌠Τς∏Ωā υς√ΞΜ… ⌠¬ΞΨ⇒∼Ψ≠ΗΤΤΩ∼ΤΩ→ ϖΝ…ΤΣΤ√†ΩΤ∈ †ΠςΤ⇓ΞΜ… ⌠¬Ρ∇Ω⊕Ω∨ 

†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ⇑Τµðš Ω⇐Σ∫Ξ∞Ω�π♥Σ∨ (14)  ϑðΣ/≅… ΣΛΞ∞Ω�π♥ΩΤÿ ⌠¬ΞΨŠ ⌠¬Σ∑ΠΡŸΣ∧ΩΤÿΩ ℑ ⌠¬ΞΨ⇒ΗΤ∼Τ⊕〉≡ Ω⇐ΣΩ∧⊕ΩΤÿ (15) ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΩ≤Ω�Τ<→≅… Ω◊ς∏ΗðΤ∏ϑð∝√≅… υΩŸΣ<√≅†Š †Ω∧ΩΤ⊇ ŒΩµγšΩ⁄ ⌠¬ΣΣΤ�Ω≤ΗΤΩ•ΠΨ� †Ω∨Ω Ν…ΣΤ⇓†ς φ⇔ΤÿΨŸΩΤ�Σ∨  

Manakala mereka berada bersama-sama orang-orang beriman 
mereka berkata ‘Kami beriman!’ Dan bila mereka kembali kepada setan-
setan mereka, mereka berkata:"Sesungguhnya kami bersamamu! kami 
hanyalah berolok-olok (berpura-pura).” 

Allah SWT membalas olok-olok mereka, dan membiarkan mereka 
terombang-ambing didalam kesesatan. 

Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan 
petunjuk. Mereka tidak akan beruntung dan tidak akan mendapat petunjuk. 

Sebaliknya, marilah kita menjabarkan bagaimanakah kesudahan 
orang-orang beriman, lelaki maupun perempuan, di Hari Pembalasan. 
Allah menerangkan hal ini dalam Surat Al-Hadid Ayat 12: 

Ω⋅Ωÿ Ω≤ΩΤ� Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… γŒΗΤΩΤ⇒Ψπ∨Σ∧<√≅…Ω υΩ⊕♥Ωÿ ¬Σ∑Σ⁄ΣΤ⇓ Ω⇐κΤΩŠ ¬ΞÿΨŸΤÿΚς… ψΞΨ⇒ΗΤΩ∧ΤÿςΚ†ΞΤŠΩ Σ¬Ρ∇ΗΤΩ≤πΤ↑ΣŠ 

Ω⋅Ω∼<√≅… τŒΗΤΤΠς⇒Ω– Ξ≤•ΩΤ� ⇑Ψ∨ †ΩΨ�πΤ™ΩΤ� Σ≤ΗΤΩΤ⇓ςΚ‚≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤā &†Ω∼Ψ⊇ ð∠Ψ√.ς′ ΩΣ∑ ΣƒΩ⊃<√≅… Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…  

Di Hari pembalasan, kamu akan melihat orang-orang beriman lelaki 
dan perempuan dengan cahaya penuntun di depan dan di sisi kanan 
mereka. "Inilah kabar gembira bagi kalian, yaitu surga yang mengalir 
sungai-sungai di bawahnya, kalian akan tinggal untuk selamanya". 
Sungguh, inilah keberuntungan yang sangat besar. 

Beberapa hal perlu ditegaskan disini. Kita mengetahui bahwa lelaki 
dan perempuan beriman diperlakukan setara dalam hal balasan atas 
kebajikan yang mereka kerjakan. Mereka mempunyai cahaya pada tangan 
kanan mereka karena catatan amal perbuatan mereka diberikan di tangan 
kanan. Kita ketahui juga bahwa selayaknyalah terdapat cahaya di depan 
mereka untuk melakukan perjalanan. Cahaya di bagian depan ini adalah 
hasil dari amal kebajikan mereka. Nabi Muhammad SAW menggambarkan 
hal ini didalam beberapa sabda beliau. 

Anas RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:”Berilah 
kabar gembira bagi mereka yang pergi ke Masjid di kegelapan malam. 
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Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari Kiamat.” (Ibnu 
Majah) 

Dari Abdullah bin Amr RA diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad 
SAW bersabda:”Barangsiapa mengerjakan sholat dengan teratur, tertib 
dan penuh kehati-hatian (tuma’ninah) akan menerima ganjaran dengan 
cahaya penuntun di Hari Pembalasan. Adapun yang tidak mengerjakan 
sedemikian, maka tidaklah akan mendapatkan cahaya itu dan mereka 
akan dikumpulkan bersama Qarun, Haman, dan Fir’aun.” (Riwayat Ahmad) 

Abu Said RA menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW 
bersabda:”Siapa saja yang membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jum’at akan 
mendapatkan cahaya pembimbing di hari Pembalasan, cahaya ini 
terbentang mulai dari kakinya hingga ke surga.” (Tabrani) 

Abu Hurairah RA berkata bahwa Nabi Muhammad SAW 
bersabda:”Siapa saja yang membaca Al-Qur’an, walaupun satu ayat saja, 
maka bacaannya itu akan menjadi cahaya penuntun baginya di hari 
Pembalasan.” (Imam Ahmad) 

Demikianlah semua perbuatan baik (amalan shalihan), mempunyai 
kesamaan hasil berupa cahaya penuntun bagi mereka yang beriman. 
Sebaliknya mengenai orang-orang munafik, Allah SWT menggambarkan 
situasi mereka didalam Surat Al-Hadid Ayat 13, 14, 15 berikut ini: 

Ω⋅Ωÿ ΣΣ⊆Ωÿ Ω⇐Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… 〉ŒΗΤΩ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ †Ω⇓Σ≤〉ℵ≠⇓≅… π♦Ψ‰Ω�πΤ⊆ΩΤ⇓ ⇑Ψ∨ ¬〉{Ξ⁄ΠΡΤ⇓ Ω∼Ψ∈ 

Ν…Σ⊕Ψ–⁄≅… ¬〉{ƒ∫:…ƒ⁄Ω Ν…Σ♥Ψ∧Ω�<√≅†ΩΤ⊇ …_⁄ΣΤ⇓ ð‡Ξ≤〉∝ΩΤ⊇ ¬ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ξ⁄Σ♥ΞŠ ΙΣΠς√ =Σ‡†ΩŠ ΙΣΣ⇒Ψ≡†ΩΤŠ Ψ∼Ψ⊇ Σ◊Ω∧ΤΤšΘΩ≤<√≅… 

ΙΣΣ≤ΞΗΤςℵ≡Ω ⇑Ψ∨ ΨΨ∏Ω‰Ψ∈ 〉‡…ΩϒΩ⊕<√≅… (13) ¬ΣΩΤ⇓Σ�†ΩΤ⇒Σÿ ¬ς√Κς… ⇑Ρ∇ΩΤ⇓ ∃¬Ρ∇Ω⊕ΘΩ∨ Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ υς∏ΩΤŠ ψΡ∇Πς⇒Ψ∇ΗΤς√Ω ψΣ�⇒ΩΤ�ΩΤ⊇ 

¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ¬Σ�π±ΘΩΤŠΩ≤ΩΤ�Ω ψΣΤ�‰ΩΤ�⁄≅…Ω Σ¬Ρ∇<Τ�Πς≤Ω∅Ω ϑ〉Ψ⇓†Ω∨ΚΚς‚≅… υΠς�Ωš ƒ∫:†ΤΤΩ– Σ≤∨Κς… ϑðΨ/≅… ¬〉{ΘΩ≤ΩΤ∅Ω Ψϑð/≅†ΨŠ Σ⁄Σ≤Ω⊕<√≅… 

(14)  Ω⋅Ω∼<√≅†ΩΤ⊇ ‚Ω� ΣϒΩāΣÿ ¬Ρ∇⇒Ψ∨ β◊ΩΤΤπÿŸΨ⊇ ‚Ω�Ω Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… &Ν…Σ≤Ω⊃ς Σ¬Ρ∇ΗΤΩ<Κ†Ω∨ Σ∃⁄†Πς⇒√≅… ƒγ∑ ⌠∃¬Ρ∇Ης√Ω∨ ð♦ΛΨΤŠΩ 

Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅…  

Pada hari itu (Hari Pembalasan) lelaki dan perempuan munafik akan 
berkata kepada orang-orang beriman:"Tunggulah kami agar kami dapat 
mamanfaatkan cahayamu". Dan akan dikatakan kepada mereka: 
"Kembalilah lagi kebelakang dan carilah sendiri cahaya untukmu". 
Kemudian diadakan dinding yang memisahkan antara mereka yang 
beriman dan orang-orang munafik. Di sisi dalam dinding inilah terdapat 
kasih-sayang Allah SWT dan di sisi luarnya adalah siksa. 

Orang-orang munafik itu akan berteriak memangil-mangil orang-
orang beriman: "Bukankah kami dahulu bersama kalian?" Menjawablah 
orang-orang beriman: "Benar kamu bersama kami, tetapi kalian saling 
membujuk satu sama lain, ragu dan kebingungan, sementara angan-angan 
kosongmu membuatmu terlena hingga datanglah ketetapan Allah SWT. 
Kamu telah diperdaya dari (beriman kepada) Allah SWT oleh (setan-setan) 
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yang sangat penipu. 
Maka pada hari ini tidak ada tebusan yang dapat diterima darimu, 

tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat tinggalmu adalah api neraka, 
Itulah tempat yang layak bagimu. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat 
kembali. 

Menurut Ibnu Katsir, orang-orang beriman maupun orang-orang 
munafik sama-sama akan diberi cahaya penuntun untuk menyeberangi 
titian. Namun cahaya orang-orang munafik segera dipadamkan. Dengan 
cara inilah Allah SWT memperolok-olok mereka sebagaimana mereka 
dahulu biasa memperolok-olok Allah SWT dan para pembantu(Rasul)-Nya 
yang taat. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 15: 

ϑðΣ/≅… ΣΛΞ∞Ω�π♥ΩΤÿ ⌠¬ΞΨŠ ⌠¬Σ∑ΠΡŸΣ∧ΩΤÿΩ ℑ ⌠¬ΞΨ⇒ΗΤ∼Τ⊕〉≡ Ω⇐ΣΩ∧⊕ΩΤÿ  

Allah memperolok-olok mereka dan semakin menambahkan 
kesesatan kepada mereka sehingga terombang-ambing dengan 
kesesatannya. 

Perhatikanlah bahwa, pada awalnya saja orang-orang munafik diberi 
cahaya, ini karena mereka telah melakukan amal shaleh untuk sekedar 
pamer. 

Maka kita dapat menyimpulkan bahwa hanya amal shaleh yang 
ikhlas saja yang menghasilkan cahaya penuntun yang tetap menerangi, 
dan kemunafikan akan diolok-olok di Hari Pembalasan. Ibnu Katsir telah 
memaparkan hadits yang sangat panjang dimana dia menjelaskan bahwa 
setiap orang beriman akan memiliki cahaya sesuai dengan amal 
shalehnya. Beberapa dari mereka akan memiliki cahaya seperti gunung, 
sebagian seperti pohon palem, dan sebagian lagi ada yang seukuran tinggi 
orangnya. 

Allah SWT lebih lanjut mewahyukan dalam Surat Al-Hadid Ayat 17: 

Νϖ…Σ∧ς∏∅≅… ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… Ξ™Σÿ ð≥⁄ΚΚς‚≅… ΩŸ⊕ΩŠ &†ΩΨΤπ�Ω∨ ŸΩΤ∈ †ΘΩΤ⇒ΘΩΤ∼ΤΤΩŠ Σ¬Ρ∇ς√ γŒΗΤΩΤÿ›‚�≅… ¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕ΩΤ�  

Ingatlah bahwa Allah menghidupkan kembali bumi setelah matinya. 
Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu 
berfikir. 

Disini Allah SWT mengingatkan kita bahwa sebagaimana halnya Dia 
bisa menghidupkan kembali bumi yang mati, maka Dia juga bisa 
menghidupkan hati yang mati dari orang-orang munafik bilamana terdapat 
penyesalan yang tulus-ikhlas.  

Saya berdo’a kehadirat Allah SWT semoga dijadikanNya kita 
sebagai Muslim yang ikhlas, dan semoga Allah SWT menyediakan cahaya 
penuntun yang selalu menerangi kita di Hari Pembalasan. Amiin. 

 
 

ALAM BARZAH 
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Alam Barzah adalah kurun waktu (periode) di antara saat kematian 
manusia di dunia ini dengan saat pembangkitan (dihidupkannya kembali) 
manusia di Hari Pembalasan. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di 
dalam periode ini. Namun demikian, kita dapat menyimak dari berbagai 
ayat didalam kitab suci Al-Qur-an dan Hadits Nabi Muhammad SAW 
mengenai periode ini. Sebagai contoh, Allah SWT berfirman dalam Surat 
Al-An’aam Ayat 93 

⌠Τς√Ω ϖυΩ≤ΤΩΤ� Ψ′ΞΜ… φΣ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ℑ γ‹.Ω≤Ω∧ΩΤ∅ γ‹⌠ΤΩ∧<√≅… Σ◊ς∇ΞΜΜ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω Νϖ…〉≠Ψ♠†ΩΤŠ ψΞÿΨŸΤÿΚς… 

Νϖ…ΤΣ–Ξ≤<āςΚ… ∃Σ¬Σ|Ω♥Σ⊃⇓Κς… Ω⋅⌠ΤΩ∼<√≅… φς∞µ〉– ð‡…ΩϒΩ∅ Ξ⇐Σ<√≅… †Ω∧ΨŠ ⌠¬Σ�⇒Ρ Ω⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤ� ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… Ω⁄κΤΩΤ∅ ΘΞ⊂Ω™<√≅… 

⌠¬Σ�⇒Σ{Ω ⌠⇑Ω∅ −ΨΨ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇐Σ⁄Ψι<∇ΩΤ�♥ΩΤ�  

Jika saja kamu dapat melihat betapa dahsyatnya saat orang-orang 
zalim didalam sakaratul maut, Para malaikat memukul dengan tangan 
mereka (seraya berkata), “Keluarkanlah nyawamu!  Di hari ini kamu akan 
dibalas dengan siksa yang menghinakan; karena perkataan-perkataanmu 
yang selama ini kamu ucapkan perihal Allah yang tidak benar, dan kamu 
selalu sombong terhadap petunjuk (ayat-ayat)-Nya.” 

Jelaslah dari ayat ini bahwa manusia bisa mendapatkan hukuman 
diwaktu kematian mereka. 

Begitu juga dengan firman Allah SWT didalam Surat Al-Anfal ayat 50 
51: 

ς√Ω υϖΩ≤ΤΤΩ� <′ΞΜ… Πς⊇ΩΩ�Ωÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ∗Ν…Σ≤Ω⊃Ω{ Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤΤς∏Ω∧<√≅… Ω⇐ΣŠΞ≤π∝Ωÿ ¬ΣΩ∑Σ–Σ ¬Σ∑Ω≤ΗΤΩΤŠ�ςΚ… Ν…ΣΤ∈Σ′Ω 

ð‡…ΩϒΩ∅ Ξ⊂ÿΞ≤Ω™<√≅… (50) ð∠Ψ√.ς′ †Ω∧ΨŠ πŒΩ∨ΠςŸΩΤ∈ ¬Ρ∇ΤÿΨŸΤÿΚς… ΘΩ⇐Κς…Ω ϑðΩ/≅… ð♦∼ς√ ξψΗΤΠς∏ðℵ≠ΨŠ ΨŸ∼Ψ‰Ω⊕<∏ΠΨ√  

Jika saja kamu dapat melihat ketika para malaikat mencabut nyawa 
orang-orang kafir di saat kematian mereka, seraya memukul wajah dan 
punggung mereka (sambil berkata), “Rasakanlah olehmu siksa yang 
membakar. 

Yang demikian itu akibat dari perbuatanmu sendiri (semasa 
hidupmu). Sesungguhnya Allah tidaklah sekali-kali berbuat aniaya 
terhadap hamba-hamba-Nya. 

Jelaslah sudah dari dua ayat diatas bahwa, kita tidak bisa melihat 
apa yang terjadi pada kurun waktu itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun 
tidak bisa menyaksikan bagaimana para malaikat menyiksa orang-orang 
kafir di pertempuran Badar. Peristiwa yang tidak tampak oleh mata ini di 
jelaskan kepada kita sebagai wujud kasih-sayang Allah SWT, untuk 
petunjuk bagi kita. Lebih lanjut para ulama menjelaskan, bagian ayat 
“rasakanlah olehmu siksa yang membakar”, bahwa para malaikat 
mencambuk para kafirin dengan batang baja yang membara ke wajah dan 
punggung mereka. 

Allah SWT menjelaskan perihal penenggelaman para pengikut 
Fir’aun didalam Surat Nuh Ayat 25: 
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†ΘΩ∧ΘΨ∨ ¬ΞΨ�ΗΤΩΤΛΤΤΤ;∼Ψ≠Ωā Ν…ΣΤ∈Ξ≤πΤ∅ΡΚ… Ν…ΣΤ∏Ψā�ΡΚ†ΩΤ⊇ …_⁄†ΩΤ⇓ ψς∏ΩΤ⊇ Ν…ΣŸΨ•Ωÿ ¬Σς√ ⇑ΨΘ∨ Ξ⇐Σ� ϑðΨ/≅… …_⁄†Ω±⇓ςΚ…  

Mereka ditenggelamkan akibat dosa-dosa yang telah mereka 
lakukan, kemudian mereka dimasukkan kedalam api neraka. Maka 
tiadalah mereka dapati penolong selain Allah. 

Disini lebih jelas disebutkan bahwa pengikut Fir’aun dilemparkan 
kedalam api neraka setelah mereka ditenggelamkan didalam air (laut), 
menunjukkan bahwa ada hukuman yang langsung dijatuhkan ketika 
kematian itu datang. Menarik untuk digaris-bawahi bahwa hukuman api 
neraka disebutkan bersama-sama dengan penenggelaman kedalam air. 
Imam Razi mengatakan bahwa hal ini merupakan bukti kuat adanya 
hukuman di alam Barzah maupun didalam kubur. Beliau menegaskan, 
penggunaan kata “fa” dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa hukuman 
api neraka itu telah ditimpakan segera setelah penenggelaman mereka. 
Jadi, disini tidak merujuk pada hukuman pada Hari Pembalasan. 

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ghafir (disebut juga Al-Mu’min) 
Ayat 45, 46: 

ΣΗΩΤ∈ΩΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… γ‹†ΛΩΤΤΘΨ∼Ω♠ †Ω∨ ∃Ν…Σ≤Ω|Ω∨ ð⊄†ΩšΩ Ψ†ΛΩΤΤΨŠ Ω⇐⌠Ω∅⌠≤Ψ⊇ Σ∫;ΤΤΣ♠ γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… (45) Σ⁄†Πς⇒√≅… 

φΣ∂Ω≤⊕ΣΤÿ †Ω∼ς∏Ω∅ …Θ⊥ΣŸΣ∅ ∃†Θ⊥Τ∼Ψ↑Ω∅Ω Ω⋅⌠ΩΤÿΩ Σ⋅Σ⊆ΩΤ� Σ◊Ω∅†ϑð♥√≅… Νϖ…ΣΤ∏Ψā�ςΚ… Ω…ƒ∫ φΩ∅⌠≤Ψ⊇ ϑðŸΤΩ→Κς… γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅…  

Maka, Allah telah menyelamatkannya dari tipu daya jahat yang 
mereka rancang (terhadapnya), dan Fir’aun beserta pengikutnya dikelilingi 
oleh adzab yang amat buruk. 

Api neraka dinampakkan kepada mereka pada pagi dan petang. 
Dan pada saat Hari Pembalasan tiba (diperintahkan kepada malaikat): 
“Masukkanlah para pengikut Fir’aun kedalam siksa yang amat pedih.” 

Dari ayat ini, sekali lagi terbuktikan adanya hukuman untuk orang-
orang kafir didalam kubur, selain dari hukuman yang akan diterima mereka 
di Hari Pembalasan. 

Abdullah bin Mas’ud RA menerangkan, bahwa ayat ini menyatakan 
ruh para pengikut Fir’aun dibawa menuju neraka dalam bentuk burung-
burung hitam setiap pagi dan petang. Kepada mereka itu dikatakan bahwa, 
inilah tempat tinggal mereka yang terakhir. Allah SWT berfirman dalam 
Surat Al-Takatsur Ayat 1~4: 

Σ¬Ρ∇ΗΤΩ<√ςΚ… Σ≤ΣΤ’†ς∇Πς�√≅… (1) υΠς�Ωš Σ¬ΣΤ�⁄Σƒ Ω≤ΨŠ†Ω⊆Ω∧<√≅… (2) ϑð„ς ð∩⌠ΤΩ♠ Ω⇐Σ∧ς∏Τ⊕ΩΤ� (3)  ΘΩ¬Ρ’ ϑð„ς ð∩Ω♠ 

Ω⇐Σ∧ς∏Τ⊕ΩΤ�  

Bermegah-megahan duniawi telah melalaikanmu. Sehingga kamu 
masuk kedalam kubur. Janganlah begitu, kamu akan segera 
mengetahuinya (akibat perbuatanmu itu). Sekali lagi, janganlah begitu, 
kamu akan segera mengetahuinya. 

Disini terdapat pengulangan kalimat ‘Kamu akan segera 
mengetahuinya’. Khalifah ‘Ali RA menjelaskan hal pengulangan kalimat ini, 
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sebagaimana diriwayatkan oleh Zir bin Hubeisy RA, bahwa kalimat 
pertama merujuk kepada siksa kubur dan yang ke-dua merujuk kepada 
Hari Pembalasan. 

Pada akhirnya, Allah SWT menegaskan didalam Al-Qur’an (Surat 
Thaahaa Ayat 124): 

⌠⇑Ω∨Ω ð≥Ω≤∅ςΚ… ⇑Ω∅ Ξ≤<Ψ′ ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ΙΣΤς√ ⊥◊Ω↑∼Ψ⊕Ω∨ †_ΤΤ∇⇒Ω∂ ΙΣΣ≤Σ↑ðµšΩ Ωζ⌠ΤΩΤÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… υΩ∧∅ςΚ…  

Barang siapa berpaling dari mengingat-Ku, maka sesungguhnya 
baginya kehidupan yang sempit, dan pada Hari Pembalasan, Kami akan 
membangkitkannya dalam keadaan buta. 

Ibnu Mas’ud RA dan Abu Sa'id Al-Khudri RA mengatakan bahwa arti 
ungkapan ‘hidup yang sempit’ adalah siksa kubur. Begitu juga, Abu 
Hurairah RA meriwayatkan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda 
mengenai arti kalimat diatas adalah, Allah SWT akan mengirim 99 ekor 
ular ke dalam kubur orang-orang kafir. Ular-ular ini terus-menerus 
menggerogoti tubuh orang kafir itu hingga Hari Pembalasan tiba. 

Lalu apa yang terjadi dengan jiwa seseorang setelah mati? 
Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW 
bersabda, “Ketika jiwa seseorang yang beriman meninggalkan jasadnya, ia 
diangkat ke langit oleh dua malaikat. Malaikat-malaikat itu berkata, jiwa 
yang shaleh (baik) telah kembali dari bumi. Semoga Allah SWT 
memberkahimu dan tubuh yang dulu biasa kau tempati. Jiwa itu kemudian 
dihadirkan kepada Allah SWT. Kemudian Allah memerintahkan, 
“Tempatkan jiwa ini di Sidratul-Muntaha sampai datangnya Hari 
Pembalasan. 

Ketika jiwa orang kafir keluar dari jasadnya, para malaikat 
mengatakan bahwa jiwa yang buruk telah kembali dari bumi. Para malaikat 
mengutukinya dan bau busuknya menyebar ke segala penjuru. Allah SWT 
memerintahkan kepada para malaikat agar menempatkannya didalam 
Sijjin. Jadi, Sijjin adalah suatu tempat dimana jiwa dan amal perbuatan 
orang-orang kafir disimpan. Rasulullah SAW menutupkan pakaian ke 
hidung beliau untuk menggambarkan betapa busuknya bau jiwa seorang 
kafir. (H.R. Muslim) 

Ada beberapa hadits yang menerangkan lebih lanjut perihal periode 
di alam kubur. 

Anas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika 
seseorang selesai dikuburkan setelah kematiannya dan keluarga serta 
teman-temannya telah meninggalkan kuburnya, ia bisa mendengar suara 
langkah-langkah kaki yang pergi meninggalkannya. Dua malaikat 
mendatangi si mayit di dalam kuburnya. Kedua malaikat itu membuatnya 
terduduk dan menanyainya dengan pertanyaan berikut ini: “Apakah yang 
engkau ketahui perihal Muhammad (SAW)?” Orang yang sungguh-sunguh 
beriman menjawab, “Saya bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah 
SWT yang taat dan Rasul (utusan)-Nya yang benar.” Para malaikat itu 
kemudian berkata, “Jika kamu tidak beriman, tempatmu pastilah didalam 
neraka. Sekarang, lihatlah olehmu neraka itu. Dan Allah SWT telah 
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menggantinya dengan surga firdaus dan lihatlah juga olehmu surga itu 
sekarang.”  

Orang-orang munafik dan orang-orang kafir pun akan diberi 
pertanyaan yang sama, “Apakah yang kamu ketahui tentang Muhammad 
SAW?” Mereka menjawab, “Tidak ada satupun yang aku ketahui, dulu aku 
hanya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang.” Para malaikat akan 
mengatakan kepadanya, “Tidakkah kamu pernah mencoba untuk 
mengenalnya atau pernahkah kamu ikuti orang-orang yang beriman?” Dan 
para malaikatpun memukulnya dengan batang besi panas. Orang kafir 
itupun menangis kesakitan dengan sekencang-kencangnya, semua yang 
berada di alam raya, kecuali jin dan manusia, akan mendengar ratap-
tangisnya. (Bukhari dan Muslim) 

Asma bin Abu Bakar RA meriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi 
Muhammad SAW menasehati umat dan menjelaskan perihal siksa kubur. 
Ketika beliau menjelaskan hal ini, semua orang beriman mulai menangis 
dengan kerasnya, sehingga terciptalah suasana seperti berbaurnya 
beraneka-ragam ratap-tangis. (Bukhari) 

Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melantunkan 
do’a berikut ini seperti halnya beliau membaca ayat-ayat dari Al-Qur’an: 
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan dan pertolonganmu 
dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari ujian semasa hidup dan ketika 
mati, dan dari godaan yang berhubungan dengan dajjal.” (Muslim) 

Rasulullah Muhammad SAW bersabda: “Membaca Surat Al-Mulk 
sebagai sebuah kebiasaan rutin akan menyelamatkan seseorang dari 
siksa kubur.” (Tirmidzi) 

Saya berdoa kepada Allah SWT memohon perlindungan dan 
pertolongan-Nya, bagi saya dan para pembaca maupun penyimak artikel 
ringkas ini, dari siksa neraka, siksa kubur, dan dari ujian yang terkait 
dengan Dajjal. Amiin. 

 
 

KEBANGKITAN (Hidup Sesudah Mati) 
 

 
Sungguh sangatlah berat bagi orang yang tidak beriman (kafir) untuk 

dapat menerima bahwa Allah SWT bisa menghidupkannya kembali setelah 
kematiannya di Hari Pembalasan kelak. Sebagaimana difirmankan Allah 
SWT didalam Surat Al-Waqiah Ayat 47, 48: 

Ν…Σ⇓†Ω{Ω Ω⇐ΣΤ√Σ⊆Ωÿ …ΩϒΤΜΞΚς… †ΩΤ⇒�Ψ∨ †ΘΩ⇒ΤΣ{Ω †_ΤŠ…Ω≤ΣΤ� †[∧ΗΤðℵ≠Ψ∅Ω †ΘΩΤΤ⇓Ψ∫ςΚ… Ω⇐ΣΤ’Σ⊕‰Ω∧ς√ (47) ΩςΚ… †ΤΩΤ⇓Σ:†ΤΩΤŠ…ƒ∫ 

Ω⇐ΣΤ√ΠςΚΚς‚≅…  

Dan mereka selalu berkata: “Apakah setelah kami mati dan menjadi 
tanah dan tulang-belulang, kemudian kami dihidupkan kembali? 
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Dan begitu pula dengan nenek-moyang kami (juga dibangkitkan)?!” 
Jadi, orang-orang kafir tidak hanya heran tetapi juga menganggap 

tidaklah mungkin terjadi bahwa manusia dibangkitkan seperti semula 
setelah ia berubah menjadi debu dan tulang. Bahkan lebih sulit lagi bagi 
akal mereka bahwa nenek-moyang mereka yang telah meninggal dunia 
jauh bertahun-tahun lalu pun akan dibangkitkan juga. 

Allah SWT menerangkan dengan sangat indah didalam Surat Al-
Qiyamah Ayat 3 dan 4: 

〉̂ Ω♥µµðšςΚ… Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅… ⇑ςΠ√ςΚ… Ω⊗Ω∧•ΠςΤ⇓ ΙΣΩ∨†ςℵ≠Ψ∅ (3)  υς∏ΩΤŠ Ω⇑ÿΞ⁄ΨŸΗΤΩΤ∈ υϖς∏Ω∅ ⇐Κς… ðΘΞΩ♥ΠΡΤ⇓ ΙΣΩΤ⇓†ΩΤ⇒ΩŠ  

Apakah manusia  berfikir bahwa Kami (Allah SWT) tidak sanggup 
merangkai kembali tulang-belulangnya.Bukan demikian, Kami benar-benar 
kuasa untuk menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. 

Kita sama-sama maklum bahwa sidik-jari dari setiap jari-jemari 
masing-masing orang berbeda satu sama lain. Maka dari itu cap sidik-jari 
dimanfaatkan untuk mengidentifikasi/ menandai perbedaan setiap orang di 
seluruh dunia. 

Rajah sidik-jari tidak pernah bersesuaian antara seseorang dengan 
yang lain. Maka lebih jauh dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT tidak 
saja telah menciptakan manusia, tetapi bahkan telah memberikan 
sentuhan detail hingga yang terhalus dari ciptaannya itu dengan membuat 
berbeda sidik-jari untuk setiap orang. Jika Allah SWT dapat melakukan hal 
yang sehalus ini, mana mungkin Dia tidak sanggup membangkitkan 
kembali seseorang yang telah mati menjadi tulang-belulang dan debu. Hal 
yang sama difirmankan oleh Allah SWT didalam Surat Al-Qiyamah Ayat 
36~40: 

〉̂ Ω♥µµðšςΚ… Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅… ⇐Κς… ð∉Ω≤�Σÿ [ŸΣ♠ (36) ψς√Κς… 〉∠Ωÿ ⊥◊Ω⊃π≠ΣΤ⇓ ⇑ΨΘ∨ ϑωΨΤ⇒ΘΩ∨ υΩΤ⇒∧Σÿ (37) ΘΩ¬Ρ’ Ω⇐†ς ⊥◊Ω⊆ς∏Ω∅ 

Ω⊂ς∏Ω¯ΩΤ⊇ υΘΩΩ♥ΩΤ⊇ (38)  ΩΩ⊕Ω•ΩΤ⊇ Σ⇒Ψ∨ Ξ⇐κΤΩ–ΘΩ∞√≅… Ω≤Ω{Πςϒ√≅… υϖΩΤ‘⇓ΡΚ‚≅…Ω (39)  ð♦∼ς√ςΚ… ð∠Ψ√.ς′ ]⁄ΨŸΗΤΩΤ⊆ΨŠ υϖς∏Ω∅ 

⇐Κς… ƒΤΓΨΤΤΤ™Σÿ υΩΤπ�Ω∧<√≅…  

Adakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja 
(tanpa pertanggung-jawaban)? Bukankah sebelumnya ia hanyalah setetes 
cairan (mani/sperma) yang dipancarkan (kedalam rahim)? Kemudian ia 
menjadi gumpalan darah, selanjutnya Allah (SWT) menciptakan dan 
menyempurnakan bentuknya. Lalu Allah menjadikan darinya sepasang 
lelaki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa 
(pula) menghidupkan orang mati? 

Di ayat ini Allah SWT memberikan pernyataan bahwa Dia telah 
menciptakan manusia mulai dari cairan sehingga menjadi lelaki dan 
perempuan, yang berbeda satu sama lain secara fisik, psikologis, maupun 
emosinya. Meskipun beraneka ragam perbedaan diantara mereka, tetapi 
saling melengkapi satu sama lain dan hidup bersatu, tidaklah lengkap yang 
satu tanpa yang lain. Maka, jika Allah dapat menciptakan pribadi-pribadi 
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yang sangat berbeda namun mutlak saling memerlukan satu sama lain, 
mengapa tidak bisa menghidupkan kembali yang sudah mati? 

Allah SWT menjabarkan secara lebih sederhana didalam Surat An-
Naziat ayat 27, 28: 

¬Σ�⇓ςΚ…ƒ∫ ϑ〉ŸΩ→Κς… †[Τ⊆<∏Ωā ΨζΚς… &Σ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… †ΩΗΩΤ⇒ΩŠ (27) Ω⊗ΩΤ⊇Ω⁄ †Ως∇∧Ω♠ †ΩΗΤΘΩΩ♥ΩΤ⊇  

Manakah yang lebih sukar, penciptaan kamu ataukah langit yang 
dibangun-Nya? Dialah yang meninggikan dan menyempurnakannya. 

Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa sangatlah sulit 
membangun langit yang tanpa tiang penyangga. Kalau kita mencoba 
mencari adanya kesalahan pada penciptaan langit pastilah kita gagal 
sama sekali dan mata kita pun akan kelelahan mencari-cari kesalahan. 
Jika Allah SWT mampu menciptakan langit yang tersusun begitu rupa, 
yang dapat kita lihat setiap hari, mana mungkin sulit bagi Allah untuk 
membangkitkan seseorang dari kematian. 

Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 50; 

⌠≤Τ〉ℵ≠⇓≅†ΩΤ⊇ υϖς√ΞΜ… Ξ≤ΗΤΩΤ’…ƒ∫ γŒΩ∧šΩ⁄ ϑðΨ/≅… ð∪∼ΤΩ{ Ξ™ΣΤÿ ð≥⁄ΚΚς‚≅… ΩŸ⊕ΩΤŠ &:†ΩΨΤ�⌠ΩΤ∨ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠Ψ√.ς′ Ξ™Σ∧ς√ 

υ∃ΩΤ�⌠Ω∧<√≅… ΩΣ∑Ω υς∏Ω∅ ΘΞΡ ξ∫πΤΩ→ χ≤ÿΨŸΩΤ∈  

Perhatikanlah akibat (hasil) dari kasih-sayang Allah, bagaimana Dia 
telah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya bahwa (Allah) 
yang telah menghidupkan bumi sesudah matinya pastilah kuasa juga 
membangkitkan orang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Diterangkan juga dengan sangat gamblang dalam Surat Fushshilat 
Ayat 39, 

⌠⇑Ψ∨Ω ,−ΨΨ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ð∠ΠςΤ⇓ςΚ… Ω≤ΤΩΤ� ð≥⁄ΚΚς‚≅… _◊Ω⊕Ψ↑ΗΤΩā :…Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ †Ω⇒<√Ω∞⇓ςΚ… †Ω∼ς∏Ω∅ ƒ∫:†Ω∧<√≅… π‹Πς∞ΩΤ�∑≅… &πŒΩΤŠΩ⁄Ω ΘΩ⇐ΜΞ… 
ϖΨϒΠς√≅… †Ω∑†φΤΤΤΤ∼šςΚ… Ξ™Σ∧ς√ &υϖΩΤ�Ω∧<√≅… ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… υς∏Ω∅ ΠΞΣ ξ∫πΩ→ ε≤ÿΨŸΩΤ∈  

Dan diantara tanda-tanda Kebesaran-Nya, bahwa kamu melihat 
tanah yang tandus, maka bila Kami (Allah) turunkan air diatasnya, ia 
bergerak dan subur.  Sesungguhnya Dia yang menghidupkan tanah yang 
tandus, pastilah sanggup menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. 

Ini merupakan kejadian luar biasa yang terjadi sehari-hari dan 
sekaligus bukti yang dapat dilihat oleh orang-orang tua maupun muda, 
kaya ataupun miskin, terpelajar ataupun tidak. Hujan turun sebagai rahmat 
Allah SWT dan tanah yang tandus mulai sedikit terangkat dan 
mengembang sedemikian rupa sehingga memberi jalan bagi tetumbuhan 
yang lunak dan masih muda (tunas) untuk masuk mengakar kedalam 
tanah dari permukaan tanah yang semula tandus dan keras itu. Ini adalah 
keajaiban yang berlangsung di depan mata kita, bahkan di halaman 
belakang rumah kita sendiri. Namun karena kebanyakan orang 
menganggap itu sebagai hal yang sangat lumrah terjadi, mereka lupa 
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siapa sebenarnya yang telah menghidupkan tanah yang sebelumnya 
kering dan tandus itu.  Kita pun melupakan siapa yang memecahkan setiap 
celah dibawah lapisan tanah yang keras itu sehingga tetumbuhan yang 
lunak dapat menyembul ke lapisan permukaan yang keras. Dengan begitu 
maka tumbuhan yang baru berupa tunas yang lunak itu bisa mendapatkan 
jalan keluar melalui tanah yang telah dihidupkan ini. 

Siapapun yang mau mengamati ayat-ayat Allah SWT tersebut 
dengan akal pikiran yang terbuka, tidaklah ia akan memiliki keraguan lagi 
bahwa Allah SWT sangat mampu untuk membangkitkan kita di Hari 
Pembalasan setelah kita berubah menjadi debu dan tulang-belulang.  

Dua macam penggambaran yang sangat menarik diberikan Allah 
SWT sebagai petunjuk untuk kita di dalam Surat Al-Baqarah. Pertama, 
mari kita telaah Ayat 259: 

ςΚ… ΨϒΠς√≅†Ω{ ΘΩ≤φΤΤΤΤ∨ υς∏Ω∅ ξ◊ΩΤÿ⌠≤ΤΩΤ∈ ΩΨ∑Ω δ◊ΩΤÿΨ†Ωā υς∏Ω∅ †ΩΨ→Σ≤Σ∅ Ω†ΩΤ∈ υΠςΤ⇓Κς… −Ξ™ΣΤÿ ΨΨϒΗΤΩ∑ ϑðΣ/≅… 
ΩŸ⊕ΩΤŠ ∃†ΩΨΤ�⌠ΤΩ∨ ΣΩ�†Ω∨Κς†ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… Ω◊ΩΤΛΤΝ†Ψ∨ ξζ†Ω∅ ΘΩ¬Ρ’ ∃ΙΣΩ‘Ω⊕ΩΤŠ Ω†ΩΤ∈ ⌠¬Ω{ ∃ΩŒΤΤ‘Ψ‰ς√ Ω†ΩΤ∈ 〉ŒΤΤ‘Ψ‰ς√ †[Τ∨⌠ΤΩΤÿ ςΚ… ð×⊕ΩΤŠ 

∃ξζ⌠ΤΩÿ Ω†ΩΤ∈ ΩŠ ðŒΤΤ‘Ψ‰Πς√ Ω◊ΩΤΛΤΝ†Ψ∨ ξζ†Ω∅ ⌠≤Τ〉ℵ≠⇓≅†ΩΤ⊇ υς√ΞΜ… ð∠Ψ∨†Ω⊕ð≡ ð∠ΨŠ…Ω≤Ω→Ω ⌠¬ς√ ∃ΤΠς⇒Ω♥Ω�ΩΤÿ ⌠≤〉ℵΤ≠⇓≅…Ω υς√ΞΜ… Ω∉Ψ⁄†Ω∧Ψš 

ð∠ς∏Ω⊕•Ω⇒Ψ√Ω ⊥◊ΩΤÿ…ƒ∫ ∃γ♣†Πς⇒∏ΠΨ√ ⌠≤Τ〉ℵ≠⇓≅…Ω ς√ΞΜ… Ψζ†ςℵ≠Ψ⊕<√≅… ð∪Τ∼Ω{ †Ω∑Σ∞Ψ↑⇒ΣΤ⇓ ΘΩ¬Ρ’ †Ω∑Σ♥<∇ΩΤ⇓ &†_Τ∧™ς√ †Πς∧ς∏ΩΤ⊇ 

φΠςκΩ‰ΩΤ� ΙΣς√ Ω†ΩΤ∈ Σ¬ς∏∅Κς… ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… υς∏Ω∅ ΘΞΣ{ ξ∫πΤΩ→ χ≤ÿΨŸΩΤ∈  

Atau tidakkah kamu perhatikan seseorang yang melalui sebuah 
negeri yang telah runtuh (didingnya) menimbun atapnya. Dia berkata, 
“Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah 
matinya?” Maka Allah mewafatkannya selama 100 tahun kemudian 
menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapa lamakah kamu tinggal 
disini?" Orang itu menjawab: “Mungkin saya tinggal selama satu atau 
setengah hari.” Allah berfirman, “Sebenarnya kamu telah tinggal disini 
selama seratus tahun, lihatlah makanan dan minumanmu yang belum 
berubah, dan lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang-belulang. Kami 
(Allah) telah menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan Kami bagi manusia. 
Lihatlah tulang-belulang itu, bagaimana Kami menyatukannya kembali dan 
membalutnya dengan daging.” Setelah semua ini ditunjukkan dengan jelas 
kepadanya, ia pun berkata: “(sekarang) aku mengetahui bahwa Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

Maka, kepenasaran seseorang telah diubah-Nya menjadi petunjuk 
bagi semua generasi yang datang kemudian. Penting juga untuk dicatat 
bahwa Allah SWT pertama-tama menyusun kembali semua tulang-
belulang keledai itu kemudian menyelimutinya dengan daging. Baru 
belakangan ini para peneliti menemukan bahwa selama dalam masa 
pembentukan berbagai jenis makhluk hidup, tulang lebih dahulu terbentuk 
baru kemudian terbentuk daging diatasnya. Allah SWT telah menguraikan 
fakta ini beberapa abad silam. Orang-orang yang tidak terbuka akalnya 
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bahkan mengabaikan tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang demikian 
ini. 

Sama halnya dengan Nabi Ibrahim AS yang pernah merasa 
penasaran ingin melihat bagaimana Allah SWT membangkitkan yang mati. 
Hal ini karena keinginannya untuk lebih memperkuat keimanan dalam hal 
pembangkitan kembali. Diterangkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 260: 

<′ΜΞ…Ω Ω†ΩΤ∈ 〉ψΓΤΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… ϑγ‡Ω⁄ ΨΤ⇓Ξ⁄Κς… ð∪Τ∼Ω{ Ξ™ΣΤ� ∃υΩ�⌠ΤΩ∧<√≅… Ω†ΩΤ∈ ⌠¬ς√ΩςΚ… ∃⇑Ψ∨ΣΤ� Ω†ΩΤ∈ υς∏ΩΤŠ 

⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ΘΩ⇑ΜΞΩ∧π≠ΩΤ∼ΠΨ√ ∃Ψ‰<∏ΩΤ∈ Ω†ΩΤ∈ ϒΤΣ¯ΩΤ⊇ ⊥◊Ω⊕ΩΤŠ⁄Κς… Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⁄κϑð≠√≅… ΘΩ⇑Σ∑⌠≤ΤΣ±ΩΤ⊇ ð∠∼ς√ΜΞ… ϑðψΡ’ Ω⊕–≅… υς∏Ω∅ ΘΞΡ ωΩ‰Ω– 

ΘΩ⇑Σ⇒ΤΘΨ∨ …_∫∞Σ– ϑðψΡ’ ΘΩ⇑ΣΣ∅�≅… ð∠Ω⇒∼Ψ�Κ<†ΩΤÿ &†_Τ∼⊕φΤΤ♠ ⌠¬ς∏∅≅…Ω ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… ε∞ÿΞ∞Ω∅ χ¬∼Ψ∇Ωš  

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, “Wahai Tuhanku! 
Perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang telah 
mati” Allah berfirman :”Apakah kamu belum meyakininya? Ibrahim 
menjawab,”Ya, aku meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap 
(dengan imanku).” Allah berfirman,” Ambillah empat ekor burung, 
kemudian cincanglah semuanya dan letakkan di atas setiap bukit satu 
bagian dari bagian-bagian itu, lalu panggillah mereka, niscaya mereka 
datang kepadamu dengan segera.” Dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 
Demikianlah, keyakinan yang kuat terhadap pembangkitan kembali 

adalah bagian dari Iman atau keyakinan yang bersifat agamis/religius. 
Kelemahan dalam meyakini hal ini menunjukkan seberapa lemah Iman 
kita. Semoga Allah SWT semakin mengokohkan iman kita dari hari ke hari. 
Amiin. 

 
 

PENGERTIAN AMANAT MENURUT ISLAM 
 
 
Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa’ Ayat 58: 

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ¬Σ{Σ≤Σ∨Κ<†Ωÿ ⇐Κς… Ν…ΠΡ�ΩΣΤ� γŒΗΤΩΤ⇒ΗΤΩ∨ςΚ‚≅… υϖς√ΞΜ… †ΤΩΨ∏∑ςΚ… …ς′ΞΜ…Ω ψΣΤ�∧ς∇Ωš Ω⇐κΩŠ Ξ♣†Πς⇒√≅… ⇐Κς… Ν…Σ∧Ρ∇µðš 

&ΞŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… †ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇓ ψΡ∇〉ℵ≠Ψ⊕Ωÿ ,−%ΨΨŠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς †?ΤΩ⊕∼Ψ∧Ω♠ …_⁄κΨ±ΩΤŠ 

 Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan jika kamu menetapkan hukum diantara 
manusia hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah telah 
memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Dan Allah Maha 
Medengar lagi Maha Melihat. 

Ayat ini diwahyukan dalam keadaan yang sangat menarik. Seperti 
diketahui bahwa sebelum penaklukan Makkah, kunci Baitullah (yakni 
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Ka’bah) dipegang oleh Utsman bin Thalhah. Pada waktu penaklukan 
Makkah Nabi Muhammad SAW meminta Utsman bin Thalhah untuk 
menyerahkan kunci-kunci itu kepada beliau. Utsman pun menyerahkan 
kunci-kunci itu dengan enggan/ogah-ogahan seraya berkata, “Ini amanat 
untukmu.” Kemudian Rasulullah SAW membuka pintu Ka’bah dan 
mengeluarkan semua berhala yang ada di dalam Rumah Allah SWT itu. 
Pada waktu itu, Abbas RA (paman Rasulullah) dan Ali RA meminta agar 
kunci-kunci itu disimpan oleh keluarga Rasulullah. Beliau tidak 
memberikannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Umar RA, Rasulullah 
SAW keluar dari Baitullah membacakan Ayat-58 Surat An-Nisaa’. Beliau 
mengembalikan kunci-kunci itu kepada Utsman bin Thalhah. Hal ini 
mengejutkan Utsman, mengingat sebagai Penakluk, Rasulullah SAW bisa 
tetap menyimpan kunci itu selamanya. Utsman menjadi begitu tergerak 
hatinya oleh perilaku Nabi Muhammad SAW dan serta merta memeluk 
Islam. 

Anas RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu 
menekankan pentingnya memenuhi janji/kesepakatan. Anas RA berkata 
bahwa Nabi SAW jarang sekali memberikan khutbah tanpa menyebutkan 
pesan berikut ini: 

“Barang siapa mengkhianati amanat yang diberikan kepadanya, 
sungguh ia tidak memiliki sedikitpun keimanan didalam dirinya. Barang 
siapa ingkar terhadap janjinya, ia tidak memiliki citarasa hidup Islami.” 

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dan Umar RA didalam ‘Bukhari 
dan Muslim’ bahwa, ketika menguraikan tanda-tanda orang munafik Nabi 
Muhammad SAW bersabda, “Ia mengkhianati amanat yang diberikan 
padanya.” Allah SWT menyebutkan beberapa prasyarat untuk masuk 
surga didalam Surat Al-Mu’minun dan Al-Ma’arij. Sebagai contoh, berikut 
ini adalah prasyarat yang terdapat dalam firman Allah SWT, Surat Al-
Ma’arij ayat 32-35.  

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ⌠¬Σ∑ ⌠¬ΞΨ�ΗΤΩΤ⇒ΗΤΩ∨ςΚ‚Ψ� ⌠¬Ψ∑ΨŸΩ∅Ω Ω⇐Σ∅.Ω⁄ (32) Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ¬Σ∑ ⌠¬ΞΨ�.ΩŸΗΤΩΩ↑ΨŠ Ω⇐Σ∧ΜΜΞ:†ΩΤ∈ (33)  

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ⌠¬Σ∑ υς∏Ω∅ ⌠¬ΞΨ�ð„Ω″ Ω⇐〉ℵ≠Ψ⊇†Ω™ΣΤÿ (34)  ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… ℑ ξŒΗΤΠς⇒Ω– Ω⇐Σ∨Ω≤<∇ΘΣ∨  

Dan mereka yang menepati amanat-amanat dan janji-janjinya. 
Merekapun teguh dengan kesaksian (syahadah)-nya. Mereka memelihara 
shalatnya (dengan benar dan khusyu’). Mereka akan (kekal) di Surga lagi 
dimuliakan. 

Jadi, menepati janji atau menjaga amanat adalah serupa dengan 
mengerjakan shalat dengan benar. Nabi Muhammad SAW juga bersabda 

bahwa االس يف األمانة  “Bermusyawarah di masyarakat hendaklah 

menunjukkan sikap amanah yang menyeluruh diantara mereka.” Maka apa 
yang menjadi isi musyawarah tidak boleh disampaikan kepada orang yang 
tidak berkepentingan. 

Serupa dengan diatas, Rasulullah SAW bersabda, “Siapapun yang 
dimintai pertimbangan/nasehat hendaklah melakukannya dengan sikap 
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amanah sepenuhnya". )ار مؤمتناملستش(  Hendaklah ia memberikan nasehat 

yang terbaik dan bermanfaat. Janganlah dengan sengaja memberi 
nasehat yang salah/menyesatkan karena kalau itu dilakukannya maka ia 
telah merusak kepercayaan yang diberikan. Begitu juga jika seseorang 
berbagi rahasianya denganmu janganlah dibuka rahasia itu kepada orang 
lain tanpa sepengetahuannya. 

Marilah kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW 
menghadapi situasi seperti diatas. Ingatlah selalu bahwa para sahabat 
itupun manusia biasa seperti kita dan bisa saja ‘terpeleset’ sebagaimana 
manusia yang lain. Allah SWT menyebutkan situasi khusus didalam Surat 
Al-Anfaal Ayat 27, 28: 

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω� Ν…ΣΤ⇓Σ¯ΩΤ� ϑðΩ/≅… ΩΣ♠ΘΩ≤√≅…Ω Νϖ…ΤΣ⇓µðΣāΩ ¬Ρ∇Ψ�ΗΤΩΤ⇒ΗΤΩ∨ςΚ… ¬Σ�⇓Κς…Ω Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤ� (27)  

Νϖ…ΤΣ∧ς∏∅≅…Ω :†Ω∧ΠςΤ⇓Κς… ¬Σ|ΣΤΤ√.Ω∨Κς… ¬Σ{ΣŸΗΤς√ςΚ…Ω β◊Ω⇒ΤΤ�Ψ⊇ ΘΩ⇐ςΚ…Ω ϑðΩ/≅… ,ΙΣΩŸ⇒Ψ∅ ε≤Τ–ςΚ… χψ∼Ψℵ≠Ω∅  

Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul-Nya dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Dan ketahuilah 
bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu dan sesungguhnya 
disisi Allah ada pahala yang besar. 

Banyak ulama mengatakan bahwa ayat ini merujuk pada satu situasi 
tertentu dimana Nabi Muhammad SAW sedang mengepung Bani Quraiza 
yang telah mempersenjatai diri dan membangun pertahanan diluar 
perbatasan Madinah. Konflik ini berlangsung selama 21 hari, sampai 
habisnya perbekalan musuh. Suku ini kemudian meminta ijin kepada 
Rasulullah SAW untuk pergi ke Suriah (Syria). Beliau menolak karena 
mengetahui bahwa kaum Yahudi tentu akan menyesatkan mereka ketika 
berada di Syria. Beliau kemudian memberitahu mereka bahwa hendaknya 
mereka menerima keputusan apapun yang diambil oleh Sa’ad bin Muaz 
RA sebagai perwakilan (juru bicara). Orang-orang Yahudi meminta agar 
Sa’ad bin Muaz RA diganti dengan Abu Lubaba RA. Mereka berharap Abu 
Lubaba akan bersikap lebih baik karena ia memiliki anggota keluarga dan 
perumahan di lingkungan yahudi itu. Permintaan ini dikabulkan oleh 
Rasulullah SAW. Ketika Abu Lubaba RA sampai di tempat suku tersebut, 
mereka bertanya:”Apakah jadinya nasib kami jika kami keluar begitu saja 
dari tempat pertahanan ini?” Abu Lubaba, sambil menyilangkan jari di 
lehernya, berkata bahwa kepala mereka akan dipenggal. Sebenarnya hal 
ini adalah rahasia antara Abu Lubaba dengan Rasulullah SAW, tetapi telah 
diberitahukannya kepada orang-orang Yahudi. Setelah ia meninggalkan 
orang-orang Yahudi itu, barulah ia menyadari kesalahannya sehingga ia 
merasa gundah (tidak nyaman). Ia kemudian mengikat dirinya di pohon 
selama 7 hari 7 malam. Ia berujar bahwa tidak akan melepaskan ikatan 
dirinya sehingga taubatnya diterima. Ia bersusah payah memakan apa saja 
selama itu dan kelelahannya pun semakin bertambah-tambah. Ketika Nabi 
Muhammad SAW telah memaklumi keadaannya, beliau bersabda: 
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”Sebenarnya ia bisa langsung datang kepadaku dan akan aku panjatkan 
doa agar ia mendapatkan ampunan Allah. Kini ia telah menyerahkan 
keseluruhan masalahnya dengan Allah. Maka iapun harus menunggu 
sehingga Allah SWT secara langsung menerima penyesalan (taubat)-nya.” 
Setelah tujuh hari berselang, Nabi SAW diberitahu oleh Allah SWT bahwa 
taubat Abu Lubaba RA telah diterima-Nya. Beberapa saudara lelakinya 
datang berlarian menghampiri untuk melepaskan ikatannya. Abu Lubaba 
RA menolak dan memberitahu saudaranya bahwa ia lebih baik menunggu 
sehingga Rasulullah SAW berbaik hati dengan tangan beliau sendiri 
melepaskannya dari ikatan sebagai tanda bahwa penyesalannya telah 
sepenuhnya diterima. Disini kita ditunjukkan bahwa merusak kepercayaan 
(amanat) adalah persoalan yang dipandang sangat serius oleh para 
sahabat Nabi dan mereka menerapkan sanksi yang sangat keras untuk 
memperbaiki atau menebus kesalahannya. Bahkan sekarang ini kita bisa 
melihat salah satu pilar (tiang) di masjid An-Nabawi diberi nama ‘Pilar Abu 
Lubaba”. Pilar ini sebagai pengganti pohon aslinya tempat dimana Abu 
Lubaba RA mengikat dirinya. Banyak orang yang berdo’a memohon 
ampunan Allah SWT atas dosa-dosa mereka di dekat pilar ini dengan 
(mengenang) ketulusan semangat taubatnya Abu Lubaba RA. 

Perhatikanlah sekali lagi bahwa ketika nabi Muhammad SAW 
mengembalikan kunci Baitullah kepada Utsman bin Thalhah, kunci 
tersebut tidak mengandung nilai-jual karena hanyalah berupa besi tua. 
Namun, sesungguhnya yang bernilai adalah kedudukan terhormat untuk 
melayani Baitullah. Jadi, amanat mengandung arti memberi kedudukan 
yang bernilai tanggung-jawab. Kita pun dapat menyimpulkan bahwa semua 
kedudukan di pemerintahan atau organisasi adalah ‘amanat’. Rasulullah 
SAW bersabda bahwa jika seorang pemimpin menetapkan orang-orang 
lain di berbagai posisi tugas dan tanggung-jawab berdasarkan 
kekerabatan (nepotisme) atau pertemanan dan mereka yang diberi tugas 
tidak memiliki kemampuan dan/atau kecakapan untuk mengemban tugas 
yang diberikan, maka laknat (kutukan) Allah SWT ditimpakan kepada para 
pemimpin yang berbuat demikian. Shalat mereka tidak akan diterima dan 
mereka akan dimasukkan kedalam api neraka. 

Sebagaimana di sebutkan dalam Shahih Bukhari, Rasulullah 
Muhammad SAW bersabda: 

  إذَا وسد اَألمر إِلَى غَيرِ أَهله فانتظرِ الساعةَ
“Bilamana kamu melihat suatu tanggung-jawab diserahkan kepada 

yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya Hari-Kehancurannya.” 
Dengan kata lain, Jika ketentuan Al-Qur’an dan Hadits ini dilanggar oleh 
suatu organisasi atau pemerintahan maka tidak akan ada pertolongan 
terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. 

Lebih jauh lagi kita bisa menggaris-bawahi bahwa amanat adalah 
tanggung-jawab besar dan wajib dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal 
pengkhianatan terhadap amanat, siksa kubur pun akan berlaku. Sebagai 
contoh, suatu waktu Abu-Dzar RA meminta jabatan yang bernilai 
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tanggung-jawab tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian 
bersabda, sebagaimana tertulis didalam Hadits Muslim, 

ي أَبا ذَرٍ إِنك ضعيف وإِنها أَمانةٌ وإِنها يوم القيامة خزي وندامةٌ إِالَّ من أَخذَ بِحقِّها 
  وأدى الَّذي علَيه فيها

“Wahai, AbuDzar, kamu seorang yang lemah dan sebuah 
jabatan/kedudukan yang bernilai tanggung-jawab adalah sebuah amanat. 
Dan sesungguhnya amanat akan menjadi kehinaan dan penyesalan di 
Hari Pembalasan, kecuali bagi orang yang menerimanya dengan benar 
dan mampu menunaikan kewajibannya dalam amanat tersebut." 

Di Ayat berikutnya, Allah SWT berfirman bahwa jika kamu 
menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah ditetapkan dengan adil. 
Perintah ini tidak hanya berlaku untuk para pemimpin dan birokrat, tetapi 
berlaku juga untuk orang biasa. Perhatikan juga bahwa Allah SWT tidak 

menggunakan kata )بني املؤمنني(  (diantara orang beriman) ataupun    ) بني
)املسلمني  (diantara orang Islam), tetapi )بني الناس(  (diantara manusia). Ini 

berarti semua orang berhak atas kesetaran keadilan. Didalam Islam tidak 
dibedakan antara kawan ataupun lawan, muslim ataupun non-muslim, 
warga setempat ataupun orang asing, semuanya harus memperoleh 
keadilan yang sama. 

Penting juga untuk diperhatikan bahwa Allah SWT menyebut hal 
‘amanat’ terlebih dahulu, baru kemudian memerintahkan penegakan 
keadilan hukum. Hal ini bisa dipakai sebagai pedoman bagi kita bahwa 
keadilan hukum tidak dapat ditegakkan kecuali jika orang-orang yang 
pantas atau cakap telah ditempatkan sesuai dengan beraneka bidang 
tugas yang ada. Hal inilah yang belakangan ini tidak kita dapati (hilang) 
didalam pemerintahan dan organisasi, termasuk juga organisasi masjid 
dan sekolah-sekolah Islam. Jika penugasan secara jelas dan terbuka 
belum dilaksanakan maka berbagai permasalahan yang ada dalam 
organisasi tidak akan dapat dipecahkan. 

Al-Qur’an juga menghilangkan pemikiran dan praktek yang salah 
dalam hal pemberian jabatan dalam pemerintahan menurut jumlah orang 
di suatu negara bagian atau propinsi. Al-Qur’an menyebutkan bahwa 
jabatan bukanlah hak perorangan, melainkan sebuah perwalian (yang 
dipertanggung-jawabkan) dengan Allah, dan hanya dapat diberikan 
terbatas kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam 

sebuah ayat disebutkan )نيأَم قوي(  yang berarti syarat utama seorang 

pengemban amanat itu haruslah menguasai bidangnya selain harus juga 
bersifat jujur dan menjalankan ajaran islam dengan baik. Kedua syarat ini 
harus dipenuhi secara bersamaan. Hal ini telah diungkapkan secara jelas 
dalam kasus Nabi Musa AS, ketika beliau melihat dua gadis belia bersama 
ternak mereka didekat sumur. Nabi Musa AS mengetahui bahwa banyak 
orang yang datang membawa ternak mereka dan mengambil air dari 
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sumur itu, memberi minum ternak mereka dan pergi lagi. Kedua gadis tadi 
sudah lama hanya berdiri agak jauh dari sumur sambil memegangi ternak 
mereka. Nabi Musa AS kemudian bertanya kepada mereka, “Ada apa 
dengan kalian?” Mereka menjawab, “Ayah kami sudah tua. Kami tidak bisa 
mengambil air dari sumur. Kami membawa ternak kami mendekat ke 
sumur setelah orang lain pergi agar ternak kami bisa minum sisa air yang 
mereka tinggalkan.” Nabi Musa AS pun menimba air dari sumur dan 
diberikan untuk ternak mereka hingga kenyang, lalu kedua gadis belia itu 
pulang ke rumah dan meminta agar ayah mereka mempekerjakan Nabi 
Musa AS untuk mengurus ternak mereka, karena mereka mendapati Nabi 
Musa AS memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut yaitu kuat dan jujur. 
Inilah kriteria untuk menyerahkan suatu amanat. 

Maka aturan dasar untuk merumuskan struktur organisasi suatu 
pemerintahan adalah sebagai berikut: 
1. Allah SWT adalah “Pengatur yang sejati dan perintah/aturan hanyalah 

dari Allah SWT semata”. Semua organisasi pemerintahan adalah wali 
(pemegang amanat) Allah. Kekuasaan sejati pada sebuah negeri ada 
pada Allah semata. 

2. Tugas-tugas di suatu negara tidak untuk dibagikan menurut 
perbandingan jumlah penduduk setiap wilayah yang berbeda. Hanya 
orang-orang yang memenuhi syarat dan mampu/cakap sajalah 
hendaknya yang diberi tugas sesuai bidangnya. 

3. Karena manusia hanyalah wali/wakil Allah, maka dalam segala hal 
mereka haruslah selalu taat/patuh kepada perintah dan petunjuk Allah 
SWT. 

4. Dalam hal terjadi perselisihan, keadilan harus ditegakkan tanpa 
memandang ras, bahasa, warna kulit, ataupun afiliasi agama. 

Sebagai penutup, kita ketahui bahwa pada waktu hijrah Rasulullah 
Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, beliau meninggalkan Ali RA di 
tempat tidur beliau dan menyuruhnya agar semua amanat yang ada 
dikembalikan kepada pemiliknya. Ini terjadi ketika semua suku di Makkah 
telah bergandeng-tangan, bekerjasama mengepung rumah Nabi 
Muhammad SAW untuk secara terang-terangan membunuh beliau. 
Sebaliknya, disini Rasulullah SAW menunjukan sikap yang mulia yakni, 
menjamin bahwa semua amanat yang dititipkan kepada beliau, meskipun 
itu milik lawannya yang paling jahat, dalam keadaan bagaimanapun tetap 
disampaikan kepada mereka yang berhak. 

Semoga Allah SWT menolong kita untuk dapat menjaga amanat dan 
memenuhi janji dengan semangat yang sama dengan semangat 
Rasulullah SAW. Amiin. 

 
 

NASIB DAN TAKDIR 
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Bagi orang kebanyakan, sangatlah sulit memahami bahwa perkara 
hidup dan mati berada sepenuhnya didalam genggaman Allah SWT. 
Dalam hal ini, ada ketentuan waktu yang tidak dapat diubah oleh siapapun 
dan dalam keadaan bagaimanapun. Allah SWT telah memberikan petunjuk 
bagi kita perihal nasib dan takdir didalam Surat Al-Baqarah Ayat 246, 247, 
dengan menggambarkan para pemuka Bani Israel yang hidup setelah 
berlalunya masa Nabi Musa AS. 

⌠¬ς√Κς… Ω≤Ω� ς√ΞΜ… γð„Ω∧<√≅… ?⇑Ψ∨ ⌡Ψ⇒ΩΤŠ ΩÿΨ∫;.ð≤π♠ΜΞ… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⊕ΩΤŠ υϖΩ♠Σ∨ <′ΞΜ… Ν…Ρ√†ΩΤ∈ ϑωΨ‰Ω⇒Ψ√ 〉ψΣΠς√ π÷Ω⊕ΤŠ≅… †Ω⇒ς√ 
†_|Ψ∏Ω∨ Ψ�ΗΤΩ⊆ΠΡΤ⇓ ℑ Ξ∼Ξ‰φΤΤΤ♠ ∃ϑðΨ/≅… Ω†φΤΤΤΤ∈ Ω∑ ψΣ�Τ∼φΤΤ♥Ω∅ ⇐ΜΞ… ð̂ Ψ�Σ{ Σ¬Σ|∼ς∏Ω∅ 〉†Ω�Ψ⊆<√≅… ‚Πς�Κς… ∃Ν…Ρ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤ� Ν…Ρ√†ΩΤ∈ 

†Ω∨Ω :†Ω⇒ς√ ‚Πς�Κς… ΩΨ�ΗΤΩ⊆ΣΤ⇓ ℑ Ξ∼Ξ‰φΤΤΤ♠ ϑðΨ/≅… ŸΤς∈Ω †ΩΤ⇒–Ξ≤ΤāΚΡ… ⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ξ≤ΗΤΩÿΨ� ∃†Ω⇒ΜΞ:†ΩΤ⇒ΤŠΚς…Ω †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ð̂ Ψ�Ρ Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅ 

Σ†φΤΤΤ�Ψ⊆<√≅… Ν…⌠Πς√ΩΩΤ� ‚Πς�ΜΞ… „∼Ψ∏ΩΤ∈ π%ψΣ⇒ΘΨ∨ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω =Σ¬∼Ψ∏Ω∅ φκΨ∧Ψ∏ΗΤϑð ℵ≠√≅†ΨŠ (246) Ω†ΩΤ∈Ω ψΣς√ ψΣΘΣ∼Ψ‰ΩΤ⇓ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ŸΩΤ∈ 
ð÷Ω⊕ΩΤŠ ⌠¬Σ|ς√ ð‹Ρ√†ς≡ &†_Τ∇Ψ∏Ω∨ Νϖ…Ρ√†ΩΤ∈ υΠςΤ⇓Κς… Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ Σς√ 〉∠<∏Σ∧<√≅… †Ω⇒Τ∼ς∏Ω∅ Σ⇑µð<šΩ ΣΘ⊂ΩšΚς… γ∠<∏Σ∧<√≅†ΨŠ Σ⇒Ψ∨ ⌠¬ς√Ω 

ð‹ΣΤÿ ⊥◊φΤΤ⊕ΤΩ♠ φ⇔ΨΘ∨ Ψ&†Ω∧<√≅… Ω†ΩΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ΣΗΤΩ⊃ð≠π″≅… ⌠¬Σ|∼ς∏Ω∅ ΙΣΩ�…ΩƒΩ ⊥◊ð≠⌠♥ΩΤŠ ℑ γψ<∏Ψ⊕<√≅… ∃γψ⌠♥Ψ•<√≅…Ω 

ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ΨΤ�ΣΤÿ ΙΣΩ|<∏Σ∨ ⇑Ω∨ &Σ∫:†φΤΤΤ↑ΩΤÿ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω }⊗γ♠.Ω χψ∼Ψ∏φΤΤΤ∅  

Tiadakah kamu perhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah 
(berlalu masa) Musa, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka 
di masa itu:”Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di 
jalan Allah (dibawah kepemimpinannya).” Nabi mereka menjawab: 
”Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan 
berperang.” Mereka menjawab: ”Mengapa kami tidak mau berperang di 
jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan 
dari anak-anak kami?” Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, 
merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja dari mereka. Dan Allah 
Maha Mengetahui orang-orang yang dzalim. Nabi mereka berkata: 
”Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka 
menjawab: “Bagaimana mungkin ia menjadi raja kami, sedangkan kami 
lebih berhak atas kerajaan (mengatur pemerintahan) daripadanya. 
Sedangkan iapun tidak dianugerahi banyak harta kekayaan?” Berkata Nabi 
Mereka (Samuel AS): ”Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi 
rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” 
Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. 

Sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita garis-bawahi 
bahwa orang-orang kaya menganggap diri mereka berhak mengatur 
orang-orang miskin. Mereka Lupa bahwa Allah SWT adalah Yang Maha 
Mengatur, Dia (Allah) bebas memberi kepada siapa saja yang 
dikehendaki-Nya. Allah SWT telah menganugerahi Thalut (orang Israel 
menyebutnya Saul) ilmu pengetahuan dan keperkasaan jasmani untuk 
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dapat memikul tanggung-jawab kepemimpinan dipundaknya. Artinya, ilmu 
pengetahuan lebih berdaya-guna daripada kekayaan harta. Lebih jauh lagi 
kita bisa memetik hikmah bahwa memenuhi syarat secara jasmaniah 
sekaligus ruhaniah sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan. Kekayaan bukanlah ‘blanko Surat Mandat’ yang dapat 
digunakan semaunya sebagai dasar untuk mengatur orang lain. 

Dengan nada putus asa, Bani Israil meminta kepada Nabi mereka 
agar diberikan tanda bahwa Thalut adalah pemimpin terpilih. Tanda ini 
terdapat dalam firman Allah SWT, Surat Al-Baqarah Ayat 248: 

Ω†ΩΤ∈Ω ψΣς√ ⌠¬ΣΘΣ∼Ψ‰ΩΤ⇓ ΘΩ⇐ΜΞ… Ω◊φΤΤΤΤΤÿ…ƒ∫ ,−ΨΨ|<∏Σ∨ ⇐Κς… Σ¬Σ|Ω∼Ψ�Κ<†ΩΤÿ 〉‹ΣŠ†Πς�√≅… Ψ∼Ψ⊇ β◊Ω⇒∼Ψ|Ω♠ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ|ΘΨΤŠΘΩ⁄ 

β◊ΘΩΤ∼Ψ⊆ΩΤŠΩ †ΘΩ∧ΘΨ∨ ð∉Ω≤φΤΤΤΤΤ� Σ…ƒ∫ υΩ♠Σ∨ 〉…ƒ∫Ω Ω⇐Σ≤ΗΤφΤΤΤΤ∑ ΣΡ∏Ψ∧µðš &Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ℑ ð∠Ψ√.ς′ ⊥◊ΩΤΤÿ‚Κςð� ⌠¬Σ|Πς√ ⇐ΜΞ… 
ψΣ�⇒Ρ φκΨ⇒Ψ∨ΘΣ∨  

Nabi mereka bersabda, “Tandanya ia sebagai raja ialah kembalinya 
tabut (peti kayu) yang didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, 
serta sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun; Para malaikat yang 
akan membawa tabut itu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda 
bagimu jika kamu orang yang beriman. 

Selanjutnya, sebagian dari kelompok Bani Israil itu bersiap siaga 
untuk berperang di Jalan Allah SWT (Fisabilillah), sebagian lagi bersikap 
tenang, tulus menerima, dan sisanya sekedar ikut-ikutan bergabung. Allah 
SWT memiliki cara sendiri untuk memilah-milah mereka melalui ujian-Nya. 
Hal ini diuraikan pada ayat selanjutnya, dimana Allah SWT berfirman (Al-
Baqarah Ayat 249-250): 

†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ðφ±ΤΩΤ⊇ 〉‹Ρ√†ς≡ Ψ�Σ⇒Σ•<√≅†ΨŠ Ω†ΩΤ∈ ΥφΜΞ… ϑðΩ/≅… ¬Σ|∼Ψ∏Ω�Τ‰Σ∨ ξ≤φΤΤΤΩ⇒ΨŠ ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ð‡Ξ≤Ω→ Σ⇒Ψ∨ ð♦∼ς∏ΩΤ⊇ 

ΨΘ⇒ΤΨ∨ ⇑Ω∨Ω ⌠¬Πς√ Σ∧Ω⊕π≠ΩΤÿ ΙΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ϖΘΨ⇒ΤΨ∨ ‚Πς�ΜΞ… Ξ⇑Ω∨ ð∩Ω≤ΩΤ�πΤ∅≅… Ω=◊ΩΤ⊇⌠≤ΤΣΤ∅ −&ΨΨŸΩ∼ΨŠ Ν…ΣŠΞ≤Ω↑ΩΤ⊇ Σ⇒Ψ∨ „∼Ψ∏ΩΤ∈‚Πς�ΜΞ… &⌠¬Σ⇒ΘΨ∨ 

†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ΙΣΩƒΩ†Ω– ΩΣ∑ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ΙΣΩΤ⊕Ω∨ Ν…Ρ√†ΩΤ∈ ‚Ω� Ω◊ΩΤ∈†ς≡ †Ω⇒ς√ Ω⋅⌠Ω∼<√≅… ð‹Ρ√†φΤΤ•ΨŠ −&ΨΨ�Σ⇒Σ–Ω Ω†ΩΤ∈ 

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… φΠΡ⇒〉ℵ≠ΩΤÿ ¬ΣΠςΤ⇓Κς… Ν…ΣΤ⊆ΗΤς∏ΘΣ∨ ϑðΨ/≅… ¬Ω{ ⇑ΨΘ∨ ξ◊φΤΤΤΤΛΨ⊇ ]◊ς∏ΤΤΤ∼Ψ∏ΩΤ∈ πŒΩ‰ς∏Ω∅ ⊥◊φΤΤΤΤΛΨ⊇ Ω=〈Ω⁄κΨ‘Ω{ Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ %ϑðΨ/≅… 
ΣϑðϑðΣ/≅…Ω Ω⊗Ω∨ Ω⇑ÿΞ⁄ΨιΗΤϑðΤ±√≅… (249) †ΘΩ∧ς√Ω Ν…ΣƒΩ≤ΩΤŠ ð‹Ρ√†Ω•Ψ√ −ΨΨ�Σ⇒Σ–Ω Ν…Ρ√†ΩΤ∈ :†φΤΤΤΤΤ⇒ΠςŠΩ⁄ π℘Ξ≤<⊇Κς… †Ω⇒Τ∼ς∏Ω∅ …_⁄ιφΤ″ 

πŒΘΨ‰ΩΤ’Ω †Ω⇒ΤΩ∨…ΩŸΤΤ∈Κς… †ΩΤ⇓⌠≤ΤΣ±⇓≅…Ω ς∏Ω∅ Ψζ⌠Ω⊆<√≅… φ⇔ΤÿΞ≤Ξ⊃ΗΤΩ|<√≅…  

Dan ketika Thalut keluar membawa pasukannya, ia berkata, 
“Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan cobaan sebuah sungai. 
Maka siapapun yang meminum airnya bukanlah ia termasuk golonganku, 
dan siapapun yang tidak mencicipinya, kecuali hanya seceduk telapak 
tangannya, maka merekalah pengikutku. Tetapi merekapun meminum air 
sungai itu kecuali sebagian kecil dari mereka. Setelah ia (Thalut) dan 
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orang-orang beriman yang bersamanya sampai ke seberang sungai, 
mereka (yang meminum air sungai) berkata, “Kita tidak lagi mempunyai 
tenaga untuk melawan Jalut (Goliath) dan tentaranya hari ini.” Tetapi, 
mereka yang berkeyakinan akan menemui Tuhan mereka berseru, “Betapa 
telah sering terjadi bahwa satu kelompok yang kecil bisa mengalahkan 
musuh yang besar atas izin Allah! Sesungguhnya Allah beserta orang-
orang yang sabar. Dan ketika mereka berhadapan dengan Jalut dan 
pasukannya di medan pertempuran, mereka berdo’a: “Wahai Tuhan kami, 
curahkanlah kesabaran pada diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, 
dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir”. 

Kini kita mengerti bahwa, disini Allah SWT memilah orang-orang 
yang teguh keimanannya dari mereka yang Muslim sekedarnya saja 
dengan cobaan berupa sebuah sungai. Beberapa orang yang benar-benar 
beriman tidak hanya mengingatkan kaumnya perihal Kekuatan Allah SWT, 
tetapi mereka juga merendahkan diri mereka dihadapan Allah SWT 
dengan selalu berdo’a. Jadi, memamerkan ketaqwaan dan keteguhan 
iman seseorang bukanlah hal yang diperbolehkan. Sebagai hasil atas 
ketaatan, keteguhan, dan kesabaran mereka itu diterangkan dalam Surat 
Al-Baqarah Ayat 251, dimana Allah SWT berfirman: 

¬Σ∑Σ∨Ω∞ΩΩΤ⊇ Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ ϑðΨ/≅… ðΩ�ΤΩΤ∈Ω Σ�ΙΣ…Ω� ð‹Ρ√†Ω– ΣΗΩΤ�…ƒ∫Ω ϑðΣ/≅… ð∠<∏Σ∧<√≅… Ω◊Ω∧|Ψ™<√≅…Ω ΙΣΩ∧Πς∏Ω∅Ω 

†ΥφΤΤΤ∧Ψ∨ Σ%∫:†φΤΤ↑ΩΤÿ ð‚�⌠ς√Ω Σ⊗Τ⊇Ω� ϑðΨ/≅… ð♣†Πς⇒√≅… ψΣΩ∝⊕ΩΤŠ ω×⊕Ω‰ΨŠ γ‹ΩŸΩ♥Ω⊃Πς√ 〉≥⁄ΚΚς‚≅… ΘΩ⇑Ψ|ΗΤς√Ω ϑðΩ/≅… Ρ′ ∴π∝ΩΤ⊇ 

ς∏Ω∅ φκΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅…  

Dan mereka (tentara Thalut) mengalahkan pasukan Jalut atas izin 
Allah. Daud (salah satu dari mukmin, dan waktu itu belum menjadi Nabi) 
menewaskan Jalut. Allah menganugerahkan kerajaan dan hikmah 
kebijaksanaan kepada Daud, dan mengajarinya apa-apa yang Dia 
kehendaki. Sekiranya Allah tidak menundukkan keganasan segolongan 
orang dengan golongan yang lain, niscaya telah rusaklah bumi ini. Tetapi 
Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas alam semesta". 

Penting digaris-bawahi disini Allah menggunakan kata ‘sedikit’ 
sampai tiga kali didalam firman-Nya diatas. Pertama, sangat sedikit dari 
mereka yang bersedia berperang ketika kewajiban itu diturunkan atas 
mereka. Kemudian, sangat sedikit diantara mereka yang tidak minum air 
sungai. Dari sedikit yang tersisa itu, beberapa diantaranya tidak bersedia 
bertempur melawan Jalut ‘sang adi-daya’. Pada akhirnya, tinggal sejumlah 
kecil saja, yang memiliki keyakinan seutuhnya atas nasib dan takdir, berani 
menghadapi situasi (pertempuran) yang nyata. Allah SWT memberi 
ganjaran kepada mereka, selain berupa kemenangan, juga 
kerajaan/kekuasaan, dan mengajarkan kepada mereka berbagai bentuk 
hikmah. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 269, 

ΨΤ�ΣΤÿ Ω◊Ω∧|Ψ™<√≅… ⇑Ω∨ &Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ⇑Ω∨Ω ð‹ΣΤÿ Ω◊Ω∧|Ψ™<√≅… ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ƒΨΤ�ΡΚ… …_⁄κΤΩā %…_⁄κΨ‘Ω{ †Ω∨Ω 
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Σ≤Πς{ΠςϒΩΤÿ :‚Πς�ΜΞ… Ν…Ρ√ΟΚΡ… γ̂ ΗΤΩΤ‰<√ΚΚς‚≅…  

Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia 
kehendaki, dan barang siapa memperoleh anugerah hikmah sungguh ia 
telah mendapatkan karunia yang amat banyak. Namun, tiadalah yang 
mengingat yang demikian ini selain Ulul-Albab (orang-orang yang 
berpengetahuan). 

Marilah kita tengok Khalid bin Walid RA, seorang sahabat Rasulullah 
Muhammad SAW yang telah ikut bertempur dalam banyak peperangan. 
Sulit untuk mendapati bagian tubuhnya yang tidak terdapat bekas-bekas 
luka. Khalid RA mendambakan dirinya gugur sebagai syuhada’, namun 
pada akhirnya ia wafat di tempat tidurnya sendiri di rumahnya. Nah, kini 
anda mengerti bahwa hidup dan mati mutlak berada dalam genggaman 
Allah SWT semata. 

Karenanya, maka sangatlah penting bagi kita untuk memiliki 
keyakinan (iman) yang utuh dalam hal nasib dan takdir, dan atas perkenan 
Allah SWT sajalah kita meraih keberhasilan. 

Semoga Allah SWT meneguhkan Iman kita terhadap Nasib dan 
Takdir. Amiin. 

 
 
 

BERKAWAN DENGAN Non-MUSLIM 
 
Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an, Surat Ali Imran Ayat 28: 

‚Πς� ΨϒΨ¯Πς�ΩΤÿ Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ƒ∫:†φΤΤΤΤΤΤ∼Ψ√ςΚ… ⇑Ψ∨ Ξ⇐Σ� ∃φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… ⇑Ω∨Ω φΤΤΤ⊕πΤ⊃ΩΤÿ ð∠Ψ√.ς′ ð♦∼ς∏ΩΤ⊇ 

φ⇔Ψ∨ ϑðΨ/≅… ℑ ]∫πΩ→ :‚Πς�ΜΞ… ⇐Κς… Ν…Σ⊆Πς�ΩΤ� ψΣ⇒Ψ∨ %_◊ΗΩ⊆ΣΤ� Σ¬Σ{Σ⁄ΠΨϒΩ™ΣΤÿΩ ϑðΣ/≅… %ΙΣφΤΤΤΤ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ς√ΜΞ…Ω ϑðΨ/≅… Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅… 

Janganlah orang-orang beriman (mukmin) menjadikan orang-orang 
kafir sebagai penolong (wali) dengan meninggalkan orang-orang mukmin, 
Barangsiapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, 
kecuali karena siasat untuk menjaga diri dari bahaya yang ia khawatirkan 
dari orang-orang kafir itu. Dan hanya kepada Allah (segalanya) kembali. 

Agar dapat memahami sepenuhnya petunjuk ini, marilah kita terlebih 
dahulu menguraikan beberapa kemungkinan tingkat hubungan yang bisa 
terjadi antara dua individu atau dua kelompok. 

Tingkat hubungan yang pertama disebut Muwalat )مواالت(  ini adalah 

hubungan langsung dari hati ke hati. Hubungan pada tingkat ini hanya 
diperbolehkan antar sesama mukmin. 

Tingkat hubungan yang kedua yaitu hubungan yang bersifat simpati 
dan maksud baik, disebut Muwasat ) مواسات(  Hubungan ini bisa dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh orang kafir, kecuali ketika berperang dengan 
orang-orang mukmin. Hal ini tertuang dalam Surat Al-Mumtahanah Ayat 8: 



  42 
 

‚Πς� 〉ψΡ∇ΗΩ⇒ΩΤÿ ϑðΣ/≅… Ξ⇑Ω∅ ð⇑ΤÿΨϒΠς√≅… ⌠¬ς√ ⌠¬ΡΡ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿ ℑ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… ψς√Ω ψΡΣ–Ξ≤µµ〉ā ⇑ΤΠΨ∨ ⌠¬ΡΞ≤ΗΤΤΩÿΨ� ⇐Κς… 
ψΣ∑ΘΣ⁄ΩιΤΩΤ� Νϖ…Ρ≠Ψ♥πΤ⊆ΣΤ�Ω ⌠&¬Ξ∼ς√ΞΜ… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ〉̂ Ψµµ〉š Ω⇐κΨ≠Ψ♥πΤ⊆Σ∧<√≅…  

Allah tidak melarangmu untuk berlaku adil dan bersikap baik kepada 
mereka yang tidak memerangimu karena agamamu dan tidak mengusirmu 
dari tempat tinggal (negeri)-mu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil. 

Tingkat hubungan yang ketiga adalah hubungan yang berkaitan 
dengan membangun citra perilaku moral yang baik terhadap orang lain. 
Hubungan ini disebut Madarat )مدارات( . Hubungan dengan orang-orang 

non-muslim pada tingkat ini juga diperbolehkan. Misalnya, ketika anda 
menerima tamu seorang non-muslim haruslah anda tetap menghormatinya 
sebagai tamu. Orang-orang mukmin juga boleh bersikap baik demi untuk 
menyelamatkan diri mereka sendiri terhadap bahayanya orang-orang kafir. 
Inilah yang dimaksudkan Allah SWT didalam bagian firman-Nya dalam 
Surat ‘Ali Imran Ayat 28 di atas, yakni: 

:‚Πς�ΜΞ… ⇐Κς… Ν…Σ⊆Πς�ΩΤ� ψΣ⇒Ψ∨ %_◊ΗΩ⊆ΣΤ�  

... kecuali karena siasat untuk menjaga diri dari bahaya yang ia 
khawatirkan dari orang-orang kafir itu. ... 

Tingkat hubungan yang ke-empat adalah yang ada hubungannya 
dengan perdagangan, industri, dan hubungan kerja. hubungan ini dikenal 
dengan istilah Mu’amalat )معامالت( . Hubungan ini diizinkan untuk dilakukan 

dengan semua orang yang tidak beriman sepanjang tidak merugikan 
kepentingan orang-orang mukmin. Karena itu, di ijinkan juga orang-orang 
mukmin mencari peluang kerja ke tempat orang non-muslim atau menjadi 
pekerja di pabrik milik non-muslim. Sama halnya, diperbolehkan juga 
mengadakan hubungan dagang dengan non-muslim meskipun ada 
larangan menjual persenjataan dan amunisi kepada mereka yang sedang 
memerangi orang-orang mukmin. 

Perilaku yang sedemikian itu pernah dicontohkan oleh Nabi 
Muhammad SAW. Misalnya, ketika penduduk Makkah dalam keadaan 
krisis pangan, beliau menolong mereka meskipun pada kenyataannya 
mereka telah mengusir beliau dari tempat tinggal beliau sendiri.   

Hal serupa terjadi juga setelah penaklukan Makkah, penduduk 
Makkah memperkirakan bahwa Rasulullah SAW pasti membunuh mereka, 
atau menjadikan mereka budak, atau paling sedikit merampas harta-benda 
mereka. Pada saat itu mereka benar-benar sangat cemas dan menduga-
duga apakah kiranya pernyataan yang akan beliau sampaikankan dalam 
khutbah bersejarah itu. Rasulullah Muhammad SAW memulai khutbahnya 
kepada orang-orang kafir itu dengan kalimat berikut: 

موالْي كُملَيع ثْرِيبالَ ت  
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“Pada hari ini, tidak akan ada tuntutan apapun atas kalian dan tak 
seorangpun akan mencelakai kalian dengan cara apapun”. 

Tidaklah dapat kita temukan contoh serupa itu sepanjang sejarah 
kehidupan manusia untuk menunjukkan sikap yang sangat istimewa dalam 
hal menghadapi lawan. Buah dari sikap yang mulia ini, ribuan penduduk 
Makkah pun berbondong-bondong memeluk Islam. 

Sikap mulia serupa itu pernah juga ditunjukkan Nabi Muhammad 
SAW pada waktu beliau mengizinkan rombongan utusan suku Bani Thaqif 
untuk tinggal di Masjid Nabawi, walaupun waktu itu mereka masih belum 
memeluk Islam. Hal ini beliau lakukan untuk menunjukkan rasa hormat dan 
keramah-tamahan. 

Khalifah Umar RA biasa memberikan beasiswa kepada orang-orang 
kafir yang benar-benar butuh bantuan, diambil dari dana pemerintah (baitul 
Maal). 

Menyimak semua penjelasan di atas, kini kita dapat merujuk 
beberapa ayat lain didalam Al-Qur’an yang menerangkan hubungan antara 
orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Allah SWT berfirman 
didalam Surat Al-Mumtahanah Ayat 1: 

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω� Ν…〉ϒΨ¯Πς�ΩΤ� ΠΞΣŸΩ∅ ⌠¬Σ{ΘΩΣŸΩ∅Ω ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ… φΣ⊆<∏ΣΤ� ¬Ξ∼ς√ΞΜ… Ψ〈Πς�ΩΩ∧<√≅†ΨΤŠ  

Di awal Ayat, Allah menyeru: Wahai Orang-orang yang beriman! 
Janganlah engkau jadikan musuh-musuh-Ku dan musuh-musuhmu 
sebagai teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita 
Muhammad), karena rasa kasih-sayang dan perhatian terhadap mereka. 

Dan di akhir Ayat tersebut, Allah memperjelas: 

Ω⇐ΘΣ≤Ψ♥ΣΤ� ¬Ξ∼ς√ΞΜ… Ψ〈Πς�ΩΩ∧<√≅†ΨΤŠ η†ςΤ⇓ςΚ…Ω 〉ψς∏∅Κς… :†Ω∧ΨΤŠ ⌠¬Σ�∼Ω⊃āςΚ… :†Ω∨Ω &⌠¬Σ�⇒ς∏∅ςΚ… ⇑Ω∨Ω Σ<∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ ŸΩ⊆ΩΤ⊇ 

ΘΩΤΩ∂ ƒ∫:…ƒΩ♠ Ξ∼Ψ‰ΥφΤΤ♥√≅…  

Kamu berkawan secara sembunyi-sembunyi (memberitakan perihal 
Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir). Aku (Allah) Maha 
mengetahui apa-apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. 
Dan barangsiapa diantara kamu (muslim) melakukan yang demikian, maka 
sungguh ia telah jauh tersesat dari jalan yang lurus. 

Didalam Surat Al-Maidah Ayat 51, Allah SWT berfirman, 

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω� Ν…〉ϒΨ¯ΘΩ�ΩΤ� Ω�ΣΩ∼<√≅… υϖΩ≤ΗΤΩ±ΘΩ⇒√≅…Ω ƒ∫∋:†φΤΤΤ∼Ψ√ςΚ… ⌠¬ΣΣ∝⊕ΩΤŠ Σ∫:†φΤΤΤΤ∼Ψ√ςΚ… 

&ω×⊕ΩΤŠ ⇑Ω∨Ω ¬ΣΠς√ΩΩ�ΩΤÿ ⌠¬Ρ∇⇒ΠΨ∨ ΙΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ %⌠¬Σ⇒Ψ∨ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω� ΨŸΩΤÿ Ω⋅⌠Ω⊆<√≅… Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…  

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai auliya’ (penolong/pemimpin-mu), 
mereka itu saling menolong satu sama lain. Maka, barangsiapa diantara 
kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin, sesungguhnya ia termasuk 
dalam golongan mereka. Sesunguhnya Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang aniaya (dzalim). 
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Selanjutnya, Firman Allah SWT dalam Surat Al-Mujadalah Ayat 22: 

‚Πς� ΣŸΤΨµð– †_Τ∨⌠Τς∈ φΣ⇒Ψ∨Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠ΤΩ∼<√≅…Ω Ξ≤ΤΨā›‚�≅… φΠΡ�:…ƒΣΤÿ ⌠⇑Ω∨ Πς�:†Ωš ϑðΩ/≅… ΙΣς√Σ♠Ω⁄Ω ⌠Τς√Ω 

Νϖ…Σ⇓†Ω{ ⌠¬Σ∑ƒ∫:†ΩŠ…ƒ∫ ςΚ… ⌠¬Σ∑ƒ∫:†ΩΤ⇒ΤŠςΚ… ςΚ… ψΣΩΤ⇓ΗΩāΞΜ… ςΚ… &⌠¬ΣΩΤ�Ω⁄κΨ↑Ω∅  

(Wahai Muhammad) kamu tidak akan mendapati orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan Hari Akhir itu saling berkasih sayang dengan 
mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun mereka itu 
adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-
saudara mereka, ataupun keluarga mereka. 

Dengan demikian kriteria yang dipakai untuk ukuran berbagai tingkat 
perkawanan atau perseteruan adalah kepatuhan kepada Allah SWT dan 
Rasul-Nya SAW. Alasan-alasan lain seperti, kepentingan pribadi, rasial, 
teritorial, tidak boleh dijadikan motif oleh seorang beriman untuk 
bersahabat ataupun membenci orang lain. 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barang siapa bersahabat karena 
Allah semata, dan membenci karena Allah semata, ia telah 
menyempurnakan Imannya”. (Bukhari dan Muslim) 

Jelaslah bahwa orang-orang mukmin dilarang berkawan akrab 
secara pribadi dengan orang-orang non-muslim, bahkan dengan kaum 
Nasrani dan Yahudi, agar mereka tidak berbagi rahasia negeri (khilafah) 
Islam dengan orang luar. Hal ini demi keselamatan dan ketenteraman 
rakyat dan negerinya. 

Didalam Surat Ali Imran Ayat 118,119,120 Allah SWT berfirman: 

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω� Ν…ΣϒΨ¯Πς�ΩΤ� _◊ΩΤ⇓†ς≠ΨŠ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ρ∇ΨΤ⇓Σ� ‚Ω� ⌠¬Ρ∇ΩΤ⇓Ρ√<Κ†ΩΤÿ ‚�†ΩΤ‰Ωā Ν…ΘΣ�Ω †Ω∨ 
⌠¬ΠΡ�Ψ⇒Ω∅ ŸΤΩΤ∈ γ‹ΩŸΩΤŠ Σ∫:†Ω∝πΤ⊕Ω‰<√≅… ⌠⇑Ψ∨ ⌠¬ΞΨ∑.Ω<⊇ςΚ… †Ω∨Ω Ψ⊃¯ΣΤ� ⌠¬Σ∑Σ⁄ΣŸΣ″ Σ&⁄ΩιΤ{Κς… ŸΤΩΤ∈ †ΠςΤ⇒ΘΩΤ∼ΤΤΩŠ Σ¬Ρ∇ς√ ∃γŒΗΤΩΤÿ›‚�≅… 

⇐ΜΞ… ⌠¬Σ�⇒Ρ Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊆Τ⊕ΩΤ� (118)  ⌠¬Σ�⇓Κς†;ΗΤΤΩΤ∑ Ψ∫:‚Ω�ΟΡΚ… ⌠¬ΣΩΤ⇓ΘΣ‰µΨ〉š ‚Ω�Ω ⌠¬Ρ∇ΩΤ⇓ΘΣ‰µµ〉Ψš Ω⇐Σ⇒Ψπ∨ΣΤ�Ω γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅†ΨŠ −ΨΠΨ∏ΤΡ …ς′ΞΜ…Ω 

⌠¬ΡΣ⊆ς√ Νϖ…ΣΤ√†ΩΤ∈ †Πς⇒Ω∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ…Ω Ν…⌠ς∏Ωā Ν…ϑ〉∝Ω∅ Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ ΩΨ∨†ΩΤ⇓ςΚ‚≅… Ω⇑Ψ∨ &Ψ↵÷∼Ω⊕<√≅… ΣΤ∈ Ν…ΣΤ�Σ∨ %⌠¬Ρ∇Ψℵ≠∼ΤΩ⊕ΨŠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… 
=Σ¬∼Ψ∏Ω∅ γ‹…ΩϒΨŠ Ξ⁄ΣŸϑ〉±√≅… (119) ⇐ΜΞ… ⌠¬Ρ∇⌠♥Ω♥∧ΩΤ� β◊Ω⇒Ω♥Ωš ⌠¬Σ∑Σ♥ΩΤ� ⇐ΜΞ…Ω ⌠¬Ρ∇‰Ψ±ΣΤ� β◊ΤΩΛΤΘΞ∼ΤΩ♠ Ν…ΣšΩ≤πΤΤ⊃ΩΤÿ ∃†ΩΨŠ 

⇐ΜΞ…Ω Ν…Σ⁄Ψιπ±ΩΤ� Ν…Σ⊆Πς�ΩΤ�Ω ‚Ω� ⌠¬Σ{ΘΣ≤〉∝ΩΤÿ ⌠¬Σ∑ΣŸ∼ς %†[ΤΛΤΤΤ∼Ω→ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… †Ω∧ΨŠ φΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤÿ β÷∼οΨΣš  

Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil teman 
kepercayaan dari orang-orang diluar kalangan-mu sendiri, karena mereka 
tidak henti-hentinya memudharatkanmu. Mereka menyukai hal-hal yang 
menyusahkanmu.Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan lebih 
besar lagi yang disembunyikan didalam hati mereka. Sungguh telah Kami 
buat sejelas-jelasnya keterangan Kami, jika kamu memahami. Beginilah 
kamu, kamu mencinta mereka padahal mereka tidak mencintaimu, 
meskipun kamu beriman kepada semua kitab. Ketika mereka berada 
diantara kamu, mereka berkata,”Kami beriman”. Ketika mereka jauh 
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darimu,mereka menggigit ujung jari mereka karena geram bercampur 
benci kepadamu. Katakanlah, “Matilah kalian dalam kegeramanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa yang tersembunyi 
didalam hati. Jika kamu memperoleh kebaikan mereka bersedih hati, 
namun jika kemalangan yang kamu dapati, mereka bergembira karenanya. 
Jika kamu bersabar dan bertaqwa, niscaya tak sedikitpun tipu daya 
mereka memudharatkanmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala hal 
yang mereka kerjakan. 

Meskipun demikian, orang-orang Muslim diharuskan memenuhi hak-
hak orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Ibnu Mas’ud 
meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Aku akan 
mewakili orang-orang kafir di Hari Pembalasan, untuk menuntut siapa saja 
yang mengganggu mereka yang tinggal di negeri Islam. Ketika aku 
menjadi penuntut, pastilah aku memenangkan tuntutanku.” 

Hal serupa diriwayatkan oleh Jundub bin Abdillah RA  
 bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT telah (جندب بن عبد اهللا)

melarang bahwasanya aku mengakibatkan kebengisan terhadap seorang 
kafir yang hidup di negeri Islam.” 

Rasulullah SAW juga telah bersabda: “Aku kelak di Hari 
Pembalasan harus memohon dipihak seorang kafir yang pernah teraniaya 
atau dikurangi hak-hak dasarnya, atau jika ia pernah menderita tekanan-
tekanan diluar kesanggupannya, atau pernah diambil harta miliknya tanpa 
seizinnya, oleh seorang mukmin.” 

Kesimpulannya, hubungan antara orang-orang mukmin dengan 
orang-orang kafir bersifat adil, saling hormat-menghormati, dan masuk 
akal.  

Semoga Allah SWT menolong kita untuk hidup berdasarkan 
petunjuk-Nya didalam Al-Qur’an dan keteladanan perilaku yang telah 
dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khalifah Rasulullah yang 
telah memperoleh bimbingan dan petunjuk yang benar. Amiin. 

 
 

HALAL DAN HARAM MENURUT ISLAM 
 
 
Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah Ayat 188: 

‚Ω�Ω Νϖ…ΤΡ∏〉{<Κ†Ω� ¬Ρ∇ς√ΗΩ∨Κς… ¬Ρ∇ΩΤ⇒∼ΩΤŠ ΞΨ≠ΗΤΩ‰<√≅†ΨŠ Ν…ΣΤ√ŸΤΣΤ�Ω :†ΩΨŠ ς√ΞΜ… Ψζ†Πς|Σ™<√≅… Ν…ΣΤ∏Σ{Κ<†Ω�Ψ√ †_Τ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇ 

⌠⇑ΨΘ∨ Ξ.Ω∨Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… γψ<’‚ΞΜ≅†ΨΤŠ ψΣ�⇓Κς…Ω Ω⇐Σ∧ς∏Τ⊕ΩΤ�  

Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang 
yang lain secara batil, dan jangan pula membawa urusan harta itu kepada 
hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan 
jalan dosa, sedangkan kamu mengetahui. 
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Keadaan pada waktu turunnya ayat ini disebutkan dalam Ruhul-
Maa’ani. 

Dua orang sahabat Nabi Muhammad SAW telah berselisih soal 
sebidang lahan dan membawa persoalan itu kepada beliau. Si penuntut 
tidak memiliki seorang saksipun untuk mendukung tuntutannya. Rasulullah 
SAW bertanya kepada pihak tertuntut, “Sanggupkah kamu bersumpah 
demi Allah bahwa lahan itu milikmu?” Ia setuju. Rasulullah SAW, 
selanjutnya membaca sebuah ayat dari Al-Qur’an untuk peringatan 
sebelum bersumpah. Yang beliau baca adalah Ayat 77 dari Surat Ali 
Imran: 

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ≤Ω�πΤ↑ΩΤÿ ΨŸΩ⊕ΨŠ ϑðΨ/≅… ⌠¬ΞΨ⇒ΗΤΩ∧ΤΤÿςΚ…Ω †_Τ⇒Ω∧ς’ „∼Ψ∏ΩΤ∈ ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… ‚Ω� Ω⊂ΗΤς∏Ωā ⌠¬Σς√ ℑ Ψ〈Ω≤Ψā›‚�≅… 

‚Ω�Ω Σ¬ΣΣ∧ΠΨ∏Ω|ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ‚Ω�Ω Σ≤〉ℵ≠⇒ΩΤÿ ⌠¬Ξ∼ς√ΞΜ… Ω⋅⌠ΤΩÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… ‚Ω�Ω ψΞ∼ΠΨ{Ω∞ΣΤÿ ψΣς√Ω }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√Κς…  

Sesungguhnya, barangsiapa menukar janjinya kepada Allah dengan 
sumpah-sumpah mereka demi mengambil sedikit keuntungan, maka ia 
tidak akan mendapatkan bagian (pahala)-nya di akhirat, dan Allah tidak 
akan berbicara dengan mereka ataupun melihat kearah mereka di Hari 
Pembalasan, dan tidak pula mereka akan disucikan-Nya. Bagi mereka 
adalah siksaan yang pedih. 

Pemilik lahan yang sekarang menyimak ayat tersebut dan menolak 
untuk mengangkat sumpah. Ia sangat takut jangan-jangan terdapat 
kekaburan ataupun kerancuan dalam hal kepemilikan lahan yang 
diperselisihkan itu dan ia tidak mau menjadi pecundang di Hari 
Pembalasan kelak. Selanjutnya Nabi SAW menyerahkan lahan itu kepada 
si penuntut. Perlu diingat bahwa ayat ini telah diturunkan untuk mencegah 
penguasaan atas kepemilikan orang lain secara curang/ilegal. Serupa juga 
dengan hal diatas yaitu ; memalsukan bukti kepemilikan / legalitas 
sertifikat, bersumpah palsu dan memberi kesaksian yang tidak benar, 
semuanya itu Haram hukumnya. Pada ayat yang terdahulu, ada hal yang 
sangat menarik, yakni penggunaan kata ‘Bainakum’ (=diantara kamu 
sekalian). Allah SWT mengajarkan kepada kita bahwa jika kita menyerobot 
hak-milik/harta orang lain, maka perbuatan inipun sebaliknya akan juga 
mendorong orang lain untuk berani menyerobot hak-milik/harta kita. 
Sebagai contoh, jika seseorang mencampurkan air kedalam susu, yang 
lain pun menjual bahan makanan yang tidak lagi murni, yang lainnya lagi 
menjual kurma campuran. Begitulah, masing-masing diantara mereka 
saling memakan harta yang lain secara batil. Jadi, sebenarnya sama 
halnya semakin bertambah-tambah sajalah seseorang memakan hartanya 
sendiri secara batil dan tak satupun yang menjadi pemenang dalam 
perbuatan saling mencurangi ini. Pelajaran kedua adalah, bahwa hal 
demikian menyakiti orang yang dirugikan hartanya, sebagaimana sakitnya 
jika anda yang dirugikan. Maka, perlakukanlah harta orang lain 
sebagaimana kamu menjaga hartamu sendiri. 

Umi Salamah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
”Aku adalah manusia biasa sebagaimana kalian. Kalian mengadukan 
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perselisihan diantara kalian kepadaku. Boleh jadi salah seorang 
diantaramu menyajikan pembelaan/alasan yang lebih kuat dan 
mengesankan sehingga aku terarahkan untuk memutuskan sesuai 
keinginannya. Tetapi janganlah kalian lupa bahwa yang mengetahui yang 
sebenarnya hanyalah Allah SWT. Jika bukan hakmu janganlah engkau 
ambil. Karena bisa saja yang aku serahkan kepadamu kelak menjadi 
sepetak tempat di Neraka.” (Bukhari dan Muslim) 

Kesimpulannya, tak satupun pengadilan, walaupun itu 
pengadilannya Rasulullah SAW, yang dapat mengubah yang halal menjadi 
haram, yang haq menjadi bathil, ataupun sebaliknya. 

Banyak ayat-ayat AL-Qur’an yang membahas hal serupa. Antara 
lain dalam Surat Al-Baqarah Ayat 168, Allah SWT berfirman: 

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅… Ν…ΣΤ∏Ρ †ΘΩ∧Ψ∨ ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… „ΗΤς∏Ωš †_Τ‰ΘΞ∼ð≡ ‚Ω�Ω Ν…Σ⊕Ψ‰Πς�ΩΤ� γ‹.Ω〉≠Σā &Ξ⇑ΗΤð≠∼ϑðΤ↑√≅… ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… 

⌠¬Ρ∇ς√ ΘβΣŸΩ∅ δ⇐κΨ‰ΘΣ∨  

Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik (thayiban) dari apa-
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah 
syeitan. Sungguh, syeitan itu musuh yang nyata bagimu. 

Allah SWT pun berfirman untuk hal serupa, didalam Surat An-Nahl 
Ayat 114: 

Ν…ΣΤ∏Ρ∇ΩΤ⊇ †ΘΩ∧Ψ∨ Σ¬Σ|ΩΤ∈ΩƒΩ⁄ ϑðΣ/≅… „ΗΤς∏Ωš †_Τ‰ΘΨ∼ð≡ Ν…Σ≤Σ|→≅…Ω ðŒΩ∧⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… ⇐ΜΞ… ψΣ�⇒Ρ Σ†ΘΩΤÿΜΞ… Ω⇐ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ�  

Maka, makanlah dari rizki yang diberikan Allah kepadamu yang halal 
lagi baik, dan bersyukurlah atas nikmat Allah jika benar 
ibadah(pengabdian)-mu hanya kepada-Nya semata. 

Kedua ayat diatas sama-sama menggunakan istilah ‘halaalan 
thayiban’ (halal lagi baik). Halal artinya, apa-apa yang diperbolehkan 
(tanpa ada ikatan ataupun larangan). Thayib berarti, lebih dari sekedar 
diperbolehkan, kitapun menyukainya ataupun berselera untuk 
memakannya. 

Sampai disini kita dapat menyimpulkan bahwa kebajikan tidak bisa 
menjelma kecuali kita mengkonsumsi yang baik-baik. Nabi Muhammad 
SAW menerangkan ayat ini dengan menekankan bahwa perintah ini tidak 
hanya untuk para nabi, tetapi juga untuk para pengikutnya. Rasulullah 
SAW bersabda bahwasanya tidaklah diterima ibadahnya seseorang yang 
memakan barang yang haram. Beliaupun menambahkan: ”Banyak orang 
berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah lalu mengangkat 
kedua tangannya seraya memohon, “Ya Allah! Ya Allah! kumohon pada-
Mu, terimalah ibadahku.” Tetapi jika makanannya haram, minumannya 
juga haram, pakaiannya pun haram, bagaimana mungkin do’a mereka itu 
akan dikabulkan?” (Muslim dan Tirmidzi) 

Rasulullah SAW beberapa kali bersabda untuk menjelaskan perihal 
halal dan haram kepada kita umatnya yang beliau kasihi. Rasulullah 
bersabda, “Barangsiapa makan dari yang halal karena mengikuti sunnahku 
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dan tidak berbuat aniaya kepada orang lain, maka ia akan memperoleh 
surga.” Para sahabat menanggapi, ”Ya Rasulullah, bukankah hal demikian 
lumrah dilakukan pengikutmu sekarang ini?” Rasulullah menjawab, “Dan 
nanti di suatu masa yang akan datang pun banyak orang yang mengikuti 
perilaku ini.” (Tirmidzi). 

Abdullah bin Umar RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Jika kamu mempunyai empat perilaku berikut ini, maka itu 
cukup bagimu, meskipun kamu tidak mendapatkan keuntungan selain itu di 
dunia ini: 
 (a) Memelihara amanah (b) berbicara jujur (c) Memperlakukan orang lain 
dengan baik (d) Makan dari yang halal saja. 

Suatukali, Sa’ad bin Abi Waqqas RA meminta kepada Rasulullah 
SAW untuk mendoakannya supaya doa yang ia panjatkan dikabulkan Allah 
SWT. Maka Rasulullah bersabda kepadanya: “Wahai Sa’ad, jika kamu 
makan dari yang halal dan thayib, Allah akan menjawab semua 
permohonanmu.” Rasulullah kemudian menambahkan, “Aku bersumpah 
demi Allah yang nyawaku dalam genggaman-Nya, jika seseorang makan 
sedikit saja dari yang haram, tak sedikitpun ibadahnya diterima Allah SWT 
selama empatpuluh hari. Bilamana daging yang membentuk tubuh 
seseorang terbuat dari unsur yang haram maka hanya api neraka sajalah 
yang patut bagi tubuhnya.” 

Mu’az bin Jabal RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: ”Ketika kita dikumpulkan di Hari Pembalasan, tak seorangpun 
dapat meninggalkan tempatnya berdiri sehingga ia menjawab lima 
pertanyaan berikut ini: 
1. Umurnya, dimanfaatkan untuk apa selama hidupnya? 
2. Masa mudanya, bagaimana ia pergunakan? 
3. Hartanya, dari mana ia peroleh? 
4. Bagaimana dan kemanakah hartanya ia belanjakan? 
5. Ilmu yang didapat, seberapa banyakkah ia amalkan? (Al-Baihaqi) 

 
Abdullah bin Mas’ud RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: “Demi Tuhan yang nyawaku ada dalam genggaman-Nya, Aku 
bersumpah bahwa belum sempurna ke-Islam-an seseorang sehingga hati 
dan lisannya menjadi Muslim dan tetangganya merasa aman dari segala 
bentuk bahaya yang bisa ia timbulkan. Ketika seseorang memiliki harta 
yang haram dan disedekahkannya maka Allah tidak menerimanya. Jika 
dibelanjakannya tidak akan berkah. Jika ditinggalkannya untuk penerusnya 
berarti ia meninggalkan sesuatu yang membangun jalan menuju Api 
neraka. Allah tidak akan menghapuskan perbuatan buruk dengan 
perbuatan buruk yang lebih banyak. Tetapi Allah menghapuskan 
perbuatan buruk dengan perbuatan baik.” 

Abdullah bin Umar RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 
menasehati sekelompok pendatang dan bersabda: ”Aku memohon 
perlindungan Allah dan berharap bahwa 5 perilaku ini tidak terdapat 
diantara kalian: 
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1. Ketika tersebar perilaku yang memalukan atau perilaku serba-boleh 
(permisif) ataupun perilaku bertelanjang, atau pelanggaran aturan 
berbusana islami dalam sebuah kelompok, maka Allah SWT akan 
menimpakan kepada mereka wabah penyakit  dan sejenisnya yang 
belum pernah dikenal sebelumnya oleh leluhur mereka. 

2. Ketika orang-orang mencurangi timbangan (menilap hak orang lain 
sebagaimana pernah dilakukan oleh umat Nabi Syuaib AS), maka 
Allah SWT akan mendatangkan kekurangan pangan dan biaya hidup 
yang mahal. Merekapun mengalami deraan fisik yang berkesangatan 
melelahkan serta kesewenang-wenangan dari para penguasa mereka. 

3. Jika mereka tidak membayar zakat, maka akan berakibat terhentinya 
hujan untuk lahan mereka dan mengakibatkan krisis ekonomi. 

4. Jika mereka melanggar ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya SAW, 
maka dikirimkan-Nya musuh dari luar yang mengeruk kekayaan 
mereka secara paksa.(Jelas sekali inilah satu dari sebab mengapa 
muslim seluruh dunia berada dalam penderitaan pada saat ini) 

5. Jika para pejabat mereka tidak membuat keputusan berdasarkan 
petunjuk Allah SWT didalam Al-Qur’an, maka Allah ciptakan 
perseteruan diantara mereka dan mereka senantiasa bertikai dengan 
sesama mereka sendiri. (Ibnu Majah) 

Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari kepedihan-kepedihan 
tersebut tadi.  

Jelaslah sudah bahwa berbagai kegiatan seremonial dan ritual tidak 
akan menyatukan Umat Muslim. Umat Muslim hanya akan dipersatukan 
jika patuh mengikuti cara-cara Halal. 

Sangatlah menarik jika kita simak lagi Surat Al-Baqarah Ayat 188, 
dimana ayat tersebut terletak tepat setelah ayat yang memuat rincian 
perintah Shaum (puasa), dimana selama waktu berpuasa beberapa hal 
tertentu yang Halal pun dilarang untuk kita kerjakan.  

Dengan demikian tujuan berpuasa adalah untuk mendisiplinkan dan 
menimba pengalaman mengekang diri sendiri dalam hal pemanfaatan 
sesuatu yang halal. Didalam puasa terasa betapa besar nilai keteguhan 
hati dan kesabaran. Pengalaman inilah yang bisa digunakan seseorang 
untuk mampu menolak sama sekali segala sesuatu yang haram. 

Selebihnya, ketika seseorang akan berbuka puasa maka ia haruslah 
menyiapkan makanan yang halal. Jika ia berbuka dengan yang haram 
maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah SWT. 

Terakhir namun tak kalah pentingnya adalah, kriteria halal dan 
haram haruslah berdasarkan ketetapan Allah SWT semata. Penetapan 
berdasarkan selain Allah SWT, semisal konferensi ataupun persetujuan 
internasional, tidaklah akan mampu menyelesaikan permasalahan 
mengingat bahwa keinginan berbagai kelompok akan diwarnai oleh 
kepentingan masing-masing. Sama halnya, persetujuan yang dibuat 
dibawah tekanan perorangan maupun urusan dalam negeri tidaklah 
bersifat imparsial (bebas kepentingan) dan oleh karenanya menjadi tidak 
sah (bathil). Hanya hukum Allah SWT sajalah yang bersifat adil senantiasa 
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terhadap semua yang berkepentingan. 
Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa Allah SWT sendirilah 

yang menetapkan halal dan haram. Bahkan tidak seorang Nabi pun di 
masa kapan pun yang diberi mandat/kewenangan untuk membuat 
ketetapan. Tidak ada celah dalam sistem Allah SWT, sistem-Nya benar-
benar Sempurna. 

Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita kemampuan 
untuk tetap bertahan pada yang halal dan menjauhkan kita dari keadaan 
yang tidak ada kejelasan dan meragukan (syubhat). Amiin. 

 

 
 

SURAT AL-FATIHAH 
 
Surat Al-Fatihah adalah bagian pembukaan Al-Qur’an. Bagian ini 

memiliki makna yang sangat penting ditinjau dari berbagai alasan: 
1. Merupakan Surat yang pertama kali diturunkan secara utuh kepada 

Nabi Muhammad SAW, karenanya disebut “Fatihul-Kitab” (pembukaan 
kitab) 

2. Disebut juga “Penghargaan Al-Qur’an”, “Ummul-kitab”(Ibu Kitab) dan 
“Ummul-Qur’an”(Ibu Al-Quran). Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Demi Tuhan yang nyawaku ada dalam 
genggaman-Nya aku bersumpah, bahwa belum ada surat serupa ini 
didalam Taurat (Perjanjian Lama), Injil (Perjanjian baru), Kitab Daud 
AS, bahkan didalam Al-Qur’an.” (Muslim & Timidzi) 

3. Anas RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Diantara 
semua surat didalam Al-Qur’an, Surat Al-Fatihah adalah yang tertinggi 
dan utama. 

4. Disebut juga ‘Suratusy-syifa’ (Surat Penyembuh) 
Sekarang marilah kita mulai dengan sedikit demi sedikit memahami 

makna dari Surat Al-Fatihah. 
“Alhamdulillah”, berarti bahwa segala bentuk dan macam puja-puji 

hanyalah untuk Allah SWT semata-mata. Ini bukan berarti hanya puja-puji 
dan ungkapan terimakasih kepada Allah SWT, tetapi mengandung makna 
pengakuan ke-Esa-an Allah SWT (Tauhid) didalamnya. Demikian juga, 
terkandung didalamnya logika atau alasan mendasar pemujaan. Inilah 
contoh dari kefasihan bahasa Al-Qur’an. 

 “Sesungguhnya, Segala puja/puji hanya bagi Allah, yang 
menciptakan setiap sosok dan setiap benda.” Demikianlah pilar pertama 
Islam, yaitu ‘Iman’ terkandung dalam anak-kalimat (frasa) yang ringkas ini. 

Lebih jauh lagi, Ayat pertama dari Surat ini memberikan logika 
segala bentuk puja-puji hanyalah ditujukan kepada Allah SWT. Artinya, 
Allah-lah Pencipta, Pemelihara, dan Penjaga seluruh alam semesta raya 
dan seisinya, baik yang telah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. 

Marilah kita lihat bagaimana Allah SWT menjelaskan bagaimana 
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penciptaan oleh-Nya didalam Al-Qur’an. Misalnya, Firman Allah SWT 
dalam Surat Adz-Dzariyat Ayat 47, 48, 49: 

ƒ∫:†ΤΩ∧Πς♥√≅…ð †ΩΗΤΩ⇒Τ∼ΤΩ⇒ΩŠ ξŸΟ∼ΤΤÿςΚ†ΨŠ †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω Ω⇐Σ⊕Ψ♠Σ∧ς√ (47) ð≥⁄ΚΚς‚≅…Ω †ΩΗΤΩ⇒Τ→Ω≤ΩΤ⊇ Ω¬⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ Ω⇐ΣŸΞΗΤΩ∧<√≅… (48)  

⇑Ψ∨Ω ΠΞΣ{ ]∫πΩ→ †ΤΩ⇒Τ⊆ς∏Ωā Ξ⇐κΤΩ–Ωƒ ψΡ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ≤ΤΠςςϒς�  

Dan Kami telah membangun langit itu dengan Tangan (kekuasaan) 
Kami, Sesungguhnya Kami benar-benar telah meluaskan (mengembang 
kan)-nya. Dan Kami hamparkan bumi, maka (Kami-lah) yang paling baik 
menghamparkan. Dan tiap-tiap sesuatu Kami ciptakan berpasang-
pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). 

Para ulama terdahulu tidak memahami arti mengem- 
bangkan/meluaskan (lamuusi’uun) alam semesta dan menyarankan agar 
kita tidak membahas hal itu. Kini, melalui penelitian ruang angkasa, sedikit 
demi sedikit kita belajar lebih banyak meluasnya alam semesta. Misalnya, 
bahwa sistem tata-surya kita adalah bagian dari galaksi. Dan banyak 
galaksi-galaksi lain yang lebih besar daripada galaksi dimana sistem tata-
surya kita berada. Semua galaksi ini bergerak saling menjauh satu sama 
lain. Demikianlah alam semesta mengembang semakin luas. Sayangnya, 
para ilmuwan ini tidak hendak menalar dan tidak berusaha menggali dari 
tanda-tanda yang telah diterangkan oleh Allah SWT di berbagai ayat 
didalam Al-Qur’an berabad-abad yang lampau itu. 

 Kemudian, Allah SWT juga berfirman didalam Surat Al-Waqiah Ayat 
68-73: 

〉ψΣΤ�Τÿƒ∫Ω≤ΩΤ⊇ςΚ… ƒ∫:†Ω∧<√≅… ΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤŠΩ≤πΤ↑Ω� (68)  ¬Σ�⇓ςΚ…ƒ∫ ΣΣ∧Σ�<√Ω∞⇓ςΚ… Ω⇑Ψ∨ Ξ⇐∞Σ∧<√≅… ⋅Κς… Σ⇑Τµðš Ω⇐ΣΤ√Ξ∞⇒Σ∧<√≅… (69)  

ς√ Σ∫:†Ω↑ΩΤ⇓ ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– †_–†Ω–ΡΚ… ð‚�ς∏ΩΤ⊇ φΣ≤Ρ∇πΤ↑Ω� (70)  〉ψΣΤ�Τÿƒ∫Ω≤ΩΤ⊇ςΚ… Ω⁄†Πς⇒√≅… Ψ�Πς√≅… Ω⇐Σ⁄ΣΤ� (71) ψΣ�⇓ςΚ…ƒ∫ 

¬ΣΤ�<Κ†Ω↑⇓ςΚ… :†ΩΩΤ�Ω≤Ω•Ω→ ⌠ζΚς… Σ⇑Τµðš φΣΛΤΤΨ↑⇒Σ∧<√≅… (72) Σ⇑Τµðš †ΩΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– ⊥〈Ω≤ΨπϒΤΩ� †_Τ⊕ΗΤΩΤ�Ω∨Ω Ω⇑ÿΞπΤ⊆Σ∧<∏ΠΨ√  

Adakah kamu lihat (perhatikan) air yang kamu minum? Kamukah 
yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkannya? Jika 
Kami menghendaki, niscaya Kami menjadikannya asin, maka mengapa 
kamu tidak bersyukur? Adakah kamu lihat (perhatikan) api yang kamu 
nyalakan (dari memantikkan kayu)? Kamukah yang menumbuhkan 
pepohonan, atau Kami yang menumbuhkannya? Kami jadikan api ini 
sebagai peringatan,dan bahan yang berguna bagi para penempuh 
perjalanan (musafir) di gurun pasir. 

Ingatlah! Bahwa api membawa ingatan kita kepada api neraka. 
Sementara itu, di dunia ini Allah SWT telah membuat kita bisa 
memanfaatkan api untuk menghangatkan tubuh dan untuk memasak. 

Selanjutnya, Allah SWT berfirman tentang penciptaan manusia 
didalam Surat Al-Insan Ayat 1, 2, 3: 

Ω∑ υΩΤ�ςΚ… ς∏Ω∅ Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅… χ⇐κΨš Ω⇑ΨΘ∨ Ξ≤∑ΠςŸ√≅… ⌠¬ς√ ⇑Ρ∇ΩΤÿ †_ΤΛΤΤ∼ΤΩ→ …[⁄ΡπϒΤΘΩ∨ (1) †ΠςΤ⇓ΞΜ… †ΤΩ⇒πΤ⊆ς∏Ωā 
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Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅… ⇑Ψ∨ ]◊Ω⊃π≠ΤΠΡ⇓ ω“†Ω↑∨ςΚ… Ψ∼Ψ∏ΩΤ�Τ‰ΠςΤ⇓ ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω•ΩΤ⊇ †?ΤΩ⊕∼Ψ∧Ω♠ …[⁄κΨ±ΩΤŠ (2) †ΠςΤ⇓ΞΜ… ΣΗΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΩ∑ Ω∼Ψ‰ΤΩΘ♥√≅… †Πς∨ΜΞ… 
…_≤Ψ†Ω→ †Πς∨ΞΜ…Ω …[⁄Σ⊃ς 

Bukankah telah berlalu suatu masa bagi manusia bahwa ketika itu ia 
belumlah menjadi sesuatu yang bernilai untuk disebut? Kami 
menciptakannya dari setetes cairan kental yang bercampur (sperma dan 
ovum), dan untuk mengujinya, Kami buat ia bisa mendengar dan melihat. 
Sesungguhnya Kami (tidak hanya menciptakan) telah menunjukkannya 
jalan yang lurus, sebagian diantara mereka bersyukur dan sebagian lagi 
kafir. 

Seorang manusia adalah sebuah miniatur alam semesta dengan 
berbagai macam sistem yang bekerja secara harmonis satu dengan 
lainnya. Inilah suatu tanda yang besar dari Sang Maha Pencipta. Karena 
itulah Allah SWT berfirman dengan suatu pertanyaan di suatu ayat didalam 
Al-Qur’an, Az Zariyat 21: 

⌡Ψ⊇Ω &ψΡ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ð„ς⊇Κς… Ω⇐Σ≤Ψ±‰ΤΣ�  

Sesungguhnya terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) didalam 
dirimu sendiri, mengapa kamu tidak memikirkan? 

Demikianlah hal-hal yang dapat memberikan gambaran ringkas 
perihal penciptaan yang dilakukan oleh Allah SWT.  

Sekarang mari kita lanjutkan dengan makna Ar-Rahman  dan Ar-
Rahim , kedua kata ini berasal dari kata dasar yang sama yakni Ar-
Rahmah  (Rahmat) 

‘Ar-Rahman’ berarti kasih-sayang dari awal hingga akhir. Tidak ada 
bentuk jamak pada kata ini, dan kata Ar-Rahman hanya dapat digunakan 
untuk Allah SWT. 

‘Ar-Rahim’ adalah kasih-sayang yang lengkap atau menyeluruh. 
Kata ini bisa juga digunakan untuk manusia. Misalnya, Allah SWT dalam 
surat At Taubah 128 menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai : 

φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅†ΨŠ χ∩Σ∫Ω⁄ χψ∼ΨšΘΩ⁄   

… yang mengasihi dan menyayang kaum mukminin. 
Yakni Nabi SAW adalah perwujudan menyeluruh kasih-sayang Allah 

SWT bagi orang-orang beriman. 
Ayat ke-tiga, kita menyebut Allah sebagai Raja Hari Pembalasan. 

Untuk ayat ini akan dibahas pada khutbah tersendiri. 

Ayat selanjutnya,  
Ω∉†ΠςΤÿΜΞ… ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ⇓ ð∉†ΠςΤÿΜΞ…Ω 〉κΨ⊕Ω�Τ⌠♥ΩΤ⇓  

Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami 
memohon pertolongan (untuk setiap hal dan segala sesuatu) 

Dengan demikian, segala bentuk penyembahan/peribadatan 
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ditujukan hanya untuk Allah SWT yang dulu telah menciptakan kita, 
kemudian mencurahkan seluruh kasih-sayang-Nya selama hidup kita yang 
kita sedang jalani, dan Dia adalah Raja Hari Pembalasan yang akan 
datang di masa depan.  

Mengapa tidak kita ucapkan saja, “Hanya Dia yang kami sembah, 
dan kami memohon pertolongan hanya kepada Dia”. 

Sebab, ayat ini disebut sebagai jiwa dari Surat Al-Fatihah. Ayat ini 
mengandung penyembahan kepada Allah SWT, sekaligus do’a untuk 
menggapai pertolongan-Nya. Pada ayat berikutnya, kita memulai do’a kita. 
Kita memohon kepada Allah SWT agar menunjukkan kepada kita kearah 
jalan yang lurus. Kata ‘menunjukkan’ ini perlu penjelasan lebih lanjut. Allah 
SWT menyediakan petunjuk-Nya dalam tiga bentuk: 

Pertama, Allah SWT menyediakan petunjuk kepada semua 
makhluk-Nya seperti dijelaskan didalam berbagai Surat dalam Al-Qur’an. 
Sebagai contoh, marilah kita perhatikan firman Allah SWT didalam Surat 
Al-Isra’ Ayat 44: 

Σ˜ΤΘΨ‰Ω♥ΣΤ� ΣΤς√ 〉‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Σ⊗Τ‰ϑð♥√≅… 〉≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ⇑Ω∨Ω ΘΩ&⇑Ξ∼Ψ⊇ ⇐ΜΞ…Ω ⇑ΨΘ∨ ]∫πΩ→ ‚Πς�ΜΞ… Σ˜ΤΘΨ‰Ω♥ΣΤÿ −ΨΨŸ∧Ω™ΨŠ 

⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ‚Πς� Ω⇐ΣΩ⊆πΤ⊃ΩΤ� ⌠%¬ΣΩ™γ∼‰♥ΩΤ� ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς †[∧∼Ψ∏Ωš …_⁄Σ⊃ΤΩ∅  

Bertasbih kepada-Nya (Allah) tujuh lapis langit dan bumi serta apa 
saja yang ada didalamnya. Dan tiada satupun yang tidak bertasbih dengan 
memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya 
Dia-lah Yang Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. 

Nah, Perhatikanlah betapa keterbatasan pengetahuan kita. Bahwa 
sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepada pepohonan, bintang-
bintang, dan bahkan bebatuan. 

Satu lagi, Allah berfirman didalam Surat An-Nur ayat 41, 

ψς√Κς… Ω≤ΩΤ� ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… Σ Θ̃Ξ‰Ω♥ΣΤÿ ΙΣς√ ⇑Ω∨ ℑ Ψ‹.ΩðΗΤ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω Σ⁄κϑð≠√≅…Ω ∃ξŒΗΤΠς⊃;ΗΤΤΩ″ ΘβΡ ŸΩΤ∈ Ω¬Ψ∏Ω∅ 

ΙΣΩΤ�ð„Ω″ Ι%ΣΩ™∼Ψ‰♥ΩΤ�Ω ΣϑðϑðΣ/≅…Ω =Σψ∼Ψ∏Ω∅ †Ω∧ΨŠ φΣΤ∏Ω⊕Τ⊃ΩΤÿ  

Tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah; kepada-Nya 
bertasbih apa-apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan burung-burung 
(juga bertasbih) dengan mengepakkan sayapnya. Masing-masing 
(makhluk) telah mengetahui cara sholat dan tasbihnya kepada Allah, dan 
Allah Maha Mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan. 

Lebih jauh lagi, marilah kita perhatikan firman Allah SWT dalam 
Surat Al-A’la Ayat 1~3, 

Ξ Θ̃Ψ‰Ω♠ ðψ♠≅… ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ς∏∅ςΚ‚≅… (1) ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ωā υΘΩΩ♥ΩΤ⊇ (2) ΨϒΠς√≅…Ω Ω⁄ΠςŸΩΤ∈ υΩŸΩΩΤ⊇ 

Sucikanlah Nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Yang telah 
menciptakan (segala sesuatu), kemudian menyempurnakan (yang 
diciptakan-Nya). Dan Yang menentukan kadar (segala sesuatu) dan 
memberi petunjuk (kepada semua ciptaan-Nya).  
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Jelaslah sudah, bahwa tiap-tiap makhluk memperoleh petunjuk dari 
Allah SWT, untuk diikuti. Misalnya, telinga tidak mungkin digunakan untuk 
melihat dan sebaliknya mata juga tidak bisa digunakan untuk mendengar. 
Maka, Allah SWT pun berfirman didalam Surat Maryam Ayat 93: 

⇐ΜΞ… ΘΣΣ{ ⇑Ω∨ ℑ γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω :‚Πς�ΜΞ… Ψ�…ƒ∫ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… …_Ÿ‰Ω∅  

Tiada satupun dari apa-apa yang di langit dan di bumi, kecuali akan 
datang kepada Ar-Rahman (Yang Maha Pengasih) sebagai hamba-Nya. 

Ke-dua, Allah SWT menyediakan petunjuk dengan jalan 
mengirimkan para utusan-Nya (Nabi dan Rasul) dan Kitab-kitab suci-Nya. 

Ke-tiga, Allah SWT juga dapat memberikan petunjuk-Nya secara 
langsung kepada orang-orang pilihan-Nya. 

Diantara semua hal yang paling disukai Allah SWT untuk Dia 
lakukan terhadap makhluk-Nya, yang terpenting adalah menyediakan 
petunjuk bagi mereka. Tanpa petunjuk-Nya, mereka akan tersesat dan 
semua sistem akan runtuh. Kini jelaslah bagi kita bahwa tiap-tiap sesuatu 
mendapat petunjuk Allah SWT. Lalu, mengapa kita harus memohon agar 
Allah memberi kita petunjuk-Nya ke jalan lurus? Terlebih lagi para 
pembawa risalah (Nabi dan Rasul) – Nya. Pastilah mereka sudah berada 
di jalan lurus itu. Mengapa mereka tetap memohon kepada Allah SWT 
agar ditunjukkan kepada mereka jalan yang lurus? Jawaban atas 
pertanyaan ini adalah, bahwa Allah SWT bisa meningkatkan petunjuk-Nya 
kepada setiap insan, dan tak seorangpun yang bisa menganggap dirinya 
sudah melampaui kebutuhan tambahan petunjuk-Nya. Sebagai contoh, 
Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW sementara sedang 
menjelaskan manfaat penaklukan Makkah didalam Surat Al-Fath. 

Salah satu manfaat itu adalah “… dan untuk menunjukkan 
 kepada kamu, ke jalan lurus” Sesungguhnya semua Nabi berjuang 
keras untuk mencapai tingkatan petunjuk dari Allah SWT yang semakin 
tinggi dan semakin tinggi lagi. 

Adalah paling mengagumkan ungkapan permohonan,  

ð•.Ω≤γ″ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… ðŒ∧Ω⊕Τ⇓Κς… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅  

Tunjukkanlah kami ke jalan mereka yang telah Engkau beri curahan 
nikmat-Mu. Penjelasan perihal kelompok orang dimaksud dalam ayat ini 
tercantum jelas dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisaa’ Ayat 69: 

⇑Ω∨Ω Ξ⊗ΤΨ≠Σÿ ϑðΩ/≅… ΩΣ♠ΘΩ≤√≅…Ω ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ Ω⊗Ω∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω¬Ω⊕πΤΤ⇓ςΚ… ϑðΣ/≅… ¬Ξ∼ς∏Ω∅ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… 

Ω⇐κΨ⊆ÿΠΨŸϑγ±√≅…Ω Ψ∫:…ΩŸΩΠΡ↑√≅…Ω &Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤ±√≅…Ω Ω⇑Σ♥ΩšΩ ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… †_ΤΤ⊆∼ΤΤΨ⊇Ω⁄   

Dan barangsiapa patuh kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad 
SAW), maka mereka itulah yang akan bersama didalam golongan orang-
orang yang telah mendapat curahan nikmat Allah, yakni para Nabi, para 
shiddiqin (orang-orang yang lurus), para syuhada’, para shalihin (orang-
orang yang saleh). Dan mereka itulah sebaik-baik teman. 
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Perhatikanlah bahwa yang kita mohon disini bukanlah “Tunjukkan 
kami ke jalan lurus dari seorang Rasul.” ataupun “jalan lurus yang 
diterangkan didalam Al-Qur’an”. Sesungguhnya hal ini karena Allah SWT 
membimbing kita agar mencari jalan lurus didalam cahaya Al-Qur’an 
dengan berkawan dengan orang-orang yang baik yang ada sekarang ini, 
berapapun usia mereka. 

Suatu kali, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, 
“Umatku akan terbagi menjadi 70 golongan. Hanya satu golongan dari 
mereka yang berada  di jalan lurus.” Seorang sahabat bertanya, “Siapakah 
mereka itu, Ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Adalah mereka yang 
mengikuti (sunnah)ku dan jalan para sahabatku”. Maka dari itu berkawan 
dengan orang-orang saleh sangatlah penting artinya dalam hidup ini.  

Seorang penyair berbahasa Urdu bertutur yang artinya demikian:  
“Belajar di kelas hanyalah menyediakan sekumpulan ilmu. Adalah 

para guru yang sesungguhnya membentuk kepribadian” 
Terdapat banyak orang Islam yang mengikuti penjelasan dari Al- 

Qur’an saja dan mengabaikan orang-orang saleh dan taqwa di sekeliling 
mereka. Mereka ini lupa bahwasanya Allah SWT selalu mengirim Utusan 
(Nabi-Nabi) yang berperan sebagai guru. Ingatlah bahwa, bahkan untuk 
sekedar kepiawaian dalam kata-kata atau tulisan, semisal perihal obat-
obatan, tidaklah cukup hanya dengan kursus tertulis saja (untuk 
menguasai ilmunya). Seorang Pengajar yang jelas kualifikasinya 
diperlukan dalam hal ini. 

Sebaliknya banyak juga orang Islam yang hanya memperhatikan 
para shalihin/muttaqin di jamannya dan mengabaikan petunjuk langsung 
dari Al-Qur’an. Akibatnya, berkembang pergesekan diantara dua kelompok 
ini. Sesungguhnya, kita membutuhkan pengajaran Al-Qur’an sebagaimana 
juga kita membutuhkan berkawan dengan para shalihin/shiddiqin/muttaqin 
yang ada di sekitar kita, berapapun usia mereka. Itulah sebabnya Allah 
SWT menunjuk langsung kearah orang-orang yang telah mendapat nikmat 
itu sebagai acuan dalam hal petunjuk ke jalan lurus. 

Pada Akhir permohonan kita, kita memohon kepada Allah SWT agar 
tidak menunjukkan kita ke jalan mereka yang bengkok atau sesat, dan 
bukan pula jalan mereka yang mendapat murka-Nya. Hal ini menunjuk ke 
arah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan ini memerlukan pembahasan 
dalam khutbah yang tersendiri untuk mengupasnya. 

Didalam hadits Muslim, Abu-Hurairah RA meriwayatkan bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT berfirman: bahwa Aku telah 
membagi shalat kedalam dua bagian. Untuk-Ku dan untuk hamba-Ku. Dan 
untuk hambaku akan Aku kabulkan apa saja yang ia mohon kepada-Ku. 

 
Ketika hamba-Ku 

membaca: 
Aku (Allah SWT) berkata: 

Ayat pertama; HambaKu bersyukur kepadaKu 
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Ayat (ke-empat) ini bagian pertamanya adalah pemujaan kepada 
Allah SWT dan bagian ke-dua adalah permohonan (doa), 

Kemudian Allah SWT ;ketika mendengar ayat selanjutnya dibaca; 
menyatakan dengan penuh kasih dan kemurahan-Nya: 

 
Ayat ke- lima 

 

Ku akan memperoleh -Hamba
.mohonkansemua yang ia  

(Muslim) 
Demikianlah, Surat Al-Fatihah adalah pemujaan kepada Allah SWT 

dan doa paling utama untuk kita panjatkan, agar kita mendapat petunjuk 
jalan yang lurus. Isi Kitab Suci Al-Qur’an selebihnya berkaitan dengan 
penjelasan perihal Jalan Lurus ini. Semoga Allah SWT menunjukkan 
kepada kita dan menjaga kita untuk tetap berada di Jalan Lurus ini, hingga 
maut menjemput. Amiin. 

Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah mengajari kita 
bagaimana cara menyembah/memuja-Nya, bagaimana memohon kepada-
Nya, dan apa yang harus kita mohon dari-Nya. Allah SWT telah mengajari 
kita untuk memuja-Nya dengan mengucapkan “Alhamdulillahi 
Rabbil’alamin”. Kalimat ini merupakan ucapan yang akan dikatan para Ahli 
Surga, demikianlah yang dijelaskan didalam Al-Qur’an. Allah SWT telah 
menganugerahi kita nikmat ini, yakni, agar didunia ini kita juga 
memanfaatkan kalimat yang singkat ini sebagai kalimat Puja-puji bagi Allah 
SWT. Sungguh sangat besar kasih-sayang Allah SWT kepada hamba-
hambanya yang selalu mematuhi-Nya. Karena itu, sangat layaklah jika 
khutbah ini diakhiri dengan mengucapkan “Alhamdulillahi Rabbil’alamin”. 

 

 
 

ISRA’ DAN MI’RAAJ 
 
Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Israa’ Ayat 1: 

Ω⇑ΗΤΩ™Τ‰ΤΣ♠ ϖΨϒΠς√≅… υΩ≤Τ♠ςΚ… −ΨΨŸ‰ΤΩ⊕ΨŠ „∼Τς√ φ⇔ΨΘ∨ ΨŸΨ•♥Ω∧<√≅… Ψζ…Ω≤φΤΤ™<√≅… ς√ΞΜ… ΨŸΨ•♥Ω∧<√≅… 

†Ω±Τ∈ΚΚς‚≅… ΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇒Τ{Ω≤ΗΤΤΩŠ ΙΣΤς√⌠ΤΩš ΙΣΩÿΞ≤Σ⇒ΤΨ√ ⌠⇑Ψ∨ &:†Ω⇒Ψ�ΗΤΤΩÿ…ƒ∫ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ΩΣ∑ Σ⊗∼Ψ∧ϑð♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅…  

Mahasuci (Allah SWT) yang telah memperjalankan hambaNya, pada 
suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkati 
sekelilingnya, untuk Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-

Ayat ke-dua HambaKu memujaku 

Ayat ke-tiga HambaKu mengakui KeagunganKu 

Ayat ke-empat 
Ini adalah hubungan langsung antara Aku 
dengan hambaKu. 
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tanda (Kekuasan) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 

Perjalanan Nabi Muhammad SAW ini terdiri atas dua bagian. Bagian 
pertama berupa perjalanan malam dari Makkah ke Yerusalem, dan inilah 
yang disebut Isra’. Bagian ke-dua, Nabi SAW diangkat oleh Allah SWT ke 
langit (sampai lapisan ke-tujuh), inilah yang disebut Mi’raaj. Untuk 
memahami arti penting Isra’ dan Mi’raaj, perlu kita lihat kembali keadaan-
keadaan yang terjadi sebelum perjalanan ini. 

Banyak peristiwa terjadi dalam kurun waktu satu setengah tahun 
menjelang terjadinya perjalanan ini. Pertama; dari semua peristiwa itu; 
ialah meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir 
kepada orang-orang beriman. Pada waktu itu kaum Muslimin tidak 
diperkenankan untuk membalas meskipun kekerasan itu sudah sangat 
berlebihan. Perintah Allah SWT itu terdapat didalam Surat Al-Baqarah Ayat 
109: 

Ν…Σ⊃∅≅†ΩΤ⊇ Ν…Σ™Ω⊃π″≅…Ω υΠς�Ωš ΩΨ�<Κ†Ωÿ ϑðΣ/≅… ,−%ΨΞ≤∨ςΚ†ΨŠ  

... Maafkanlah dan biarkanlah mereka, sehingga Allah menurunkan 
perintah-Nya. ... 

Pada kurun waktu itu juga, Paman Nabi Muhammad SAW, yakni 
Abu Thalib wafat. Semasa hidupnya, Abu Thalib secara duniawi adalah 
seorang pelindung yang baik bagi Nabi Muhammad SAW dari gangguan 
orang-orang kafir. Sepeninggalnya, orang-orang kafir semakin menjadi-jadi 
kekerasannya. Tak lama berselang setelah peristiwa itu, Istri beliau yang 
tercinta Khadijah RA pun wafat. Pada waktu itu rasa duka yang sangat 
mendalam meliputi diri Rasulullah SAW. Dalam keadaan sedemikian itu, 
beliau memutuskan untuk pergi ke kota Thaif, dengan tujuan 
mendakwahkan Islam. Beliau berharap akan mendapatkan dukungan dari 
para pemuka masyarakat di kota ini mengingat bahwa mereka masih 
saudara jauh dari ibunda Rasulullah. Namun para pemuka masyarakat itu 
menyambut dingin kehadiran Rasulullah SAW disana. Mereka membiarkan 
anak-anak melempari Rasulullah dengan batu sehingga beliau terluka 
parah berdarah-darah. Begitu banyaknya luka yang beliau derita sehingga 
terompah/sepatu beliau penuh darah yang mengucur dari luka di kepala 
beliau. Rasulullah SAW berlindung didalam sebuah kebun diluar 
perbatasan kota ini. Pemilik kebun itu merasa iba kepada beliau dan 
menghardik anak-anak salah asuhan itu sehingga lari ketakutan. Di kebun 
inilah malaikat menampakkan diri dan berkata kepada Rasulullah SAW: 
“Sungguh, penduduk kota ini benar-benar sangat kejam. Jika engkau 
berkenan, kami dapat menjungkir-balikkan kota ini dan menghancurkan 
semua yang ada disini.” Nabi Muhammad SAW menjawab, “Aku telah 
datang sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta )رمحة للعاملني(  dan bukan 

untuk menjatuhkan hukuman. Semoga generasi mendatang dari kota ini 
akan melihat kebenaran.” 

Karena begitu banyaknya peristiwa duka terjadi di tahun itu, maka 
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tahun itu diberi julukan ‘Tahun Kesedihan’ )عام احلزن( . Sekembali Rasulullah 

SAW ke Makkah, beliau dilarang masuk ke kota Makkah karena beliau 
dianggap bukan lagi warga Makkah. Setelah melalui beberapa kali upaya 
dan perundingan, beliau diperbolehkan masuk ke kota Makkah dengan 
syarat bahwa beliau tidak berdakwah kepada siapapun di dalam kota 
Makkah. Nabi Muhammad SAW hanya boleh berdakwah kepada orang-
orang di waktu ada pekan dagang dan perayaan-perayaan yang 
diselenggarakan diluar kota Makkah. Uraian ini menggambarkan 
bagaimana sulitnya waktu itu, betapa pula tingginya tingkat kesabaran dan 
keteguh-tegaran Rasulullah SAW. Karena kesabaran yang sangat tinggi 
inilah maka Allah SWT memberikan ganjaran yang besar kepada Nabi 
Muhammad SAW, dan memperjalankan beliau dalam sebuah perjalanan 
istimewa yakni, Isra’ dan Mi’raaj ini. 

Sekarang marilah kita membahas peristiwa Isra’. Malaikat Jibril AS 
datang ke Masjidil Haram di Kota Makkah dan meminta Nabi SAW 
berwudlu’ menggunakan air zam-zam. Ia selanjutnya membawa serta Nabi 
Muhammad SAW mengendarai ‘kuda’ yang sangat cepat yang disebut 
‘Burraq’ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sesampai 
disini Nabi Muhammad SAW mengerjakan Shalat dua raka’at. Setelah itu 
Jibril menawarkan kepada beliau segelas susu dan segelas anggur. 
Rasulullah SAW memilih meminum segelas susu. Malaikat Jibril AS 
berkata, “Engkau telah memilih yang murni dan bersih. Engkau telah 
dibimbing di jalan yang benar dan begitu juga umatmu. Jika saja engkau 
memilih anggur, niscaya umatmu akan tersesatkan.” Kita ketahui bahwa 
minuman anggur membawa kita kepada perilaku menyimpang/korup dan 
disebut sebagai induk segala kejahatan )أم اخلبائث( . Adapun Islam, 

berpegang teguh pada kemurnian/kesucian, kebenaran, dan kebaikan. 
 Selanjutnya berlangsunglah peristiwa Mi’raaj, Malaikat Jibril 

membawa Nabi Muhammad SAW mengendarai Burraq naik ke berbagai 
tingkatan langit. Disitulah beliau bertemu dengan para Nabi yang lain. 
Beliau bertemu Nabi Adam AS di langit pertama, Nabi Yahya AS dan ‘Isa 
AS di langit ke-dua, Nabi Yusuf AS di langit ke-tiga, di langit ke-empat 
beliau bertemu Nabi Idris AS, Nabi Harun AS di langit ke-lima, Nabi Musa 
AS di langit ke-enam, dan di langit ke-tujuh Rasulullah SAW bertemu 
dengan Nabi Ibrahim AS. Rasulullah SAW mengucapkan Salam kepada 
para pendahulunya yang beliau jumpai itu. 

Di suatu tempat, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan malaikat 
Malik, penjaga api neraka. Beliau minta kepada Jibril agar diperbolehkan 
melihat neraka. Malaikat Malik kemudian membuka pintu neraka, dan 
Rasulullah SAW melihat gemuruh kobaran api yang siap membakar apa 
saja. Diperlihatkan juga kepada Nabi Muhammad SAW contoh-contoh 
hukuman bagi mereka yang berdosa. 

Beliau melihat beberapa orang dengan bibir seperti bibir onta dan 
mereka menggengam bola api di kedua tangan mereka. Beliau juga 
menyaksikan orang-orang itu memasukkan bola-bola api itu ke mulut 
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mereka dan bola api itu pun kemudian keluar melalui anus mereka. 
Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka itulah yang dahulu tidak jujur 
dalam mengemban amanah yang menjadi tanggung-jawab mereka. 

Beliau SAW menyaksikan orang-orang yang perutnya sangat besar 
lagi gila, onta yang kehausan berlarian di atas mereka. Diterangkan 
kepada Rasulullah SAW bahwa mereka adalah orang-orang yang terlibat 
dalam perampasan hak milik orang lain (memakan harta orang lain secara 
bathil). 

Disaksikan juga oleh beliau SAW, beberapa orang yang memiliki 
makanan yang segar dan juga terdapat makanan yang telah membusuk 
terhampar didekat mereka. Tetapi mereka bukannya memakan makanan 
yang segar yang mereka miliki, malahan memakan makanan yang telah 
membusuk. Beliau mendapat penjelasan bahwa mereka itulah orang-orang 
yang menelantarkan pasangannya yang sah. 

Beliau juga menyaksikan beberapa wanita yang digantung dengan 
payudara mereka. Dijelaskan kepada Rasulullah SAW, inilah perempuan-
perempuan yang mengkhianati suaminya. 

Selama dalam perjalanan Mi’raaj ini, Nabi Muhammad SAW bahkan 
sampai di tempat yang lebih tinggi dari langit ke-tujuh, yang mana belum 
pernah ada malaikat yang pernah sampai kesana. Di tempat inilah, di 
lingkungan yang unik (tak ada duanya) ini, Nabi Muhammad SAW 
menyaksikan bermacam-macam tanda-tanda (Kebesaran) Allah SWT. 
Allah SWT menggambarkan hal ini didalam Surat An-Najm ayat 17, 18. 

†Ω∨ Ω℘…Ωƒ Σ≤ð±ΩΤ‰<√≅… †Ω∨Ω υΩ⊕ð≡ (17)  ŸΩ⊆ς√ υΚς…Ω⁄ ⌠⇑Ψ∨ γŒΗΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ΨΨΘΤŠΩ⁄ υϖΩ⁄ιΡ∇Τ<√≅…  

Tidaklah pandangannya (Muhammad SAW) beralih, dan tidak pula 
melampaui dari yang dilihatnya. Sesungguhnya ia telah melihat tanda-
tanda ke-Agung-an Tuhannya,. 

Ayat ini memberikan gambaran kepribadian Nabi Muhammad SAW, 
yakni bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri. Beliau melihat apa 
yang seharusnya dilihatnya dan selama waktu yang beliau perlukan untuk 
melihatnya. Beliau tidak melampaui keperluannya dan tidak dengan 
tatapan mata yang menyelidik karena rasa penasaran dikala beliau sedang 
memuaskan mata memandang tanda-tanda-Nya yang Maha Agung. 

Selama Rasulullah SAW berdekatan dengan Allah SWT, beliau 
mendapat 3 hadiah berikut ini, 
1. Diwahyukan kepada Rasulullah SAW, bahwa barangsiapa 

mengucapkan Syahadat dengan hati yang tulus, pada akhirnya kelak 
akan masuk surga atas Rahmat Allah SWT. 

2. Rasulullah SAW menerima Wahyu dua ayat terakhir dari Surat Al-
Baqarah. 

3. Beliau SAW menerima perintah Shalat, pada mulanya diperintahkan 
limapuluh waktu dalam sehari. Kemudian dikurangi hingga tingga lima 
waktu, sebagai keringanan khusus untuk umatnya. Walaupun dikurangi 
kewajibannya, mereka akan tetap menerima ganjaran sebagaimana 
mengerjakan shalat limapuluh waktu dalam sehari untuk shalat yang 
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dikerjakan 5 waktu itu. Betapa sangat besar kemurahan Allah SWT 
kepada umat Muhammad SAW. 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Shalat adalah Mi’raaj-nya orang-
orang beriman” )الصالة معراج املؤمنني(   Demikian itu karena Shalat adalah 

komunikasi langsung dan yang berjarak paling dekat antara Allah SWT 
dengan hamba-Nya yang patuh. 

Setelah Nabi Muhammad SAW menerima hadiah-hadiah yang lain 
daripada yang lain ini, beliau kembali ke Masjidil Aqsa. Para Nabi dan 
Rasul yang lainpun hadir di sana. Mereka semua melaksanakan shalat 
berjama’ah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Imam. Hal ini 
menunjukkan bahwa risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul adalah 
satu (yakni. Tauhid), dan disini pun menunjukkan keutamaan Nabi 
Muhammad SAW atas para Nabi dan Rasul yang lain (AS). 

Selesai pelaksanaan shalat, Malaikat Jibril membawa Nabi 
Muhammad SAW kembali ke Makkah pada malam yang sama. Begitu 
orang-orang kafir mendengar perihal perjalanan Nabi Muhammad dari 
Makkah ke Yerusalem dan dilanjutkan hingga ke langit ke-tujuh dan 
kembali ke Makkah hanya dalam waktu kurang dari satu malam, 
merekapun berolok-olok tentang berita ini. Orang-orang kafir itu 
mendatangi rumah Abu Bakar RA dan bertanya, “Tahukah kamu 
pengakuan temanmu perihal perjalannya?” Abu Bakar balik bertanya, 
“Adakah dia sungguh-sunguh mengatakan hal itu?” Orang-orang kafir itu 
serempak menjawab, “Ya!” Maka Abu Bakar pun menegaskan, “Kalau 
demikian, sungguh benarlah pengakuannya itu.” Setelah peristiwa 
percakapan ini, seterusnya Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar dengan 
Ash-Shiddiq  (artinya: Yang membenarkan) 

Ayat pertama Surat Al-Isra’ ini memberikan banyak pelajaran 
kepada kita. Misalnya, Allah SWT menggunakan kata Al-‘Abdi ,yang berarti 
hambanya yang paling taat, untuk menyebut Nabi Muhammad SAW, 
bukan nama beliau yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun beliau 
telah sampai begitu dekat dengan Allah SWT, tetap saja beliau adalah 
hambanya yang paling taat dan bukannya sebagai mitra (pendamping) di 
sisi Allah SWT. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengada-
adakan pendamping di sisi Allah SWT seperti halnya yang telah dilakukan 
oleh para Ahli Kitab. 

Penggunaan kata al-‘abdi juga menunjukkan bahwa perjalanan ini 
adalah perjalanan jiwa dan raga. Perlu diketahui bahwa al-‘abdi terdiri dari 
tubuh dan jiwa, bukan hanya salah satunya saja. 

Kita juga diajarkan untuk mencintai Masjidil Aqsa yang sekelilingnya 
telah diberkati oleh Allah SWT. 

Lebih jauh lagi, kata ‘lailan’ adalah kata benda yang lazim 
digunakan, artinya adalah sebagian dari waktu malam. Dengan demikian 
jelaslah bahwa perjalanan ini berlangsung hanya selama sebagian dari 
waktu malam. Sungguh, Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Melihat, 
Dia telah mendengar do’a Nabi Muhammad SAW dan melihat kesabaran 
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Nabi yang tiada tara. Karenanya, Dia memberi ganjaran kepada Nabi SAW 
berupa perjalanan yang tiada duanya yakni, Isra’ dan Mi’raaj sebagai 
isyarat bahwa pada akhirnya Rasulullah SAW pasti berhasil. 

Saya berdo’a kepada Allah SWT semoga Dia menganugerahi kita 
kemampuan untuk memahami arti penting yang sejati dari Isra’ dan Mi’raaj. 
Amiin. 

 

 

PERANG BADAR 
 
Selama tigabelas tahun berada di Makkah, umat Islam tidak 

diperkenankan untuk melawan walaupun mereka telah dianiaya dan diusir 
dari tempat tinggal mereka sendiri. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah 
dari Makkah ke Madinah, beliau mengadakan hubungan dengan Non-
Muslim dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan beliau juga meletakkan 
dasar-dasar Khilafah Islamiyah. 

Peperangan Badar merupakan perang pertama dalam sejarah 
Islam, dimana lawan berjumlah tiga kali lebih banyak daripada orang-orang 
mukmin. Pasukan Muslim pada waktu itu berjumlah 313 orang, 70 ekor 
onta, 2 ekor kuda, dan 8 bilah pedang. Pada waktu itu Nabi Muhammad 
SAW berbagi onta dengan Abu Lubaba RA, dan Ali bin Abi Thalib RA pun 
berbagi tunggangan sebagaimana umat Muslim yang lain. Adapun pihak 
lawan, terdiri atas 1000 pasukan bersenjata lengkap, 700 ekor onta, dan 
100 ekor kuda. 

Marilah kita membahas beberapa peristiwa yang terjadi sebelum, 
selama, dan setelah pertempuran, untuk memetik berbagai pelajaran dari 
perang ini. 

Sebelum pertempuran, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan 
sangat khawatir dan karenanya beliau berdo’a memohon pertolongan Allah 
SWT, karena jika kaum Muslim terkalahkan maka akan sangat beratlah 
bagi Muslim yang tersisa untuk mengemban tugas dari Allah SWT. 
Kesedihan ini tergambarkan dalam Firman Allah SWT, Surat Al-Anfal Ayat 
9, 10. 

<′ΞΜ… Ω⇐ΣΤ‘∼Ψ⊕Ω�πΤ♥ΩΤ� ¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ ð‡†Ω•ΩΤ�♠≅†ΩΤ⊇ ¬Σ|ς√ ΤΠΨΤ⇓ςΚ… ¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨ ξ∪<√ςΚ†ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… φκΨ⊇Ψ�⌠≤Σ∨ 

(9) †Ω∨Ω Σς∏Ω⊕Ω– ϑðΣ/≅… ‚Πς�ΜΞ… υΩ≤πΤ↑ΣŠ ΘΩ⇑ΞΜΩ∧π≠Ω�Ψ√Ω −ΨΨŠ &¬Ρ∇ΣΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ †Ω∨Ω Σ≤π±Πς⇒√≅… ‚Πς�ΜΞ… ⌠⇑Ψ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ &ϑðΨ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… 
ε∞ÿΩ∞Ω∅ }ψ∼Ψ∇Ωš  

Ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb (Tuhan)-mu, lalu 
dikabulkan-Nya bagimu, “Sesungguhnya Aku (Allah SWT) akan 
mendatangkan bantuan kepadamu seribu malaikat yang datang 
bersambungan.” Dan tidaklah hal itu dijadikan oleh Allah untukmu kecuali 
sebagai berita gembira dan untuk menenteramkan hatimu. Dan tiada lain 
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kemenangan itu kecuali datang dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha bijaksana. 

Allah SWT menyatakan bahwa bantuan berupa pasukan malaikat itu 
adalah untuk memberikan bukti lahiriah yang menenteramkan hati orang-
orang beriman. Tetapi selanjutnya Allah SWT menegaskan, janganlah 
menganggap bahwa kemenangan itu karena pertolongan malaikat. Karena 
sesungguhnya kemenangan dan pertolongan itu datangnya dari Allah 
SWT semata, yang telah berkenan mengirimkan pasukan malaikat 
tersebut.  

Para malaikat itu diperintah oleh Allah SWT untuk melakukan apa 
saja seperti Firman-Nya dalam Surat Al-Anfal Ayat 12: 

<′ΞΜ… ΨšΣÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ ς√ΞΜ… Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ΤΠΨΤ⇓ςΚ… ¬Ρ∇Ω⊕Ω∨ Ν…ΣΤγ�Θ‰ΤΩ‘ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… &Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ψ⊆<√ΡΚ†Ω♠ ℑ γ‡ΣΤ∏ΣΤ∈ 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃ς ð̂ ∅ΘΣ≤√≅… Ν…ΣŠΞ≤π∂≅≅†ΩΤ⊇ ð⊄ΩΤ⊇ γ⊄†ΩΤ⇒∅ςΚ‚≅… Ν…ΣŠΞ≤π∂≅…Ω ¬Σ⇒Ψ∨ ΘΩΣ{ ξ⇐†ΩΤ⇒ΩŠ  

Ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat, “Sesungguhnya 
Aku beserta kamu sekalian, maka teguhkanlah (hati) orang-orang beriman. 
Akan Aku timpakan kedalam hati orang-orang kafir rasa ketakutan. Maka 
tebaslah leher mereka dan juga jari-jemari mereka. 

Dari Ayat ini kita memperoleh pengetahuan bahwa para malikat itu 
tidak hanya menguatkan hati dan meneguhkan pendirian orang-orang 
mukmin, melainkan juga berperan aktif secara fisik dalam pertempuran. 
Abu Dawud Mazani dan Suhail bin Hanif meriwayatkan bahwa, “Ketika 
kami baru mengarahkan pedang kami kepada lawan, leher mereka telah 
terpenggal sebelum pedang kami menyentuh mereka.” Adalah kenyataan 
bahwa para malaikat itupun melaksanakan tugas bertempur. Ayat 50 dari 
Surat Al-Anfal menguraikan lebih jauh bagaimana kiprah para malaikat di 
medan pertempuran itu: 

ς√Ω υϖΩ≤ΤΤΩ� <′ΞΜ… Πς⊇ΩΩ�Ωÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ∗Ν…Σ≤Ω⊃Ω{ Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤΤς∏Ω∧<√≅… Ω⇐ΣŠΞ≤π∝Ωÿ ¬ΣΩ∑Σ–Σ ¬Σ∑Ω≤ΗΤΩΤŠ�ςΚ… Ν…ΣΤ∈Σ′Ω 

ð‡…ΩϒΩ∅ Ξ⊂ÿΞ≤Ω™<√≅…  

Dan Jika saja kamu dapat menyaksikan ketika para malaikat itu 
mencabut jiwa orang-orang kafir itu, dihantamnya wajah-wajah mereka dan 
punggung-punggung mereka seraya berkata, “Rasakanlah olehmu siksaan 
api yang membakar.” 

Ayat ini menerangkan, bahwa ketika para malaikat memisahkan jiwa 
orang-orang kafir itu dari tubuh mereka, mereka pun disiksa dengan 
pukulan cambuk besi yang panas membara ke wajah dan punggung 
mereka. Allah SWT menjelaskan lebih lanjut dalam ayat selanjutnya (Al-
Anfaal Ayat 51); 

ð∠Ψ√.ς′ †Ω∧ΨŠ πŒΩ∨ΠςŸΩΤ∈ ¬Ρ∇ΤÿΨŸΤÿΚς… ΘΩ⇐Κς…Ω ϑðΩ/≅… ð♦∼ς√ ξψΗΤΠς∏ðℵ≠ΨŠ ΨŸ∼Ψ‰Ω⊕<∏ΠΨ√  

Demikian itu terjadi akibat perbuatanmu sendiri, Dan sungguh Allah 
tak sekali-kali hendak menganiaya hamba-hamba-Nya. 
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Juga diterangkan didalam Surat Al-Anfaal Ayat 14, 

¬Σ|Ψ√.ς′ ΣΣΤ∈ΣϒΩΤ⊇ ΥφΚς…Ω Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ ð‡…ΩϒΩ∅ Ξ⁄†Πς⇒√≅…  

Rasakanlah kini olehmu siksa ini, dan sungguh bagi orang-orang 
kafir kelak (di akhirat ada lagi) siksa api neraka. 

Maka kita dapatkan kesimpulan disini, bahwa pada waktu 
‘Sakaratul-maut’ (saat manusia meregang nyawa) adalah saat yang 
teramat sangat menyusahkan bagi orang-orang yang tidak beriman, 
mereka mendapat siksa karena perbuatan mereka menentang Allah SWT 
dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa menentang Allah SWT dan Rasulullah 
SAW, maka Allah akan menimpakan siksa yang teramat pedih kepadanya. 

Pada waktu itu, banyak lagi mukjizat lain yang terjadi sebelum 
berlangsungnya pertempuran. Misalnya, Nabi Muhammad SAW 
memperoleh gambaran melalui mimpi-mimpi, sebagaimana terdapat dalam 
Surat Al-Anfal Ayat 43 dimana Allah SWT berfirman: 

<′ΞΜ… Σ¬Σς∇ÿΞ≤Σÿ ϑðΣ/≅… ℑ ð∠Ψ∨†ΩΤ⇒Ω∨ ∃„∼Ψ∏ΩΤ∈ ς√Ω ¬Σς∇ΗΤΩ⁄ςΚ… …_⁄κΨ‘Ω{ ψΣΤ�<∏Ψ↑Ω⊃Πς√ ψΣΤ�∅Ω∞ΗΤΤΩ⇒Ω�ς√Ω ℑ Ξ≤∨ΚΚς‚≅… 

ΘΩ⇑Ψ|ΗΤΤς√Ω ϑðΩ/≅… %Ω¬Πς∏φΤ♠ ΙΣΠς⇓ΜΞ… =Σψ∼Ψ∏Ω∅ γ‹…ΩϒΨŠ Ξ⁄ΣŸϑ〉±<√≅…  

Ketika Allah memperlihatkan kepadamu didalam mimpimu bahwa 
mereka (musuhmu) itu berjumlah sedikit. Dan sekiranya mereka 
diperlihatkan kepadamu berjumlah banyak tentulah kamu menjadi gentar 
dan akan terjadi perdebatan diantara kamu sekalian dalam urusan ini. 
Namun Allah menyelamatkanmu dari hal sedemikian. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui isi-hatimu. 

Walaupun musuh berjumlah lebih besar, Allah SWT memperlihatkan 
kepada Nabi Muhammad SAW bahwa musuh berjumlah kecil dalam mimpi 
beliau. Karena jika Allah SWT memperlihatkan jumlah yang besar maka 
tentulah Nabi SAW berbagi informasi dengan para sahabat, dan hal ini 
akan menimbulkan perbedaan pendapat diantara mereka. Ketidak-
sepahaman, kapanpun dan dimanapun mempunyai akibat buruk. Ketidak-
sepahaman di medan pertempuran adalah yang paling mengakibatkan 
kekacauan. Maka Allah SWT menyelamatkan orang-orang mukmin dari 
kekacauan itu dengan mukjizat-Nya melalui mimpi Rasulullah SAW. 

Mukjizat yang lain terjadi ketika pertempuran berlangsung, 
sebagaimana dikisahkan dalam firman Allah SWT didalam kitab suci Al-
Qur’an, Surat Al-Anfaal ayat 44. 

<′ΜΞ…Ω ¬Σ∑Σ∧Ρ∇ÿΞ≤Σÿ Ψ′ΞΜ… ¬Σ�ΤΤ∼Ω⊆Ω�<√≅… ⌡Ψ⊇ ¬Ρ∇Ψ⇒ΤΣΤ∼∅ςΚ… „∼Ψ∏ΩΤ∈ ψΣ|Ρ∏ΠΨ∏Ω⊆ΣÿΩ ⌡Ψ⊇ ¬ΞΨΤ⇒ΣΤ∼∅Κς… ƒγ∝πΤ⊆Ω∼Ψ√ ϑðΣ/≅… 
…_≤Τ∨Κς… φ†Ω{ %‚⊥�Σ⊕πΤ⊃Ω∨ ς√ΜΞ…Ω ϑðΨ/≅… Σ⊗Ω–⌠≤ΣΤ� Σ⁄Σ∨ΡΚ‚≅…  

Dan didalam pertempuran, nampak bagi kamu (orang-orang 
mukmin) bahwa mereka berjumlah sedikit, begitu juga mereka (orang-
orang kafir) melihatmu berjumlah sedikit. Demikian itu agar Allah dapat 
menyelesaikan urusan yang harus dituntaskan-Nya. Sesungguhnya, 
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kepada Allah sajalah kembalinya segala urusan. 
Orang-orang beriman telah mengalami mukjizat di medan 

pertempuran. Dalam penglihatan mereka musuh berjumlah sedikit, hal 
inilah yang membuat mereka memiliki keberanian. Bagaimanapun, 
kebijaksanaan Allah SWT memperlihatkan yang sedemikian juga jumlah 
orang-orang mukmin dimata orang-orang kafir adalah agar orang-orang 
kafir bergegas memasuki medan laga sehingga dapat merasakan siksa 
Allah SWT. 

Peristiwa menarik lainnya selama terjadinya pertempuran adalah 
kehadiran Syeitan dalam wujud Surakah bin Malik, pemimpin Banu Bakr, 
bergabung dengan pasukan kafir. Syeitan menjadikan perbuatan jahat 
orang-orang kafir tampak wajar bagi diri mereka, dan mengobarkan 
semangat tempur orang-orang kafir dengan perkataan yang dijelaskan 
AllahSWT didalam Surat Al-Anfal Ayat 48, 

<′ΜΞ…Ω Ω⇑ΘΩΤÿΩƒ 〉ψΣς√ Σ⇑ΤΗΤς≠∼ϑðΤ↑√≅… ψΣς∏ΗΤΩ∧∅ςΚ… Ω†ΩΤ∈Ω ‚Ω� ð̂ Ψ√†Ω∅ Σ¬Σ|ς√ Ω⋅Ω∼<√≅… φ⇔Ψ∨ Ξ♣†Πς⇒√≅… ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω 

χ⁄†Ω– ∃¬Σ|Πς√ †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ γ‹ƒ∫:…Ω≤ΩΤ� γ⇐†Ω�ΩΛΨ⊃<√≅… ð°ς∇ΩΤ⇓ υς∏Ω∅ Ψ∼ΩΤ‰Ψ⊆Ω∅ Ω†ΩΤ∈Ω ΨΠΤ⇓ΜΞ… χ∫ϖΞ≤ΩŠ ¬Σ|⇒ΨΘ∨ ⌡ΨΠΤ⇓ΜΞ… υΩ⁄ςΚ… †Ω∨ 
‚Ω� Ω⇐Ω≤ΩΤ� ⌡ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉∩†ΩāςΚ… &ϑðΩ/≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ΣŸÿΨŸΩ→ γ‡†Ω⊆Ψ⊕<√≅…  

Dan syeitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan 
mereka, dan mengatakan: “Tak seorang manusiapun yang bisa menang 
melawan kalian pada hari ini, dan akulah pelindung kalian.” Ketika pasukan 
kedua belah pihak sudah saling berhadap-hadapan, syeitan berbalik arah 
melarikan diri seraya berkata, “Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, 
aku melihat (pasukan malaikat) apa yang tidak bisa kalian lihat. 
Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan Allah sangat keras siksanya.” 

Kaum Muslim memenangkan pertempuran itu, namun Allah SWT 
menerangkan bahwa itu semua perbuatan Allah SWT, sebagaimana 
firman-Nya dalam bagian awal Surat Al-Anfal Ayat 17: 

¬ς∏ΩΤ⊇ ¬Σ∑ΣΤ∏Σ�πΤ⊆ΩΤ� Υφ⇔Ψ∇ΗΤς√Ω ϑðΩ/≅… π&ψΣς∏Ω�ΩΤ∈ †Ω∨Ω ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ <′ΞΜ… ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ Υφ⇔Ψ∇ΗΤς√Ω ϑðΩ/≅… &υΩ∨Ω⁄ 

ƒΨ∏‰ΤΤΣ∼Ψ√Ω φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… Σ⇒Ψ∨ [∫ð:„ΤΩŠ &†[ΤΤ⇒Ω♥Ωš ΥφΜΞ… ϑðΩ/≅… ε⊗∼Ψ∧Ω♠ χψ∼Ψ∏Ω∅  

Maka, (yang sebenarnya) bukanlah kamu yang membunuh mereka, 
adalah Allah yang membunuh mereka, sesungguhnya bukanlah kamu 
yang melempar ketika kamu melempar, adalah Allah yang melempar 
mereka.  

Disini Allah SWT menegaskan kepada Rasulullah SAW dan para 
sahabat bahwa, mereka tidak boleh menganggap kemenangan itu adalah 
hasil perjuangan mereka. Kemenangan itu berasal dari Allah SWT.  

Kita juga diingatkan oleh Allah SWT bahwa ketika Rasulullah SAW 
meraup debu dan kerikil kemudian dilemparkan kearah lawan, dan 
berubah menjadi badai debu yang mengenai mata orang-orang kafir, 
sehingga mereka berlarian menghindar. Berubahnya segenggam debu 
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menjadi badai debu ini adalah karena pertolongan Allah SWT, maka dari 
itu keseluruhan penaklukan pasukan kafir itu adalah berkat pertolongan 
Allah SWT semata. 

Menjelang berakhirnya perang, pasukan Muslim terbagi dalam tiga 
kelompok. Satu kelompok mengejar pasukan kafir yang melarikan diri agar 
tidak kembali lagi. Kelompok ke-dua mulai mengumpulkan sisa-sisa 
perang yang berserakan di arena pertempuran, mereka ini muslim yang 
miskin dan begitu gembira mendapatkan aneka barang milik musuh yang 
kaya yang ditinggalkan di medan pertempuran. Adapun kelompok ke-tiga 
berdiri mengelilingi Nabi Muhammad SAW, berjaga-jaga jika saja ada 
seorang musuh yang menyelinap hendak mencelakai Rasulullah SAW. 
Ketika tiga kelompok ini berkumpul lagi di malam hari, timbul 
permasalahan diantara mereka perihal pembagian harta sisa perang. 
Kelompok pengumpul menganggap itu adalah hak mereka mengingat 
merekalah yang memungut harta-benda itu langsung dari arena 
pertempuran. Kelompok yang lain berpendapat bahwa sudah selayaknya 
mereka mendapat bagian mengingat merekalah yang memungkinkan 
adanya kesempatan kelompok lain mengumpulkan harta-benda yang 
ditinggalkan musuh, sementara mereka mengejar-ngejar musuh yang 
berlarian menyelamatkan diri. Kelompok ke-tiga mengatakan bahwa 
merekapun berhak atas pembagian harta itu karena mereka telah 
melakukan hal terpenting, yakni melindungi Nabi Muhammad SAW. 
Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit RA, bahwa ini adalah 
persoalan serius sehingga diantara mereka mulai bertingkah tidak lagi 
saling menghargai satu sama lain. Sejauh itu belum ada perintah perihal 
pembagian harta sisa ini. Pada umat-umat terdahulu, mereka dilarang 
memanfaatkan harta sisa perang. Biasanya mereka menyusun harta itu 
membentuk tiang sehingga jika petir menyambar dan membakar tumpukan 
harta-benda itu, itulah pertanda bahwa perjuangan (jihad) mereka diterima. 

Allah SWT mewahyukan perintah pembagian harta sisa perang itu 
secara terperinci kepada Nabi Muhammad SAW. Ini terdapat didalam 
Surat Al-Anfal. Segera setelah para sahabat hadir untuk mengetahui isi 
petunjuk Allah SWT ini, perbedaan pendapat diantara mereka pun sirna. 
Harta itu dibagikan kepada semua yang berpartisipasi dalam pertempuran 
sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Hal ini merupakan kemurahan Allah 
SWT sebagai hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW, berupa 
kenikmatan dan penghargaan kepada mereka dengan dijinkan-Nya 
memanfaatkan harta-benda yang tersisa dari peperangan. Peristiwa ini 
juga mengajarkan kepada kita bagaimana para sahabat Rasulullah SAW 
pada waktu itu bersatu-padu penuh semangat dalam mengikuti petunjuk 
dari Allah SWT. 

Menurut seorang ahli sejarah non-muslim, Perang Badar adalah 
perang yang sangat penting dalam sejarah kehidupan manusia, karena 
berdampak jangka panjang terhadap sejarah kemanusiaan. 

Sampai disini, kita telah banyak melihat kembali mukjizat-mujizat 
yang terjadi selama terjadinya perang Badar, dan bagaimana pertolongan 
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Allah SWT datang kepada orang-orang yang teguh keimanannya. Seorang 
penyair Urdu menuliskan dengan sangat indah mengenai kekagumannya 
terhadap perang Badar, 

“Jika kamu (bisa) menghadirkan lagi suasana Badar, para malaikat 
masih bisa berdatangan baris demi baris untuk memberikan pertolongan 
bagimu.” 

Saya berdo’a semoga Allah SWT menolong kita untuk mengikuti 
jejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, dan semoga kita 
dianugerahi-Nya keberhasilan sebagaimana yang telah dianugerahkan-
Nya kepada para mujahid Perang Badar. Amiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
PERINGATAN MENDESAK! 

 

Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika bersuci dengan 

air (Wudlu’): 

1. Siku masih kering (belum terbasuh air) 

2. Pergelangan kaki masih kering (tidak terbasuh air) 

3. Ingatlah bahwa tanpa wudlu’ yang sempurna maka shalat tidak sah. 

 

Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi didalam shalat: 

1. Duduk diantara dua sujud hendaklah sempurna (harus ada jeda 

waktu) 

2. Ketika sujud, jangan mengangkat telapak kaki walau sejenak. Begitu 

pula hidung harus menyentuh lantai selama sujud. 

3. Untuk Lelaki, sewaktu sujud siku harus tidak menempel di lantai. 

4. Jangan bergerak mendahului Imam. 

5. Berdirilah setegak mungkin pada waktu i’tidal (berdiri setelah 

ruku’). 

6. Jangan berlari sewaktu akan bergabung dalam shalat berjama’ah. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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SEMBILAN MUKJIZAT  
NABI MUSA AS 

 
Umat di masa Nabi Musa AS mudah terpengaruh hal-hal yang 

berhubungan dengan ilmu gaib atau sihir. Oleh karenanya Allah SWT 
menganugerahkan sembilan mukjizat kepada Musa AS untuk meyakinkan 
orang-orang di masa itu atas keberadaan dan kekuatan Musa AS. Dari 
sembilan mukjizat yang diberikan Allah SWT itu hanya dua yang terkenal 
sementara tujuh mukjizat yang lain seringkali terlupakan. 

Sebelum kita membahas peristiwa-peristiwa menarik ini, 
seyogyanya kita uraikan terlebih dahulu perbedaan antara mukjizat 
dengan sihir. 

Sebuah mukjizat adalah suatu aksi atau perbuatan luarbiasa dan 
lain daripada yang lain dan tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. 
Terjadinya mukjizat hanya diberikan oleh Allah SWT melalui para Nabi-Nya 
yang terpilih. Tanda-tanda suatu mukjizat yang lain adalah: 
• Pelaku mukjizat selalu berakhlak mulia dan tidak mepertontonkan 

mukjizatnya kepada umat hanya untuk sekedar main-main. 
• Masing-masing Nabi hanya dapat menunjukkan mukjizat-mukjizat yang 

ditentukan Allah SWT bagi dirinya. Wewenang atas mukjizat semata-
mata ada pada Allah SWT.  

• Mukjizat dengan jelas menunjukkan bahwa terjadinya karena ada 
kekuatan yang lebih tinggi yang membuat hal itu bisa terjadi. 

• Pribadi-pribadi pilihan yang menjadi perantara untuk melakukan 
mukjizat tidak pernah menganggap bahwa yang dilakukannya itu 
karena kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Mereka percaya bahwa 
Allah SWT yang telah mengijinkan terjadinya mukjizat itu demi 
memperlihatkan Keberadaan-Nya dan Kekuatan-Nya, dan untuk 
menumbuhkan Iman kepada-Nya. 

• Bukan berupa tipu daya kebendaan yang nampak seolah-olah 
istimewa bagi yang melihatnya. 

• Berlangsungnya mukjizat terlihat jelas oleh semua yang 
menyaksikannya, tidak seperti pertunjukkan sulap atau sihir yang 
hanya nampak sungguhan bagi penontonnya saja namun tidak 
demikian bagi pemainnya. 

• Para Nabi yang diberi mukjizat tidak pamer ataupun menyombongkan 
kemampuan anugerah Allah SWT itu. 

• Para Nabi tidak mengharapkan perhargaan, imbalan uang, maupun 
ketenaran pribadi atas mukjizatnya. 

Disisi lain, sihir adalah pekerjaan tipuan-mata yang dipertunjukkan 
oleh orang-orang yang berkepribadian lemah atau bahkan tak 
berkepribadian sama sekali. Hidup mereka (tukang-tukang sihir itu) penuh 
dengan dosa.  
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Sebaliknya dengan para Nabi yang memperoleh mukjizat, bahkan 
penentang-penentangnya pun meyakini bahwa para Nabi itu adalah orang-
orang yang baik pribadinya. 

Karena sihir hanyalah tipu daya kebendaan semata, maka dapat 
dengan mudah dikacaukan. Tidaklah demikian halnya dengan mukjizat, 
karena adalah murni perbuatan Allah SWT semata. Sebagai contoh, 
didalam Surat Al-Anfal Ayat 17, Allah SWT berfirman kepada Rasulullah 
SAW,  

†Ω∨Ω ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ <′ΞΜ… ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ Υφ⇔Ψ∇ΗΤς√Ω ϑðΩ/≅… &υΩ∨Ω⁄  

..., sesungguhnya, bukanlah kamu yang melempar ketika kamu 
melempar, adalah Allah yang melempar mereka. ... 

Segenggam debu bercampur kerikil yang dilemparkan oleh 
Rasulullah SAW ke arah pasukan musuh di Perang Badar berubah 
menjadi badai debu atas campur tangan Allah SWT sehingga 
membuyarkan barisan pasukan musuh. Akibatnya, pasukan kaum kafir 
menderita kekalahan telak dari pasukan Muslim yang berjumlah lebih kecil 
dibandingkan mereka. 

Sihir biasanya dikerjakan untuk keperluan mencari uang ataupun 
mendongkrak popularitas.  

Sihir juga bisa dilakukan untuk menimbulkan perselisihan antara 
seseorang dengan yang lain, bahkan untuk merusak hubungan suami-istri. 

Begitulah sihir, disatu sisi nampaknya bisa menghibur, namun bila 
disalahgunakan bisa berakibat sangat menghancurkan. 

Kini, marilah kita kembali membahas Mukjizat Nabi Musa AS. Kapan 
saja Nabi Musa AS mengeluarkan tangan beliau dari balik jubah, telapak 
tangan beliau nampak putih bercahaya, ini bukan karena suatu penyakit. 

Fir’aun, penguasa pada waktu itu, mengumpulkan para penyihir 
handal dan merancang adu kepiawaian dengan Musa AS. Para penyihir 
bertanya kepada Musa AS, “Kamikah yang akan memulai menunjukkan 
kebolehan kami, ataukah kamu mau lebih dahulu?” Musa menjawab, 
“Silahkan kalian memulai.” Maka mulailah para penyihir itu melemparkan 
tali-tali mereka ke tanah, dimata para penonton nampak bahwa itu adalah 
ular-ular yang berkeliaran. Kemudian, Nabi Musa AS melemparkan tongkat 
beliau ke tanah. Tidak hanya sekedar berubah menjadi seekor ular,  tetapi 
bahkan ular ini terus bergerak menelan ular jadi-jadian buah tipu-daya para 
penyihir itu. Maka Fir’aun pun menderita kekalahan yang menyakitkan. 

Terinspirasi oleh dua mukjizat di atas, banyak orang-orang yang 
tidak beriman sepanjang hidupnya berubah menerima Islam. Maka Fir’aun 
berkata kepada kaum Muslim ini, (sebagaimana diwahyukan Allah SWT 
kepada Rasulullah SAW didalam Al-Qur’an Surat Al-A’raaf Ayat 124-125) 

ΘΩ⇑Ω⊕Ψ≠ΩΤ∈ΚΡ‚Ω� ¬Ρ∇ΩΤÿΨŸΤÿΚς… ¬Σ|ς∏Σ–⁄ςΚ…Ω ⌠⇑ΨΘ∨ ξ∪ΗΤς∏Ψā ΘΩ¬Ρ’ ¬Ρ∇Πς⇒ΩΤ‰ΠΨ∏Ω″ΚΡ‚Ω� φκΤΨ⊕Ω∧–ςΚ… (124) Ν…;Ρ√†ΩΤ∈ :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… 

υς√ΞΜ… †Ω⇒ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇐Σ‰Ψ∏Ω⊆⇒Σ∨  
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Akan kupotong tangan dan kaki kalian pada sisi yang berlainan 
sebagai hukuman. Dan aku salib kalian bersama-sama. Maka merekapun 
(Ahli-ahli sihir) menjawab, “(Tidak menjadi masalah bagi kami) 
Sesungguhnya bagaimanapun juga kami akan menemui Rabb (Tuhan) 
kami.” 

Mereka yang baru saja menjadi muslim inipun memanjatkan sebuah 
doa yang indah.(Surat Al-A’raaf Ayat 126) 

:†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ <℘Ξ≤<⊇Κς… †Ω⇒Τ∼ς∏Ω∅ …_⁄ιΩ″ †ΩΤ⇒Πς⊇ΩΩΤ�Ω Ω⇐κΨ∧Ψ∏π♥Σ∨ 

... Wahai Tuhan kami, tambahkanlah kesabaran dalam diri kami, dan 
wafatkanlah kami sebagai Muslim (orang yang berserah-diri (kepada 
Allah)). 

Nabi Musa AS berdakwah menyeru orang-orang kafir selama 
duapuluh tahun di Mesir. Namun orang-orang kafir berulang-kali 
melanggar janji-janji mereka, dan terus mengganggu dan menganiaya 
orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya, Allah SWT telah 
menurunkan banyak tanda-tanda yang terang sebagai hidayah/petunjuk 
bagi Fir’aun dan rakyatnya. Berikut adalah uraian ringkas perihal tanda-
tanda itu: 

Rakyat Fir’aun telah mengalami kekurangan pangan (paceklik) dan 
bahkan kekurangan buah-buahan selama beberapa tahun. Fir’aun dan 
para pengikutnya pun berjanji kepada Musa AS, bahwa jika Tuhannya 
Musa menghilangkan kesulitan ini maka mereka akan mengikuti Jalan 
Allah SWT. Dan Musa AS pun memanjatkan doa, maka paceklik pun 
berlalu.Tetapi orang-orang kafir itu ingkar janji dengan mengatakan, 
“Paceklik itu pasti berlalu setelah sekian lama berlangsung.” 

Allah SWT pun menurunkan hujan badai yang berakibat banjir 
sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka. Maka mereka berjanji akan 
menerima Islam jika banjir berhenti. Musa AS kembali memohon kepada 
Allah SWT agar menghentikan hujan. Banyaknya air hujan yang 
membasahi bumi menyuburkan tanah sehingga hasil pertanianpun jadi 
sangat melimpah. Pemandangan indah berlimpahnya hasil pertanian 
membuat orang-orang kafir merasa aman dan mapan, dan tidak lagi 
mempedulikan janji yang telah mereka ucapkan kepada Nabi Musa AS. 

Akibatnya, Allah SWT mengirimkan hama belalang yang dengan 
ganasnya memakan semua tanaman pertanian yang tengah tumbuh 
subur. Alhasil, ladang pertanian yang telah membesar-hatikan orang-orang 
kafir itupun sirna dalam sekejap mata. Lagi-lagi mereka minta tolong 
kepada Musa AS untuk berdoa kepada Allah SWT agar mereka terbebas 
dari kemalangan ini. Mereka berjanji lagi, “Kali ini, kami pasti menepati 
janji.” Musa AS kembali lagi memohon kepada Allah SWT. Hama belalang 
pun tidak lagi dikirimkan Allah SWT. Ladang pertanian mereka pulih 
kembali. Begitu masa panen tiba, mereka menuai hasilnya dan 
menyimpannya di rumah-rumah mereka. Dan sekali lagi, mereka pun 
melupakan janji mereka. 

Selanjutnya, Allah SWT menurunkan hama pengerat (kutu dsb) 
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untuk memakan hasil panen yang mereka simpan di rumah. Lagi-lagi, 
orang-orang kafir ini bergegas kepada Nabi Musa AS dengan permintaan 
dan janji yang sama. Dengan penuh kesabaran, Nabi Musa pun memenuhi 
permintaan mereka dan sekali lagi memohon pertolongan Allah SWT. 
Sekali lagi siksaan dihentikan, sekali lagi pula orang-orang kafir ini 
mengulangi perbuatan mereka. Merasa cukup pangan, bisa makan enak 
dan menikmati hidup, mereka tidak lagi membutuhkan Allah SWT sama 
sekali. 

Allah menghukum mereka dengan mengirimkan beribu-ribu katak ke 
lahan mereka. Katak pun menyebar kemana-mana, di rumah-rumah 
mereka, di teko pemasak air, di dalam tempat penyimpanan makanan, 
juga didalam air minum mereka. Orang-orang kafir ini menangis sejadi-
jadinya penuh keputus-asaan, lalu meminta Musa kembali berdoa, dan 
berjanji lagi untuk berserah-diri (ber-Islam) segera setelah mereka 
terbebaskan dari masalah. Musa AS yang baik hati pun kembali lagi 
memohon pertolongan Allah, dan Allah pun mengabulkan, katak-katak 
itupun disingkirkan dari mereka. Lagi-lagi pula, orang-orang kafir ini tidak 
hanya mengingkari janji mereka, bahkan menjadi-jadi kesombongan 
mereka dengan berkata, “Musa benar-benar seorang penyihir yang sangat 
piawai.” 

Allah SWT mengirimkan lagi satu hukuman yang lain, kali ini dalam 
bentuk darah. Ketika orang-orang kafir mengambil air minum dari sumur, 
air yang diambil berubah menjadi darah. Makanan yang mereka makan 
pun berisi darah. Jika mereka mencoba memasak makanan, juga berubah 
menjadi darah. Atas mukjizat Allah SWT, orang-orang mukmin terhindar 
dari keadaan ini. Kejadian ini hanya berlangsung di rumah-rumah orang-
orang kafir. Kemudian, jika orang-orang kafir meminta air kepada orang-
orang mukmin, air itupun berubah menjadi darah begitu akan dimanfaatkan 
oleh orang-orang kafir. 

Lagi-lagi para pengikut Fir’aun ini bergegas kepada Nabi Musa AS 
dengan janji-janji yang selanjutnya mereka ingkari lagi ketika hukuman 
telah diangkat dari mereka. Oleh karena perilaku mereka yang demikian 
itulah Allah SWT berfirman, “Mereka itu amat sombong dan adalah pelaku 
dosa-pelaku dosa kambuhan (keras kepala dalam keburukannya).” 

Setelah itu, orang-orang kafir itu dihukum dengan wabah penyakit 
sejenis cacar. Sekitar tujuh puluh ribuan orang tewas akibat penyakit ini. 
Mereka pun datang lagi kepada Musa AS agar mendoakan mereka. 
Dengan janji, bahwa pasti kali ini mereka akan mengikuti petunjuk Allah 
SWT setelah mereka terbebaskan dari penderitaan ini. 

Namun, kemudian mereka bukannya sekedar ingkar janji, bahkan 
mereka melemparkan tuduhan bahwa keberadaan Musa di tengah-tengah 
merekalah yang mengakibatkan terjadinya kemalangan demi kemalangan 
itu. Maka, orang-orang kafir mengusir Nabi Musa AS dan para mukminin 
dari rumah mereka, selanjutnya kaum kafir itupun mengikuti kemana 
mereka pergi untuk kemudian membunuh mereka. Akhir pelarian kaum 
Muslim pengikut Musa AS, sampailah mereka di tepi laut. Allah SWT 
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membelahkan air laut untuk mereka, sehingga mereka bisa selamat 
sampai ke seberang. Adapun Fir’aun dan para pengikutnya; yang 
mengejar Musa AS dan orang-orang mukmin dengan penuh amarah; 
ditenggelamkan oleh Allah SWT di dalam laut. 

Ulama telah menyimpulkan bahwa masa paceklik dan kekurangan 
buah-buahan itu berlangsung selama tujuh tahun. Adapun hukuman yang 
lain, masing-masing berlangsung selama seminggu. Diantara satu 
hukuman dengan yang lain mereka mempunyai waktu pembebasan 
selama tiga minggu. Namun tak satupun dari peringatan-peringatan itu 
menjadi penolong bagi mereka untuk keluar dari kegelapan kekufuran. 

Hal diatas diceritakan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW 
melalui firman-Nya yang terdapat didalam Al-Qur’an Surat Al-A’raaf Ayat 
130~133, 

ŸΩ⊆ς√Ω :†Ω⇓πϒΩΤāΚς… Ω…ƒ∫ Ω⇐Ω∅⌠≤Ψ⊇ Ω⇐κΨ⇒ΘΨ♥√≅†ΨŠ ω°πΤ⊆ΩΤ⇓Ω Ω⇑ΨΘ∨ γ‹.Ω≤Ω∧Πς‘√≅… ψΣΠς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ≤Πς{ΠςϒΩΤÿ (130) …Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ 

〉ψΣΤ�ƒ∫:†Ω– Σ◊ΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… Ν…Ρ√†ΩΤ∈ †ΩΤ⇒ς√ −∃ΨΨϒΗΤΩ∑ ⇐ΜΞ…Ω ¬Σ‰Ψ±ΣΤ� β◊ΤΩΛΤΘΞ∼Ω♠ Ν…Σ⁄Πςκϑð≠ΩΤÿ υΩ♠Σ∧ΨŠ ⇑Ω∨Ω ,Ι%ΣΩ⊕ΘΩ∨ :‚Ω�Κς… †Ω∧Πς⇓ΞΜ… 

¬Σ∑Σ≤ΜΞ;ΗΤΤð≡ ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ¬Σ∑Ω≤Ω‘πΤ{Κς… ‚Ω� Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ (131) Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω †Ω∧Ω∨ †Ω⇒Ψ�Κ<†ΩΤ� −ΨΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ξ◊ΤΩΤÿ…ƒ∫ 

†ΩΤ⇓Ω≤Ω™⌠♥ΩΤ�ΠΨ√ †ΩΨŠ †Ω∧ς⊇ 〉⇑™ΩΤ⇓ ð∠ς√ φκΨ⇒Ψ∨Σ∧ΨŠ (132)  †ΩΤ⇒<∏Ω♠⁄Κς†ΩΤ⊇ 〉¬Ξ∼ς∏Ω∅ Ω⇐†ΩΤ⊇ϑ〉≠√≅… Ω�…Ω≤Ω•<√≅…Ω ðΘΩ∧Σ⊆<√≅…Ω 

Ω℘Ξ�†Ω⊃ϑð∝√≅…Ω Ω⋅ϑðŸ√≅…Ω ξŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ξŒΗΤΩΤ∏ϑð±Ω⊃ϑ〉Τ∨ Ν…Σ⁄Ωι<∇ΩΤ�♠≅†ΩΤ⊇ Ν…ΣΤ⇓†Ω{Ω †_∨ΩΤ∈ φΨκ∨Ξ≤•ΘΣ∨  

Dan Sesungguhnya Kami telah menghukum para pengikut Fir’aun 
dengan paceklik dan kekurangan pangan sebagai peringatan (agar 
mereka mengambil pelajaran). Namun ketika kebaikan (kemakmuran) 
datang kepada mereka, mereka berkata, “Ini hasil kerja keras kami.” 
Namun ketika kemalangan mendera mereka, mereka lemparkan sebab 
kemalangan itu kepada Musa dan para pengikutnya. Ketahuilah! bahwa 
sesungguhnya kemalangan itu dari Allah (karena kekufuran mereka), 
namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka berkata, 
“Bagaimanapun yang kamu datangkan tanda-tanda untuk menyihir kami, 
sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu”. Maka Kami turunkan 
kepada mereka; hujan badai, belalang, kutu, katak, dan darah (secara 
berturut-turut) sebagai tanda bukti yang terang, namun tetap saja mereka 
berlaku sombong, dan mereka adalah kaum mujrimun (jahat perangainya, 
penyembah berhala, pelaku dosa). 

Sejauh pembahasan kita, sampai disini kita dapat menarik beberapa 
kesimpulan: 

Orang sangat mudah melupakan Allah SWT ketika mereka dalam 
kemakmuran, meskipun seharusnya kenikmatan yang diperoleh 
hendaknya menjadikannya lebih bersyukur. Sayangnya, kebanyakan kita 
berbuat sebaliknya. Misalnya, Walaupun kita telah berkecukupan sarana 
dan prasarana yang bagus-bagus, sangat sedikit dari kita yang menghadiri 
shalat berjama’ah ke masjid secara teratur. 
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Allah SWT tetap berkehendak untuk memberikan petunjuknya 
walaupun kepada para pelaku dosa kambuhan. 

Allah SWT memberikan pengampunan lagi dan lagi (hingga waktu 
yang ditetapkan-Nya) 

Nabi-nabi memiliki sifat kesabaran dan ketulusan yang tiada tara, 
sehingga oleh karena itu mereka menjadi orang-orang pilihan Allah SWT. 

Barangsiapa mendapatkan petunjuk hendaklah sadar-diri bahwa ia 
sangat beruntung, dan karenanya haruslah ia bersyukur kepada Allah 
SWT. 

Bahwasanya kita memiliki mukjizat yang tetap hidup di tengah-
tengah kita, yakni Kitabullah Al-Qur’an. Maka hendaklah kita mengikuti 
petunjuk-petunjuk yang terkandung didalam Al-Qur’an agar kita dapat 
menikmati keberhasilan dalam hidup kita sekarang dan hidup kita di masa 
yang kemudian. 

Saya berdoa, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan barakah-Nya 
kepada kita. Amiin. 

 

 
 

HARI PEMBALASAN 
 

 
Ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah Islam di Makkah, 

terdapat tiga inti pesan-pesan yang beliau dakwahkan, 
• Bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah SWT. Hanya Dia yang patut 

disembah. Janganlah mengada-adakan sekutu bagi-Nya dalam bentuk 
apapun. Pada waktu itu, penduduk Makkah tidak berkeberatan untuk 
beribadah kepada Tuhan Yang Esa, namun mereka menghendaki 
adanya sekutu di sisi-Nya. Walaupun demikian, mereka tidak sanggup 
melawan Nabi Muhammad SAW dengan cukup kuat untuk 
memberikan keuntungan bagi pandangan mereka itu. 

• Inti dakwah yang ke-dua adalah, Nabi Muhammad SAW menyerukan 
“Aku adalah Rasul (Utusan/pembawa risalah) dari Allah SWT.” 
Masyarakat Makkah tidak bersedia menerima kenyataan ini, tetapi 
mereka tidak memiliki alasan apapun untuk mengatakan kepada orang 
lain bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan yang 
sebenarnya, karena mereka telah sejak lama mengenal beliau sebagai 
Al-Amin (yang terpercaya). Maka, orang-orang Makkah tidak bisa 
melakukan seruan yang berlawanan dengan risalah baru ini. 

• Ke-tiga, Nabi Muhammad SAW menyerukan, “Kelak akan tiba Hari 
Pembalasan dan manusia akan menerima catatan perhitungan amal 
perbuatan mereka. Mereka menerima ganjaran/pahala ataukah siksa 
sesuai dengan timbangan amal perbuatan mereka pada Hari 
Pembalasan.” Pesan inilah yang mendasari penduduk Makkah untuk 
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menyanggah ‘habis-habisan’ risalah baru ini. Sanggahan mereka 
kepada Rasulullah SAW itu diabadikan oleh Allah SWT didalam Al-
Qur’an Surat Al-Waqiah ayat 47, 48: 

Ν…Σ⇓†Ω{Ω Ω⇐ΣΤ√Σ⊆Ωÿ …ΩϒΤΜΞΚς… †ΩΤ⇒�Ψ∨ †ΘΩ⇒ΤΣ{Ω †_ΤŠ…Ω≤ΣΤ� †[∧ΗΤðℵ≠Ψ∅Ω †ΘΩΤΤ⇓Ψ∫ςΚ… Ω⇐ΣΤ’Σ⊕‰Ω∧ς√ (47) ΩςΚ… †ΤΩΤ⇓Σ:†ΤΩΤŠ…ƒ∫ Ω⇐ΣΤ√ΠςΚΚς‚≅…  

Dan mereka selalu berkata: “Apakah benar!? setelah kami mati dan 
menjadi debu dan tulang-belulang kemudian kami dihidupkan kembali? 
Dan begitu pun dengan nenek-moyang kami (juga dibangkitkan)?!” 

Orang-orang Makkah tidak hanya melontarkan pertanyaan ketidak-
percayaan seperti itu, mereka pun menertawakan dan berolok-olok 
terhadap peringatan yang disampaikan Rasulullah SAW dan bahkan 
mengatakan bahwa beliau telah gila. Allah SWT menjawab pertanyaan 
mereka itu dalam kelanjutan Surat Al-Waqi’ah Ayat 49~56 

ΣΤ∈ ΥφΜΞ… Ω⇐κΨ√ΠςςΚ‚≅… Ω⇑ÿΞ≤Ψā›‚�≅…Ω (49)  Ω⇐Σ∅Σ∧•Ω∧ς√ υς√ΞΜ… γŒΗΤΩ⊆∼Ψ∨ ω⋅Ωÿ ω⋅ΣΤ∏⊕ΩΘ∨ (50)  ΘΩ¬Ρ’ ¬Ρ∇Πς⇓ΜΞ… 

†ΩΘΣΤÿΚς… Ω⇐ΠΡ√:†ϑð∝√≅… Ω⇐ΣΤŠΠΨϒς∇Σ∧<√≅… (51) Ω⇐ΣΤ∏Ψ{‚ςΚð� ⇑Ψ∨ ω≤Ω•Ω→ ⇑ΨΘ∨ ξζΠΡ∈Ωƒ (52) Ω⇐ΣΛΤΤΨ√†Ω∧ΩΤ⊇ †Ω⇒Ψ∨ Ω⇐Ρ≠Σ‰<√≅… (53)  

Ω⇐ΣŠΞ≤ΗΤΩ↑ΩΤ⊇ Ψ∼ς∏Ω∅ Ω⇑Ψ∨ γ¬∼Ψ∧Ω™<√≅… (54)  Ω⇐ΣŠΞ≤ΗΤΩ↑ΩΤ⊇ ð‡⌠≤Σ→ γψ∼Ξ<√≅… (55)  …ΩϒΗΤΩ∑ ¬ΣΡ√Σ∞ΣΤ⇓ Ω⋅Ωÿ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅…  

Katakanlah (wahai Muhammad SAW), sesungguhnya (dibangkitkan 
oleh Allah) mereka itu dari umat terdahulu hingga umat yang terkemudian. 
Semua akan dihimpun bersama-sama pada hari yang telah 
dipermaklumkan. Kemudian, sesungguhnya bagi kamu, wahai orang yang 
sesat lagi mendustakan, niscaya akan makan dari pohon zaqqum, yang 
akan memenuhi perutmu. Lalu kamu meminum air yang sangat panas. 
Kamu minum air itu bagaikan onta yang sangat haus. Itulah hidangan 
untuk mereka di Hari Pembalasan. 

Kata ‘Nuzul’ ) لزن( mempunyai arti hidangan selamat datang bagi 

tamu yang baru tiba. Dengan demikian ‘Nuzuluhum’ ) ملُهزن( berarti hidangan 

ini barulah sajian awal dalam rangka menyambut kedatangan mereka 
(orang-orang yang sesat lagi mendustakan). Apa-apa yang selanjutnya 
akan mereka dapatkan jauh lebih tak tertahankan. 

Para penduduk Makkah waktu itu pun terbiasa mengatakan 
sebagaimana diabadikan Allah SWT dalam surat Al-Mulk Ayat 25, 

Ω⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩ υΩ�Ω∨ …ΩϒΗΤΩ∑ ΣŸ∅Ω<√≅… ⇐ΜΞ… ¬Σ�⇒Ρ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤΩ″ 

Bilakah datangnya hari itu jika perkataanmu sungguh benar adanya? 
 Allah SWT memberikan jawaban-Nya pada ayat selanjutnya, Surat 
Al-Mulk Ayat 26, 

ΣΤ∈ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… 〉ψ<∏Ψ⊕<√≅… ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… :†Ω∧Πς⇓ΜΞ…Ω η†ΩΤ⇓Κς… χ≤ÿΨϒΩΤ⇓ χ⇐κΨ‰ΘΣ∨  

Katakanlah (wahai Muhammad)! Sesungguhnya pengetahuan atas 
hari itu ada pada Allah semata. Dan sesungguhnya aku hanyalah sebagai 
pemberi peringatan yang jelas. 
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Pertanyaan-pertanyaan menyangkut Hari Pembalasan yang 
sedemikian itu oleh orang-orang Makkah biasa dilontarkan berulang-kali 
sebagai olok-olok. Allah SWT juga menjawab olok-olok mereka itu dengan 
firman-Nya didalam Surat An-Naba’ Ayat 4, 5. 

ϑð„ð Ω⇐Σ∧ς∏⊕Ω∼ΤΩ♠ (4)  ϑðψΡ’ ϑð„ð Ω⇐Σ∧ς∏⊕Ω∼ΤΩ♠  

Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Selanjutnya, 
sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. 

Maksud dari ayat ini adalah, bahwa mereka akan segera mengetahui 
pada saat menjelang ajal, yang disebut sebagai saat Sakaratul Maut, dan 
di alam (periode) Barzah, yakni waktu antara saat kematian hingga tibanya 
Hari Pembalasan. Begitu juga, nanti mereka akan mengetahui sekali lagi 
pada saat berhadapan dengan Pengadilan Akhirat di Hari Pembalasan. 

Adakalanya pula, Allah SWT memberikan jawaban yang sangat rinci 
agar kita memahami bahwa segala sesuatunya tidak ada yang sulit bagi 
Allah SWT untuk melaksanakan Hari Pembalasan. Marilah kita perhatikan 
firman-Nya dalam Surat An-Naba’ Ayat 6~16 berikut ini. 

ψς√Κς… ΞΩ⊕µð– ð≥⁄ΚΚς‚≅… …_ŸΗΤΤΩΨ∨ (6) Ω†Ω‰Ψ•<√≅…Ω …_�†ΩΤ�Κς… (7) ψΡ∇ΤΗΤΩ⇒πΤ⊆ς∏ΩāΩ †_Τ–.ΩƒΚς… (8)  †ΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω 

ψΡ∇Ω∨⌠ΤΩ⇓ †_Τ�†Ω‰ΤΣ♠ (9)  †Ω⇒<∏Ω⊕Ω–Ω ΩΤ∼ΤΠς√≅… †_Τ♠†ΩΤ‰Ψ√ (10)  †ΤΩ⇒Τ<∏Ω⊕Ω–Ω Ω⁄†ΩΠς⇒√≅… †_Τ→†Ω⊕Ω∨ (11) †ΩΤ⇒∼ΤΩ⇒ΩΤŠΩ ⌠¬Ρ∇ΩΤ∈ΩΤ⊇ 

†_Τ⊕‰ΤΩ♠ …_�…ΩŸΨ→ (12) †ΤΩ⇒Τ<∏Ω⊕Ω–Ω †_Τ–…Ω≤ΤΨ♠ †_Τ–†Πς∑Ω (13)  †Ω⇒Τ<√Ω∞⇓Κς…Ω Ω⇑Ψ∨ γ‹.Ω≤Ψ±⊕Σ∧<√≅… _∫:†ΤΩ∨ †_Τ–†ΤΠς•ς’ (14)  

Ω“Ξ≤¯ΣΤ⇒ΠΨ√ −ΨΨŠ †⊥ΘΤ‰Ωš †_Τ�†Ω‰ΩΤ⇓Ω (15)  ]ŒΗΤΠς⇒ΤΩ–Ω †[ΤΤ⊇†Ω⊃Τ<√Κς…  

Bukankah telah Kami (Allah) ciptakan bumi sebagai hamparan yang 
terbentang luas, Dan gunung-gunung sebagai pancang-pancang yang 
kokoh. Dan Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan, dan Kami jadikan 
tidurmu untuk beristirahat, dan Kami jadikan malam sebagai selimut, dan 
siang hari untuk penghidupanmu. Dan bukankah telah Kami ciptakan di 
atasmu tujuh langit yang kokoh, dan Kami letakkan padanya sinar yang 
terang-benderang. Dan bukankah telah Kami turunkan dari awan, air yang 
tercurah agar Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-
tumbuhan. Dan kebun-kebun yang tumbuh begitu lebat? 

Dengan demikian Allah SWT menegaskan bahwa, jika Dia dapat 
melakukan semua hal yang disebutkan-Nya itu, manalah mungkin Dia 
tidak sanggup mendatangkan Hari Pembalasan! Sebagai contoh, Allah 
SWT memberi kita nikmat berupa tidur yang dapat mengembalikan 
kesegaran kita secara menyeluruh. Walaupun adakalanya seseorang 
mencoba untuk menghindari tidur, pastilah akan tiba saatnya ia tertidur 
atas kemurahan Allah SWT. Setelah terbangun dari tidurnya yang alami itu 
ia akan menjadi lebih bugar dan bertenaga. Manalah mungkin, Allah SWT 
yang sanggup memberi hadiah tak ternilai yang sedemikian rupa kepada 
manusia, tidak sanggup menyelenggarakan Hari Pembalasan? Tentu 
sangat mungkin sekali! Sebenarnya, masing-masing hal yang disebutkan 
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diatas perlu diberi ulasan serupa. Namun, demi ringkasnya, kita akan 
melanjutkan melihat beberapa penggambaran tentang Hari Pembalasan. 

Nabi Muhammad SAW telah membawakan berita gembira kepada 
manusia dan peringatan perihal adanya siksa pada Hari Pembalasan, bagi 
mereka yang tidak mengikuti petunjuk Allah SWT. Umat Muslim percaya 
sepenuhnya akan adanya Hari Pembalasan walaupun mereka belum 
pernah melihatnya. Atas kasih-sayang Allah SWT, telah dijelaskan-Nya 
kepada kita berbagai penggambaran Hari Pembalasan agar kita dapat 
memahami dan memperoleh petunjuk. Terlebih dahulu marilah kita melihat 
penggambaran yang diberikan Allah SWT didalam Surat Ath-Thuur Ayat 
17~20. 

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ⊆Πς�Σ∧<√≅… ℑ ξŒΗΤΤΠς⇒Ω– ξψ∼Ψ⊕ΩΤ⇓Ω (17) Ω⇐κΞΨ∇ΗΤΩΤ⊇ :†Ω∧ΨŠ ¬ΣΗΤΩΤ�…ƒ∫ ¬ΣΘΣΤŠΩ⁄ ψΣΗΩΤ∈ΩΩ ¬ΣΘΣΤŠΩ⁄ ð‡…ΩϒΩ∅ 

γψ∼Ψ™ΩΤ•<√≅… (18)  Ν…ΣΤ∏Ρ Ν…ΣΤŠΩ≤πΤΤ→≅…Ω †?ΤΩΛΤΤϖΤ∼Ψ⇒Ω∑ †Ω∧ΨŠ ψΣ�⇒Ρ Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕Ω� (19)  Ω⇐κΛΨΤΤΨ∇ΘΩΤ�Σ∨ υς∏Ω∅ ξ⁄Σ≤Σ♠ ∃ξ◊ΩΤ⊇Σ⊃π±ΘΩ∨ 

ψΣΗΤΩΤ⇒–ΘΩΩƒΩ ]⁄Σµγš ξ⇐κΨ∅  

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa (muttaqin) berada 
didalam Surga dan kenikmatan, mereka bersuka-ria dengan apa yang 
telah dianugerahkan oleh Tuhan mereka, dan karena Tuhan mereka telah 
menyelamatkan mereka dari api neraka. (kepada mereka akan dikatakan), 
“Makan dan minumlah sepuas kalian, sebagai balasan atas amal kebajikan 
yang telah kamu kerjakan”. Mereka akan bersandar santai diatas tahta 
yang tersusun berderetan, dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-
bidadari cantik bermata elok berbinar. 

Hal Serupa difirmankan Allah SWT didalam Surat Al-Haqqah Ayat 
19~24: 

†ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ω∨ ƒΨΤ�ΡΚ… ΙΣΩ‰ΗΤΩΤ�Ψ −ΨΨ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨŠ ΣΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇ Σ⋅Σ:†Ω∑ Ν…Σ∫Ω≤<∈≅… Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤ�Ψ (19)  ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⇒ΩΤ⇒ςℵ≡ ΤΠΨΤ⇓ςΚ… 

∴⊂ðΗΤΤ∏Σ∨ Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš (20)  ΩΣΩΤ⊇ ℑ ξ◊Ω↑∼Ψ∅ ξ◊Ω∼Ψ∂…ΩΘ⁄ (21) ℑ ]◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ω– ξ◊φΤΤΤΤ∼Ψ√†Ω∅ (22) †ΩΣΤ⊇〉≠ΣΤ∈ β◊Ω∼Ψ⇓…Ω� (23)  Ν…ΣΤ∏Ρ 

Ν…ΣΤŠΩ≤πΤ→≅…Ω †?ΤΩΛΤΤΤ;ΤΤ∼Ψ⇒Ω∑ :†Ω∧ΨŠ ψΣ�πΤΤ⊃ς∏πΤ♠ςΚ… ℑ Ψζ†ΠςΤÿςΚ‚≅… Ψ◊Ω∼Ψ√†Ω¯<√≅…  

Adapun orang-orang yang diberi catatan perbuatan dari sebelah 
kanannya, maka mereka berkata kepada yang lain, “Ambillah, bacalah 
kitabku ini! Sesungguhnya aku dahulu selalu yakin bahwa kelak aku pasti 
akan menemui hisab terhadap diriku.” Maka orang itu akan berada dalam 
kehidupan yang penuh ridha, didalam surga yang tinggi, (dimana) buah-
buahan begitu rendah dan dekat. (kepada mereka dikatakan) “Makan dan 
minumlah dengan senyaman-nyamannya disebabkan apa-apa yang telah 
kamu kerjakan di hari-hari yang telah lalu.” 

Begitu pula didalam Surat Yaasin Ayat 55~58, Allah SWT berfirman, 

ΘΩ⇐ΜΞ… ð̂ ΗΤΩ™π″Κς… Ψ◊Πς⇒Ω•<√≅… Ω⋅⌠Ω∼<√≅… ℑ ωΣ⊕Σ→ Ω⇐ΣΨ∇ΗΤΩΤ⊇ (55) ⌠¬Σ∑ ⌠¬ΣΣ–.ΩƒςΚ…Ω ℑ ∴ΗΤς∏Ψℵ≡ ς∏Ω∅ γ∠ΜΞ:…Ω⁄ςΚ‚≅… 
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Ω⇐ΛΣΤΤΨ∇Πς�Σ∨ (56) ⌠¬Σς√ †φΤΤΤ∼Ψ⊇ β◊ΩΨ∇ΗΤΩΤ⊇ ¬Σς√Ω †ΩΘ∨ Ω⇐Σ∅ΘΩŸΩΤÿ (57)  χ¬ΗΤς∏Ω♠ ‚�⌠ΩΤ∈ ⇑ΨΘ∨ ϑξ‡ΩΘ⁄ ξψ∼ΨšΘΩ⁄  

Sesungguhnya, para penghuni Surga pada hari itu akan sibuk 
dengan segala hal yang nyaman dan menyenangkan. Mereka bersama 
pasangan-pasangan mereka bersantai dengan nyamannya bersandar di 
atas dipan-dipan. Di surga mereka memperoleh buah-buahan dan apa saja 
yang mereka minta. (Dan kepada mereka dikatakan) "Salam" sebagai 
ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang. 

Menurut ayat ini, ketika para penghuni Surga akan memperoleh 
semua ganjaran dari Allah SWT, merekapun ditanya oleh Allah SWT, 
“Wahai hamba-hambaku yang ta’at, adalagi-kah yang engkau inginkan?” 
Merekapun menjawab, “Duhai Allah! Puji syukur kami  bagi-Mu, kami telah 
memiliki segalanya.” Allah SWT pun akan berkata kepada para penghuni 
Surga ini, “Akan Ku berikan kepada kamu sesuatu yang jauh lebih 
berharga dari semua ganjaran yang telah kamu terima.” Pada saat itu 
mereka akan tergetar gembira dan mendapatkan kehormatan berjumpa 
dengan Allah SWT dan Allah SWT menyapa mereka dengan Salam. 

Begitu pula, Allah SWT menguraikan beberapa penggambaran Hari 
Pembalasan yang menerangkan kepada kita perihal siksa yang ditimpakan 
kepada para pelaku dosa-dosa. Misalnya, Firman Allah SWT dalam Surat 
Al-Mulk Ayat 6~10, 

Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√Ω Ν…Σ≤Ω⊃ς ¬ΞΘΨΤŠΩ≤ΨŠ Σ‡…ΩϒΩ∅ Ω∃¬Πς⇒ΩΩ– ð♦ΛΨΤŠΩ Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅… (6) :…Ω′ΞΜ… Ν…Σ⊆<√ΚΡ… †ΩΤ∼Ψ⊇ Ν…Σ⊕Ψ∧Ω♠ †ΩΤς√ †_ΤΤ⊆∼ΞΩ→ 

ƒΨ∑Ω Σ⁄Σ⊃ΩΤ� (7) Σ�†ς∇ΩΤ� ΣƒΠςκΩ∧ΩΤ� Ω⇑Ψ∨ ∃Ψ↵÷∼Ω⊕<√≅… :†Ω∧Πς∏ΤΡ ƒΨ⊆<√ΡΚ… †ΩΤ∼Ψ⊇ χ“ΩΤ⊇ ¬Σς√Κς†Ω♠ :†ΩΣ�ΩΤ⇓Ω∞Ωā ψς√Κς… ψΡ∇Ψ�Κ<†Ωÿ 

χ≤ÿΨϒΩΤ⇓ (8)  Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ υς∏ΩΤŠ ŸΤΩΤ∈ †ΩΤ⇓ƒ∫:†Ω– χ≤ÿΨϒΩΤ⇓ †ΩΤ⇒ΤŠΠςϒς∇ΩΤ⊇ †ΩΤ⇒<∏ΣΤ∈Ω †Ω∨ ΩΘΩ∞ΩΤ⇓ ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ ]∫πΩ→ ⌠⇐ΜΞ… ψΣ�⇓Κς… ‚Πς�ΜΞ… ℑ 
ωΗΤς∏ð∂ ξ⁄κΨ‰ς (9)  Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω ς√ †ΠςΤ⇒Ρ Σ⊗Ω∧♥ΩΤ⇓ ςΚ… ΣΨ⊆⊕ΩΤ⇓ †Ω∨ †ΠςΤ⇒Ρ ⌡Ψ⊇ γ̂ ΗΤΤΩ™π″Κς… Ξ⁄κΨ⊕ϑð♥√≅…  

Dan bagi orang-orang yang kafir (menentang) kepada Tuhan 
mereka, akan memperoleh siksa Neraka Jahannam, itulah seburuk-buruk 
tempat kembali. Ketika mereka dilemparkan kedalam neraka, mereka 
mendengar suara mengerikan gemuruh menggelegak. Seolah neraka itu 
hampir pecah karena marah. Setiap kali  sekelompok orang-orang kafir 
dilemparkan kedalam neraka, penjaga neraka bertanya kepada mereka, 
“Tidak-kah pernah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan 
semasa hidup kalian di dunia? Mereka pun menjawab, “Benar, 
sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, 
namun kami mendustakannya dan kami katakan kepadanya: "Allah tidak 
menurunkan sesuatupun, dan kamu hanyalah seseorang yang teramat 
sesat". Seandainya saja kami mau mendengarkan perkataannya dan 
menggunakan akal kami, tentulah kami tidak akan berada diantara para 
penghuni Neraka.” 

Allah SWT juga berfiman didalam Surat Al-Haqqah Ayat 25~29, 
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†ΘΩ∨Κς…Ω ⌠⇑Ω∨ ƒΨΤ�ΡΚ… ΙΣΩ‰ΗΤΩΤ�Ψ −ΨΨ√†Ω∧Ψ↑ΨŠ ΣΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇ Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ψς√ ð‹ΡΚ… Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤ�Ψ (25)  ψς√Ω Ξ⁄�ςΚ… †Ω∨ 
Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš (26) †ΩΩΤ�∼ς∏ΗΤΩΤÿ γŒΩΤ⇓†ς Ω◊Ω∼γ∂†Ω⊆<√≅… (27) :†Ω∨ υΩ⇒πΤ∅Κς… ΠΨ⇒Ω∅ #Ω∼Ψ√†Ω∨ (28)  ð∠ς∏Ω∑ ΠΨ⇒Ω∅ Ω∼Ψ⇒ΗΤς≠<∏Σ♠ 

Dan bagi yang diberikan catatan dari sebelah kirinya, berkatalah ia, 
“Duhai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). 
Dan aku tidak mengetahui hisab terhadap diriku. Duhai sekiranya kematian 
itu adalah akhir dari segalanya. Hartaku telah tiada menguntungkanku 
sedikitpun, dan begitupun dengan kekuasaanku (yang membawaku 
kepada kehancuranku) telah sirna.” 

Alasan diberlakukan siksa neraka juga dijelaskan Allah SWT didalam 
Surat Al-Mudatstsir Ayat 40~48, 

ℑ ξŒΗΤΠς⇒ΤΩ– Ω⇐ΣΤ√ƒ∫:†ΤΩ♥ΩΤ�Ωÿ (40)  Ξ⇑Ω∅ Ω⇐κΨ∨Ξ≤•Σ∧<√≅… (41) †Ω∨ ψΡ∇Ω|ς∏Ω♠ ℑ Ω≤Ω⊆Ω♠ (42) Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ ψς√ 
〉∠ΩΤ⇓ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΠΨ∏ΤΩ±Σ∧<√≅… (43)  ψς√Ω 〉∠ΩΤ⇓ Σ¬Ψ⊕π≠ΤΣΤ⇓ Ω⇐κΨ∇π♥Ψ∧<√≅… (44)  †ΠςΤ⇒Σ{Ω 〉≥Σ¯ΩΤ⇓ Ω⊗Ω∨ Ω⇐κΨ∝ΜΞ:†Ω¯<√≅… (45) 

†ΠςΤ⇒ΤΣ{Ω 〉‡ΠΨϒς∇ΣΤ⇓ Ψζ⌠ΤΩ∼ΨŠ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… (46) υϖΠς�ΤΩš †Ω⇒ΗΗΩΤ�ςΚ… Σ⇐κΨ⊆ΩΤ∼<√≅… (47) †Ω∧ΩΤ⊇ ψΣΣ⊕Ω⊃⇒ΩΤ� Σ◊Ω⊕ΗΤΩ⊃ΤΩ→ Ω⇐κΨ⊕Ψ⊃ΗΤΠς↑√≅…  

Para penghuni surga akan bertanya-tanya, perihal mereka yang 
telah berdosa, “Apakah yang menyebabkanmu menghuni neraka?” Mereka 
yang berdosa akan menjawab, “Karena kami bukan termasuk mereka yang 
shalat, dan bukan pula dari mereka yang memberi makan orang miskin, 
kami dahulu terbiasa membicarakan kebathilan bersama-sama mereka 
yang suka membicarakannya, dan kami mengingkari adanya Hari 
Pembalasan sampai datang kepada kami kematian.” Maka pada hari itu 
tidak berguna lagi bagi mereka syafa’at dari para pemberi syafa’at. 

Penggambaran-penggambaran Surga dan Neraka di atas ditujukan 
sebagai peringatan yang amat penting. Kunci untuk masuk Surga tidak 
dapat kita peroleh hanya dengan jalan kita berbuat kebajikan. Hanya 
melalui Pertolongan dan Kasih Sayang Allah SWT kita mendapatkannya. 
 Saya berdoa kepada Allah SWT semoga kita diwafatkan sebagai 
Muslim dan dimasukkan-Nya kita kedalam golongan para Ahli Surga. 
Amiin. 

 

 
 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB LELAKI DAN 
PEREMPUAN MENURUT ISLAM  

 
 
Allah SWT berfirman didalam Surat An-Nisaa Ayat 32, 

‚Ω�Ω Ν…Πς⇒Ω∧ΩΤ�ΩΤ� †Ω∨ Ωϑð∝ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… −ΨΨŠ ¬Ρ∇ð∝⊕ΩŠ υς∏Ω∅ &ω×⊕ΩŠ Ξ†Ω–ΘΞ≤∏ΠΨ√ τ̂ ∼Ψ±ΩΤ⇓ †ΘΩ∧ΘΨ∨ ∃Ν…Σ‰Ω♥ΩΤ�{≅… 
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Ψ∫:†Ω♥ΘΨ⇒∏Ψ√Ω τ̂ ∼Ψ±ΩΤ⇓ †ΘΩ∧ΘΨ∨ &Ω⇐ιΤΤΩ♥ΩΤ�{≅… Ν…ΣΤ∏ΩΛπΤ♠Ω ϑðΩ/≅… ⇑Ψ∨ ,−%ΨΨ∏π∝ΩΤ⊇ ΘΩ⇐…Μ ϑðΩ/≅… φ†Ω{ ΘΞΡ∇ΨŠ ]∫πΩ→ †_∧∼Ψ∏Ω∅ 

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebagian dari kamu melebihi sebagian yang lain. Untuk para lelaki 
ada bagian atas yang mereka usahakan, (begitupun) untuk para 
perempuan ada pula bagian atas yang mereka usahakan, dan mohonlah 
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 

Sangatlah perlu bagi kita memahami secara utuh maksud dari ayat 
diatas, agar kita dapat menghargai tugas dan tanggungjawab yang telah 
ditetapkan bagi lelaki dan bagi perempuan. Ketika ayat ini diturunkan, 
terjadi keadaan yang menarik untuk disimak. Nabi Muhammad SAW 
ditanya oleh istri beliau, Ummu Salamah RA, “Mengingat bahwa didalam 
hukum waris, perempuan memperoleh setengah dari bagian lelaki, adakah 
demikian juga dengan yang akan kami terima sebagai ganjaran atas suatu 
amal kebajikan, kami para perempuan akan menerima setengah dari 
ganjaran yang diterima oleh para lelaki?” Ummu Salamah RA tidak 
bermaksud menentang bagian yang telah ditetapkan untuk lelaki, namun 
diajukannya pertanyaan itu sebagai pendidikan dan pembelajaran. 
Diantara para perempuan ada yang berharap bahwa mereka terlahir 
sebagai lelaki agar dapat berperan serta dalam pertempuran, agar dengan 
demikian ia bisa memperoleh tambahan ganjaran dari Allah SWT. 

Jawaban atas semua pertanyaan tersebut telah terangkum dalam 
ayat diatas. Allah SWT menjawab pertanyaan Ummu Salamah RA dan 
seluruh umat Muslim, agar tidak (walaupun sekedar berharap) meniru 
segolongan orang yang telah dilebihkan oleh Allah SWT atas mereka 
dalam beberapa hal tertentu. Marilah kita mencoba memahami hal ini 
secara lebih mendalam. Kita pun maklum bahwa Allah SWT telah 
menciptakan keadaan jasmani yang berlainan, ada yang pendek, ada yang 
tinggi, begitu pula ada yang kecantikannya lebih dari yang lain. Sekiranya 
Allah SWT menganugerahkan kepada seseorang lebih menarik, kemudian 
ia tidak mampu membawa diri sehingga menjadi cenderung lebih banyak 
berbuat dosa, maka Allah SWT menyelamatkannya dari perbuatan dosa itu 
dengan cara tidak membuatnya lebih menarik. Begitu pula, ada orang-
orang yang relatif lebih miskin dari yang lain, ada pula orang-orang yang 
berkedudukan lebih rendah secara duniawi. Karena Allah SWT sangat 
mengetahui bahwasanya jika mereka itu dibuat lebih kaya atau diberi 
status sosial yang lebih tinggi, mereka tidak akan sanggup berlaku adil 
atas keadaannya itu. Hal serupa terjadi pada sebidang lahan di suatu kota 
yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk dibangun Masjid di atasnya, maka 
lahan ini memiliki derajat yang lebih tinggi daripada lahan-lahan utama 
yang manapun di kota itu, maka dari itu kita dianjurkan melakukan shalat 
‘Tahiyatul-Masjid’ sebagai penghormatan atas tempat itu, setiap kali kita 
masuk kedalam Masjid. Seringkali kitapun heran mengapa Allah SWT 
memilih kota Makkah yang terletak di gurun pasir untuk Rumah-Nya yang 
paling dihormati melebihi tempat-tempat lain di muka bumi ini. Dengan 
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demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah SWT sendirilah 
yang terbaik Pengetahuan-Nya dan pasti terkandung hikmah didalam 
ketetapan-Nya meninggikan/memberikan keutamaan kepada sesuatu hal 
di atas yang lain dengan cara tertentu, yangmana kemungkinan besar 
diluar jangkauan kemampuan akal kita. 

Keutamaan yang terkandung dalam sesuatu yang melebihi yang lain 
ini terjadi begitu saja dan berada diluar kendali kita. Allah SWT 
menghadiahkan sesuatu dari-Nya kepada siapapun yang Dia kehendaki. 
Terakhir, namun bukanlah kurang penting, kita ketahui juga bahwasanya 
Allah SWT memberikan Keutamaan kepada Nabi-Nabi-Nya, yang satu 
melebihi yang lain dengan berbagai macam cara. Di awal Ayat 253 dari 
Surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, 

ð∠<∏Ψ� 〉Σ♠ΘΣ≤√≅… †Ω⇒<∏ϑðΤ∝ΩΤ⊇ ⌠¬ΣΩ∝⊕ΩΤŠ υς∏Ω∅ ∋ω×⊕ΩΤŠ  

Rasul-rasul itu, Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian 
yang lain. .... 

Dengan uraian yang terperinci diatas, maka telah gamblanglah bagi 
kita bahwa apapun yang telah diberikan Allah SWT kepada kita, sudah 
sepatutnya kita merasa bahagia menerimanya. Jikalau perempuan 
dibebani dengan tugas lelaki, mereka tidak akan bisa melaksanakan tugas 
dan tanggungjawab untuk lelaki itu secara memadai. Allah SWT pun 
menjawab pertanyaan Ummu Salamah RA dan para perempuan lainnya 
bahwa tidak ada pengurangan nilai ganjaran perempuan menjadi setengah 
dari yang diperoleh lelaki atas amal kebajikan yang sama, lelaki dan 
perempuan diberi ganjaran yang setara atas amal kebajikan yang setara 
pula. Ada banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menegaskan hal ini. sebagai 
contoh, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Mukmin (Al-Ghafir) Ayat 40 
(bagian kalimat ke-dua) 

⌠⇑Ω∨Ω ΩΨ∧Ω∅ †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ⇑ΨΘ∨ ∴≤Ω{ς′ ςΚ… υΩ‘⇓ΡΚ… ΩΣ∑Ω χ⇑Ψ∨Σ∨ ð∠ΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ φΣΤ∏ΣāŸΩΤÿ Ω◊Πς⇒Ω•<√≅… 

Ω⇐ΣΤ∈Ωƒ⌠≤ΣΤÿ †Ω∼Ψ⊇ Ψ⁄κΤΩ⊕ΨŠ ξ‡†Ω♥Ψš  

Barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik lelaki ataupun 
perempuan, sedangkan dia sungguh-sungguh beriman, akan diberikan 
kepadanya ganjaran surga, dan diberikan rizki kepadanya tanpa ada 
hisab. 

Sesungguhnya, perempuan istimewa seperti Ummu Ammarah Al 
Anshariah RA dan Asma binti Umaish RA pernah menyampaikan 
keprihatinan mereka kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan 
didalam hadits Tirmidzi, mereka berkata, firman Allah SWT hampir selalu 
ditujukan langsung kepada kaum lelaki, kami menjadi bertanya-tanya, 
adakah kiranya kami perempuan mendapatkan janji yang sama. Maka, 
Allah SWT pun menurunkan firman-Nya yang sangat terperinci didalam 
Surat Al-Ahzab Ayat 35. 
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ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ∧Ψ∏π♥ΤΣ∧<√≅… γŒΗΤΩ∧Ψ∏Τ♥Σ∧<√≅…Ω Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω γŒΗΤΩΤ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω φκΨ�Ψ⇒ΗΤΩ⊆<√≅…Ω γŒΗΤΤΩ�Ψ⇒ΗΤΩ⊆<√≅…Ω 

Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅…Ω γŒΗΤΩΤ∈ΨŸΗΤϑð±√≅…Ω Ω⇑ÿΨ⁄ΨιΗΤϑð±√≅…Ω γ‹.Ω⁄ΨιϑðΗΤ±√… Ω⇐κΨ⊕Ψ↑ΗΤΩ¯<√≅…Ω γŒΗΤΤΩ⊕Ψ↑ΗΤΤΩ¯<√≅…Ω Ω⇐κΨ∈ΠΨŸΩ±ΩΤ�Σ∧<√≅…Ω 

γŒΗΤΤΩΤ∈ΠΨŸΩ±ΩΤ�Σ∧<√≅…Ω Ω⇐κΨ∧ΜΞΤ;ΗΤΤϑð±√≅…Ω γŒΗΤΩ∧ΞΜ;ΗΤΤϑð±√≅…Ω φκΨℵ≠Ψ⊃ΗΤΩ™<√≅…Ω ⌠¬ΣΩ–Σ≤ΣΤ⊇ γŒΗΤςℵ≠Ψ⊃ΗΤΩ™<√≅…Ω 

φ⇔ΤÿΞ≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω ϑðΩ/≅… …_⁄κΨ‘ς γ‹.Ω≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω ΠςŸΩΤ∅ςΚ… ϑðΣ/≅… ¬Σς√ ⊥〈Ω≤Ψ⊃πΤ⊕ΩΘ∨ …[≤Τ–ςΚ…Ω †_Τ∧∼Ψℵ≠Ω∅  

Sesungguhnya, lelaki dan perempuan muslim, lelaki dan perempuan 
mukmin, lelaki dan perempuan yang ta’at, lelaki dan perempuan yang 
benar, lelaki dan perempuan yang tetap dalam kesabaran, lelaki dan 
perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki 
dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara 
kehormatan diri, lelaki dan perempuan yang banyak mengingat Allah 
(dzikrullah). Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran 
yang besar. 

Dengan demikian, menurut ajaran Islam, perempuan memiliki hak 
dan penghargaan yang sama dengan lelaki. Orang cenderung terlibat 
dalam kejahatan dan perbuatan dosa ketika mereka tidak mengikuti 
petunjuk Allah SWT. Beberapa diantaranya melakukan pencurian agar 
menjadi kaya seperti orang lain, bahkan ada yang mencoba melakukan 
pembunuhan untuk kemudian mengambil harta korbannya. Petunjuk Allah 
SWT diturunkan untuk mencegah bentuk-bentuk kecemburuan dan 
perilaku jahat/kriminal tersebut. Jika setiap insan berbahagia dan puas 
dengan pemberian Allah SWT yang telah mereka terima, sudah barang 
tentu mereka tidak akan melibatkan diri didalam kejahatan. 

Kita mengetahui bahwa banyak orang memiliki kekayaan yang 
melimpah, ada pula orang-orang yang berpendidikan tinggi 
berpengetahuan luas, dan mereka pun masih memiliki kesadaran spiritual 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang kebanyakan. Kita semua 
diperbolehkan untuk berjuang keras agar mencapai itu semua dengan cara 
bekerja ikhlas di jalan Allah SWT dan memohon hanya kepada-Nya agar 
menganugerahkan sebagian dari Kekayaan-Nya kepada kita. Jika 
sekiranya yang kita mohon itu berakibat kebaikan bagi kita, pastilah Allah 
SWT mengabulkan permohonan kita, karena Dia Maha Mengetahui segala 
sesuatu. 

Jika kita pahami ayat diatas dengan sejelas-jelasnya, sudah 
sewajarnya kita dapat dengan sangat mudahnya menerima dengan baik 
tugas dan tanggungjawab lelaki dan perempuan menurut Islam.  

Didalam bagian awal Surat An-Nisaa’ Ayat 34 berikut ini, diuraikan 
juga perihal lelaki dan perempuan. 

Σ†Ω–ΘΞ≤√≅… φΣ∨.ΘΩΩΤ∈ ς∏Ω∅ Ψ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… †Ω∧ΨŠ Ωϑð∝ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ψΣΩ∝⊕ΩŠ υς∏Ω∅ ω×⊕ΩŠ :†Ω∧ΨΤŠΩ Ν…ΣΤ⊆Ω⊃⇓Κς… ⌠⇑Ψ∨ 
&¬ΞΨ√.Ω∨Κς…  
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Lelaki adalah pemimpin (pelindung, penjaga) bagi perempuan, 
karena Allah telah melebihkan yang satu (kaum lelaki) terhadap yang lain 
(kaum perempuan), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan 
sebagian harta yang mereka miliki.  

Ayat ini tidak berati bahwa kaum lelaki boleh bertindak sebagai 
diktator yang mau menang sendiri atas kaum perempuan. Kita harus pula 
meletakkan ayat-ayat yang lain dari Al-Qur’an bersama-sama dengan ayat 
diatas agar dapat kita pahami maknanya. Allah SWT berfirman didalam 
Surat An-Nisaa’ Ayat 19, 

ΘΩ⇑Σ∑Σ≤Ψ→†Ω∅Ω &γ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨŠ  

... Dan pergaulilah (hiduplah bersama mereka) secara ma’ruf 
(baik/patut).  

Dengan kata lain, perlakukanlah istri-istri kamu dengan perlakuan 
yang selayaknya. Didalam Ayat 228 surat Al-Baqarah juga terdapat 
penegasan Allah SWT, 

ΘΩ⇑Σς√Ω Σ<‘Ψ∨ ΨϒΠς√≅… ΘΩ⇑Ξ∼ς∏Ω∅ &γ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨŠ  

... Dan (sebagaimana lelaki) para perempuan memiliki hak yang 
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. ... 

Selanjutnya, Allah berfirman didalam Surat Al-Baqarah Ayat 233, 

⇑Ω∅ ω≥…Ω≤ΩΤ� †Ω∧Σ⇒ΤΘΨ∨ ξ⁄Σ†Ω↑ΩΤ�Ω  

Dengan kerelaan keduanya (suami dan istri) dan permusyawaratan. 
Bermusyawarah adalah bagian yang sangat penting dalam 

keimanan dan pelaksanaan amal perbuatan secara Islami. Oleh karenanya 
perlu diterapkan juga dalam kehidupan rumah-tangga. 

Menilik bahasan diatas maka terangkumlah bahwa, kaum lelaki tidak 
hanya dianjurkan bermusyawarah dengan istri-istri mereka, mereka juga 
harus memperlakukan istri-istri mereka secara patut, dan memberikan hak 
yang setara. Setelah menjalankan berbagai ketentuan penting diatas, 
merekapun harus menetapkan keputusan akhir dalam berbagai persoalan. 
Dalam hal ini sesungguhnya para lelaki memikul beban tanggungjawab 
yang lebih besar. Jika sekiranya mereka (lelaki) salah mengambil 
keputusan, kesalahan itu akan berbalik membebani mereka di kehidupan 
sekarang maupun di kehidupan mendatang (akhirat). Dengan kata lain, 
kaum lelaki mempunyai lebih banyak beban yang akan diperhitungkan 
(dihisab) dengan adanya tambahan tanggung-jawab yang dibebankan 
kepada mereka. kalau seorang perempuan mengandaikan diri sebagai 
lelaki, takkan sangguplah ia mengelola beban tanggungjawab yang sulit 
ini. 

Maka dari itu, perempuan hendaklah tidak berharap berperan seperti 
lelaki dan demikian juga sebaliknya janganlah lelaki berharap berperan 
seperti perempuan. Seorang lelaki adalah yang terbaik untuk menjalankan 
peran lelaki, seorang perempuan adalah yang terbaik untuk menjalankan 
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peran perempuan. 
Kini marilah kita coba untuk memahami hikmah dari pemberian hak 

waris, yakni bagi perempuan adalah setengah dari hak waris lelaki. 
Hendaklah terlebih dahulu dimengerti bahwa berapapun dan apapun yang 
diwariskan kepada perempuan, itu semua menjadi miliknya, ia berhak 
untuk menyimpan harta warisan itu seutuhnya dan bahkan boleh saja ia 
sama sekali tidak membelanjakannya walaupun untuk menunjang 
kebutuhan belanja sehari-hari bagi keluarganya sendiri. Kalau ia berstatus 
anak perempuan, maka ayahnya-lah yang sepenuhnya menopang 
kebutuhan hidupnya. Kalau statusnya seorang istri maka suaminya-lah 
yang wajib menopang hal keuangannya, tak peduli betapapun kayanya 
seorang istri. Bilamana ia seorang janda, dengan ataupun tanpa anak, dan 
masih memiliki ayah, maka ia boleh kembali kepada ayahnya untuk 
merawatnya dan menopang kehidupannya bila perlu. Betapa, selalu ada 
lelaki dalam kehidupan seorang perempuan, untuk menopang hidupnya. 
Adapun ketika seorang lelaki menerima hak warisnya yang besarnya dua 
kali dari hak waris perempuan, ia tidak dapat menyimpan warisan itu untuk 
dirinya sendiri. Harta itu harus ia manfaatkan untuk menghidupi istri, anak, 
dan anggota keluarganya yang lain. Dengan melihat secara keseluruhan 
ini, kaum perempuan memiliki keuntungan yang lebih besar walaupun 
ketika ia memperoleh warisan nilainya hanyalah setengah dari saudara 
lelakinya. Semua ini menunjukkan istimewanya kedudukan perempuan 
dalam Islam. 

Kiranya akan lebih berarti bila kita kaji-ulang kedudukan perempuan 
sebelum terbitnya fajar Islam. Hampir disemua kasus kelahiran anak 
perempuan, orang-orang Arab terbiasa mengubur hidup-hidup anak-anak 
perempuan mereka. Perempuan disiksa dengan cara mengikatkan rambut 
mereka pada ekor onta, kemudian onta itu dilepas begitu saja. Perlakuan 
semacam ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab di masa itu. Pada 
waktu itu juga, perempuan tidak dapat memiliki atau mewarisi barang-
barang yang bernilai tinggi ataupun benda-benda berharga. Islam tidak 
hanya memberikan kesetaraan hak bagi kaum perempuan, melainkan juga 
memungkinkan mereka untuk memiliki dan mewarisi harta-benda yang 
berharga. 

Sekarang marilah kita melihat ciri-ciri perempuan shalihah, yang 
digambarkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya didalam Surat An-Nisaa’ 
ayat 34, 

〉ŒΗΤΩΤ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅†ΩΤ⊇ }ŒΗΤΩΤ�Ψ⇒ΗΤΩΤ∈ τŒΗΤςℵ≠Ψ⊃ΗΤΩΤš γ̂ ∼Ω⊕<∏ΠΨ√ †Ω∧ΨŠ ς↵÷Ψ⊃Ωš &ϑðΣ/≅…  

... Maka, perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang 
ta’at (kepada Allah dan kepada suami mereka), dan menjaga harta 
suaminya dan kehormatan dirinya ketika suaminya tidak berada disisinya, 
karena Allah telah memelihara mereka. .... 

Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa istri yang terbaik adalah 
yang bilamana kamu (suami) menjumpai/memandangnya, timbul rasa 
bahagia. Bila kamu menyuruhnya mengerjakan sesuatu maka ia 



  83 
 

laksanakan, dan ia menjaga dirinya sendiri dan hartamu ketika kamu tidak 
bersamanya. (At Thayalisy) 

Maka, seorang perempuan shalihah haruslah ta’at kepada seluruh 
Hukum Allah SWT, dimana satu diantara Hukum-Nya adalah yang berisi 
perintah agar mereka dengan sepenuh hati menerima bahwa kaum lelaki 
adalah penanggung-jawab mereka dalam segala hal. Kaum perempuan 
juga diperintahkan untuk melindungi diri mereka sendiri terhadap syeitan 
yang sangat jelas keberadaannya sebagai musuh manusia. Mereka pun 
diperintahkan untuk menjaga harta. Dengan demikian, maka tidaklah 
mereka itu pada kepatutannya melakukan suatu urusan ataupun 
mengadakan kunjungan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari suami 
mereka. Lebih dari itu, merekapun harus melindungi harta suami mereka 
yang paling berharga, yakni anak-anak mereka. Dengan kata lain, 
perempuan harus mendidik dan melatih anak-anak secara Islami dan 
menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada keturunan mereka. Tiga 
macam tanggung-jawab ini sesungguhnya amatlah sulit. Maka Allah SWT 
berjanji dalam ayat tersebut bahwa Dia akan memberikan pertolongan dan 
dukungan-Nya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini selama mereka 
tulus ikhlas dalam upayanya untuk melaksanakan tugas tersebut. 

Ajaran Islam juga mengatur bagaimana cara menghadapi istri yang 
berperilaku tidak sesuai dengan kepatutan islami. Perhatikanlah firman 
Allah SWT pada bagian kalimat terakhir Surat An-Nisaa’ Ayat 34, 

Ψ�ΗΤΠς√≅…Ω Ω⇐ΣΤ⊇†Ω¯ΩΤ� Υφ⇔Σ∑ΩƒΣ↑ΣΤ⇓ Υφ⇔Σ∑Ρℵ≠Ψ⊕ΩΤ⊇ ΘΩ⇑Σ∑Σ≤Σ•∑≅…Ω ℑ Ξ⊗ΤΨ–†Ω∝Ω∧<√≅… ∃ΘΩ⇑Σ∑ΣŠΞ≤π∂≅…Ω 

⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ¬Σ|ΩΤ⇒⊕ς≡ςΚ… ð„ΤΩΤ⊇ Ν…Σ⊕‰ΩΤ� ΘΩ⇑Ξ∼ς∏Ω∅ %„∼Ψ‰Ω♠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… φ†ς †⊥ΘΤ∼Ψ∏Ω∅ …_⁄κΨ‰Ω{  

... Dan bagi (istri-istrimu) yang kamu ketahui meresahkanmu 
perbuatannya, maka nasehatilah mereka (terlebih dahulu), (jika masih saja 
begitu) berpisahlah tidurmu dari mereka, (kalaupun itu tidak menyadarkan 
mereka) pukullah mereka. Namun bila mereka telah kembali pada 
ketaatan, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan 
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. 

Maka, tahulah kita bahwa perempuan yang berbuat tidak taat 
haruslah diluruskan dengan berbagai cara yang bertahapan. Tahap 
pertama adalah memberikan nasehat, bisa secara pribadi ataupun 
dicarikan penasehat ahli. Namun sayang, kebanyakan umat Muslim di 
semua penjuru dunia sering melupakan tahapan penting ini dan 
menyimpan persoalan-persoalan mereka hingga menumpuk lantas 
menjadi tidak bisa tertangani dengan baik. Banyak Muslim yang enggan 
dibilang bermasalah secara psikologis dan oleh karenanya menghindari 
tahap meminta nasehat dari yang ahli.  Sesungguhnya, setiap orang butuh 
nasehat pada titik tertentu dalam hidupnya. Saya berdoa semoga kita 
mengikuti tahapan ini secara lebih mumpuni dan bertanggung-jawab 
sesegera mungkin begitu timbul persoalan. 

Tahap ke-dua adalah tahap pisah-ranjang. Ini bukan berarti istri 
dipaksa meninggalkan rumah. Juga, ia tidak boleh meninggalkan 
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rumah atas kemauannya sendiri untuk kemudian bergabung dengan 
kerabat dekatnya selama terjadi persoalan. Bahkan menurut para ulama,  
mereka yang bermasalah tidak perlu benar-benar tidur berlainan kamar. 
Mereka diperintahkan untuk saling menjauh namun tetap seranjang. 
Hikmah dari melakukan yang demikian itu adalah mereka akan sulit 
bertahan untuk tetap berjauhan. Dengan demikian maka akan timbul 
perubahan jalan pemikiran maupun perasaan diantara mereka sehingga 
mereka akan menyatu kembali secara tulus. 

Tahap ke-tiga, Suami diperbolehkan menepak dengan pelan 
sebagai peringatan bagi istri. Jelas bahwa yang dimaksud bukanlah 
memukul di bagian wajah sehingga matanya bengkak, bahkan bukan juga 
memukul bagian tubuh yang lain sampai menyakitkannya. Beberapa orang 
berpendapat, tepakan itu menggunakan sikat gigi atau sejenisnya yang 
ringan, agar tidak menyakiti. 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Lelaki yang baik takkan 
menghukum istrinya dengan memukulinya.” 

Lebih jauh lagi, kita ketahui pula bahwa tidak ada riwayat yang 
menceritakan seorang Nabi yang memukul istrinya, termasuk Nabi Luth 
AS. 

Rasulullah Muhammad SAW juga berwasiat bahwa barangsiapa 
yang memperlakukan istri-istrinya dengan baik akan berada dekat dengan 
beliau kelak didalam Surga. 

Allah SWT juga menasehati para suami bahwa jika istri-istri mereka 
sudah mulai mematuhi, janganlah lagi mengeluarkan kata sindiran kasar 
kepada mereka untuk membangkitkan lagi pertikaian yang pernah terjadi. 
Selanjutnya kaum lelaki diperintah oleh Allah SWT untuk tidak melupakan 
bahwa Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Hanya atas kehendak-
Nya sajalah kaum lelaki menjadi berwenang atas perempuan, dan para 
lelaki itu nantinya dimintai pertanggung-jawaban atas yang mereka 
kerjakan dalam hal ini. Karena itu, maka kaum lelaki harus memperlakukan 
istri-istri mereka secara adil dalam semua tahapan pelurusan tersebut 
diatas. 

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisaa Ayat 35, 

⌠⇐ΜΞ…Ω ψΣ�πΤ⊃Ψā ð⊄†ΩΤ⊆Ψ→ †Ω∧ΞΨ⇒∼ΩŠ Ν…Σ‘ΤΩΤ⊕ΤŠ≅†ΩΤ⊇ †_Τ∧ς∇Ωš ⌠⇑ΨΘ∨ −ΨΨ∏∑ςΚ… †_∧ς∇ΩšΩ ⌠⇑ΨΘ∨ :†ΤΩΨ∏∑ςΚ… ⇐ΜΞ… :…ΩŸÿΞ≤Σÿ 

†_Τ™ΗΤς∏π″ΜΞ… Ξ⊂ΠΨΤ⊇ΩΣÿ ϑðΣ/≅… %:†Ω∧ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς †[∧∼Ψ∏Ω∅ …_⁄κΨ‰Ωā  

 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara mereka 

berdua (suami-istri), maka utuslah seorang penengah hakam dari pihak 
keluarga lelaki dan seorang lagi dari pihak keluarga perempuan. Jika 
kedua perwakilan itu menghendaki terjadinya ishlah (perdamaian), niscaya 
Allah akan melimpahkan taufiq (bimbingan) untuk mendamaikan 
keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

Dengan demikian, jika perselisihan antara suami istri belum juga 
terselesaikan diantara mereka sendiri, kita hendaknya menunjuk 
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penengah dari kedua pihak. Disini, betapa sangat indah janji Allah SWT, 
bahwa jika mereka berdua mendambakan berdamai (ishlah) secara tulus, 
maka Allah SWT yang akan menyempurnakan ishlahnya. Ulama' 
menegaskan bahwa kata “keduanya” menunjuk kepada suami-istri maupun 
kedua juru penengah mereka. Maka jika mereka berempat terlibat secara 
tulus untuk menemukan jalan keluar yang adil, Allah SWT menjanjikan 
akan mengentaskan mereka dari perselisihan, karena Dia Maha 
Mengetahui apa yang terkandung didalam sanubari setiap insan. 

Demikianlah, Islam telah memberikan persamaan hak kepada lelaki 
dan perempuan, dan telah merumuskan pula proses yang harus ditempuh 
jika terdapat perselisihan. Maka sangatlah tidak masuk akal, bahkan 
terkesan bodoh, jika ada yang mengatakan bahwa menurut ajaran Islam 
perempuan dinomor-duakan ataupun bahkan tidak masuk hitungan dan 
gerak mereka terbatasi oleh keempat sisi dinding rumah mereka. 

Para sahabat Rasulullah SAW kala itu menarik kesimpulan bahwa 
perempuan diberi begitu banyak hak demi mengangkat derajat mereka 
dibandingkan pada kurun waktu pra-Islam. Mereka pun berpikir bahwa 
beberapa hak itu kelak akan dicabut. Lalu, merekapun bertanya dan 
bertanya lagi kepada Rasulullah SAW perihal wahyu yang berkaitan 
dengan hak-hak perempuan. Maka Allah SWT pun berfirman didalam 
Surat An-Nisaa’ Ayat 127, 

ð∠ΩΤ⇓Σ�πΤ⊃ΩΤ�♥ΩÿΩ ℑ ∃Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… ϑðΣ/≅…ΞΣΤ∈ ¬Σ|∼Ψ�πΤ⊃Σÿ ΘΩ⇑Ξ∼Ψ⊇ †Ω∨Ω υς∏�Σÿ ¬Σ|∼ς∏Ω∅ ℑ γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… ℑ 
Ω∧ΗΤΤΩ�ΩΤÿ Ψ∫:†φΤ♥ΘΨ⇒√≅… Ψ�ΗΤΠς√≅… ‚Ω� ΘΩ⇑ΣΩΤ⇓ΣΤ�ΣΤ� †Ω∨ ð̂ Ψ�Ρ ΘΩ⇑Σς√ Ω⇐Σ‰Ω∅⌠≤ΩΤ�Ω ⇐Κς… ΘΩ⇑Σ∑Σ™Ψ∇⇒ΩΤ� Ω⇐κΨ⊃Ω⊕π∝ΩΤ�♥Σ∧<√≅…Ω 

φ⇔Ψ∨ Ξ⇐.ΩŸ<√Ξ<√≅… ⇐Κς…Ω Ν…Σ∨Σ⊆Ω� υφΤ∧ΗΤΤΩ�Ω∼<∏Ψ√ &Ψ÷♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ †Ω∨Ω Ν…ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤ� ⌠⇑Ψ∨ ξ⁄κΤΩΤā ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς −ΨΨŠ †_Τ∧∼Ψ∏Ω∅  

 
Dan mereka memintamu untuk berfatwa perihal perempuan, 

katakanlah: “Allah telah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan 
apa-apa yang difirmankan-Nya dalam Kitab (Al-Qur’an) sehubungan 
dengan anak perempuan yatim yang tidak kamu berikan hak yang telah 
ditetapkan bagi mereka (mahar, hak waris), sedangkan kamu berkeinginan 
mengawini mereka, dan berkenaan dengan anak-anak yang lemah dan 
teraniaya. Dan (diperintahkan-Nya) agar kamu mengurus anak-anak yatim 
itu secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. 

Dengan kata lain, persamaan hak dan ditinggikannya derajat 
perempuan didalam Islam akan tetap berlaku selamanya. 

Saya berdoa kepada Allah SWT, semoga kita menerapkan perintah-
Nya yang telah kita bahas ini didalam keluarga-keluarga kita, agar 
selanjutnya dapat memperkokoh komunitas Islam kita. Amiin. 
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BERPRASANGKA, MEMATA-MATAI, 
BERGUNJING 

 
Allah SWT berfirman didalam Surat Al-Hujurat Ayat 12, 

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…Σ‰Ψ⇒ΩΤ�–≅… …_⁄κΨ‘ς Ω⇑ΨΘ∨ ΘΞ⇑ϑðℵ≠√≅… ΥφΜΞ… ð×⊕ΩΤŠ ΘΞ⇑ϑðℵ≠<√≅… ∃χψ<’ΜΞ… ‚Ω�Ω Ν…Σ♥ΘΩ♥Ω•ΩΤ� 

‚Ω�Ω Ω̂�ΤπΤΤ⊕ΩΤÿ ¬Ρ∇Σ∝⊕ΘΩΤŠ &†[∝⊕ΩΤŠ ϑ〉̂ Ψµµ〉šςΚ… ψΣ{ΣŸΩšΚς… ⇐Κς… ΩΣ{<Κ†ΩΤÿ Ω¬ΤΤ™ς√ Ψ∼ΨāΚς… †_�ΤΤ∼Ω∨ &ΣΣ∧ΣΤ�∑Ξ≤ς∇ΩΤ⊇ 

Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…Ω &ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… τ‡…ΘΩΩΤ� χ¬∼ΨšΘΩ⁄  

Wahai orang-orang beriman, jauhkanlah dirimu dari banyak 
berprasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan 
dosa. Dan jangan pula saling memata-matai maupun menggunjing satu 
sama lain. Adakah salah seorang diantaramu gemar memakan daging 
mayat saudaramu sendiri? Pastilah kamu merasa jijik! Dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menerima taubat lagi Maha 
Penyayang. 

Didalam ayat ini Allah SWT mengajarkan kepada kita tentang hak 
untuk saling dihormati dan etika sosial (tatakrama bermasyarakat). Kita 
diperintahkan-Nya untuk tidak mengacaukan suasana dalam bentuk 
berprasangka, memata-matai, maupun bergunjing perihal orang lain di 
keseharian hidup kita.  

Marilah kita telaah satu-persatu perilaku yang dilarang Allah SWT 
ini, mulai dari berprasangka. Ada dua macam prasangka, prasangka baik 
(Khusnudh-Dhan) dan prasangka buruk (Su’udh-Dhan). Imam Abu Bakr 
Jashash didalam buku beliau Al-Ahkamul-Qur’an membagi prasangka 
kedalam empat kategori. 

Empat kategori itu didasarkan pada sifat prasangka itu, yakni: 
Haram (dilarang), Wajib (harus dilakukan), Mustahab (dapat dimengerti) 
dan Mubah (dapat diterima) 

Sebagai contoh prasangka yang dilarang adalah seseorang yang 
selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Tuhan pasti akan 
menyiksanya dan dirinya telah berputus-asa atas pengampunan dan kasih-
sayang Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, 

  الَيموتن أَحدكُم إالَّ وهو يحِسن الظَن بِاِهللا
“Hendaklah kamu senantiasa berbaik sangka kepada (senantiasa 

mengharapkan kebaikan dari) Allah sehingga maut merengutmu” (Muslim) 
Dan didalam Hadits Qudsi Allah berfirman, 

ي بِيدبع ظَن دنا عأَن  
“Aku perlakukan hamba-Ku sebagaimana sangkaannya terhadap-

Ku.” (Bukhari – Muslim) 
Adapun Contoh prasangka yang wajib adalah, semisal anda tidak 

mengetahui arah Kiblat dan tak seorangpun orang dapat menunjukkannya, 
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maka anda dapat mengambil ketetapan terbaik yang bisa anda lakukan. 
Contoh prasangka yang bersifat mustahab adalah selalu 

berperasaan nyaman terhadap setiap insan Muslim. Namun demikian 
dapat dimengerti berlaku waspada dalam pergaulan sehari-hari tanpa 
harus menduga-duga orang lain sebagai pencuri atau pengkhianat tanpa 
alasan yang cukup. 

Adapun prasangka yang bersifat Mubah adalah, jika seseorang tidak 
yakin dengan jumlah raka’at shalat yang telah dilakukannya, adakah tiga 
atau empat, maka bisa menggunakan keyakinan berapa yang paling kuat 
dalam ingatan. Selain dari itu semua prasangka tergolong dalam 
kebathilan atau haram menurut ajaran Islam. 

Marilah selanjutnya kita telaah perihal memata-matai. Mencari-cari 
dan mengungkapkan rahasia orang lain adalah perbuatan terlarang. Maka, 
mencuri-dengar (menguping) pembicaraan orang secara sembunyi-
sembunyi, atau dengan cara berpura-pura tidur, termasuk dalam 
perbuatan memata-matai orang lain. 

Namun, jika itu dilakukan karena adanya kemungkinan dari 
kelompok lain yang membahayakan diri anda atau membahayakan kaum 
Muslim yang lain, maka hal ini diperbolehkan. 

Kini giliran membahas perihal bergunjing atau ghibah, Rasulullah 
SAW bersabda bahwa, yang dimaksud dengan ghibah adalah 
membicarakan perihal orang lain yang mana bila orang yang dibicarakan 
itu mendengar pembicaraan perihal dirinya itu maka ia menjadi sakit-hati 
atau kecewa. 

Oleh karena itu, membicarakan ihwal seseorang tanpa kehadirannya 
adalah perbuatan terlarang walaupun pembicaraan itu benar adanya 
(sesuai dengan kenyataan). Bilamana yang dibicarakan itu kebohongan 
belaka maka itu adalah dosa yang lebih besar lagi yang disebut Buhthan 
(tuduhan bohong). 

Sangatlah penting untuk diingat bahwa mencari-cari kesalahan 
orang lain ataupun melontarkan sindiran pedas, untuk mencemarkan nama 
seseorang didalam Al-Qur’an disebut Lumz. Perhatikanlah firman Allah 
didalam Surat Al-Hujurat Ayat 11, 

‚Ω�Ω Ν…;Σ∞Ψ∧<∏ΩΤ� ψΡ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς…  

... Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain ... 
Disini mengandung pesan bahwa, ketika kamu mencari-cari 

cela/keburukan orang lain, mereka pun akan berbalik mencari-cari cela/ 
keburukanmu. 

Keindahan kalimat Al-Qur’an disini adalah bahwa, mencari-cari 
keburukan orang lain sama saja dengan menemukan keburukan diri 
sendiri. Sebagaimana juga Allah SWT berfirman, didalam Surat An-Nisaa’ 
Ayat 29 

‚Ω�Ω Νϖ…ΣΤ∏Σ�ΤΤπΤ⊆ΩΤ� &¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς…  

Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri 
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Yang dimaksud disini, jika kamu membunuh orang lain, kelompok 
merekapun akan berusaha membunuhmu. 

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an Surat Al-Humazah Ayat 1, 

βΤÿΩ ΘΞΣ|ΨΠ√ ξ〈Ω∞Ω∧Σ∑ ]〈Ω∞Ω∧ΠΡ√  

Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela 
Bahadar Shah Zafar dalam bahasa Urdu bertutur, “Sewaktu aku 

tidak mengenal diriku sendiri, aku selalu mencari kesalahan/kejelekan 
orang lain. Ketika aku memusatkan perhatian pada kesalahan/kejelekanku, 
tak bisa kudapatkan seorangpun yang lebih buruk daripada diriku. 

Didalam Surat Al-Hujurat Ayat 12, Allah SWT memperjelas bahwa 
mencemarkan nama seorang Muslim lain yang tidak sedang berada di 
tempat itu, sama saja dengan memakan daging mayat saudaranya, yang 
mana hal ini jelas dibenci oleh setiap diri. Dikatakan demikian karena, itu 
merupakan dosa yang paling menjijikkan. Perlu diingat bahwa jika orang 
yang direndahkan itu hadir ditempat ia diolok-olok, ia bisa memperoleh 
peluang membela diri walaupun pada suasana semacam ini setiap orang 
tidak memiliki keberanian untuk membela diri. Meskipun demikian, jika ia 
digunjingkan sewaktu tidak berada di tempat itu maka luka hatinya tentu 
mendalam dan selalu membekas. Penggambaran bergunjing yang 
sedemikian itu dimaksudkan oleh Allah SWT agar kita mengembangkan 
diri sebagai pembenci kejahatan terselubung ini. 

Bergunjing tidak hanya dilakukan terbatas dengan lidah saja. Bisa 
juga dilakukan dengan mata, tangan, dan gerak-gerik yang lain.Misalnya 
saja, menirukan berjalannya orang pincang untuk meledeknya. 

Rasulullah SAW bersabda, 

بياالغالزِن نم دةُ أش  
“Menggunjing adalah dosa yang lebih buruk dari berzina” (Aِt- 

Tabrani) 
Selanjutnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Abu 

Said dan Jabir didalam At-Tabrani, “Allah boleh jadi mengampuni 
seseorang yang telah berzina yang kemudian menyesali perbuatannya 
dan memohon ampunan-Nya. Namun Allah SWT tidak akan memaafkan 
seseorang yang menggunjingkan orang lain, sebelum penderita gunjingan 
itu memaafkannya.” 

Suatu kali Rasulullah SAW menunjuk kearah dua buah kuburan dan 
memberitahu para sahabat bahwa kedua orang ahli kubur itu sedang 
mendapat siksa didalam kuburnya. Satu dari mereka terbiasa 
menggunjingkan orang lain semasa hidupnya, satunya lagi karena ketika 
buang air kecil tidak berhati-hati sehingga tetesan air seninya terpercik ke 
pakaian dan badannya. (Bukhari dan Muslim) 

Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW pernah menasehati istri 
beliau Aisyah RA, “Berhati-hatilah kamu dengan apa yang dinamakan 
dosa-dosa kecil. Semua itu dapat menyebabkan siksaan yang sangat 
pedih didalam kubur.” 
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Sewaktu dalam peristiwa Mi’raaj, Nabi Muhammad SAW melihat 
banyak orang dengan kuku-kukunya terbuat dari tembaga merah, mereka 
sedang mencakari wajah dan dada mereka sendiri hingga robek-robek. 
Rasulullah SAW pun bertanya kepada Jibril perihal mereka. Malaikat Jibril 
menjawab, “Mereka sedang disiksa karena kegemaran mereka ‘makan 
daging bangkai saudaranya’ semasa hidup mereka, yakni mereka dahulu 
berkebiasaan menggunjing dan mencemarkan nama orang lain.” 

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda 
bahwa, membunuh sesama Muslim secara tidak adil (dengan alasan tak 
masuk akal), memakan harta orang lain secara bathil, ataupun 
mencemarkan nama saudaranya sesama Muslim adalah perbuatan haram. 
(Muslim) 

Masih dari Abu Hurairah RA, diriwayatkannya pula bahwa, 
Rasulullah SAW bersabda, “Seseorang yang tidak meninggalkan berbicara 
dusta/bohong, maka tidak dipedulikan oleh Allah SWT apa-apa yang 
ditinggalkannya selama ia berpuasa (makan, minum dll). Dan ibadah 
puasanya  tidak akan memperoleh ganjaran.  

Imam Al-Ghazali didalam kitab beliau Ihya’ullumuddin menuliskan 
bahwa seseorang telah biasa menggunjingkan Hassan Basri, maka 
Hassan Basri mengirimi orang itu sekantung kurma sebagai hadiah atas 
usaha orang tersebut menggunjingkan dirinya. Hassan Basri juga 
mengirim pesan berikut, “Dengan bergunjing berarti anda telah 
memindahkan nilai amal kebajikan anda kepadaku. Aku sadari bahwa 
kurma ini bukanlah hadiah sepadan untuk kebaikan anda kepadaku. Aku 
berharap anda bersedia menerima hadiah yang aku sampaikan dengan 
kerendah-hatian ini. 

Perlu diingat, bahwa tidak juga diperbolehkan menggunjing terhadap 
anak-anak, orang sakit jiwa, ataupun orang kafir yang tinggal di negeri 
Muslim. 

Adapun hal-hal berikut ini tidak termasuk dalam perkara 
menggunjing: 
1. Menyampaikan keberatan kepada orang yang berwenang atas 

kekasaran petugas, agar badan resmi terkait dapat medisiplinkan 
petugasnya yang berlaku kasar. 

2. Menyampaikan keberatan kepada seorang ayah perihal anaknya, atau 
kepada suami perihal istrinya, agar yang bersangkutan dapat 
memperbaiki perilaku anak atau istrinya. 

3. Menguraikan secara rinci suatu keadaan untuk memperoleh Fatwa. 
4. Memberikan penjelasan atas sesuatu hal demi menyelamatkan umat 

Muslim dari ancaman tindakan kekerasan berlatar-belakang sentimen 
agama. 

5. Memberikan uraian secara penuh dan terperinci sehubungan dengan 
konsultasi yang bersifat profesional. 

6. Menyebut-sebut dosa besar seseorang yang telah melakukan dosa itu 
secara terang-terangan dan berani, malahan dilakukannya dosa itu 
dengan rasa bangga. 



  90 
 

Perlu digaris bawahi, bahwa kasus-kasus tersebut diatas hanya 
layak disebutkan untuk keperluan khusus dan bukan untuk merendahkan 
martabat atau merusak nama orang lain dengan sengaja tanpa 
mempedulikan rasa keadilan. 

Perlu diingat juga bahwa mendengarkan pergunjingan atas diri 
seseorang adalah sama halnya dengan menggunjing itu sendiri. 
Sebaiknya, jauhilah orang-orang semacam itu. 

Menggunjing adalah perbuatan melanggar hak-hak Allah SWT dan 
sekaligus juga melanggar hak-hak umat. Oleh karena itu, perlu bagi 
pelakunya untuk pertama-tama, meminta maaf kepada orang yang 
digunjing, sebab Allah SWT tidak akan memaafkan sebelum korbannya 
memberi maaf. Jika korban pergunjingan itu telah wafat atau tidak 
diketahui lagi tinggalnya maka haruslah membayar tebusan. Annas RA 
meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tebusan untuk 
bergunjing adalah berdoa memohon ampunan Allah SWT dengan berkata, 
“Ya Allah, ampunilah diriku dan juga dirinya.” 

Saya berdoa semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari 
berprasangka, memata-matai, dan bergunjing. Amiin. 

 
 

 
DOSA BESAR DAN DOSA KECIL 

 
Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ 31, 

⇐ΜΞ… Ν…Σ‰Ψ⇒ΤΤΩΤ�µð– Ω≤ΜΞ:†Ω‰Ω{ †Ω∨ Ω⇐ΩΤ⇒ΣΤ� ΣΤΤ⇒Ω∅ ⌠≤ΠΨ⊃ς∇ΣΤ⇓ ¬Ρ∇⇒Ω∅ ¬Ρ∇Ψ�†ΛΩΤΤΘΨ∼Ω♠ ¬Σ|<∏ΨāŸΤΣΤ⇓Ω „ΩāŸΘΣ∨ †_Τ∧ΤΤÿΞ≤ς  

Apabila kamu menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang bagimu 
untuk mengerjakannya, maka Kami hapuskan dosa-dosamu yang kecil dan 
Kami masukkan kamu kedalam tempat yang mulia (Surga). 

Dari ayat di atas, jelas terdapat dua macam dosa, yakni dosa besar 
dan dosa kecil. Jelas pula bahwa Allah SWT berjanji bahwa jika seorang 
hamba menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, maka Allah SWT 
memaafkan kesalahan/dosa kecil yang pernah dilakukannya. Haruslah kita 
ingat bahwa terdapat prasyarat untuk terpenuhinya (janji Allah SWT itu) 
yakni, semua yang fardlu (wajib) seperti halnya shalat, zakat, dan puasa, 
harus tetap dikerjakan dengan tertib dan teratur, sambil terus berusaha 
menjauhi dosa-dosa besar, sebab meninggalkan yang fardlu itupun 
tergolong melakukan dosa besar. Jadi, jika seorang hamba melaksanakan 
semua yang diwajibkan (fardlu) dan meninggalkan perbuatan dosa besar 
maka Allah SWT akan memaafkan dosa-dosa kecilnya. 

Apakah dosa itu? Apa sajakah dosa-dosa kecil itu? Dan, apa saja 
pulakah yang tergolong dosa-dosa besar? 

Dosa adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan 
kehendak dan perintah Allah SWT. Sampai disini belum dibedakan besar 
kecilnya dosa. 
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Abdullah bin Abbas berkata, 

  كلُّ ما نهِي عنه فَهو كَبِيرةٌ
“Setiap perbuatan menentang ajaran Islam adalah dosa besar.”  
Oleh karena itu, jika dosa-dosa kecil dilakukan berulang-ulang, 

secara sembrono (serampangan), dan dikerjakan dengan terang-terangan, 
maka akan terangkum menjadi suatu dosa besar. Seorang ulama 
menerangkan pengaruh-pengaruh dosa kecil dan dosa besar dengan 
contoh berikut ini. Ia mengibaratkan dengan perbandingan sengatan 
kalajengking kecil dengan kalajengking besar. Juga ibarat rasa panas 
terbakar api kecil dibanding dengan terbakar api yang besar. Semuanya 
terasa sangat sakit, namun akibat yang ditimbulkan oleh yang besar 
menyisakan luka yang lebih parah. Begitu juga, kedua jenis dosa itu sama 
berbahayanya, akan tetapi kerusakan yang diderita akibat dosa besar lebih 
parah daripada dosa kecil. Muhammad bin Ka’ab Kuradzi berkata, “Ibadah 
yang terbaik kepada Allah SWT adalah menjauhi segala dosa. Allah SWT 
tidak akan menerima shalat ataupun ibadah yang lain dari seseorang yang 
tidak menjauhi perbuatan dosa.”  Demikian juga, Fudhail bin 'Iyyad 
berkata, “Semakin dianggap kecil suatu dosa oleh seseorang, semakin 
menjadi besar dosa itu di hadapan Allah SWT.” 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ketika seorang mukmin berbuat 
suatu dosa, dosa itu menjadi sebuah noda hitam pada hatinya. Jika ia 
menyesalinya (memohon ampunan) hilanglah noda itu. Jika ia tidak 
menyesali perbuatan itu maka noda itu akan membesar dan membesar 
sehingga menutupi seluruh hatinya.”  Allah SWT menjelaskan dalam 
firman-Nya, Surat Al-Muthaffifin Ayat 14. 

∃ϑð„ς #ΩΤŠ Ω⇐…Ω⁄ υς∏Ω∅ ¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ †ΘΩ∨ Ν…ΣΤ⇓†ς Ω⇐Σ‰Ψ♥<∇Ωÿ  

"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka 
usahakan itu telah menutupi hati mereka" 

Bilamana hati telah sepenuhnya tertutup oleh noda, tak satupun 
petunjuk dapat menembus kedalam hati dan orang sedemikian itu tidak 
akan mendapat manfaat dari peringatan-peringatan yang terdapat didalam 
Al-Qur’an. Hal ini ditekankan berulang-ulang didalam Al-Qur’an, bahwa Al-
Qur’an adalah peringatan bagi mereka yang sadar atas adanya Tuhan dan 
terbuka hatinya untuk menerima petunjuk. 

Marilah kita mengartikan dosa besar sesuai dengan cahaya petunjuk 
dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Menurut ulama', setiap dosa yang telah 
ditetapkan siksanya didalam Al-Qur’an; tentu saja Allah SWT yang 
menetapkan hal itu; atau dimana terdapat ancaman api neraka, tergolong 
pada dosa-dosa besar. Maka, sebagaimana telah diuraikan terdahulu dosa 
sekecil apapun jika selalu dilakukan secara sembrono dan terang-terangan 
akan berubah menjadi dosa besar. Seseorang menyebutkan kepada Ibnu 
Abbas RA bahwa hanya ada tujuh dosa besar. Ibnu Abbaspun 
mengatakan tidak hanya tujuh. Sebaiknya katakan saja tujuh ratus. 
Adapun Imam Ibnu Hajar Makki RA telah menguraikan daftar dosa besar 
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sekaligus dengan penjelasannya yang terperinci didalam buku beliau, 
Kitabuzzawajir. Terdapat 468 (empat ratus enam puluh delapan) dosa 
besar, ini hanya ditinjau dari segi ketidak-patuhan terhadap Allah SWT. 

Bagaimanakah termaafkannya sebuah dosa kecil? Sebagai contoh 
terhapusnya dosa-dosa kecil dijelaskan didalam sebuah Hadits yang 
menggambarkan sebagai berikut: Ketika seseorang berwudlu’, membasuh 
bagian-bagian kepala dan anggota badan, maka dosa-dosa yang 
berhubungan dengan bagian-bagian yang dibasuhnya itu pun hanyut oleh 
air wudlu bagaikan dedaunan kering di pepohonan yang berguguran 
diterpa angin. Ibaratnya, ketika kita berkumur-kumur maka terhapuslah 
dosa yang berasal dari lidah kita, ketika kita membasuh kaki maka 
terhapus dosa yang terjadi dengan melibatkan kaki-kaki kita. Pada waktu 
kita melangkahkan kaki menuju Masjid setelah berwudlu, setiap langkah 
kaki menjadi tebusan bagi dosa-dosa kecil yang telah kita perbuat. Adapun 
dosa besar tidak bisa kita hapuskan hanya dengan berwudlu ataupun 
mengerjakan shalat. Penghapusan dosa besar dilakukan dengan 
penyesalan yang tulus dan bersungguh-sunguh. Penyesalan atau taubat 
terdiri atas sedikitnya tiga unsur. Pertama, orang yang berdosa besar 
harus mengenali dosanya dan mengakui bahwa ia telah berdosa. Ke-dua, 
ia harus berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. 
Ke-tiga, haruslah ia merasa malu dengan perbuatannya itu dan secara 
tulus-ikhlas memohon ampunan-Nya. Karena itulah jika orang yang 
mengerjakan shalat dan menjalankan puasa namun masih melibatkan diri 
dalam perbuatan dosa besar, niscaya Allah SWT tidak akan mengampuni 
dosa-dosanya, baik yang besar ataupun yang kecil. Nabi Muhammad SAW 
menyebutkan jumlah dosa besar itu berlainan jumlahnya tergantung pada 
waktu dan situasinya. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa tidak 
ada angka pasti perihal macam dan banyaknya dosa-dosa besar. 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Aku beritahukan kepadamu tiga 
macam dosa yang paling besar, yakni: Mengada-adakan sekutu bagi Allah 
SWT, tidak patuh kepada kedua orangtuamu, dan memberikan kesaksian 
palsu.” (Bukhari dan Muslim) 

Masih dari Hadits Bukhari dan Muslim, seseorang bertanya kepada 
Rasulullah SAW perihal dosa besar. Jawaban beliau adalah menyekutukan 
Allah SWT. Kemudian dosa besar apakan yang berikutnya. Nabi 
Muhammad SAW menjawab, “Membunuh anak-anak karena khawatir atas 
tanggung-jawab memberi makan.” Kemudian orang itu masih bertanya 
dosa apalagi yang berikutnya. Nabi Muhammad SAW menjawab, “Berzina 
dengan istri tetangga.”  Perlu diingat bahwa berzina saja sudah merupakan 
dosa besar. Disamping itu, seorang mukmin wajib melindungi keluarga 
tetangganya. Maka, berbuat zina dengan tetangga berarti melakukan 
kejahatan ganda. 

Nabi Muhammad SAW juga bersabda, “Mencaci orang-tua sendiri 
adalah dosa besar.” Dengan rendah-hati sahabat bertanya, “Mungkinkah 
seseorang mencaci orang-tuanya sendiri?” Beliau menjawab, “Kamu 
mencaci orang tua seseorang, kemudian ia berbalik membalas mencaci 
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orang-tuamu.” Jadi, mencaci orang-tua dari orang lain sama saja dengan 
mencaci orang-tuamu sendiri. (Shahihin) 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Menyekutukan Allah SWT, 
membunuh orang lain tanpa alasan kuat, menyalah-gunakan harta anak 
yatim, melakukan riba’, melarikan diri dari pertempuran, melemparkan 
tuduhan (memfitnah) kepada perempuan-perempuan shalihah, tidak taat 
kepada ibu-bapak, dan tidak menghormati Baitullah, semua itu termasuk 
dalam kelompok dosa besar.” (Bukhari) 

Rasulullah SAW juga bersabda, “Bilamana seseorang melemparkan 
tuduhan tanpa dasar hanya karena ingin melecehkan orang lain, atau 
untuk berputus asa terhadap kasih-sayang Allah SWT dan untuk 
melanggar hukum-hukum waris, itu semua termasuk dosa-dosa besar.” 
Menurut Hadits lain, menjamak dua shalat dalam satu waktu tanpa alasan 
yang sah menurut syariah juga merupakan dosa besar. Shalat hendaklah 
dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. 

Suatu kali Rasulullah SAW bersabda, “Celakalah orang itu!” Beliau 
mengulangi sampai tiga kali. Abu Dzar RA pun dengan rendah-hati 
bertanya, “Siapakah dia Wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Seorang yang sombong, yang mengenakan pakaian begitu panjang 
sehingga menyentuh tanah, seorang yang membelanjakan hartanya di 
jalan Allah SWT lalu diceritakan kepada orang-orang untuk ketenaran 
dirinya, seorang yang telah lanjut usia namun berzina, seorang yang 
menduduki jabatan penting namun ia berkhianat, seorang yang telah 
diberkahi Allah SWT dengan keturunan yang banyak namun ia berlaku 
sombong, ataupun seorang yang mempertunjukkan ketaatkan kepada 
Imam (Pemimpin)-nya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 
duniawi.” (Muslim) 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Orang-orang ini tidak akan 
masuk Surga: orang yang minum khamr (minuman beralkohol), orang yang 
tidak patuh kepada orang-tuanya, orang yang memutuskan silaturahim 
dengan saudara-saudaranya tanpa alasan yang benar, orang yang 
membanggakan dirinya kepada orang lain, orang yang menuruti perbuatan 
syeitan untuk meramalkan yang belum terjadi dan seorang yang tidak 
berusaha mencegah keluarganya dari perbuatan-perbuatan asusila 
(bertentangan dengan moral).” (Nasa’i dan Musnad Ahmad) 

Nabi SAW bersabda, “Seorang pengadu-domba tidak akan masuk 
surga.” (Shahihain) 

Saya memohon kepada Allah SWT agar mengampuni dosa-dosa 
kita yang kecil dan yang besar, dan memberi kita kesanggupan untuk 
mengikuti petunjuk-Nya yang terdapat didalam Al-Qur’an dan Hadits 
Rasulullah SAW. Amiin 

 
 

KLAIM AHLI KITAB 
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Kesukaan Allah SWT berbuat baik terhadap manusia yang terutama 
adalah, menyediakan petunjuk-Nya agar dijadikan pedoman oleh semua 
insan. Tanpa tersedianya petunjuk, manusia akan terjerumus kedalam 
berbagai jenis kegelapan. Para Ahli Kitab (Kaum Yahudi dan Nasrani) 
sesungguhnya telah diberkahi dengan petunjuk dari Allah SWT. Namun 
sebagian besar dari mereka menyalahgunakan petunjuk yang istimewa ini. 
Marilah kita melihat gambaran sikap mereka terhadap petunjuk dari Allah 
SWT. Surat Al-Baqarah Ayat 135, Allah SWT berfirman: 

Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω Ν…Σ⇓Σ{ …[�Σ∑ ςΚ… υΩ≤ΗΤΩ±ΩΤ⇓ %Ν…ΣŸΩ�ΤΩΤ� ΣΤ∈ ΩŠ Ω◊Πς∏Ψ∨ ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… ∃†_Τ⊃∼ΤΤΨ⇒Ωš †Ω∨Ω Ω⇐†ς Ω⇑Ψ∨ 
Ω⇐κΨΞ≤↑Σ∧<√≅…  

Mereka berkata, “Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani 
supaya kamu mendapat petunjuk.” Katakanlah, “Kami ikuti agama Ibrahim 
yang lurus, dan bukanlah ia termasuk orang-orang musyrik (yang 
mengada-adakan sesembahan selain Allah).” 

Kemudian, kita ketahui bahwa mereka, orang Yahudi dan Nasrani, 
mengklaim (mengaku) bahwa mereka adalah pengikut Ibrahim AS, tapi 
klaim mereka itu salah adanya, sebab Ibrahim AS tidak pernah 
mengadakan sekutu bagi Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT 
didalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 140, 

⌠ζΚς… Ω⇐Ρ√Σ⊆Ω� ΘΩ⇐ΜΞ… ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… Ω∼Ψ⊕ΗΤΤΩΤ∧⌠♠ΞΜ…Ω Ω⊂ΗΤΩ™⌠♠ΞΜ…Ω ð‡Σ⊆⊕ΩΤÿΩ ς•†Ω‰Τ⌠♠ςΚ‚≅…Ω Ν…ΣΤ⇓†ς …[�Σ∑ ςΚ… 
%υΩ≤ΗΤΩ±ΩΤ⇓ Σ∈ ⌠¬Σ�⇓ςΚ…ƒ∫ Σ¬ς∏∅Κς… ΨζΚς… %ϑðΣ/≅… ⌠⇑Ω∨Ω Σ¬ς∏Τℵ<≡Κς… ⇑ΘΩ∧Ψ∨ ðψΩΤ�ς [〈ΩŸΤΤφΗΤΤΤΩ→ ΙΣΩŸ⇒Ψ∅ φ⇔Ψ∨ %ϑðΨ/≅… †Ω∨Ω ϑðΣ/≅… 

∴Ψ⊃ΗΤΩ⊕ΨŠ †ΘΩ∧Ω∅ Ω⇐Ρ∏Ω∧⊕ΩΤ�  

Atau kamu mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’kub, dan 
keturunan (anak-cucu) mereka adalah penganut Yahudi atau Nasrani? 
Katakanlah, “Adakah kamu lebih tahu ataukah Allah yang lebih 
mengetahui (bahwa mereka itu adalah muslim)?” Dan siapakah yang lebih 
aniaya (dzalim) daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian 
(syahadat) yang telah diterimanya dari Allah?” Dan Allah tidak pernah lalai 
atas apa-apa yang kamu kerjakan. 

Allah SWT pun menguraikan kesaksian yang telah diterima para Ahli 
Kitab dan seberapa jelasnya mereka mengetahui bukti-bukti ini. Surat Al-
Baqarah Ayat 146 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Σ¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΩΤ�…ƒ∫ ð̂ ΗΤΤΩ�Ψ∇<√≅… ΙΣΩΤ⇓ΣΤ⊇Ξ≤⊕ΩΤÿ †Ω∧ς Ω⇐ΣΤ⊇Ξ≤⊕ΩΤÿ ⌠∃¬Σ∑ƒ∫:†ΩΤ⇒ΤŠςΚ… ΘΩ⇐ΜΞ…Ω †_Τ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇ ⌠¬ΣΤ⇒ΘΨ∨ 

Ω⇐Σ∧Σ�<∇Ω∼ς√ ςΠ⊂Ω™<√≅… ⌠¬Σ∑Ω Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ  

Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka itu kitab 
(Yahudi dan Nasrani) telah mengenal dirinya (Muhammad SAW) 
sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan 
sesungguhnya segolongan dari mereka telah menyembunyikan 
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kebenaran, sedangkan mereka itu mengetahui (sifat-sifat Muhammad 
SAW yang terdapat didalam kitab-kitab mereka) 

Jelas sekali disini bahwa ulama dari golongan Ahli Kitab telah 
menyembunyikan kebenaran itu dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan duniawi. Sungguhpun begitu, berbagai klaim mereka sangat 
mengagetkan. Sebagai contoh, perhatikan perkataan mereka yang dikutip 
oleh Allah SWT didalam firman-Nya, Surat Al-Baqarah Ayat 111, 

Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ω ⇑ς√ ΩΣāŸΩÿ Ω◊Πς⇒Ω•<√≅… ‚Πς�ΜΞ… ⇑Ω∨ Ω⇐†ς …[�Σ∑ ςΚ… υ%Ω≤ΗΤΩ±ΩΤ⇓ ð∠<∏Ψ� ⌠%¬ΣΘΣΤ∼Ψ⇓†Ω∨ςΚ… Σ∈ Ν…Σ�†φΤΤΤ∑ 

⌠¬Σ|Ω⇒ΗΤΩ∑⌠≤ΤΣΤŠ ⇐ΜΞ… ψΣ�⇒Σ{ φκΨ∈ΨΨŸΗΤΩ″ 

Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) itu berkata, “Tidak akan masuk 
surga kecuali para penganut Yahudi atau Nasrani.” Begitulah, itu (hanya) 
anggan-angan mereka. Katakanlah (wahai Muhammad), “Tunjukkanlah 
buktimu jika kamu orang yang benar.” 

Didalam Surat Al-Baqarah Ayat 80, Allah SWT menerangkan bahwa 
mereka juga mengklaim hal serupa; 

Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ω ⇑ς√ †ΩΤ⇒ΤΘΩ♥Ω∧ΩΤ� Σ⁄†ΠςΤ⇒√≅… :‚Πς�ΜΞ… †_Τ∨†ΩΘΤÿΚς… _&〈Ω�ΣŸ⊕ΘΩ∨ Σ∈ ⌠¬ΣΤ�πϒΩ¯ΠςΤ�Κς… ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… …_ŸΩ∅ ⇑ς∏ΩΤ⊇ ð∪Ψ∏¯ΣΤÿ 

ϑðΣ/≅… ,Ι∃ΣΩŸΩ∅ ⋅Κς… Ω⇐Ρ√Σ⊆ΩΤ� ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… †Ω∨ ‚ς� φΣ∧ς∏⊕ΩΤ�  

Dan mereka (orang Yahudi) berkata ,”Api neraka itu takkan 
menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja.” Katakanlah kepada mereka 
(wahai Muhammad), ”Adakah kamu telah mengambil janji dari Allah, 
sehingga Allah tidak mengingkari janji-Nya? Ataukah hanya mengatakan 
terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?” 

Klaim para Ahli Kitab itu samasekali tidak dapat dipertahankan, dan 
membuat seseorang bertanya-tanya adakah pernyataan mereka itu dapat 
dipercaya atau dapatkah diterima oleh akal sehat klaim mereka itu? Oleh 
karena itu Allah SWT berfirman didalam Surat Ali Imran Ayat 65. 

ΩΤΤ∑Κς†;ΗΤΤΩΤÿ γ̂ ΗΤΤΩ�Ψ|<√≅… Ω¬Ψ√ φΘΣ–:†Ω™ΣΤ� ⌡Ψ⊇ Ω¬∼Ψ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… :†Ω∨Ω γŒς√Ξ∞⇓ΚΡ… Σ◊ΗΤΩ⁄⌠ΤΠς�√≅… Σ∼Ψ•⇓‚ΜΞ≅…Ω ‚Πς�ΜΞ… ?⇑Ψ∨ 
&,−ΨΨŸ⊕ΩΤŠ ð„ΩΤ⊇Κς… φΣΤ∏Ψ⊆⊕ΩΤ�  

Wahai Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani)! Mengapa kamu berselisih 
tentang Ibrahim, sementara Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan 
setelah masa Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? 

Lebih jauh, Allah SWT berfirman didalam Surat Ali Imran Ayat 68, 

ΥφΜΞ… ς√ςΚ… γ♣†Πς⇒√≅… Ω¬∼Ψ∑.Ω≤ΤŠΞΜ†ΤΨŠ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ς√ ΣΣ⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅… …ΩϒΗΤΩ∑ ϑ〉Ψ‰ΘΩ⇒√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω %Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ϑ〉Ψ√Ω 

Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…  

Sesungguhnya, diantara semua manusia yang paling dekat dengan 
Ibrahim adalah para pengikutnya, dan Nabi ini (Muhammad SAW) serta 
orang-orang yang beriman (kepada risalah Muhammad SAW), dan 
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Allah adalah Penolong orang-orang beriman. 
Siasat dari orang-orang Ahli Kitab dalam mengemban misinya amat 

sangat mencengangkan. Hal ini diterangkan Allah SWT dalam Surat Ali 
‘Imran Ayat 72, 

Œς√†ΩΤ∈Ω β◊Ω⊃ΜΞ:†ϑð≡ ⌠⇑ΨΘ∨ ΞΤΤ∑ςΚ… γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… Ν…Σ⇒Ψ∨…ƒ∫ ϖΨϒΠς√≅†ΨŠ ΩΞ∞⇓ΚΡ… ς∏Ω∅ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ω–Ω 

Ψ⁄†ΩΘΩΤ⇒√≅… Νϖ…〉≤ΤΣ⊃{≅…Ω ΙΣΩ≤Ψā…ƒ∫ ⌠¬ΣΠς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ⊕Ψ–⌠≤ΤΩÿ  

Dan segolongan dari ahli kitab mengatakan (kepada sesamanya 
siasat yang akan dilakukan), “Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu percaya 
(beriman) kepada yang diturunkan kepada orang-orang mukmin itu diawal 
hari, dan ingkarilah pada akhirnya, agar mereka berbalik (mengikutimu).” 

Demikian juga dengan Firman Allah SWT dalam Surat Ali ‘Imran 
Ayat 78, 

ΘΩ⇐ΜΞ…Ω ψΣ⇒Ψ∨ †_Τ⊆ÿΞ≤Ω⊃ς√ Ω⇐ΙΣ<∏ΩΤÿ ψΣΩ�Ω⇒Ψ♥<√ςΚ… γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅†ΨŠ ΣΣ‰φΤΤΤ♥™Ω�Ψ√ Ω⇑Ψ∨ γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ|<√≅… †Ω∨Ω ΩΣ∑ φ⇔Ψ∨ 

γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… φΡ√Σ⊆ΩΤÿΩ ΩΣ∑ ⌠⇑Ψ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… †Ω∨Ω ΩΣ∑ ⌠⇑Ψ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… Ω⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩ ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… ð‡Ψϒς∇<√≅… ⌠¬Σ∑Ω 

Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ  

Dan Sesungguhnya, diantara mereka itu terdapat segolongan yang 
mengubah isi Al-Kitab (Taurat dan Injil) dengan lidah mereka (ketika 
membaca), agar kamu mengira bahwa itu benar berasal dari Al-Kitab, 
padahal tidaklah berasal dari Al-Kitab, dan mereka berkata, “Ini dari Allah!” 
Dan tidaklah itu dari Allah. Mereka mengatakan kebohongan terhadap 
Allah, sedangkan mereka mengetahui. 

Allah SWT menghibur Rasulullah Muhammad SAW yang berjuang 
dengan sangat gigih untuk memberikan petunjuk yang benar (lurus) 
kepada kaum Ahli Kitab, dengan firman-Nya didalam Surat Al-Baqarah 
Ayat 75~77: 

Ω⇐Σ⊕Ω∧π≠Ω�ΩΤ⊇Κς… ⇐Κς… Ν…Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇ς√ ŸΤΩ∈Ω Ω⇐†ς τ⊂ÿΞ≤ΩΤ⊇ ⌠¬Σ⇒ΘΨ∨ Ω⇐Σ⊕Ω∧♥ΩΤÿ Ω¬ΗΤς∏Ω{ ϑðΨ/≅… ϑðψΡ’ ΙΣΩ⇓ΣΤ⊇ΘΞ≤Ω™ΣΤÿ 

?⇑Ψ∨ ΨŸ⊕ΩΤŠ †Ω∨ ΣΡ∏Ω⊆Ω∅ ⌠¬Σ∑Ω Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ (75)  …ς′ΞΜ…Ω Ν…Σ⊆ς√ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ϖΝ…Ρ√†Ω∈ †ΘΩΤ⇒Ω∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ…Ω ð„Ωā ⌠¬ΣΣ∝⊕ΩΤŠ 

υς√ΞΜ… ω×⊕ΩΤŠ Νϖ…Ρ√†Ω∈ ¬ΣΩ⇓ΡΤ’ΠΨŸΩ™ΣΤ�Κς… †Ω∧ΨŠ Ω Ω̃�ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ψΡ∇∼ς∏Ω∅ ¬ΡΘΣ–:†Ω™Σ∼Ψ√ −ΨΨŠ ΩŸ⇒Ψ∅ ⌠&¬Ρ∇ΘΨΤŠΩ⁄ ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐Ρ∏Ψ⊆⊕ΩΤ� 

(76) ð‚�ΩςΚ… Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ ΘΩ⇐Κς… Ωϑð/≅… Σ¬ς∏⊕ΩΤÿ †Ω∨ φΘΣ≤Ψ♥ΣΤÿ †Ω∨Ω Ω⇐Σ⇒Ψ∏⊕ΣΤÿ  

Adakah kamu masih mengharapkan mereka itu akan beriman 
kepadamu, sesungguhnya diantara mereka itu ada golongan (kelompok 
pemuka agama Yahudi) yang telah mendengar Kalimat Allah, lalu mereka 
sengaja mengubahnya setelah memahaminya. Dan ketika mereka (orang 
Yahudi) berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, 
“Kami beriman!” Namun ketika mereka berkumpul sesama golongan 
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mereka saja, mereka berkata, “Apakah kamu (orang Yahudi) 
memberitakan kepada mereka (orang-orang Muslim) karunia Allah yang 
telah diturunkan kepadamu (tentang penjelasan dan keutamaan Nabi 
Muhammad SAW yang tertulis didalam Taurat), sehingga mereka memiliki 
hujah terhadapmu kelak dihadapan Tuhanmu? Tidakkah itu terpikirkan 
olehmu? Tidakkah mereka (orang-orang Yahudi) itu mengetahui bahwa 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka sembunyikan 
dan apa yang mereka nyatakan? 

Oleh sebab itu, Allah memberikan penegasan didalam Surat Al-
Baqarah Ayat 79, 

βΤÿΩΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ω⇐ΣΤ‰Σ�<∇Ωÿ ð̂ ΗΤΩ�Ψ∇<√≅… ⌠¬ΞÿΨŸΤÿΚς†ΨŠ ΘΩ¬Ρ’ Ω⇐Ρ√Σ⊆ΩΤÿ …ςϒΗΤΩ∑ ⌠⇑Ψ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… Ν…Σ≤Ω�πΤ↑Ω∼Ψ√ −ΨΨΤŠ 

†_Τ⇒Ω∧ςΤ’ ∃„∼Ψ∏Ω∈ βΤÿΩΩΤ⊇ ¬ΣΠς√ †ΘΩ∧ΘΨ∨ πŒΩ‰ΤΩ�ς ⌠¬ΞÿΨŸΤÿΚς… βΤÿΩΩ ¬ΣΠς√ †ΘΩ∧Ψ∨ Ω⇐Σ‰Ψ♥<∇Ωÿ  

Sungguh celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan 
mereka sendiri kemudian mengatakan; “Ini dari Allah!”; Agar mereka 
mendapatkan dengannya keuntungan yang sedikit! Celakalah mereka 
akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka dan celakalah mereka atas apa 
yang mereka peroleh dari usaha mereka! 

Akhirnya, Allah SWT mengundang mereka untuk bergabung ke jalan 
yang lurus melalui firman-Nya didalam Surat Ali ‘Imran Ayat 64, 

ΣΤ∈ ΩΤΤ∑Κς†;ΗΤΤΩΤÿ γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ� υς√ΞΜ… ξ◊Ω∧Ψ∏Ω{ Ψ>∫:…ƒΩ♠ †Ω⇒ΩΤ⇒∼ΩΤŠ ψΡ∇ΩΤ⇒∼ΩΤŠΩ ‚Πς�Κς… ΩŸΣΤ‰⊕ΩΤ⇓ ‚Πς�ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω�Ω 
ð∉Ξ≤πΤ↑ΣΤ⇓ −ΨΨŠ †_ΛΤΤ∼Ω→ ‚Ω�Ω ΩϒΨ¯ΘΩ�ΩΤÿ †Ω⇒ΤΤΣ∝⊕ΩΤŠ †[∝⊕ΩΤŠ †_ΤŠ†ΩΤŠ⁄ςΚ… ⇑ΨΘ∨ Ξ⇐Σ� &ϑðΨ/≅…  

Katakanlah, “Wahai ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), marilah 
(berpegang) pada satu kalimat yang tidak ada perbedaan antara kami dan 
kamu, bahwa Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan kita tidak 
mengadakan sekutu bagi-Nya, dan bahwa tidak pula sebagian dari kita 
mempertuhankan yang lain bersama Allah ”. 

Hal yang menarik untuk diketahui disini adalah, bahwa tidak semua 
ahli kitab sama seperti itu. Allah SWT berfirman didalam Surat Ali ‘Imran 
Ayat 75, 

⌠⇑Ψ∨Ω ΞΤΤ∑ςΚ… γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… ⌠⇑Ω∨ ⇐ΜΞ… Σ⇒Ω∨<Κ†ΩΤ� ξ⁄†ς≠⇒Ψ⊆ΨŠ ,−ΨΠΨ�ΩΣΤÿ ð∠∼ς√ΜΞ… ψΣ⇒Ψ∨Ω ⌠⇑ΘΩ∨ ⇐ΜΞ… Σ⇒Ω∨<Κ†ΩΤ� ξ⁄†Ω⇒ÿΨŸΨŠ ‚Πς� 
,−ΨΠΨ�ΩΣΤÿ ð∠∼ς√ΜΞ… ‚Πς�ΜΞ… †Ω∨ ðŒ∨Σ� Ψ∼ς∏Ω∅ %†_Τ∧ΞΜ:†ΩΤ∈ ð∠Ψ√.ς′ ψΣΠςΤ⇓Κς†ΨŠ Ν…Ρ√†ΩΤ∈ ð♦∼ς√ †Ω⇒Τ∼ς∏Ω∅ ℑ Ω⇑ΓΤΤΘΞ∼ΘΨ∨ΡΚ‚≅… β∼Ψ‰φΤΤ♠ 

φΣΤ√Σ⊆ΣΤÿΩ ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… ð‡Ψϒς∇<√≅… ⌠¬Σ∑Ω φΣ∧ς∏⊕ΩΤÿ  

Diantara para ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) ada orang yang 
bilamana diberi amanah sebongkah emas (harta yang banyak), ia akan 
segera membayarkan kembali kepadamu; dan ada pula diantara mereka 
orang yang bila diamanatkan kepadanya sekeping uang emas (satu dinar), 
tidaklah mereka mengembalikannya kepadamu kecuali bila kamu 
menagihnya secara terus-menerus, karena mereka ini berkata, “Tidak ada 
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dosa bagi kami mengkhianati dan mengambil harta orang-orang bodoh.” 
Dan mereka itu berdusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. 

Perhatikan juga Surat Ali ‘Imran Ayat 113, 114: 

Ν…Σ♥∼ς√ %_∫:…ƒΩ♠ ⌠⇑ΨΘ∨ ΞΤΤ∑ςΚ… γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… β◊ΤΘΩ∨ΡΚ… β◊Ω∧ΜΞ:†ΩΤ∈ Ω⇐ΣΤ∏�ΩΤÿ γŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ϑðΨ/≅… ƒ∫:†ΩΤ⇓…ƒ∫ ΞΤΤ∼Πς√≅… ⌠¬Σ∑Ω 

Ω⇐ΣŸΣ•⌠♥ΩΤÿ (113)  φΣ⇒Ψπ∨ΣΤÿ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠Ω∼<√≅…Ω Ξ≤Ψā›‚�≅… φΣ≤Σ∨<Κ†ΩΤÿΩ γ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨŠ Ω⇐⌠ΤΩ⇒ΩΤÿΩ Ξ⇑Ω∅ Ξ≤ς∇⇒Σ∧<√≅… 

φΣ∅Ξ≤ΗΤΩ♥ΣΤÿΩ ℑ γ‹.Ω⁄κΩ¯<√≅… ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ…Ω Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅…  

Mereka itu tidak semuanya sama; sebagian dari ahli kitab itu ada 
yang berpegang teguh pada kebenaran, mereka membaca ayat-ayat Allah 
di sebagian waktu malam, dan mereka pun bersujud (mengerjakan shalat). 
Mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir; mereka mengajak 
menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan mereka 
bersegera dalam berbuat kebajikan; dan mereka itu termasuk golongan 
orang-orang yang shalih. 

Saya berdoa kepada Allah SWT, semoga Dia memberi petunjuk 
yang benar kepada para ahli kitab, yaitu petunjuk yang asli yang dahulu 
pernah diturunkan kepada mereka, yangmana isi dari kitab itu tidaklah 
bertentangan dengan Al-Qur’an. Amiin 

 
 

 
BULAN SYA’BAN  

 
Umat Islam memeriahkan suatu malam didalam bulan Sya’ban yang 

disebut dengan “syab-barat” atau “lailatul-bara” di pelbagai tempat di dunia 
ini. Malam ini merupakan malam yang memiliki arti penting. Namun 
demikian, terdapat pula beberapa macam kepercayaan populer dan juga 
banyak cara merayakan malam itu dikalangan umat Islam, yang tidak pada 
tempatnya menurut Islam. Berikut ini adalah contoh-contoh praktek 
perayaan malam Sya’ban yang dimaksud di atas: 
1. Beberapa kelompok umat Islam ada yang percaya bahwa pada malam 

itu, para ruh dari orang yang telah meninggal dunia kembali 
mengunjungi mereka. Maka, mereka yang mempercayai hal itu, 
membuat makanan seperti kue-kue manis untuk dibagikan kepada 
orang lain. Hal ini sepenuhnya bukanlah ajaran Islam. Muslim yang 
lurus hendaklah tidak mengagungkan/memuja mereka yang telah 
wafat, justru perlu mendoakan mereka. 

2. Ada lagi takhayul yang lain, yaitu beberapa umat Islam percaya bahwa 
keputusan Allah SWT perihal hidup dan mati ditetapkan di malam 
tersebut atau pada tanggal 15 Sya’ban. Memang benar Allah SWT 
membuat keputusan perihal hidup dan mati, namun itu telah 
ditetapkan-Nya bahkan jauh sebelum kita diciptakan. 
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3. Ada pula cerita yang acap didengar bahwa ada sebuah pohon langit 
atau pohon surga dimana nama setiap orang tertulis disetiap daun 
pohon itu. Pada malam itu pohon ini akan digoncangkan, maka daun-
daun bertulis nama yang berguguran itu melambangkan giliran siapa 
saja yang akan dijemput maut. 

4. Ada pula praktek yang keliru dilakukan di malam itu, yakni orang-orang 
membuat pesta kembang api. Hanyalah Allah yang mengetahui apa 
sebenarnya tujuan mereka melakukan hal ini. Sebenarnya hal ini 
merupakan pengaruh budaya diluar Islam, semisal budaya Hindu dan 
Budha. Namun kesalahan ini menjadi sangat terbiasa dilakukan dari 
tahun ke tahun, sehingga terasa nyaman-nyaman saja dengan 
kekeliruan ini. Bahkan tidak ada yang cukup peduli untuk menjumpai 
ulama umat Islam demi mencari fakta. 

Rasulullah SAW bersabda, “Aku wariskan kepada kamu sekalian 
sepeninggalku kelak dua hal yang bilamana kamu pegang teguh niscaya 
kamu tidak akan tersesat.  Dua hal itu adalah, Al-Qur’an dan Sunnahku.” 

Maka jelaslah yang kemudian patut dipertanyakan sekarang; 
Apakah sesungguhnya kedudukan malam bulan Sya’ban menurut 
Kitabullah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW? 

Sebenarnya tidak ada ayat Al-Qur’an yang bisa menjadi rujukan 
langsung perihal malam di bulan Sya’ban ini, walaupun ada beberapa 
orang saja yang menafsirkan bahwa ini itu adalah malam yang dimaksud 
dengan Surat Ad-Dukhaan Ayat 3 & 4, 

:†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… ΣΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ℑ ξ◊Τς∏∼ς√ ]&◊Ω{Ω≤ΗΤΩΤ‰ΣΘ∨ †Πς⇓ΞΜ… †ΘΩ⇒Ρ Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨ (3)  †Ω∼Ψ⊇ 〉⊄Ω≤πΤ⊃ΤΣÿ ΘΣΡ ∴≤Τ∨Κς… ]ψ∼Ψ∇Ωš  

Sesungguhnya, Kami menurunkannya pada malam yang penuh 
berkah, dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada 
malam itu diputuskan setiap urusan yang penuh hikmah. 

Sebagian besar ahli tafsir meyakini bahwa ayat diatas juga 
menyebut tentang “lailatul-Qadr” atau Malam Kekuasaan, yang jatuh pada 
suatu malam di bulan Ramadhan. Sebagaimana kita maklumi bersama arti 
Surat Ad-Dukhan Ayat 3 di atas, “Sesungguhnya Kami menurunkannya 
pada malam yang penuh berkah ...” Allah SWT pun berfirman didalam 
Surat Al-Qadr Ayat 1, 

:†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… ΣΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ℑ Ψ◊ς∏∼ς√ Ξ⁄ŸΤΩ⊆<√≅…  

  

Sesungguhnya Kami menurunkannya pada Malam Kekuasaan 
(Lailatul qadr). 

Yang terakhir, Allah SWT berfirman didalam Surat Al-Baqarah Ayat 
185 

Σ≤Ω→ Ω⇐†φΤ∝Ω∨Ω⁄ ϖΨϒΠς√≅… ΩΞ∞⇓ΚΡ… Ψ∼Ψ⊇ Σ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… 

Bulan Ramadhan, dimana dibulan itu Kami turunkan Al-Qur’an.... 
Demikianlah, dapat disimpulkan bahwa Ayat 3 Surat Ad-Dukhan 
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tersebut merujuk pada Lailatul-Qadr dan bukan pada pertengahan bulan 
Sya’ban. 

Imam Al-Mundziri menuliskan didalam kitab “At Targhib wa At 
Tarhib”, empat-belas nasehat Rasulullah SAW perihal bulan Sya’ban. 
diantara nasehat-nasehat itu adalah: 

Rasulullah SAW bersabda, “Perhatikanlah secara khusus bulan 
Sya’ban, karena bulan ini datang sebelum bulan Ramadhan. Bulan 
Ramadhan adalah bulan suci dimana Al-Qur’an diturunkan. Didalam bulan 
Ramadhan, umat Islam menjalankan ibadah puasa wajib. Persiapkanlah 
dirimu menghadapi bulan Ramadhan selama bulan Sya’ban. Ibaratnya, 
kamu melakukan segala macam persiapan yang diperlukan untuk 
menyambut kehadiran seorang tamu kehormatan. Begitu juga, lakukanlah 
semua persiapanmu untuk menyambut bulan suci Ramadhan, selama 
dalam bulan Sya’ban.” 

Menurut hadits yang lain, Rasulullah SAW terbiasa banyak-banyak 
berpuasa di bulan Sya’ban. Aisyah RA berkata, “Nabi Muhammad SAW 
biasanya paling banyak berpuasa di bulan Sya’ban. Adakalanya beliau 
berpuasa beberapa hari berturut-turut seolah beliau tidak akan 
meninggalkan seharipun tanpa berpuasa. Pada lain waktu, beliau tidak 
berpuasa dalam waktu yang lama didalam bulan Sya’ban". Ini 
mengajarkan kepada kita bahwa puasa yang beliau lakukan di bulan 
Sya’ban bersifat sukarela sebagai ibadah tambahan.”  

Menurut hadits lainnya lagi, Rasulullah SAW bersabda,”Allah SWT 
mengadakan perhitungan dengan makhluk-Nya di malam ini.” Apakah 
yang beliau maksudkan itu? Maksudnya adalah, bahwa Allah SWT 
memberikan kesempatan khusus kepada makhluk-Nya, khususnya 
makhluk yang berakal, untuk banyak beristighfar, memperbaiki perilaku 
dan cara hidupnya. Allah SWT berfirman, “Adakah seorang hamba yang 
memohon ampunan-Ku? niscaya Aku mengampuninya. Adakah seorang 
hamba yang memohon pertolongan-Ku? niscaya Aku menolongnya. 
Adakah seorang hambaku yang dalam kesusahan atau berhajat atas 
sesuatu dan meminta kepada-Ku? Niscaya Aku angkat kesulitannya.” 

Dengan demikian, Kekuasaan Yang Maha Tinggi terbuka bagi 
semua hamba, dan terdapat undangan terbuka bagi semua hamba, 
khususnya di bulan Sya’ban. 

Hadits lain meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, “Lakukan 
ziarah kubur di bulan Sya’ban, karena kuburan itu tempat yang penting 
artinya dan sesuai sebagai peringatan.” Selanjutnya Rasulullah SAW 
menambahkan, “Jika seseorang tidak memetik pelajaran tentang 
kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang kemudian dengan berziarah 
kubur, maka ia tidak memiliki harapan lain lagi untuk memperoleh petunjuk 
yang benar.” 

Saya, berdo’a semoga Allah SWT membimbing kita menjalani hidup 
ini sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, dan memelihara 
kita agar tetap berada di jalan-Nya yang benar. Amiin. 
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LAILATUL-QADR  
 
Firman Allah SWT didalam Al-Qur’an Surat Al-Qadr, Ayat 1~5 

:†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… ΣΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ℑ Ψ◊ς∏∼ς√ Ξ⁄ŸΤΩ⊆<√≅… (1) :†Ω∨Ω ð∠ΗΤΩ⁄�ςΚ… †Ω∨ Σ◊ς∏∼ς√ Ξ⁄ŸΤΩ⊆<√≅… (2) Σ◊ς∏∼ς√ Ξ⁄ŸΤΩ⊆<√≅… β⁄κΤΩā ⌠⇑ΘΨ∨ 
γ∪<√ςΚ… ω≤Ω→ (3)  ΣΠς∞Ω⇒ΩΤ� Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… Σ—ΘΣ≤√≅…Ω †Ω∼Ψ⊇ Ξ⇐<′ΞΜ†ΞΤŠ ¬ΞΘΨΤŠΩ⁄ ⇑ΨΘ∨ ΘΞΡ ω≤∨Κς… (4)  }ψΗΤΤς∏Ω♠ ƒγ∑ υΠς�Ωš 

Ξ⊗Τς∏π≠Ω∨ Ξ≤•Ω⊃<√≅…  

Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Qur’an ini) didalam Malam 
Kekuasaan (Lailatul Qadr), dan tahukah kamu apakah Malam Kekuasaan 
itu? Malam Kekuasaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam 
itu, turun para malaikat bersama Jibril atas izin Tuhan mereka, untuk 
mengatur semua urusan. Damai dan Sejahtera memenuhi malam itu 
hingga waktu terbitnya fajar. 

Menurut Surat Al-Qadr ini, Allah SWT menurunkan Al-Qur’an di 
Malam Kekuasaan. Bagaimanapun, kita ketahui bahwa Al-Qur’an 
diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurun waktu 22 hingga 
23 tahun, bagian demi bagian. Jelaslah timbul pertanyaan, apakah yang 
dimaksudkan Allah SWT dengan memberitahukan bahwa Al-Qur’an telah 
diturunkan pada suatu malam yang disebut dengan Lailatul-Qadr (Malam 
Kekuasaan)? 

Sesungguhnya, maksud dari ayat ini adalah bahwa Al-Qur’an 
dipindahkan dari tempat penyimpanan yang paling aman yang berada 
dalam penjagaan langsung dari Allah SWT, yang disebut Lauhul-Mahfudz, 
ke alam raya ini di Malam Kekuasaan. Berarti pula bahwa, turunnya wahyu 
pertama kepada Nabi Muhammad SAW di goa Hira’ adalah pada waktu 
Lailatul-Qadr. Menarik sekali untuk mencermati bahwa Surat Al-Qadr ini 
terletak setelah Surat Al-Alaq. Hal ini mempertegas bahwa benar wahyu 
yang pertama kali turun terjadi pada waktu Lailatul-Qadr. 

Apakah arti kata ‘Qadr’? Secara bahasa Qadr mempunyai arti 
sesuatu yang bernilai tinggi, amat sangat berharga, juga berarti 
kekuasaan, kewenangan. Lalu, mengapa malam itu disebut Malam 
Kekuasaan? Karena turunnya Al-Qur’an yang suci di malam ini telah 
mengubahnya menjadi malam yang tak terhingga nilainya, malam yang 
dipenuhi dengan Kekuasaan-Nya. 

Lebih jauh lagi bisa dikatakan bahwa, seseorang yang tidak berarti 
berubah menjadi sangat berarti dan penuh kesadaran kepada Tuhan 
dengan beribadah di malam Qadr ini. 

Arti Qadr yang ke-dua adalah takdir. Walaupun Allah SWT telah 
membuat ketetapan awal atas segala sesuatu jauh sebelum kita dilahirkan, 
namun keputusan-keputusan di tahun ini diserahkan kepada para malaikat 
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untuk dilaksanakan di malam ini. Menurut para ulama, ayat-ayat yang 
mengawali Surat Ad-Dukhan pun merujuk pada malam ini juga, dan 
memperkuat dukungan atas pernyataan di atas. 

Allah SWT berfirman didalam Surat Ad-Dukhan Ayat 1~ 4 

;¬š (1) γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ|<√≅…Ω Ξ⇐κΨ‰Σ∧<√≅… (2) :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… ΣΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ℑ ξ◊Τς∏∼ς√ ]&◊Ω{Ω≤ΗΤΩΤ‰ΣΘ∨ †Πς⇓ΞΜ… †ΘΩ⇒Ρ Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨ (3)  †Ω∼Ψ⊇ 

〉⊄Ω≤πΤ⊃ΤΣÿ ΘΣΡ ∴≤Τ∨Κς… ]ψ∼Ψ∇Ωš  

Ha Miim, Demi Kitab (Al-Qur’an) yang menjelaskan, Sesungguhnya, 
Kami menurunkannya pada malam yang pernuh berkah, dan 
sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu 
diputuskan setiap urusan yang penuh hikmah (yang berkaitan dengan 
kehidupan; kematian, kelahiran, dsb) 

Sedikit sekali ulama yang mengaitkan ayat-ayat Surat Ad-Dukhan di 
atas dengan bulan Sya’ban. Mereka ini mengatakan bahwa keputusan-
keputusan perihal kehidupan ditetapkan oleh Allah SWT pada bulan 
Sya’ban kemudian diberikan kepada para malaikat untuk dilaksanakan 
pada waktu Lailatul-Qadr. Hanya Allah SWT sajalah Yang Maha 
Mengetahui. 

Selanjutnya, Allah SWT berfirman bahwa Lailatul-Qadr lebih baik 
dibandingkan dengan seribu bulan. Apakah pengertiannya? Adalah pada 
waktu itu, orang Arab menganggap angka seribu adalah bilangan yang 
sangat besar. Maka, maksud Allah SWT adalah, beribadah pada malam ini 
jauh lebih baik nilainya dibandingkan dengan sejumlah besar malam-
malam yang lain. 

Seribu bulan sama dengan delapan puluh tiga tahun empat bulan. 
Orang Arab merasa bahwa dengan umur mencapai delapan-puluhan 
tahun, seseorang menjadi semakin shaleh dan ta’at dengan beribadah 
selama hidupnya. Namun, dengan khusyu’ beibadah di malam Qadr ini 
masih jauh lebih baik nilainya dibandingkan dengan beribadah kepada 
Allah SWT terus-menerus berserah-diri selama lebih dari delapan puluh 
tahun. 

Lebih lanjut, Ibnu Abi Hatim Meriwayatkan dari Mujahid bahwa 
Rasulullah SAW memberikan perumpamaan kepada para sahabat beliau 
dengan seorang pemuka Bani Israil yang terus-menerus beribadah selama 
delapan-puluh tahun tanpa terputus. Demikian juga, Ibnu Jarir 
meriwayatkan dari Mujahid bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda 
bahwa, dahulu seorang pemuka Bani Israil terbiasa beribadah sepanjang 
malam, dan berperang di jalan Allah SWT di siang harinya. Orang ini 
melakukan selama delapan-puluh tahun tanpa henti. Allah SWT 
menyatakan kepada para pengikut Nabi SAW bahwa beribadah didalam 
Malam Kekuasaan adalah lebih utama daripada ibadahnya orang Yahudi 
selama delapan-puluh tahun tanpa henti tersebut. Maka, Lailatul-Qadr 
adalah ciri-ciri tersendiri dari Umat Nabi Muhammad SAW, dan merupakan 
hadiah khusus dari Allah SWT bagi Nabi Muhammad SAW dan para 
pengikutnya. 
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Hal ini menunjukkan betapa besar cinta Allah SWT kepada Nabi 
Muhammad SAW dan para pengikut beliau. Walaupun para pengikut nabi-
nabi terdahulu telah menjalankan kewajiban berpuasa yang telah 
diwajibkan kepada mereka, namun hanyalah Umat Nabi Muhammad SAW 
saja yang dianugerahi pengecualian istimewa dengan mendapatkan satu 
malam didalam satu bulan puasa yang suci, yaitu Lailatul-Qadr; Malam 
Kekuasaan. 

Selama berlangsungnya malam ini, Jibril dan para malaikat yang 
ditempatkan di “Sidratul-Muntaha”, turun ke bumi dan mengajukan satu 
permohonan khusus kepada Allah SWT untuk orang-orang yang mereka 
(para malaikat) saksikan tengah khusyu’ mengingat Allah SWT dengan 
duduk maupun berdiri. Malam Kekuasaan ini adalah malam yang penuh 
kedamaian dan kesejahteraan, dan keadaan ini berlangsung hingga terbit 
fajar. Beberapa orang bisa saja mendapat pengalaman luar biasa di 
malam itu. Mereka yang tidak melihat hadirnya peristiwa luar-biasa itupun 
mendapatkan keuntungan dari malam yang penuh berkah ini. 

Kapankah malam ini berlangsung? Allah SWT berfirman didalam Al-
Qur’an, Surat Al-Baqarah Ayat 185 

Σ≤Ω→ Ω⇐†φΤ∝Ω∨Ω⁄ ϖΨϒΠς√≅… ΩΞ∞⇓ΚΡ… Ψ∼Ψ⊇ Σ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅…  

Bulan Ramadhan, dimana dibulan itu diturunkan Al-Qur’an.... 
Dan juga didalam Surat Al-Qadr Ayat 1 Allah berfirman, 

:†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… ΣΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ℑ Ψ◊ς∏∼ς√ Ξ⁄ŸΤΩ⊆<√≅…  

Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Qur’an ini) didalam Malam 
Kekuasaan. 

Jadi, Malam Kekuasaan itu terjadi pada suatu malam diantara hari-
hari bulan suci Ramadhan. Banyak sekali sabda Nabi Muhammad SAW 
yang mengemukakan perihal Lailatul-Qadr. Sebagaimana disebutkan 
dalam kitab Shahih Bukhari, Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah 
Muhammad SAW bersabda, “Carilah malam itu diantara sepuluh hari 
terakhir bulan Ramadhan.” 

Disebutkan juga didalam kitab Shahih Muslim, diriwayatkan oleh 
Ibnu Umar RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Carilah malam itu 
didalam malam-malam berbilangan ganjil dari sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan.” Banyak orang yang meyakini bahwa itu terjadi di malam ke-27 
bulan Ramadhan. Dengan tidak ditetapkan waktunya secara tepat, maka 
kita justru bisa mendapatkan tambahan ganjaran dari Allah SWT karena 
mencarinya dan dengan sendirinya larut dalam suasana mengingat Allah 
SWT. Sebenarnya ini adalah kasih-sayang Allah SWT kepada kita. 

Adakalanya kita bertanya-tanya, mengapa Allah SWT menurunkan 
Al-Qur’an diwaktu malam dan bukannya di siang hari. Hanyalah Allah yang 
mengetahui secara pasti. Kita bisa saja mengatakan bahwa malam adalah 
waktu yang tenang, damai, dan lebih mudah untuk berkonsentrasi, 
sehingga kita lebih khusyu’ dalam memusatkan hati dan fikiran kita. Allah 
SWT berfiman didalam Surat Al-Muzammil Ayat 6, 
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ΘΩ⇐ΜΞ… Ω◊ΩΛΨ→†ΩΤ⇓ ΞΤΤ∼Πς√≅… ƒΨ∑ ϑ〉ŸΤΤΩ→Κς… †_ΛΤΤπ≡Ω Σ⋅Ω<∈Κς…Ω „∼Ψ∈  

Sesungguhnya (beribadah) diwaktu malam itu berkesan lebih 
khusyu’ dan kata-kata terucap dengan lebih lurus. 

Dengan kata lain, kalimat tertangkap lebih jelas dan mengena, dan 
kesan ibadahnya lebih lama bertahan. 

Kitapun mengetahui bahwa, menurut perguruan-perguruan filsafat, 
malam hari berarti kegelapan, kehampaan, kekosongan dan ketiadaan. 
Ketika fajar menyingsing, cahaya yang hadir membuat semuanya nampak 
amat jelas. Ketika Al-Qur’an diturunkan, kala itu kehidupan kemanusiaan 
berada dalam kegelapan total. Al-Qur’an mengubah dari kegelapan 
kedalam cahaya. Petunjuk yang begitu jelas dari Al-Qur’an membedakan 
secara tegas yang benar dengan yang salah, mana yang haq mana yang 
bathil. Disebutkan pula didalam Surat Al-Baqarah Ayat 185, Allah SWT 
berfirman. 

Ξ♣†ΥφΤΤΤΤ⇒∏ΠΨ√_ŸΤΣ∑ ξŒΗΤΩΤ⇒ΤΞΘ∼ΩΤŠΩ Ω⇑ΨΘ∨ υΩŸΣ<√≅… &Ξ⇐†ΩΤ∈⌠≤ΤΣ⊃<√≅…Ω  

... diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia, dan 
keterangan yang memperjelas, dan sebagai furqan (pembeda antara yang 
benar dengan yang salah) ... 

Ingatlah bahwa petunjuk ini tidak hanya untuk orang Arab, bukan 
pula hanya untuk orang-orang mukmin, tetapi lebih ditujukan kepada 
seluruh manusia. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan Allah SWT 
didalam Al-Qur’an, bahwa Allah SWT menurunkan Al-Qur’an kepada 
hamba-Nya yang ta’at dan dicintai-Nya. Al-Qur’an adalah petunjuk yang 
terang dan mengeluarkan manusia dari kegelapan dan dibawa kedalam 
cahaya. Betapa Allah SWT sungguh amat besar Kasih dan Sayang-Nya 
kepada manusia. 

Perhatikanlah sekali lagi bahwa perbuatan baik yang paling disukai 
Allah SWT untuk dilakukan terhadap manusia adalah, memberikan 
petunjuk-Nya. Karena jelas sekali tanpa petunjuk (dari Allah SWT) ini, 
kemanusiaan dari sosok manusia itu akan sirna untuk selama-lamanya 
ditelan kegelapan abadi. 

Terakhir, perhatikanlah hadits berikut sebagai penutup kajian ini. 
Aisyah RA bertanya kepada Nabi Muhammad SAW,”Lalu, apakah yang 
sebaiknya aku lakukan jika aku menemui Lailatul-Qadr ini? Nabi SAW 
bersabda, “Panjatkanlah doa ini: 

 اللهم إِنك عفُو تحب العفْو فَاعف عنا
Yai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka 

mengampuni, maka ampunilah juga kami.” 
Saya berdo’a semoga Allah SWT menerima usaha yang saya 

lakukan ini dengan merendahkan diri kepada-Nya, dan semoga Allah SWT 
memberikan ampunan-Nya kepada diri saya, juga kepada para pembaca, 
penyimak tulisan saya yang ringkas ini. Amiin. 
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MASYARAKAT MUSLIM MADINAH 
 
 
Umat Islam yang bertempat tinggal di Madinah pada masa Nabi 

Muhammad SAW dapat dikelompokkan menjadi dua kaum, yakni kaum 
Muhajirin (mereka yang berhijrah dari Makkah) dan kaum Anshar 
(penduduk asli Madinah). Ciri-ciri dari kedua kaum ini dijelaskan didalam 
Surat Al-Hasyr. Allah SWT berfirman perihal kaum Muhajirin didalam Surat 
Al-Hasyr Ayat 8 

Ψ∫:…Ω≤Ω⊆Σ⊃<∏Ψ√ Ω⇑ÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ–Ξ≤ΤāΡΚ… ⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΤΩΤÿΨ� ψΞΨ√.Ω∨ςΚ…Ω Ω⇐ΤΣ⊕ΩΤ�‰ΩΤÿ „π∝ΩΤ⊇ Ω⇑ΨΠ∨ ϑðΨ/≅… 
†_Τ⇓.Ωπ∂Ψ⁄Ω Ω⇐Σ≤Σ±⇒ΩΤÿΩ ϑðΩ/≅… ,Ι&Σς√Σ♠Ω⁄Ω ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Σ¬Σ∑ Ω⇐ΣΤ∈ΨŸΗΤΥφΤ±√≅…  

(Dan ada juga bagian dari harta ini) untuk para fakir dari golongan 
Muhajirin yang terusir dari kampung halaman dan harta-benda mereka, 
demi mencari karunia Allah serta Ridha-Nya, dan demi menolong (agama) 
Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar 
(perkataannya). 

Kaum Muhajirin ini telah mengalami siksaan yang tiada henti-
hentinya dari orang-orang kafir Makkah, sehingga tak tertahankan lagi 
untuk terus menetap di sana. Keadaan inilah yang memaksa mereka untuk 
berhijrah ke Madinah. Orang-orang kafir Makkah menguasai tempat tinggal 
dan harta benda yang mereka tinggalkan. Maka dari itu Allah SWT 
menyebut mereka didalam Al-Qur’an sebagai Fakir, atau dengan kata lain 
amat sangat miskin. Seringkali, sebagian besar dari mereka tidak memiliki 
apapun untuk sekedar makan sehingga biasanya mereka mengikatkan 
batu-batu untuk menekan perut, menahankan lapar. Banyak pula yang 
diantara mereka yang menggali tanah, membuat liang untuk duduk 
melindungi diri mereka sendiri dari terpaan udara dingin. 

Ciri-ciri ke-dua dari para Muhajirin ini adalah alasan yang melatar-
belakangi kepergian mereka meninggalkan kampung-halaman mereka. 
Mereka berhijrah bukan demi keuntungan duniawi berupa apapun. Dapat 
dipastikan bahwa mereka melakukannya demi mencari ridha Allah SWT 
dalam kehidupan di dunia ini, dan untuk mencari karunia-Nya di Hari 
Pembalasan kelak. 

Ciri-ciri yang ke-tiga, mereka berhijrah untuk menolong Allah SWT 
dan Rasulullah SAW. Maksud dari menolong Allah SWT disini adalah 
menolong dalam hal mendakwahkan Al-Islam. Mereka telah memberikan 
pengorbanan yang luar biasa demi mencapai dua macam tujuan di atas. 

Ciri-ciri ke-empat dari para Muhajirin ini adalah, mereka itu benar 
dalam kata dan perbuatan. Mereka berdiri tegak diatas ikrar yang mereka 
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ucapkan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW (mengucapkan dua 
kalimat syahadat) di awal mula mereka masuk Islam. Allah SWT 
menegaskan didalam firman-Nya diatas, bahwa para Muhajirin itu 
seluruhnya adalah benar (shiddiq). Maka, mengatakan sesuatu keburukan 
perihal mereka adalah bertentangan dengan pernyataan Allah SWT 
tersebut di atas. 

Pada ayat berikutnya; Surat Al-Hasyr Ayat 9; Allah SWT 
menjelaskan ciri-ciri kaum Anshar, 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Σ∫ΘΩΩ‰ΩΤ� Ω⁄…ΠςŸ√≅… Ω⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΜΞ≅…Ω ⇑Ψ∨ ψΞΨ∏‰ΩΤ∈ Ω⇐ΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ ⌠⇑Ω∨ Ω≤Ω–†Ω∑ ⌠¬Ξ∼ς√ΞΜ… ‚Ω�Ω Ω⇐ΣŸµµΨΩ– ℑ 
⌠¬Ψ∑Ψ⁄ΣŸΣ″ ⊥◊φΤΤ–†Ωš :†ΘΩ∧ΨΘ∨ Ν…Σ�ΡΚ… φΣ≤ΨΤ’ΣΤÿΩ υϖς∏Ω∅ ⌠¬ΞΨ♥ΣΤ⊃⇓Κς… ⌠ς√Ω Ω⇐†ς ⌠¬ΞΨŠ &β◊φΤ″†ð±ΩΤā ⇑Ω∨Ω Ω⊄ΣΤÿ 

ΘΩ Σ̃→ −ΨΨ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ Σ¬Σ∑ φΣ™Ψ∏πΤ⊃Σ∧<√≅…  

Dan mereka yang sebelum itu telah bertempat tinggal di Madinah 
dan telah beriman (kaum Anshar), mencintai para Muhajirin, tidak ada 
kecemburuan didalam dada mereka atas apa-apa yang telah mereka 
berikan (kepada para Muhajirin) dan mereka itu lebih mengutamakan (para 
Muhajirin) diatas kepentingan mereka sendiri, walaupun sebenarnya 
mereka juga membutuhkan apa-apa yang telah diberikan itu. Dan 
barangsiapa yang terpelihara dari kekikirannya sendiri, mereka itulah 
orang-orang yang beruntung. 

Penting untuk digaris-bawahi, bahwa Imam Malik menganggap kota 
Madinah adalah kota yang paling diberkati oleh Allah SWT dan merupakan 
kota yang amat berbeda dengan kota-kota lain di dunia ini. Sebab, kota ini 
telah tertaklukkan oleh Iman. Adapun kota-kota lain, termasuk Makkah, 
tertaklukkan melalui pertempuran dalam arti yang sebenarnya. Maka, Allah 
SWT menyatakan bahwa ciri-ciri pertama dari kaum Anshar adalah, 
mereka dibesarkan di kota yang dimuliakan, karena dipersiapkan sebagai 
tempat bernaung bagi Rasulullah SAW dan para pengikutnya. 

Cir-ciri yang ke-dua, kaum Anshar tidak memandang para Muhajirin 
yang tak berdaya itu sebagai aral atas diri mereka. Mereka menerima para 
Muhajirin dengan tangan terbuka dan mencintai mereka secara tulus. 
Karena cinta inilah, kaum Anshar rela berbagi rata seluruh kepemilikan 
mereka dengan kaum Muhajirin, bahkan sampai pada perlengkapan 
rumah-tangga pun mereka bagikan. Lebih dari itu, orang-orang Anshar 
yang beristri lebih dari satu, secara sukarela segera menceraikan satu 
diantaranya agar dapat dinikahi oleh para muhajirin. Dalam menjalankan 
hal ini, orang Anshar memperkenalkan saudaranya dari Muhajirin kepada 
istri-istrinya, kemudian ia menyuruh saudaranya muhajirin itu untuk 
memilih yang mana yang paling menarik hatinya. Kebetulan, pada waktu 
itu kewajiban mengenakan jilbab belum diwahyukan. 

Ciri-ciri yang ke-tiga dari kaum Anshar adalah, mereka menerima 
dengan sepenuh-hati apapun yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada 
kaum Muhajirin. Sebagai contoh, ketika kaum Muslim berhasil mengambil 
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alih kendali atas harta kekayaan dari Banu Nadhir dan Banu Qainuqa’ 
tanpa menempuh jalan pertempuran, harta benda itu harus dibagikan oleh 
Rasulullah SAW kepada lima kategori penerima Fa’i sebagaimana tersebut 
didalam Al-Qur’an. Maka beliau meminta Tsabit bin Qaish RA untuk 
mengumpulkan kaum Anshar. Beliau kemudian berkhutbah di hadapan 
mereka dan memuji perilaku keteladanan mereka terhadap para Muhajirin. 
Selanjutnya, Nabi SAW menawarkan dua pilihan berkaitan dengan 
pembagian kepemilikan harta kekayaan yang baru saja diperoleh itu, “Jika 
kubagikan perolehan ini kepada semua orang Anshar dan Muhajirin, maka 
para Muhajirin masih akan terus tinggal di rumah para Anshar. Pilihan 
lainnya, kubagikan perolehan ini hanya kepada para Muhajirin dan dengan 
demikian mereka bisa meninggalkan rumah para Anshar dan memulai 
hidup mandiri.” Pemimpin kaum Anshar, Sa’ad bin ‘Ibada dan Sa’ad bin 
Ma’az menanggapi, “Silahkan, bagikanlah diantara kaum Muhajirin saja, 
dan hendaklah merekapun tetap tinggal di rumah kami.” Allah SWT 
menyukai tanggapan para Anshar ini dan mewahyukan ayat yang 
menyatakan bahwa kaum Anshar sama sekali tidak merasa keberatan 
didalam hati mereka perihal pembagian harta kekayaan yang bernilai 
tinggi. Kaum Anshar berbuat demikian bagaikan mereka sama sekali tidak 
membutuhkan harta itu. 

Begitulah, pembagian pun dilakukan diantara kaum Muhajirin saja 
oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, dua orang Anshar yang sangat 
membutuhkan, yakni Sahal bin Hanif RA dan Abu Dujana RA juga 
memperoleh bagian. 

Ciri-ciri ke-empat dari kaum Anshar adalah, mereka lebih cenderung 
mencukupi kebutuhan kaum Muhajirin, walaupun mereka juga mempunyai 
kebutuhan yang sama. 

Qurthubi telah menguraikan beberapa situasi yang menyangkut 
hubungan Muhajirin dan Anshar. Beberapa diantaranya disajikan disini 
karena sangat penting untuk pencerahan seluruh umat manusia. 

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa, suatu kali seseorang datang 
kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, “Saya teramat sangat lapar 
dan sudah tak tertahankan lagi.” Maka Rasulullah bertanya kepada istri-
istri beliau adakah makanan di rumah. Mereka menjawab bahwa tidak ada 
lagi makanan, hanya air saja yang tersedia. Maka, beliau bertanya kepada 
para sahabat, “Siapa yang akan menjamu saudara kita ini pada malam 
ini?” Seorang Anshar menawarkan diri. Ia membawa saudara yang 
kelaparan itu ke rumahnya dan menyuruh istrinya menyajikan makanan. 
Tetapi istrinya menjawab, “Makanan hanya pas-pasan untuk dibagikan 
pada anak-anak kita saja.” Orang Anshar itupun berkata kepada 
istrinya,”Baringkanlah anak-anak, agar mereka tertidur. Lalu, sajikankah 
makanan itu dan matikanlah lentera. Aku harus berpura-pura makan 
bersama tamu kita ini. Ia tidak akan mengetahuinya dalam gelap.” Maka 
tamu itupun makan, dan keesokan harinya kedua orang itu kembali 
menjumpai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memberi ucapan selamat 
kepada orang Anshar ini, beliau bersabda, “Allah SWT sangat menyukai 



  108 
 

keramah-tamahanmu tadi malam.” (Tirmidzi) 
Abdullah bin Umar RA meriwayatkan, seseorang mengirimkan 

bingkisan daging domba kepada seorang saudaranya sesama Muslim. 
Orang yang dihadiahi ini menghadiahkan bingkisan itu kepada seorang 
Muslim yang lain, karena ia berpendapat bahwa yang diberinya itu lebih 
membutuhkan daripada dirinya sendiri. Orang yang ke-tiga ini memberikan 
bingkisan itu kepada orang ke-empat yang dipandang jauh lebih 
membutuhkan daripada dirinya sendiri. Bingkisan itu telah berpindah-
pindah melalui tujuh tangan sampai kembali kepada orang yang semula 
menghadiahkan daging domba ini. Hadits ini disebutkan oleh Qusyari. 
Riwayat serupa juga diriwayatkan oleh Anas sebagaimana diterangkan 
oleh Tsa’labi. 

Aisyah RA meriwayatkan bahwa, seorang peminta-minta 
mendatangi rumahnya dan meminta sedekah. Pada waktu itu hanya ada 
sepotong roti di rumahnya. Aisyah RA menyuruh pembantunya untuk 
memberikan roti satu-satunya itu kepada sang pengemis, pembantunya 
pun bertanya keheranan bagaimana Aisyah RA petang nanti berbuka 
puasa. Namun Aisyah RA tetap mendesak agar roti itu diberikan. Saat 
berbuka puasa tiba, seseorang mengirimkan hadiah daging domba 
panggang kepada Aisyah RA, maka diundanglah pembantunya untuk ikut 
serta makan malam bersamanya. 

Nasa’i mengisahkan bahwa sekali waktu Abdullah bin Umar RA 
jatuh sakit, ia ingin sekali makan beberapa butir buah anggur. Maka 
dibelilah buah anggur dan dibawakan kepadanya. Kebetulan sekali, datang 
seorang meminta-minta, Ibnu Umar RA pun memberikan anggur itu. Salah 
seorang yang menjenguk Ibnu Umar mengikuti kemana perginya pengemis 
itu, dibelinya lagi anggur itu dari si pengemis dan diberikannya lagi kepada 
Ibnu Umar RA. Pengemis itu hendak kembali lagi kepada Ibnu Umar RA 
untuk meminta-minta, tetapi orang-orang melarangnya untuk kembali lagi. 
Kebetulan Ibnu Umar RA mengira bahwa buah anggur yang dikirimkan 
kepadanya dibeli di pasar, kalau saja tidak berpikir demikian maka pastilah 
ia gagal menikmati buah anggur itu untuk ketiga-kalinya. 

Ibnu Mubarak menulis dalam Masnadnya bahwa, suatu ketika 
Khalifah Umar RA mengutus pembantunya mengirim hadiah uang empat 
ratus dinar kepada Abu Ubaidah bin Jarah. Umar RA menugaskan 
pembantunya untuk mengamati bagaimana uang itu dibelanjakan. Sang 
pembantu melaporkan bahwa Abu Ubaidah membagi-bagikan uang itu 
kepada orang-orang yang membutuhkan. 

Khalifah Umar RA juga mengirimkan uang dengan jumlah yang 
sama kepada Muaz bin Jabal RA melalui pembantu beliau, dan 
memerintahnya agar mengamati bagaimana uang itu dibelanjakan. 
Pembantu itu melaporkan kepada Umar RA bahwa Muaz juga membagi-
bagikan uang itu untuk mereka yang membutuhkan. Ketika tersisa dua 
dinar, istri Muaz berkata, “Akupun orang miskin, maka akupun juga pantas 
mendapat bagian.” Muaz pun memberikan sisa uang itu kepada istrinya. 
Khalifah Umar berkata kepada pembantunya, “Mereka semuanya 
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bersaudara dan serupa pula sifat-sifatnya.” 
Hudzaifah ‘Adawi RA meriwayatkan, “Aku berangkat untuk mencari 

Jasad sepupuku sewaktu perang Yarmuk. Aku memiliki air yang 
kupersiapkan untuk mereka yang masih terdapat tanda-tanda hidup. 
Kutemukan sepupuku dalam keadaan hampir mati. Aku tawarkan 
kepadanya air yang kubawa. Ia mendengar rintihan saudara Muslim yang 
lain yang berjarak dekat dengannya. Sepupuku menolak untuk minum air 
itu dan mendesakku agar air itu diberikan kepada sesamanya yang juga 
cedera. Begitu aku sampai didekat orang kedua, iapun mendengar rintihan 
saudara Muslim yang lain lagi. Orang kedua ini mengambil air itu untuk 
diberikan kepada orang yang ke-tiga. Dengan cara demikian aku telah 
mendatangi tujuh orang yang berlainan yang sama-sama cedera. Masing-
masing dari mereka cenderung memperhatikan kebutuhan saudaranya 
daripada dirinya sendiri. Ketika aku sampai pada orang ke-tujuh, ia baru 
saja menghembuskan nafas terakhirnya. Bersegera aku kembali kepada 
sepupuku, iapun telah menjumpai maut.” 

Allah SWT menggolongkan Umat Nabi Muhammad SAW dalam tiga 
kelompok; Muhajirin, Anshar, dan selebihnya yang bukan dari Muhajirin 
ataupun Anshar. Allah menggambarkan banyak sekali keutamaan 
Muhajirin dan Anshar didalam Al-Qur’an. Namun, Allah SWT hanya 
menguraikan satu keutamaan yang perlu digaris-bawahi mengenai umat 
yang selebihnya. Kelompok ke-tiga ini haruslah secara tulus menghargai 
para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu bukan saja 
menonjol dari segi kemurnian Iman mereka, tetapi juga melalui mereka 
itulah Iman ini sampai kepada kita. Dengan demikian, Kelompok ke-tiga ini 
hendaklah mendo’akan para sahabat Rasulullah SAW, dan jangan 
memendam aneka perasaan tidak nyaman dalam hal apapun didalam hati 
terhadap para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Do’a yang sangat 
indah itu diajarkan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Hasyr Ayat 10. 

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω Σ∫:†Ω– =⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑ΨŸ⊕ΩΤŠ φΡ√Σ⊆ΩΤÿ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ⌠≤ΤΨ⊃<∅≅… †φΤΤΤ⇒ς√ †Ω⇒ΨΤ⇓ΩΗΤā‚ΜΞγ�Ω φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… 

†ΩΤ⇓Σ⊆Ω‰Ω♠ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅†ΨŠ ‚Ω�Ω Ω⊕ðµ– ℑ †Ω⇒ΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ ⊥ν„Ψ∅ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ :†Ω⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ð∠Πς⇓ΜΞ… χ∩Σ∫Ω⁄ ε¬∼ΨšΘΩ⁄  

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdo’a, “Wahai 
Tuhan kami! Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih 
dahulu beriman daripada kami, dan janganlah Engkau biarkan didalam hati 
kami kedengkian terhadap orang-orang beriman, wahai Tuhan kami, 
sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” 

Mus’ab bin Sa’id meriwayatkan bahwasanya kita hanya bisa 
termasuk dalam kelompok yang ke-tiga ini dengan cara mengamalkan 
keutamaan yang telah dinyatakan di atas. 

Dari ayat di atas, Qurthubi menyimpulkan bahwa, adalah wajib bagi 
kita untuk memiliki rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada para 
sahabat Rasulullah SAW. Imam Malik berkata, “Seorang Muslim tidak akan 
mendapat bagian dari apapun yang diperoleh jika ia tidak memiliki timbal 
balik berupa rasa hormat kepada Sahabat Rasulullah SAW. 
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Abdullah bin Abbas berkata, “Allah SWT telah memerintahkan umat Islam 
untuk mendo’akan para sahabat Nabi Muhammad SAW meskipun Allah 
mengetahui bahwa diantara para sahabat itu berbeda pendapat satu sama 
lain, bahkan ada yang bertikai satu sama lain.” Jadi, kita harus tetap 
menanamkan perasaan baik terhadap seluruh Sahabat Rasulullah 
Muhammad SAW. 

Aisyah RA meriwayatkan, “Aku mendengar dari Rasulullah 
Muhammad SAW bahwa umatnya tidak akan mengalami kehancuran jika 
mereka tidak mengecam umat yang terlebih dahulu ada daripada mereka.” 

Abdullah bin Umar RA meriwayatkan, “Bilamana kamu bertemu 
dengan seseorang yang mengecam para sahabat Nabi Muhammad SAW, 
hendaknya katakan saja dengan ringan, “Semoga Allah SWT menimpakan 
kecaman-Nya kepada yang terburuk diantara kalian.” Dengan cara ini, 
Allah SWT sendiri yang akan memutuskan balasan yang layak bagi si 
pengecam itu. 

‘Awwam bin Jusyab RA berkata, “Aku dapati kaum muslimin pada 
masa dahulu (salafus shalih) saling mengingatkan terhadap yang lain 
perihal keutamaan-keutamaan para Sahabat yang sangat penting untuk 
dikenang agar dapat meningkatkan kecintaan kita kepada mereka. Mereka 
(umat muslim generasi dahulu/salafus shalih) itu menghidarkan diri dari 
menyebutkan perbedaan pendapat dan perselisihan diantara para 
Sahabat, sehingga para musuh Islam tidak menjadi terlalu berani mencela 
para Sahabat Rasulullah SAW.” 

Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk 
menghargai dan menghormati keutamaan para Sahabat Rasulullah SAW, 
sehingga kita bisa dimasukkan Allah SWT kedalam kelompok yang ke-tiga 
dari Umat Muhammad Rasulullah SAW, dan memperoleh keberhasilan 
didalam kehidupan yang sekarang maupun di kehidupan mendatang. 
Amiin. 

 

 
UJIAN NABI IBRAHIM AS 

 
Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah Ayat 124, 

Ψ′ΜΞ…Ω υϖς∏ΩΤ�ΤŠ≅… ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… ΙΣΘΣΤŠΩ⁄ ξŒΗΤΩ∧Ψ∏ς∇ΨŠ ∃ΘΩ⇑ΣΘΩ∧ΩΤ�ςΚ†ΩΤ⊇ Ω†ΩΤ∈ ΨΠΤ⇓ΜΞ… ð∠Ρ∏Ψ∅†Ω– Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ ∃†_Τ∨†Ω∨ΞΜ… Ω†ΩΤ∈ 

⇑Ψ∨Ω ∃Ψ�ΘΩΤÿΞΘ⁄Σ′ Ω†ΩΤ∈ ‚Ω� Σ†Ω⇒ΩΤÿ ΨŸΩ∅ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤℵϑð≠√≅…  

Dan ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan kalimat-Nya, maka 
ia menunaikan ujian-ujian itu. Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku akan 
menjadikanmu imam (pemimpin) bagi manusia. Ibrahim bertanya, “Dan 
dari keturunanku juga?” Allah menjawab, “Janji-Ku ini tidak mengenai 
orang-orang yang dzalim". 

Bermacam-macam pertanyaan meliputi akal kita. Mengapa Allah 
SWT harus menguji setiap insan sedangkan Dia Maha Mengetahui? 
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Bagaimanakah bentuk ujian itu? Bagaimana hasil ujian terhadap Nabi 
Ibrahim AS? Adakah ganjarannya dan dalam bentuk apakah ganjarannya? 
Kita akan membahas semua pertanyaan ini satu demi satu. 

Maksud dari ujian-ujian ini bukanlah perihal lulus/tidak lulus ataupun 
tuntutan prasyarat memperoleh predikat yang lain.  Maksud yang 
sebenarnya ditunjukkan dengan penggunaan kata ‘Rabb’ didalam ayat 
diatas. Allah memilih kata ini sebagai kata ganti untuk penyebutan atas 
Dzat-Nya berikut seluruh sifat-Nya, demi menunjukkan bahwa maksud 
ujian ini adalah untuk memupuk kekuatan ruhaniah dan jasmaniah seorang 
hamba dan melatihnya mengahadapi tujuan-tujuan yang semakin 
bertambah tinggi.  

Seorang penyair Urdu bertutur, “Wahai Rajawali, janganlah gentar 
dengan kencangnya terpaan angin-haluan. Karena, itulah yang 
mengangkatmu semakin bertambah tinggi.” Begitulah, kesulitan-kesulitan 
merupakan latihan bagi seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
lebih tinggi kedudukannya. 

Kita ketahui dari ayat diatas, Allah SWT juga mengeluarkan 
pernyataan tetang hasil ujian terhadap Ibrahim AS, yaitu bahwa ujian itu 
telah ditunaikan oleh Ibrahim AS. Bahkan didalam Surat An-Najm Ayat 37 
Allah SWT memberikan rujukan secara lebih indah lagi perihal Ibrahim AS. 

ðψ∼Ψ∑.Ω≤ΤŠΞΜ…Ω ΨϒΠς√≅… υϖΠς⊇Ω  

Dan Lembaran-lembaran (shuhuf) Ibrahim yang selalu menyem- 
purnakan janji. 

Demikianlah maka dapat kita simpulkan bahwa Ibrahim AS telah 
berhasil menjalani ujian-ujiannya. Hasilnya, Allah berfirman kepadanya, 
“Aku akan menjadikanmu pemimpin umat manusia.” Atas amanat ini, Nabi 
Ibrahim AS bukan hanya bahagia, melainkan memikirkan juga bagaimana 
dengan generasi penerusnya mendatang. Perhatiannya ini mendapat 
jawaban dari Allah SWT bahwa sesungguhnya, kelak akan diangkat 
pemimpin-pemimpin umat manusia dari generasi penerus Ibrahim AS, 
tetapi bukan dari orang-orang yang jahat dan aniaya. Jadi, dari golongan 
ahli kitab yang mengada-adakan sekutu bagi Allah SWT tidak bisa menjadi 
pemimpin-pemimpin dikarenakan perbuatannya itu. 

Sekarang kita akan membahas beberapa ujian terhadap Nabi 
Ibrahim AS. Kita mulai dari ujian ketika beliau masih bersama-sama 
orangtua beliau dan masyarakatnya. Disaksikannya mereka menyembah 
patung-patung hasil karya tangan mereka sendiri. Nabi Ibrahim AS 
bebicara kepada berhala-berhala itu sebagaimana diterangkan didalam 
Surat Ash-Shaffat Ayat 91~98 

ς℘…Ω≤ΩΤ⊇ υϖς√ΞΜ… ⌠¬ΞΨ�ΩΨ√…ƒ∫ Ω†Ω⊆ΩΤ⊇ ‚ς�Κς… Ω⇐ΣΤ∏Σ{Κ<†ΩΤ� (91) †Ω∨ ψΡ∇ς√ ‚Ω� Ω⇐Σ⊆Ψ≠⇒ΩΤ� (92)  ς℘…Ω≤ΩΤ⊇ ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ 

†?ΤΩΤŠ⌠≤ΤΩ∂ Ξ⇐κΨ∧Ω∼Τ<√≅†ΨŠ (93)  ϖΝ…Ρ∏ΩΤπ‰∈ςΚ†ΩΤ⊇ Ψ∼Τς√ΜΞ… Ω⇐ΠΡ⊇Ξ∞ΩΤÿ (94)  Ω†ΩΤ∈ Ω⇐ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ�ςΚ… †Ω∨ Ω⇐Σ�Ψ™⇒ΤΩΤ� (95) ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ψΡ∇Ω⊆ς∏Ωā 
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†Ω∨Ω Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤ� (96) Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ Ν…Σ⇒ΤΤŠ≅… ΙΣς√ †_Τ⇒ΗΤΩΤ∼⇒ΤΣΤŠ ΣΣ⊆<√ςΚ†ΩΤ⊇ ℑ γψ∼Ψ™Ω•<√≅… (97)  Ν…Σ�…Ω⁄ςΚ†ΩΤ⊇ −ΨΨŠ …_Ÿ∼Τς 

Σ¬ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω•ΩΤ⊇ Ω⇐κΨ∏Ω⊃Τ♠ςΚΚς‚≅…  

Kemudian ia secara diam-diam menghampiri berhala-berhala 
mereka kemudian bertanya kepada berhala-berhala itu, “Apakah kamu 
tidak makan (sajian yang diberikan kepadamu)? Mengapa kamu tidak 
menjawab?” Kemudian ia menghampiri berhala-berhala itu sambil 
memukulnya kuat-kuat dengan tangan kanannya. Kemudian kaumnya 
bergegas mendatanginya. Ia berkata, “adakah kalian menyembah benda 
yang kalian pahat sendiri? Sedangkan Allah telah menciptakan kalian dan 
apa yang kalian perbuat itu!” Mereka menjawab,” Dirikan untuknya 
bangunan (api unggun), lalu lemparkan ia kedalam kobaran api itu.” 
Mereka hendak melakukan tipu daya kepadanya, Maka Kami jadikan 
mereka orang-orang yang hina. 

Nabi Ibrahim AS dengan tegar mengatakan, 

†ΩΤ⇒ΣΤ‰♥Ωš ϑðΣ/≅… Ω¬⊕Ψ⇓Ω Σ∼Ψ{Ω<√≅…  

“Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung.” 

Maka, Allah SWT memerintahkan kepada api yang berkobar itu 
menjadi benar-benar sejuk agar Ibrahim AS merasa nyaman. 

Sekarang marilah kita telusuri perjalanan Nabi Ibrahim AS yang 
harus pergi meninggalkan ayahnya dan masyarakatnya beserta apa-apa 
yang mereka sembah. Ia pergi ke Syria bersama istrinya. Peristiwa ini 
diabadikan oleh Allah SWT didalam Surat Ash-shaffat Ayat 99~100 

Ω†ΩΤ∈Ω ΨΠΤ⇓ΜΞ… }̂ Ψ∑…ς′ υς√ΞΜ… ΘΨΤŠΩ⁄ Ξ⇑ÿΨŸΩ∼ΤΩ♠ (99)  ϑγ‡Ω⁄ π̂ Ω∑ Ψ√ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅…  

Dan Ibrahim berkata, “Sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku 
yang pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Wahai Tuhanku! 
anugerahilah aku (anak/keturunan) dari golongan para shalihin. 

Dari ayat di atas, para ulama berpendapat bahwa menikah dan 
berusaha untuk mendapatkan keturunan yang shalih merupakan Sunnah 
dari para Nabi, supaya mereka dapat mengemban tugas yang 
diamanatkan Allah SWT. Salah satu contoh lain mengenai hal ini adalah 
Nabi Zakaria AS yang berdo’a sebagaimana difirmankan Allah SWT 
didalam Surat Ali ‘Imran Ayat 38 

ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑ †Ω∅Ω� †ΘΩΤÿΞ≤Ω{Ωƒ ∃ΙΣΘΩΤŠΩ⁄ Ω†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ π̂ Ω∑ Ψ√ ⇑Ψ∨ ð∠⇓ΣŸΠς√ _◊ΘΩΤΤÿΘΞ⁄Ρ′ [∃◊Ω‰ΤΤΘΨ∼ς≡ ð∠Πς⇓ΜΞ… Σ⊗∼Ψ∧Ω♠ Ψ∫:†φΤΤΤ∅ΠΡŸ<√≅…  

Kala itu Zakaria berdo’a memohon kepada Tuhannya, “Wahai 
Tuhanku! Anugerahilah aku anak yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya 
Engkau Maha Mendengar do’a”. 

Oleh karena itu, kita harus berdo’a, memohon kepada Allah SWT, 
agar kita dianugerahi-Nya anak-anak yang ta’at dan shalih. 

Allah SWT telah mengabulkan do’a Nabi Ibrahim AS, ia dianugerahi 
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seorang putra yang di kemudian hari menunjukkan kesabaran dan 
ketegaran yang luar biasa. Hajjar, istri Nabi Ibrahim AS, melahirkan Ismail 
AS. 

Allah SWT memerintahkan Malaikat Jibril untuk membawa Ibrahim 
AS beserta istri dan putra mereka yang katika itu masih bayi ke suatu 
tempat yang kini kita kenal sebagai kota Makkah. Setiba mereka di 
Makkah, Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk segera kembali ke Syria. 
Jiwa kepatuhan kepada kehendak Allah SWT yang begitu tinggi dalam diri 
Ibrahim AS membuatnya bergegas meninggalkah Makkah menuju Syria. 
Istri beliau bertanya, “Kemanakah pergimu sehingga meninggalkan kami 
berdua disini?” Ibrahim AS tidak menjawab. Istri beliaupun bertanya lagi, 
“Mengapa kau tinggalkan kami di tempat yang tak nampak ada kehidupan, 
tiada air maupun tetumbuhan?” Masih saja Ibrahim AS tidak menjawab 
pertanyaan sang istri. Akhirnya Hajar pun bertanya, “Adakah kepergianmu 
ini atas Perintah Allah SWT?” Nabi Ibrahim AS menjawab singkat, “Ya.” 
Hajar pun menanggapi, “Baiklah kalau demikian, karena Dia yang 
mengutusmu pastilah juga akan mengurus dan menjaga kami disini.” 

Ketika Nabi Ibrahim AS pergi mengitari bukit, beliau berhenti sejenak 
dan memanjatkan do’a, “Wahai Allah, telah aku tinggalkan keluargaku di 
sebuah tempat dimana tiada nampak tanda-tanda adanya tetumbuhan 
apapun jua. Karena itu aku memohon kepadaMu sediakanlah untuk 
mereka buah-buah kehidupan, agar mereka dapat menegakkan shalat dan 
sungguh-sungguh berserah-diri kepada-Mu.” 

Perlu digaris-bawahi bahwa, seperti demikianlah cara para Nabi 
membuat keseimbangan antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia. 
Cara ini berlainan dengan cara para sufi yang secara totalitas 
membenamkan diri hanya dalam pelaksanaan hak-hak Allah SWT. 

Ini adalah sebuah ujian yang besar bagi Nabi Ibrahim AS 
sekeluarga. Hajjar RA mendapati putranya yang masih bayi menangis 
kehausan. Ia pun bergegas menghampiri bukit terdekat, yang dikenal 
dengan nama bukit Shafa, untuk mencari air. Namun kekecewaaan yang 
didapatnya. Iapun kembali berlari menghampiri bayinya yang masih saja 
menangis. Ia berlari kearah bukit yang lain yang dikenal sebagai bukit 
Marwah karena ada tanda-tanda adanya air. Namun, kembali ia kecewa, 
yang dilihatnya hanyalah fatamorgana. Hingga tujuh kali Hajjar RA berlari-
lari diantara Safa dan Marwah demi untuk mendapatkan air bagi bayinya. 
Setelah yang ketujuh-kalinya, ia kembali menjumpai bayinya. Dilihatnya si 
bayi sedang menggosok-gosokkan kedua telapak kakinya ke tanah 
dibawahnya. Betapa terperanjatnya Hajjar, air memancar dipermukaan 
tanah bekas kaki bayinya. Mata air inilah yang kemudian dinamakan ZAM-
ZAM. Airnya mengalir hingga kini mencukupi kebutuhan air untuk 
kehidupan. 

Nabi Ibrahim AS biasa mengunjungi keluarganya dari waktu ke 
waktu. Ketika Ismail beranjak remaja, Ibrahim AS berkata kepadanya, 
“Wahai putraku, didalam mimpiku aku melihat bahwa aku mengorbankan 
(menyembelih) kamu. Bagaimanakah pendapatmu?”  Disini kita diberi 
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teladan bahwa seorang ayah hendaknya berkomunikasi dengan anaknya. 
Nabi Ibrahim AS pun menyampaikan secara lembut dan menunggu 
tanggapan dari putranya. Hal ini membuka kesempatan untuk terjadinya 
dialog dimana perlu. Selain itu, dalam hal ini juga terjadi proses 
penjajakkan kadar kesadaran sang putra dalam berserah-diri kepada Allah 
SWT. Selanjutnya dapat pula kita petik sebuah teladan bahwa, di usia 
inilah seorang anak bisa mulai membantu orangtuanya, dan semua 
orangtua sangat menunggu-nunggu anak-anaknya beranjak remaja. Allah 
SWT menyuruh Nabi Ibrahim AS mengorbankan putranya di usia prima ini. 
Tak dapat disangkal lagi bahwa ini adalah satu lagi ujian terberat bagi 
keluarga Nabi Ibrahim AS. Jawaban Ismail sungguh amat memesona, 
“Wahai ayahku, laksakanlah apa yang telah diperintahkan-Nya kepadamu.” 
Betapa seorang remaja belia ini sangat jelas kepahamannya atas mimpi 
ayahnya yang seorang Nabi, bahwa itu adalah wahyu Allah SWT, maka 
berarti pula adalah perintah-Nya. Ismail yang masih muda belia pun 
melanjutkan jawabannya, “Insya Allah  ayah akan mendapatiku tergolong 
orang-orang yang sabar.” Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari 
jawaban ini. Pertama dan terutama, kita harus mengucapan Insya Allah 
dalam berkomunikasi sebagaimana juga telah diperintahkan kepada kita 
didalam Al-Qur’an Surat al-Kahfi Ayat 24 dan Surat Nun (Al-Qalam) Ayat 
18. Pelajaran ke-dua, Ismail yang muda belia itu telah menyadari bahwa 
diwaktu lampau sebelum dirinya, telah banyak orang-orang yang sangat 
sabar. Alih-alih membanggakan kesabarannya, ia bersikap lebih merendah 
dan berkata, “ Atas perkenan Allah SWT, engkau akan mendapati aku 
termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar.” 

Kedua orang ini, Ayah dan putranya, kemudian berjalan kaki menuju 
tempat yang bernama Mina. Di perjalanan syeitan mencoba membujuk 
sang ayah, dengan mengatakan, “Yang kamu lihat hanyalah mimpi. 
Mengapa hendak kamu sembelih putramu di usianya yang begitu 
didambakan?” Maka Nabi Ibrahim AS mengusir syeitan itu dengan cara 
melemparinya dengan batu-batu kerikil. Namun Syeitan itu pantang 
menyerah, ia membujuk juga dengan cara serupa kepada Ismail maupun 
ibunya.Dan syeitan itupun mendapat perlakuan yang sama dari Ismail dan 
ibunya, mereka telah mengalahkan tipu daya syeitan dengan kekokohan 
iman mereka. 

Sampailah saatnya mereka berdua pada kesiapan untuk 
melaksanakan pengorbanan. Terjadi dialog singkat yang amat menyentuh 
kalbu antara mereka berdua,  
Ismail berkata: 
• “Wahai ayahku, ikatlah kedua tangan dan kakiku agar aku tidak 

meronta.” 
•  “Asahlah pisau yang akan engkau gunakan untuk menyembelihku 

hingga benar-benar tajam dan hendaklah engkau keratkan dengan 
cepat ke leherku agar dengan demikian jiwaku pun cepat 
meninggalkan tubuhku.” Karena kematian adalah proses yang sangat 
rumit. 
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• “Hindarkanlah pakaianmu dari percikan darahku agar tak terkurangi 
balasan Allah SWT kepadaku karenanya, dan agar ibuku tidak menjadi 
sedih dan pilu lantaran melihat noda darahku.” 

• Sampaikanlah salamku untuk ibunda dan berikanlah pakaianku 
kepadanya, untuk menenteramkan hatinya.” 

Nabi Ibrahim AS menyimak pesan putranya yang amat menyentuh 
hati ini namun ini tidak melenakannya dari perintah Allah SWT. Beliau 
katakan kepada putranya, “Wahai putraku, betapa kamu telah 
meringankanku dalam menunaikan tugas dari Allah SWT untuk kita ini.” 

Seluruh peristiwa ini diliput dalam surat Ash-shaffat Ayat 103~107 

:†ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ †Ω∧ς∏πΤ♠Κς… ΙΣΠς∏ΤΩΤ�Ω Ξ⇐κΨ‰Ω•<∏Ψ√ (103)  ΣΗΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΗΤΩΤ⇓Ω ⇐Κς… 〉ψ∼Ψ∑.Ω≤ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿ (104)  ŸΩΤ∈ ðŒπΤΤ∈ΠςŸΩ″ &:†ΩΤÿ∫ΘΣ≤√≅… †ΠςΤ⇓ΞΜ… 
ð∠Ψ√.ςϒς Ξ∞•ΩΤ⇓ Ω⇐κΨ⇒Ψ♥™Σ∧<√≅… (105) ΥφΜΞ… …ςϒΗΤΩ∑ ΩΣς√ Ν…Σ;ΗΤΤς∏Ω‰<√≅… Σ⇐κΨ‰Σ∧<√≅… (106) ΣΗΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΩΤ⊇Ω ∴ ̃ΤŠΨϒΨŠ ξψ∼Ψℵ≠Ω∅  

Ketika keduanya telah berserah-diri kepada Allah, dan (Ibrahim) 
membaringkan putranya pada pelipisnya. Maka Kami (Allah) 
memanggilnya, “Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. 
Sesungguhnya dengan demikian Kami berikan balasan kepada orang-
orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat 
nyata. Dan Kami menggantinya dengan sembelihan yang  besar. 

Seekor domba besar telah menggantikan Ismail untuk dikorbankan. 
Selanjutnya Allah SWT mengabadikan Ibrahim AS dengan jalan 
memerintahkan generasi-generasi selanjutnya untuk bersalam kepadanya. 
Allah SWT tidak hanya menyelamatkan Ismail, lebih dari itu dianugerahi-
Nya Ibrahim AS dengan seorang putra lagi yakni, Ishak. Mereka berdua, 
putra-putra Ibrahim, kemudian juga dipilih Allah SWT menjadi Nabi yang 
terkenal. 

Allah SWT amat menyukai kepasrahan diri para anggota keluarga 
Ibrahim AS, oleh karena itu Allah SWT mengabadikannya sebagai bagian 
dari kegiatan Ibadah Haji, sebagai lambang dan teladan untuk generasi 
berikutnya. 

Semoga Allah SWT menganugerahi kita dengan kesadaran diri, jiwa 
yang berserah diri dan semangat berkorban untuk mengikuti kehendak 
Allah SWT sebagaimana telah dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim AS. 
Amiin. 

 
MARYAM 

 
Menjelang, sewaktu, dan seusai perayaan hari Natal oleh umat 

Nasrani, kita mendengar seringnya disebut-sebut nama Maria, begitulah 
mereka memangil Maryam. Kita bisa melihat banyak pajangan gambar 
atau patung Maria di halaman-halaman gereja dan tempat-tempat 
perbelanjaan, dan terdengar pula nyanyian-nyanyian religius yang 



  116 
 

mengalun merdu. Terjadi kerancuan pada diri kaum Muslim dan anak-anak 
mereka ketika berada di suasana demikian. 

Siapakah sebenarnya Maria atau Maryam itu? Marilah kita kenali ia 
dengan melihat kilas balik masa kecilnya, pertumbuhannya, masa 
mudanya, dan masa dewasanya, sebagaimana yang dituturkan didalam 
cahaya pedoman kita Al-Qur’an. Bagaimana terjadinya kehamilan pada 
Maryam dan bagaimana ia melahirkan anak satu-satunya, Isa AS,  
terdapat ayat-ayat Allah SWT bagi segenap manusia. Kisah kelahiran 
Maryam dapat disimak dalam Surat Ali ‘Imran Ayat 35, 36 

<′ΞΜ… γŒς√†ΩΤ∈ 〉‹ςΚ…Ω≤∨≅… Ω⇐.Ω≤∧Ψ∅ ϑγ‡Ω⁄ ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉‹⁄ΩϒΩΤ⇓ ð∠ς√ †Ω∨ ℑ Ψ⇒π≠ΩŠ …_⁄ΘΩ≤Ω™Σ∨ ΘΩ‰Ω⊆Ω�ΩΤ⊇ ∃⌡ΨΘ⇒Ψ∨ ð∠Πς⇓ΜΞ… ðŒ⇓Κς… 

〉⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… (35) †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ †ΩΤ�Ω⊕φΤ∂Ω πŒς√†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ ΨΠΤ⇓ΜΞ… :†ΩΣΤ�⊕Ω∂Ω υΩ‘⇓ΡΚ… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω 〉ψς∏∅Κς… †Ω∧ΨŠ πŒΩ⊕Ω∂Ω 

Ω♦∼ς√Ω Σ≤Ω{Πςϒ√≅… ∃υΩ‘⇓ΡΚ‚≅†Τς ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω †ΩΣΤ�∼ΘΩ∧Ω♠ ðψΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ ⌡ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω †Ω∑Σϒ∼Ψ∅ΡΚ… ð∠ΨŠ †ΩΩΤ�ΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′Ω Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς↑√≅… 

γψ∼Ψ–ΘΩ≤√≅…  

(Ingatlah) ketika istri ‘Imran berkata: “Wahai Tuhanku, 
sesungguhnya aku nazarkan kepada-Mu anak yang didalam kandunganku 
ini sebagai hamba-Mu yang melayani-Mu, maka kabulkanlah 
permohonanku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. Maka ketika ia melahirkan anak perempuan, iapun berkata, 
“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak 
perempuan.” – Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya – “Dan 
tiadalah sama anak lelaki dengan anak perempuan. Sesungguhnya telah 
kunamakan ia Maryam, dan sesungguhnya aku mohon perlindungan-Mu 
atas dirinya dan anak-anak keturunannya dari (tipu daya) syeitan yang 
terkutuk.” 

Begitulah, betapa sang ibu terkesima ketika mengetahui ia 
melahirkan anak perempuan, sementara telah ada pendapat umum yang 
mengatakan bahwa hanya anak lelaki yang dapat melayani Allah SWT 
didalam tempat ibadah. Walaupun demikian ia telah memberi nama 
Maryam untuk bayi perempuannya itu dan mendoakan bayinya kepada 
Allah SWT, memohon perlindungan dan pemeliharaan Allah SWT terhadap 
anak perempuannya itu beserta keturunannya kelak, dijauhkan-Nya dari 
bujuk-rayu syeitan yang terkutuk. Allah SWT juga berfirman di ayat itu, 
“Sesungguhnya anak perempuan ini tidak sama dengan anak lelaki.” 
Dengan kata lain, bahwa bayi perempuan yang baru dilahirkan oleh istri 
‘Imran ini kelak akan menjadi perempuan istimewa dan amat sangat 
berbeda dengan anak lelaki umumnya. Di sisi lain, ayat ini jelas 
menunjukkan bahwa didalam Islam hak seorang ibu untuk memberi nama 
anak setara dengan hak seorang ayah. Jadi, tidak ada hak luar biasa 
untuk lelaki memilihkan nama anaknya. Karena sebenarnya hak lelaki dan 
perempuan menurut Islam adalah sama, yang berbeda adalah peran/tugas 
masing-masing, yang mana telah ditetapkan oleh Allah SWT yang telah 
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menciptakan mereka, dan tentu saja Maha Mengetahui apa yang terbaik. 
Selanjutnya, Allah SWT menjelaskan pertumbuhan bayi perempuan 

yang spesial ini didalam Surat Ali “imran Ayat 37. 

†ΩΩΤ∏ΘΩ‰Ω⊆Ω�ΩΤ⊇ †φΤΤΤΘΣΤŠΩ⁄ ]Σ‰ΩΤ⊆ΨŠ ω⇑Ω♥Ωš †ΩΩ�ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ…Ω †[ΤΤ�†Ω‰ΩΤ⇓ †_Τ⇒Ω♥Ωš †Ως∏Πς⊃Ω{Ω ∃†ΘΩΤÿΞ≤Ω{Ωƒ †Ω∧Πς∏ΤΡ ΩΩāΩ� 

†Ω∼ς∏Ω∅ †ΘΩΤÿΞ≤Ω{Ωƒ ð‡…Ω≤™Ψ∧<√≅… ΩŸΩ–Ω †Ω∑ΩŸ⇒Ψ∅ ∃†_ΤΤΤ∈ƒΨ⁄ Ω†ΩΤ∈ Σ¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∧ΗΤΩΤÿ υΠςΤ⇓Κς… γ∠ς√ ∃…ΩϒΗΤΩ∑ πŒς√†ΩΤ∈ ΩΣ∑ ⌠⇑Ψ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ 

∃ϑðΨ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… 〉⊄Σƒ⌠≤ΩΤÿ ⇑Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ Ψ⁄κΤΩ⊕ΨŠ ]‡†φ♥Ψš  

Maka Allah mengabulkan permohonannya dengan sebaik-baiknya, 
dan membesarkannya dengan bimbingan yang sebaik-baiknya dengan 
menempatkannya dalam pemeliharaan Zakaria. Setiap kali Zakaria 
menjenguk Maryam di mihrabnya, ia (Zakaria) mendapati berbagai macam 
makanan disisinya. Iapun bertanya, “Wahai Maryam dari manakah kamu 
peroleh makanan ini?” Ia (Maryam) menjawab, “Ini dari Allah.” 
Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang 
dikehendaki-Nya tanpa hisab. 

Pengalaman ini sangat mengilhami Nabi Zakaria AS. Maka iapun 
berfikir bahwa yang terpenting untuk dirinya adalah memohon kepada 
Allah SWT agar menganugerahinya seorang anak, mengingat hingga di 
usia senjanya ia belum memiliki keturunan. Ia menyadari bahwa jika Allah 
SWT dapat menyediakan beraneka ragam makanan sebagai rizki untuk 
anak perempuan ini, Dia-pun pasti bisa menganugerahkan seorang anak 
untuknya meskipun ia telah lanjut usia. Do’a Nabi Zakaria AS ini 
diabadikan Allah SWT didalam Surat Ali’Imran Ayat 38, 

ð∠Ψ√†ΩΤ⇒Σ∑ †Ω∅Ω� †ΘΩΤÿΞ≤Ω{Ωƒ ∃ΙΣΘΩΤŠΩ⁄ Ω†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ π̂ Ω∑ Ψ√ ⇑Ψ∨ ð∠⇓ΣŸΠς√ _◊ΘΩΤΤÿΘΞ⁄Ρ′ [∃◊Ω‰ΤΤΘΨ∼ς≡ ð∠Πς⇓ΜΞ… Σ⊗∼Ψ∧Ω♠ Ψ∫:†φΤΤΤ∅ΠΡŸ<√≅…  

Maka Zakaria berdo’a memohon kepada Tuhannya, seraya berkata, 
“Wahai Tuhanku, anugerahilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do’a.” 

Allah SWT mengabulkan do’a Nabi Zakaria AS, sebagaimana 
dinyatakan dalam firman-Nya Surat Ali’Imran Ayat 39. 

ΣπΤΤ�Ω�†Ω⇒ΩΤ⊇ Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ΩΣ∑Ω χ¬ΜΞ:†ΩΤ∈ ΠΨ∏φΤΤ±ΣΤÿ ℑ γ‡…Ω≤™Ψ∧<√≅… ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… ð∉Σ≤ΠΨ↑Ω‰ΣΤÿ υΩΤ∼™Ω∼ΨŠ †?ΤΩΤ∈ΨΠŸφΤΤΤ±Σ∨ 

ξ◊φΤΤΤΤ∧Ψ∏ς∇ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… …_ŸΘΨ∼ΤφΤΤΤ♠Ω …_⁄Σ±ΩšΩ †⊥ΘΤ∼Ψ‰ΩΤ⇓Ω Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅…  

Malaikat memanggil Zakaria sementara ia sedang berdiri 
mengerjakan shalat di mihrabnya (katanya), “Sesungguhnya Allah telah 
menggembirakanmu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang 
datang untuk membenarkan kalimat dari Allah, ia menjadi panutan, 
memelihara diri, dan seorang Nabi yang tergolong keturunan orang-orang 
yang shalih.” 

Kita ketahui bahwa do’a seseorang sangat berpeluang untuk 
dikabulkan Allah SWT manakala ia mengerjakan shalat di Masjid. Allah 
SWT juga mempermaklumkan kepada manusia dari generasi kapanpun, 



  118 
 

bahwa Dia dengan mudah mengabulkan do’a Zakaria AS agar diberi 
keturunan dalam usia yang sudah sangat lanjut, begitu pula, Dia 
memberikan keturunan kepada Maryam walau tak satupun lelaki pernah 
menyentuh dirinya. 

Zakaria AS sendiri terheran-heran dan berkata kepada Allah SWT 
sebagaimana terdapat dalam Ayat 40~41 Surat Ali’Imran. 

Ω†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ υΠςΤ⇓Κς… Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ Ψ√ χ¬ΗΤς∏ΣΤ∅ ŸΩΤ∈Ω ƒΨ⇒Ω⊕ς∏ΩΤŠ Σ⁄ΩιΨ|<√≅… Ψ�ςΚ…Ω≤∨≅…Ω ∃χ≤Ψ∈†Ω∅ Ω†ΩΤ∈ ð∠Ψ√.Ωϒς ϑðΣ/≅… 
〉Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ †Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ (40) Ω†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ Ω⊕–≅… ϖΨΠ√ _∃◊ΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω†ΩΤ∈ ð∠Σ�Ωÿ…ƒ∫ ‚Πς�Κς… ðψΠΨ∏Ω|ΣΤ� ð♣†Πς⇒√≅… Ω◊Ω‘ΗΤΤΩΤ∏ðΤ’ ]ζ†ΘΩΤÿΚς… ‚Πς�ΜΞ… 
%…_∞∨Ω⁄ ≤Ρ<′≅…Ω ð∠ΘΩΤŠΘΩ⁄ …_⁄κΨ‘Ω{ ˜ΤΘΨ‰ΤφΤΤΤ♠Ω ϑγΨ↑Ω⊕<√≅†ΨŠ Ξ≤ΗΤΩ|ΤŠ‚ΜΞ≅…Ω  

Ia pun berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memperoleh 
anak sedangkan aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang 
mandul.” Allah berfirman “Demikianlah Allah berbuat apa yang 
dikehendaki-Nya. Ia berkata, “Wahai Tuhanku, berilah aku pertanda.” Allah 
berfirman, “Tandanya, kamu tidak akan bisa berbicara dengan sesama 
manusia selama tiga hari kecuali dengan memakai isyarat. Dan banyak-
banyaklah mengingat Tuhan-mu. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu 
petang dan pagi hari.” 

Sekarang marilah kita ulas bagaimanakah pandangan umat Muslim 
atas Maryam selaku perempuan dewasa. Allah SWT berfirman didalam 
Surat Ali ‘Imran Ayat 42, 43, 

<′ΜΞ…Ω γŒς√†ΩΤ∈ Σ◊Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… Σ¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∧ΗΤΩΤÿ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… γ∠ΗΩ⊃ς≠″≅… Ψ∉Ω≤ΘΩς≡Ω γ∠ΗΩ⊃ς≠π″≅…Ω υς∏Ω∅ Ψ∫:†ΤφΤ♥Ψ⇓ 

φκΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (42)  〉ψΩΤÿ⌠≤Ω∧ΗΤΩΤÿ Ψ�ΣΤ⇒<∈≅… γ∠ΘΨΤŠΩ≤Ψ√ ΨŸΣ•⌠♠≅…Ω Ψ⊕Ω{⁄≅…Ω Ω⊗Ω∨ φκΨ⊕Ψ.ΘΩ≤√≅… 

Dan ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Wahai Maryam, sesungguhnya 
Allah telah memilihmu, mensucikanmu, melebihkan dirimu atas kaum 
perempuan di seluruh alam. Wahai Maryam, patuhlah kepada Tuhanmu, 
sujudlah dan ruku’lah kamu bersama-sama orang-orang yang ruku’. 

Kita dapatkan satu catatan lagi, bahwa Allah SWT menambahkan 
ganjaran kepada seseorang bilamana yang bersangkutan semakin 
bertambah kepasrahannya kepada Allah SWT dengan cara 
memperbanyak melakukan ibadah shalat (kita kenal sebagai shalat 
sunnah). Perintah Allah SWT agar Maryam melakukan ruku’ bersama-
sama mereka yang ruku’ menunjukkan bahwa Allah lebih suka bila shalat 
dikerjakan secara berjama’ah. Selanjutnya, Malaikat (Jibril) berkata kepada 
Maryam sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT didalam Surat Ali 
‘Imran Ayat 45, 46. 

<′ΞΜ… γŒς√†ΩΤ∈ Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… Σ¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∧ΗΤΩΤÿ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ψ∉Σ≤ΠΨ↑ΩΤ‰ΣΤÿ ξ◊Ω∧Ψ∏ς∇ΨŠ Σ⇒ΤΨΘ∨ ΣΣ∧⌠♠≅… Σ˜∼Ψ♥Ω∧<√≅… Ω♥∼Ψ∅ Σ⇑ΤŠ≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ 

†_Τ∼Ψ–Ω ℑ †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ〈Ω≤Ψā›‚�≅…Ω Ω⇑Ψ∨Ω Ω⇐κΨΤŠΘΩ≤Ω⊆Σ∧<√≅… (45) Σ¬ΠΨ∏Ω|ΣΤÿΩ Ω♣†Πς⇒√≅… ℑ ΨŸΩ∧<√≅… „Ω{Ω Ω⇑Ψ∨Ω 
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φκΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅…  

(Ingatlah) Ketika Malaikat berkata, “Wahai Maryam, sesungguhnya 
Allah menggembirakanmu (dengan kelahiran seorang putra yang 
diciptakan) dengan Kalimat-Nya, namanya ialah Al-Masih, ‘Isa bin Maryam, 
seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk dalam 
golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan ia berbicara 
kepada manusia ketika masih dalam buaian dan ketika dewasa ia 
termasuk dalam golongan orang-orang shalih.  

Maryam terheran-heran dengan berita itu sebagaimana 
digambarkan dalam Surat Ali ‘Imran Ayat 47, 

πŒς√†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ υΠςΤ⇓Κς… Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ Ψ√ βŸς√Ω ψς√Ω Ψ⇒⌠♥φΤΤ♥∧ΩΤÿ ∃χ≤ΤΩ↑ΩΤŠ Ω†ΩΤ∈ γ∠Ψ√.ΩϒΩ{ ϑðΣ/≅… Σ⊂ΣΤ∏πΤ¯ΩΤÿ †Ω∨ 
&Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ …ς′ΞΜ… υϖφΤ∝ΩΤ∈ …_≤∨Κς… †Ω∧Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ΣΣ⊆ΩΤÿ ΙΣς√ ⇑Ρ Σ⇐Ρ∇Ω∼ΩΤ⊇  

Ia berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai 
anak, sedangkan aku belum pernah disentuh seorang lelakipun?” Allah 
berfirman (melalui Malaikat Jibril), “Demikianlah Allah menciptakan apa 
yang dikehendak-Nya!” Apabila Dia berkehendak atas sesuatu, maka 
sesungguhnya Dia cukup berkata, “Jadilah!” maka terjadilah kehendak-
Nya. 

Jadi, kelahiran ‘Isa Al-Masih terjadi dengan kalimat Allah SWT, dan 
Yahya AS telah membenarkan hal ini. Selebihnya, telah jelas diungkapkan 
bahwa kelahiran ‘Isa AS telah berlangsung sewaktu Maryam; sang ibunda; 
belum pernah disentuh oleh lelaki seorangpun. 

Al-Qur’an menjelaskan secara terperinci bagaimana Maryam 
mengalami mukjizat kehamilan dan bagaimana pula ia membawa diri 
selama masa kehamilannya. Perhatikanlah Surat Maryam Ayat 16~26. 

⌠≤Ρ<′≅…Ω ℑ γ̂ ΗΤΩΤ�γ∇<√≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ Ψ′ΞΜ… π‹ΩϒΩ‰ΤΩ�Τ⇓≅… ⌠⇑Ψ∨ †ΩΨ∏∑ςΚ… †_Τ⇓†ς∇Ω∨ †⊥ΘΤ∼ΨΤ∈⌠≤Ω→ (16) π‹ΩϒΩ¯ΠςΤ�≅†ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ 
⌠¬ΞΨΤ⇓Σ� †_ΤŠ†Ω•Ψš :†Ω⇒<∏Ω♠⁄Κς†ΩΤ⊇ †Ω∼ς√ΜΞ… †ΩΤ⇒ΩšΣ⁄ ΩΠς‘Ω∧Ω�ΩΤ⊇ †Ως√ …_≤Ω↑ΩΤŠ †⊥ΘΤÿΞΩ♠ (17)  πŒς√†ΩΤ∈ ⌡ΨΠΤ⇓ΜΞ… Σ′Σ∅Κς… 

Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅†ΨΤŠ ð∠⇒Ψ∨ ⇐ΜΞ… ðŒ⇒Ρ †⊥ΘΤ∼Ψ⊆ΩΤ� (18)  Ω†ΩΤ∈ :†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… η†ΩΤ⇓Κς… ΣΣ♠Ω⁄ γ∠ΨΘΤŠΩ⁄ ð̂ Ω∑ςΚ‚Ψ� γ∠ς√ †_∧ΗΤςΤ∏Σ∅ †⊥ΘΤ∼ΤΨ{Ωƒ (19) 
πŒς√†ΩΤ∈ υΠςΤ⇓Κς… Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ Ψ√ χ¬ΗΤςΤ∏ΣΤ∅ ⌠¬ς√Ω Ψ⇒⌠♥Ω♥∧ΩΤÿ χ≤ΤΩ↑ΩΤŠ ⌠¬ς√Ω 〉∉ςΚ… †⊥ΘΤ∼Ψ⊕ΩΤŠ (20) Ω†ΩΤ∈ Ψ∠Ψ√.Ωϒς Ω†ΩΤ∈ γ∠ΘΣΤŠΩ⁄ 

ΩΣ∑ ϑðς∏Ω∅ ∃χ⇐ΘΨκΤΩ∑ ,ΙΣς∏ Ω⊕•Ω⇒Ψ√Ω _◊ΤΩΤÿ…ƒ∫ Ξ♣†Πς⇒∏ΠΨ√ _◊Ω∧ΤšΩ⁄Ω &†ΘΩΤ⇒ΨΘ∨ Ω⇐†Ω{Ω …_≤∨Κς… †⊥ΘΤ∼γ∝πΤ⊆ΤΘΩ∨ (21) ! Σ�Τς∏Ω∧Ω™ΩΤ⊇ 

π‹ΩϒΩ‰ΩΤπ�Τ⇓≅†ΩΤ⊇ −ΨΨΤŠ †_Τ⇓†ς∇Ω∨ †⊥ΘΤ∼Ψ±Ω∈ (22)  †Ω∑ƒ∫:†Ω–ςΚ†ΩΤ⊇ 〉≥†Ω¯Ω∧<√≅… υς√ΞΜ… Ξ℘<ϒΨ– Ψ◊ς∏π¯ΘΩ⇒√≅… πŒς√†ΩΤ∈ Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ϑ〉ŒΨ∨ 

Ω‰ΩΤ∈ …ΩϒΗΤΩ∑ 〉Œ⇒Σ{Ω †_Τ∼⌠♥ΩΤ⇓ †⊥ΘΤ∼Ψ♥⌠Τ⇒ΤΘΩ∨ (23)  †ΩΗΤΩ�†Ω⇒ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ :†ΩΨ�πΤ™ΩΤ� ‚Πς�Κς… ΨΤ⇓Ω∞ðµš ŸΤΩ∈ ðΩ⊕Ω– γ∠ΘΣΤŠΩ⁄ γ∠ΩΤ�ðµš 

†⊥ΘΤÿΞ≤Ω♠ (24)  ;ΠΞ∞Σ∑Ω γ∠∼Τς√ΜΞ… Ξ℘πϒΨ•ΨΤŠ Ψ◊ς∏¯Πς⇒√≅… π÷Ψ⊆ΗΤΩ♥ΣΤ� γ∠∼ς∏Ω∅ †_Τ‰ς≡Σ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ⇒Ω– (25) Ψ∏Ρ∇ΩΤ⊇ ΨΤŠΩ≤→≅…Ω 
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ΘΞ≤ΩΤ∈Ω ∃†_ΤΤ⇒Τ∼Ω∅ †ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇ ΘΩ⇑ΨΤÿΩ≤ΩΤ� Ω⇑Ψ∨ Ξ≤Ω↑Ω‰<√≅… …_ŸΩšςΚ… ϖΨΤ√Σ⊆ΩΤ⊇ ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉‹⁄ΩϒΩ⇓ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤∏Ψ√ †_∨⌠Ω″ ⌠⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω¬ΠΨ∏Ω{ΡΚ… 

ðζΩΤ∼<√≅… †⊥ΘΤ∼Ψ♥⇓ΞΜ…  

Dan kisahkanlah didalam Kitab (Al-Qur’an) tentang Maryam, ketika 
ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Ia 
telah memilih untuk membuat hijab antara ia dan mereka. Dan Kami telah 
mengutus Ruh Kami  (yaitu Malaikat Jibril) yang menampakkan diri 
dihadapannya sebagai seorang lelaki sempurna. Maryam pun berkata: 
“Sesungguhnya aku berlindung kepada Yang Maha Pengasih dari dirimu, 
jika kamu seorang yang takut kepada-Nya. Malaikat berkata: 
“Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhan-mu, untuk 
memberimu seorang putra yang suci.” Maryam berkata: “Bagaimana aku 
akan berputra sedangkan tak seorangpun pernah menyentuhku dan aku 
bukan pula seorang pezina?” Malaikat menjawab: “Demikianlah. Tuhanmu 
berfirman; “Hal itu mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya 
sebagai tanda bagi manusia dan sebagai kasih-sayang (rahmat) Kami. 
Dan hal itu adalah perkara yang sudah ditetapkan.” Maka Maryam pun 
hamil, lalu ia memisahkan diri ke tempat yang jauh. Rasa sakit hendak 
melahirkan membawanya pada pelepah pohon kurma, ia berkata: “Oh, 
alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tak 
berarti dan dilupakan.” Kemudian Jibril menyerunya dari tempat yang 
rendah:, “Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah 
menjadikan anak sungai dibawahmu. Dan goyang-goyangkanlah pelepah 
pohon kurma itu ke arahmu niscaya akan gugur buah-buah kurma yang 
telah masak itu kepadamu. Maka makanlah dan minumlah, dan 
senangkanlah hatimu. Jika kamu melihat seseorang, maka katakanlah, 
“Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Yang Maha Pengasih untuk 
berpuasa, maka aku takkan berbicara kepada seseorangpun pada hari ini.” 

Kita perhatikan bahwa Maryam telah diperintahkan untuk mencoba 
menggoyang pelepah pohon kurma agar ia mendapatkan buah kurma 
masak. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan 
usaha terbaik untuk memperoleh sumber penghidupan. Berusaha 
sedemikian ini bukanlah berarti bertentangan dengan keimanan seseorang 
kepada Allah SWT. 

Setelah sekitar empatpuluh hari menyendiri, Maryam kembali 
kepada keluarga dan kerabatnya bersama putranya dalam gendongannya. 
Percakapan antara Maryam dengan orang-orang yang dijumpainya 
diabadikan Allah SWT didalam Al-Qur’an Surat Maryam Ayat 27~32. 

πŒΩΤ�ςΚ†ΩΤ⊇ −ΨΨΤŠ †ΩΩ∨⌠ΩΤ∈ ΙΣ∃Ρ∏Ψ∧™Ω� Ν…Ρ√†ΩΤ∈ 〉ψΩΤÿ⌠≤Ω∧ΗΤΤΩÿ ŸΤΩ⊆ς√ γŒΛΨ– †_ΤΛΤΤ∼ΤΩ→ †⊥ΘΤÿΞ≤ΩΤ⊇ (27)  ðŒπΤΤāΚΡ†;ΗΤΤΤΩÿ 

Ω⇐Σ≤ΗΤΩ∑ †Ω∨ Ω⇐†ς γ∉ΣΤŠςΚ… ςΚ…Ω≤∨≅… ξ∫⌠Ω♠ †Ω∨Ω πŒΩΤ⇓†ς γ∠ΘΣΤ∨ΡΚ… †⊥ΘΤ∼Ψ⊕ΩΤŠ (28)  π‹Ω⁄†Ω→ςΚ†ΩΤ⊇ Ψ∃∼ς√ΜΞ… Ν…ΣΤ√†Ω∈ ð∪∼Τς Σ¬ΠΨ∏Τς∇ΣΤ⇓ 

⇑Ω∨ Ω⇐†ς ℑ ΨŸΩ∧<√≅… †⊥ΘΤγ∼‰Ω″ (29)  Ω†ΩΤ∈ ΨΠΤ⇓ΜΞ… ΣŸ‰ΤΩ∅ ϑðΨ/≅… ƒΨ⇒ΗΩΤ�…ƒ∫ ð̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… Ψ⇒ς∏Ω⊕Ω–Ω †⊥ΘΤ∼Ψ‰ΩΤ⇓ (30) 
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Ψ⇒ς∏Ω⊕Ω–Ω †[Τ{Ω⁄†ΩΤ‰Σ∨ Ω⇑ΤÿςΚ… †Ω∨ 〉Œ⇒Σ{ Ψ⇒ΗΤΩ″ςΚ…Ω Ψ〈λς∏ϑð±√≅†ΨΤŠ Ψ〈λΩ{ΘΩ∞√≅…Ω †Ω∨ ðŒ∨Σ� †⊥ΘΤ∼ΤΩš (31) …=ΩΘ≤ΩΤŠΩ 

Ψ�ΩŸΨ√.ΩΨΤŠ ¬ς√Ω Ψ⇒<∏Ω⊕ðµµ– …_⁄†ΘΩΤ‰Ω– †⊥ΘΤ∼ΤΨ⊆Ω→  

Kemudian ia membawa putranya kepada kaumnya, dengan 
menggendongnya. Mereka berkata:  "Wahai Maryam kamu telah kembali 
dengan sesuatu yang menghebohkan. Wahai saudara perempuan Harun, 
ayahmu sama sekali bukanlah seorang yang pernah berlaku buruk, dan 
ibumupun bukanlah seorang pelacur.” Maryam menunjuk kearah putranya. 
Merekapun berkata, “Bagaimana bisa kami bercakap-cakap dengan 
seorang anak kecil yang masih dalam gendongan?” Maka berkatalah ‘Isa: 
“Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Dia memberiku Al-Kitab (Injil) 
dan menjadikan aku seorang Nabi. Dan dijadikan-Nya aku diberkahi  
dimanapun aku berada, dan Dia perintahkan aku untuk (mendirikan) shalat 
dan (menunaikan) zakat selama hidupku, dan berbakti kepada ibuku, dan 
tidaklah Dia menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.” 

Dalam pernyataan ini, kita petik pengetahuan bahwa kalimat yang 
pertama kali diucapkan oleh ‘Isa AS adalah pernyataan bahwa dirinya 
adalah sorang hamba Allah SWT yang patuh, dan tidak menyekutukan 
Allah SWT sampai kapanpun. Kedua, Shalat dan Zakat adalah kewajiban 
setiap ummat, maka semua orang harus menunaikan kewajiban ini selama 
hidup mereka di dunia ini. 

Sampai disini, kita telah melihat kilas balik kehidupan Maryam sejak 
ia masih bayi, dimasa pertumbuhannya, sehingga menjadi perempuan 
dewasa, dan menjadi seorang ibu yang lain daripada lazimnya para ibu 
yang lain. Terdapat banyak tanda-tanda Kebesaran Allah SWT dan 
petunjuk bagi mereka yang suka menyenangkan Allah SWT. Dengan 
demikian nampaklah sudah betapa berbeda penggambaran Maryam 
didalam Al-Qur’an dengan yang dipahami kaum Nasrani. 

Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari segala bentuk 
kemusyrikan, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertaqwa 
kepada-Nya. Amiin. 

 

 
WASIAT RASULULLAH MUHAMMAD SAW 

(Bagian-I) 
 
Allah SWT berfirman didalam Surat Al-An’am Ayat 151, 

ΣΤ∈ Νπ…ΩΤ√†Ω⊕ΩΤ� ΣΤ�ςΚ… †Ω∨ Ω⋅ΘΩ≤Ωš ⌠¬Σ|ΘΣŠð⁄ ∃⌠¬Σ|∼ς∏Ω∅ ϑð‚�Κς… Ν…ΡΞ≤πΤ↑ΣΤ� −ΨΨŠ ∃†_ΤΛΤΤ∼φΤΤ→ Ξ⇑ΤÿΩŸΨ√ΗΩ<√≅†ΨŠΩ ∃†_Τ⇒ΗΤΩ♥šΞΜ… 

‚Ω�Ω Νϖ…ΣΤ∏Σ�ΤπΤ⊆ΩΤ� ¬Σ{ΩŸΗΤς√Κς… ⌠⇑ΨΘ∨ ∃ω⊂ΗΤς∏Τ∨ΞΜ… Σ⇑™ΠςΤ⇓ ⌠¬Σ|ΣΤ∈Σƒ⌠≤ΩΤ⇓ ∃⌠¬Σ∑†ΥφΤΤΤΤΤÿΞΜ…Ω ‚Ω�Ω Ν…ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ� ð←Ψš.ΩΩ⊃<√≅… †Ω∨ Ω≤ΤΤΩςℵ≡ 
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†φΤΤΤ⇒Ψ∨ †Ω∨Ω ∃φ⇔ς≠ΩŠ ‚Ω�Ω Ν…ΣΤ∏Σ�ΤπΤ⊆ΩΤ� φ♦πΤ⊃Πς⇒√≅… Ψ�Πς√≅… Ω⋅ΘΩ≤Ωš ϑðΣ/≅… ‚Πς�ΜΞ… &ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ ψΡ∇Ψ√.ς′ ¬Ρ∇Ηϑð″Ω −ΨΤΨŠ 

ψΡ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕ΩΤ�  

Katakanlah, “Kemarilah, kubacakan apa yang diharamkan oleh 
Tuhanmu kepadamu: Janganlah kamu mengadakan sesuatu apapun untuk 
disembah disamping Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu dan ayahmu, 
dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut pada 
kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepadamu dan kepada 
mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan nista/keji baik yang 
terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, dan janganlah kamu 
bunuh seseorang yang telah  diharamkan Allah bagimu untuk 
melakukannya kecuali dengan sebab yang kamu dibenarkan 
melakukannya.” Inilah perintah Tuhanmu kepadamu supaya kamu berpikir. 

Ayat ini dan juga dua ayat berikutnya, menggunakan kata 
‘washiyyat’ (diadaptasi ke bahasa Indonesia menjadi wasiat) sebanyak tiga 
kali berturut-turut. Ini berarti, dengan kata lain, Allah SWT sedang 
memberikan perintah kepada kita, mengharuskan kita mematuhi perintah 
ini. 

Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Abdullah bin Mas’ud RA 
berkata bahwa jika seseorang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW 
yang ber-‘segel’ dari beliau, maka hendaklah ia membaca 3 ayat ini (Surat 
Al-An’am Ayat 151, 152, 153) yang telah beliau wariskan kepada umatnya. 

Al Hakim menulis bahwa ‘Ubadah bin Shamit RA meriwayatkan 
bahwa, Nabi Muhammad SAW suatu kali berbicara dihadapan para 
sahabat beliau dan bertanya siapakah diantara mereka yang bersedia 
bersumpah-setia kepadanya untuk menta’ati tiga ayat tersebut. Rasulullah 
SAW menambahkan bahwa, barang siapa bersedia memenuhi janji ini 
maka ganjarannya adalah jaminan Allah SWT. 

Didalam ayat-ayat ini terkandung sepuluh macam hal yang 
digolongkan sebagai perbuatan Haram. Pendekatan Al-Qur’an bersifat 
mengundang karena didalamnya menggunakan kalimat perintah dan 
bukan kalimat berunding (negosiasi). Dimulai dengan kata ‘Kemarilah’, 
sebagaimana jika seseorang mengundang yang lain dari tempat yang 
tinggi (seperti panggung atau menara) untuk menaikkan tingkat perhatian 
pendengar agar semakin meningkat. Kalimat pernyataan, “Kubacakan 
kepadamu apa saja yang Allah haramkan bagimu.” memberikan 
penekananan bahwa kita tidak diperbolehkan mengubah sendiri Halal 
menjadi Haram dan Haram menjadi Halal. Setelah didahului dengan 
pernyataan umum, setiap yang Haram di sebutkan secara jelas satu 
persatu. 

Marilah sekarang kita uraikan satu demi satu: 
Pertama-tama, Jangan mengadakan sesembahan selain Allah SWT. 

Syirik berjumlah sangat banyak dan bermacam-macam bentuknya: 
• Mengadakan sesembahan lainnya disisi Allah SWT sebagaimana 

dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. 
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• Walaupun meyakini bahwa Allah SWT berbuat segala sesuatu, namun 
dalam usaha mencapai keberhasilan masih mengandalkan hubungan-
hubungan dengan ‘kekuatan’ lain dengan berbagai macam cara. 

• Shalatnya untuk maksud dilihat orang lain. 
• Membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT tetapi tujuan sebenarnya 

supaya dikenal dermawan. 
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, “Tiada satupun dapat 

memberikan manfaat padamu tanpa perkenan Allah SWT, dan tiada 
satupun dapat mendatangkan mudharat (kesulitan/kesusahan) tanpa 
perkenan Allah SWT.” 

Kemusyrikan disebut di urutan pertama karena ini adalah perbuatan 
jahat terburuk. Allah SWT sama sekali tidak mengampuni dosa Syirik. 

‘Ubadah bin Shamit dan Abu Darda' meriwayatkan bahwa Nabi 
Muhammad SAW bersabda, “Janganlah mengada-adakan sesembahan 
disamping Allah SWT walaupun kamu ditempatkan pada tiang gantungan 
ataupun dibakar hidup-hidup.” 

Selanjutnya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan 
ayah kita. Sungguh menarik kalimat yang digunakan Allah SWT, bukan 
memerintah dengan kalimat “Jangan kamu abaikan kedua ibu dan 
ayahmu.” tetapi pendekatan Al-Qur’an amat mengagumkan. Allah SWT 
tidak hanya menyuruh kita patuh, tetapi juga harus berbuat baik kepada 
mereka sehingga mereka sepenuhnya ridha dengan perlakuan kita. 
Didalam Surat Al Isra' Ayat 24, Allah berfirman, 

π×Ψ⊃πΤā≅…Ω †Ω∧Σς√ Ω—†ΩΤ⇒Ω– ΘΞΠΡϒ√≅…  

Tetaplah merendahkan dirimu dihadapan mereka dengan penuh 
kasih sayang... 

Allah juga berfirman didalam Surat Al-Isra Ayat 23, 

υΩ∝ΩΤ∈Ω ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ ‚Πς�Κς… Νϖ…ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ� :‚Πς�ΜΞ… Σ†ΘΩΤÿΜΞ… Ξ⇑ΤÿΩŸΨ√.Ω<√≅†ΨŠΩ &†[⇒ΗΤΩ♥šΞΜ…  

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan kepada ibu dan ayahmu hendaklah kamu 
berbuat baik. 

Dan didalam Surat Luqman Ayat 14 Allah membuat pernyataan, 

Ξ⇐Κς… ⌠≤ΤΡ∇→≅… Ψ√ ð∠ΤÿΩŸΨ√ςΗΨ√Ω ϑðς√ΞΜ… Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅…  

Bersyukurlah kepada-Ku dan berterimakasihlah kepada ibu dan 
ayahmu; dan kepada-Ku-lah kamu akan kembali. 

Dengan kata lain, Allah SWT menyatakan bahwa jika kamu tidak 
bersyukur kepada-Nya dan tidak berterima-kasih kepada ibumu dan 
ayahmu, maka ketika kembali kepada Allah SWT kamu akan menerima 
hukuman-Nya. Dalam semua ayat yang telah disebut diatas dengan jelas 
kita mengetahui bahwa hak orang-tua disebutkan langsung setelah hak 
Allah SWT. Tanda bahwa hak-hak orang-tua memiliki kedudukan yang 
sangat tinggi dalam pandangan Allah SWT. 
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Abdullah bin Mas’ud RA meriwayatkan, “Aku bertanya kepada Nabi 
Muhammad SAW, “Amalan apa yang paling utama?” Beliau menjawab, 
“Shalatlah di awal waktu.” ”Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, 
“Berbuat-baiklah kepada ibu dan ayahmu.” Aku bertanya lagi, “Selanjutnya 
apa lagi?” Beliau menjawab, “berjuang di jalan Allah SWT (jihad fi 
sabilillah).” (Bukhari & Muslim) 

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW 
sampai tiga kali mengucapkan, “Sungguh celaka dia!” Para sahabatpun 
bertanya: “Wahai Rasulullah, siapakah yang celaka itu?”  Rasulullah 
menjawab, “Barangsiapa yang berkesempatan mendapati salah satu atau 
kedua orang-tuanya sampai berusia lanjut tetapi ia tidak masuk surga.” 
(Muslim) 

Ini berarti, jika seseorang melayani orangtuanya dengan penuh 
kerelaan dan menyenangkan pada usia lanjut mereka, surga telah menanti 
kedatangan orang ini. Disini keadaan usia lanjut dari ibu dan/atau ayah 
merupakan syarat untuk memperoleh surga, karena pada waktu yang 
demikian itu mereka menjadi lemah dan tidak mampu menolong diri 
sendiri. 

Berikutnya, Allah SWT menguraikan hak anak-anak. Kita telah 
mendapat perintah Allah SWT supaya tidak membunuh anak-anak kita 
karena kekhawatiran terhadap kemiskinan. Allah SWT yang akan 
menyediakan rizki untuk mereka sebagaimana Dia menyediakan rizki 
untuk kita. Perhatikanlah bagian kalimat Surat Al-Isra’ Ayat 31. 

Σ⇑™Πς⇓ ⌠¬ΣΣΤ∈Σƒ⌠≤ΤΩΤ⇓ π&ψΡ†ΘΩΤÿΞΜ…Ω  

... Kami yang memberi rizki untuk mereka dan juga untukmu. ... 
Disini terdapat penegasan bahwa, anak-anak yang masih lemah dan 

belum mampu menanggung diri mereka sendiri berhak atas bagian rizki 
yang lebih utama daripada diri anda sendiri. Jadi, rizki yang anda terima 
dari Allah SWT adalah demi untuk menghidupi anak-anak anda, anak-anak 
anda adalah berkah-Nya kepada anda dan bukanlah hambatan/rintangan. 

Lihatlah sebuah tunas yang tumbuh menjadi pohon dan kemudian 
berbuah banyak. Bukanlah para orang-tua yang menumbuhkan, adalah 
Allah SWT yang menumbuhkan. Dengan cara demikian pulalah Allah SWT 
akan menyediakan untuk anda semua rizki yang tak terhingga dan tak 
terlihat. Jika kita tidak memberikan pendidikan Islami dan tidak melatih 
anak-anak kita untuk berperi-kehidupan Islami, itupun sama saja dengan 
melakukan proses pembunuhan anak-anak kita. Dikatakan demikian 
karena, Al-Qur’an menyebut seseorang sama saja dengan orang mati bila 
ia tidak mengenal Allah SWT dan ta’at kepada-Nya. Berarti, semua orang 
yang mengabaikan pendidikan dan pelatihan ke-Islam-an kepada anak-
anak mereka, patutlah dipersalahkan atas pembunuhan terhadap anak-
anak mereka. Hal sedemikian ini disebut pembunuhan spiritual, dimana 
berdampak jauh lebih buruk daripada pembunuhan jasmani. Dosa yang 
dilakukan oleh anak-anak itu, sebagai akibat ketiadaan bimbingan 
ruhaniah dari para orang-tua mereka, akan merupakan daya penghancur 
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bagi masa depan mereka. 
Perintah Allah SWT berikutnya, janganlah kita menghampiri 

perbuatan tak bermoral baik yang terang-terangan maupun secara 
sembunyi-sembunyi atau terselubung. Termasuk dalam jenis yang terang-
terang bisa berarti yang menggunakan lidah (lisan), tangan ataupun kaki, 
dan bagian badan yang lain. Adapun yang tersembunyi bisa berupa 
kecemburuan, keinginan yang menggebu, tidak bersyukur atas nikmat 
yang diperoleh, dan ketidak-sabaran. Perbuatan terang-terangan bisa juga 
berarti gagasan berbau birahi yang diwujudkan didepan umum, misalnya: 
lelaki melakukan tatapan mata menggoda kepada perempuan lain, atau 
mencolek-colek, atau berbicara mesum. Adapun bentuk tersembunyi dari 
perilaku tak bermoral bisa juga berupa rencana terselubung yang 
mengarah kepada semua atau sebagian dari perbuatan yang disebut 
diatas. Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita agar tidak 
menghampiri ‘wilayah abu-abu’ alias hal yang meragukan (syub’hat) 
karena hal itu sangat dekat kepada perbuatan dosa. Beliau bersabda: 

هيف قَعأنْ ي كشوى يمول احلح امح نم  
“Barangsiapa mendekat-dekati wilayah terlarang (hal-hal yang 

haram), amat sangat besar kemungkinannya ia akan memasuki/ 
melanggarnya.” 

Selanjutnya, Allah SWT juga melarang kita membunuh seseorang 
yang digolongkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang dilarang 
dibunuh. 

Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad 
SAW bersabda: “Kalian tidak diperkenankan membunuh seorang Muslim 
kecuali dengan sebab-sebab berikut ini: 
- Seseorang yang telah berkeluarga yang berbuat zina. 
- Seseorang yang telah membunuh orang lain secara dzalim (tanpa 

alasan yang dibenarkan Allah SWT). 
- Seseorang yang menjadi kafir setelah memeluk Islam.” 
 (Bukhari dan Muslim) 

Khalifah Utsman bin Affan RA pernah memperingatkan orang-orang 
yang mencoba hendak membunuh beliau dengan membacakan Hadits ini. 

Begitupun dengan membunuh orang Non-Muslim tanpa keadilan, 
adalah perbuatan terlarang didalam Islam. 

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW 
bersabda, “Seorang muslim yang membunuh non-muslim didalam wilayah 
negeri Islam tanpa suatu keadilan berarti melanggar perjanjian dengan 
Allah SWT. Barang siapa yang melanggar perjanjian dengan Allah SWT 
tidak akan mencium bau surga, walaupun bau surga itu bisa tercium dari 
jarak empat puluh tahun.” (Bukhari) 

Saya berdo’a semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada 
kita untuk memahami perintah-perintah-Nya diatas, dan dapat mematuhi 
semuanya itu dengan tulus-ikhlas. Amiin. 
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WASIAT RASULULLAH MUHAMMAD SAW  

(bagian-II) 
 
Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an Surat Al-An’am Ayat 152-

153 

‚Ω�Ω Ν…ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ� Ω†Ω∨ γψ∼Ψ�Ω∼<√≅… ‚Πς�ΜΞ… Ψ�Πς√≅†ΨŠ ƒΨ∑ Σ⇑Ω♥šΚς… υΘΩ�ΤΩΤš Ω⊗ΣΤ∏‰ΩΤÿ Ι∃ΣΠςŸΤΣ→ςΚ… Ν…ΣΤ⊇Κς…Ω Ω∼Ω|<√≅… 

Ω⇐…ΩƒκΨ∧<√≅…Ω Ψ∃÷♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ ‚Ω� 〉∪ΠΨ∏Τς∇ΣΤ⇓ †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ‚Πς�ΜΞ… ∃†ΩΩ⊕♠Σ …ς′ΞΜ…Ω ψΣ�<∏ΣΤ∈ Ν…ΣΤ√ΨŸ∅≅†ΤΩΤ⊇ ς√Ω Ω⇐†Ω{ …Ω′ υ∃ΩΤŠ⌠≤ΤΣΤ∈ 

ΨŸΤΤΩ⊕ΨŠΩ ϑðΨ/≅… &Ν…ΣΤ⊇Κς… ⌠¬Σ|Ψ√.ς′ ¬Ρ∇Ηϑð″Ω −ΨΤΨŠ ψΡ∇Πς∏Ω⊕ς√ φΣ≤ΤΠςςϒς� (152)  ΘΩ⇐Κς…Ω …ΩϒΗΤΩ∑ Ψ≡.Ω≤γ″ 

†_∧∼Ψ⊆ΩΤ�♥ΣΘ∨ ∃ΣΣ⊕Ψ‰ΠςΤ�≅†ΤΩΤ⊇ ‚Ω�Ω Ν…Σ⊕Ψ‰ΘΩ�ΩΤ� ΩΣ‰ΤΤϑ〉♥√≅… ð⊄ΘΩ≤Ω⊃Ω�ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ∇ΨŠ ⇑Ω∅ −&ΨΨ∏∼Ψ‰φΤΤ♠ ⌠¬Ρ∇Ψ√.ς′ ¬Ρ∇Ηϑð″Ω −ΨΨŠ 

⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ⊆Πς�ðððΤ�  

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali secara 
lebih baik, sampai mereka telah mencapai usia dewasa. Sempurnakanlah 
takaran dan timbangan secara adil. Tiada Kami bebani manusia kecuali 
sekedar kesanggupannya. Dan jika kamu mengatakan sesuatu, katakanlah 
secara adil meskipun itu terhadap kaum kerabatmu sendiri, dan 
tunaikanlah janjimu kepada Allah. Demikianlah perintah Allah kepadamu 
supaya kamu menjadi ingat. Dan sesungguhnya (yang Allah perintahkan) 
ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah; dan janganlah kamu ikuti 
jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari 
jalan-Nya. Demikianlah perintah Allah kepadamu agar kamu bertaqwa. 

Pertama, kita dilarang mempergunakan secara sembarangan harta 
anak yatim yang berada dalam pengawasan kita. Dan kitapun 
diperintahkan untuk mengembalikan harta anak yatim yang dititipkan 
kepada kita sesegera mungkin manakala ia telah cukup dewasa. Imam 
Abu Hanifah berpendapat bahwa hendaklah kita menunggu lebih lama 
lagi, sampai anak-anak yatim itu memiliki kemampuan untuk 
menyelenggarakan urusan mereka sendiri. Meskipun demikian, Kita harus 
sudah menyerahkan kembali harta mereka sebelum mereka mencapai 
usia 15 tahun, kecuali anak yatim itu secara mental terbelakang. Sebagian 
ulama berpendapat, sebaiknya harta anak yatim dialihkan kepada lembaga 
peradilan yang berwenang menunjuk seseorang yang bersifat amanah 
untuk mengawasi penggunaan harta anak yang sedemikian. 

Allah SWT berfirman didalam Surat An-Nisaa’ Ayat 6,  

Ν…ΣΤ∏ΩΤ�ΤŠ≅…Ω υΩ∧ΗΤΩΤ�Ω∼<√≅… υϖΠς�Ωš …ς′ΞΜ… Ν…Σ⊕ς∏ΩŠ Ω—†ς∇ΠΨ⇒√≅… ⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ¬Σ�πΤ♥ΩΤ⇓…ƒ∫ ¬Σ⇒ΤΘΨ∨ …_ŸπΤ→Σ⁄ Νϖ…Σ⊕ΩΤ⊇�≅†ΩΤ⊇ ¬Ξ∼ς√ΞΜ… 

∃¬Σς√.Ω∨Κς…   
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Ujilah anak yatim itu sehingga cukup umurnya (baligh)untuk nikah. 
Jika kamu anggap mereka telah berakal (pandai memelihara harta), 
berikanlah harta itu kepadanya.  

Jadi, cukup umur saja bukanlah syarat yang cukup. Harus pula 
terpenuhi syarat kemampuan untuk menangani urusannya sendiri. Allah 
SWT juga berfirman didalam Surat An-Nisa Ayat 10: 

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤ∏Σ{Κ<†Ωÿ ΩΗðπΤΤ∨Κς… υΩ∧ΗΤΩΤ�Ω∼<√≅… †[∧<∏Ρℵ≡ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⇐ΣΤ∏Σ{Κ<†Ωÿ ℑ ⌠¬ΞΨΤ⇓〉≠ΣŠ ∃…_⁄†ΩΤ⇓ 

φς∏π±Ω∼Ω♠Ω …_⁄κΨ⊕Ω♠  

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim 
secara aniaya, mereka itu hanyalah memakan api kedalam perut mereka, 
dan kelak mereka akan dibakar didalam Neraka. 

Selanjutnya, Allah SWT juga memerintahkan kita untuk 
menyempurnakan takaran dan timbangan dengan cara adil. Umat Nabi 
Syu'aib AS dibinasakan oleh Allah SWT akibat melanggar perintah ini. Kita 
dapati peringatan keras didalam Al-Qur’an terhadap orang-orang yang 
berbuat curang ketika menimbang. Perhatikan pula bahwa, tidak berlaku 
adil dalam suatu pekerjaan adalah termasuk juga didalam pengertian tidak 
melakukan penimbangan secara benar. Maka setiap orang harus 
melakukan upaya terbaik untuk memenuhi perintah ini. Jika saja kemudian 
masih ada hal yang diluar kewenangan/kemampuannya, maka itu 
bukanlah kesalahannya. Suwaid bin Qais RA meriwayatkan bahwa, 

Rasulullah SAW bersabda:   جِحأَرزِنْ و 
 “Timbanglah dan imbuhkanlah sedikit lebihan” (Abu Dawud dan 

Tirmidzi) 
Jabir juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 

“Semoga Allah SWT melimpahkan kasih-sayang-Nya bagi penjual yang 
baik hati memberi sedikit lebihan dari takaran yang semestinya, dan bagi 
pembeli yang berbaik-budi merelakan bila barang yang dibelinya sedikit 
saja kurang dari takaran yang semestinya.” (Bukhari) 

Perintah Allah SWT berikutnya adalah, kita harus menyampaikan 
yang benar meskipun terkait dengan masalah saudara dekat. 

Rasulullah Muhammad SAW bersabda, “Memberikan kesaksian 
dusta adalah serupa dengan mengadakan sekutu bagi Allah SWT.” 
Pernyataan demikian beliau sampaikan dengan tiga kali pengulangan dan 
dilanjutkan dengan mengumandangkan Firman Allah SWT (Surat Al-Hajj 
Ayat 30-31): 

Ν…Σ‰Ψ⇒ΩΤ�–≅†ΩΤ⊇ ð♦–ΘΞ≤√≅… Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑ΗΤΩΤ’ΚΚς‚≅… Ν…Σ‰Ψ⇒ΩΤ�–≅…Ω ð⌠ΩΤ∈ Ψ⁄ΘΣ∞√≅… (30) ƒ∫:†Ω⊃ΩΤ⇒Σš ΨΠς∏Ψ√ Ω⁄κΤΩ∅ Ω⇐κΨΞ≤πΤ↑Σ∨ Ψ&ΨΤŠ  

Maka jauhkanlah dirimu dari kotoran menyembah berhala dan 
jauhkanlah dirimu dari perkataan dusta. Sembahlah hanya Allah dan 
janganlah menyekutukan-Nya.” (diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizy, 
dan Ibnu Majah) 
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Burraidah RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW 
bersabda, “Terdapat tiga macam hakim. Satu diantaranya akan masuk 
surga adapun dua lainnya menuju ke Neraka. Yang satu itu adalah yang 
menyelidiki perkara yang ditanganinya menurut aturan Islami dan 
berusaha sebaik-baiknya menemukan kebenaran demi memberikan 
keputusan yang adil dan kesimpulan akhir yang benar, itulah yang kelak 
akan masuk surga. Adapun hakim yang telah mendapatkan kesimpulan 
yang benar berdasarkan pengetahuan dan penyelidikannya namun 
menetapkan keputusan yang keliru, dia akan masuk neraka. Begitu pula 
hakim yang kurang pengetahuannya atau kurang tekun melakuan 
penyelidikan yang masuk akal atas perkara yang ditanganinya kemudian 
mengambil keputusan dengan mengabaikan/meremehkan tugasnya, iapun 
akan ke neraka.” (Abu Dawud, At Tirmizy, dan Ibnu Majah) 

Al-Qur’an memberikan pedoman yang begitu indah perihal 
bagaimana cara bersaksi. Perhatikanlah Surat An-Nisaa’ Ayat 135. 

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ⇓Ρ Ω⇐κΨ∨.ΘΩΩΤ∈ Ψ÷♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ ƒ∫:…ƒŸΩΣ→ ΨΠς∏Ψ√ ς√Ω υϖς∏Ω∅ ¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ΞςΚ… 
Ξ⇑ΤÿΩŸΨ√.Ω<√≅… &Ω⇐κΨΤŠΩ≤πΤΤ∈ΚΚς‚≅…Ω ⇐ΜΞ… ⌠⇑Ρ∇Ωÿ †ΖΤΘ∼Ψ⇒ΩΤ∅ ςΚ… …_⁄κΨ⊆ΩΤ⊇ ΣΠς∏√≅†ΩΤ⊇ υς√ςΚ… ∃†Ω∧ΞΞŠ  

Wahai orang-orang yang beriman! Tegakkanlah keadilan dan 
bersaksilah karena Allah, meskipun itu terhadap dirimu sendiri, atau 
terhadap ibu-bapakmu, atau terhadap kaum kerabatmu. Adakah dia kaya 
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 

Diriwayatkan juga oleh Anas RA, Rasulullah SAW ditanya perihal 
dosa-dosa besar. Beliau bersabda, “Adalah termasuk dosa besar, 
menyekutukan Allah, tidak patuh kepada kedua orang tua, membunuh 
seseorang yang mana Allah melarang untuk dibunuh, dan memberikan 
kesaksian dusta.” (Bukhari) 

Islam memiliki acuan peradilan yang paling tinggi. Allah SWT 
berfirman di dalam surat Al Maidah ayat 8: 

⌠¬Σ|ΘΩΤ⇒Ω∨Ξ≤ðµµ– Σ⇐†ΩΛΤΤΤΩ⇒Ω→ ]ζ⌠ΤΩ∈ υϖς∏Ω∅ ‚Πς�Κς… &Ν…ΣΤ√ΨŸ⊕ΩΤ�  

Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menghalangimu 
untuk berlaku adil dalam memutus suatu perkara. 

Demikian juga, kita dianjurkan untuk selalu berhati-hati bahkan 
didalam keseharian bercakap-cakap diantara kita. Adalah hal terlarang 
bagi kita berkata-kata dusta, menggunjing, ataupun mengatakan hal 
apapun yang dapat mencelakakan atau melukai perasaan orang lain, 
ataupun berakibat kerugian materi pada orang lain. 

Allah SWT memerintahkan kita menepati janji yang kita ucapkan. Ini 
terdapat didalam firman-Nya Surat Al-Baqarah Ayat 177, 

φΣΤ⊇Σ∧<√≅…Ω ⌠¬Ψ∑ΨŸΩ⊕ΨŠ …ς′ΞΜ… Ν∃…ΣŸΩΗΤΩ∅  

…, dan orang-orang yang menepati janjinya bila ia telah berjanji,  
Menarik untuk di garis bawahi bahwa ayat diatas menyatakan 
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bahwa, hendaklah orang-orang mukmin membiasakan diri untuk menepati 
janji-janji yang mereka ucapkan, sementara orang-orang kafir berbuat 
serampangan dalam mengucapkan janji dan meremehkan perihal 
kelaziman menepati janji. Hal serupa difirmankan Allah SWT didalam Surat 
Al-Ma’arij Ayat 32, bahwa salah satu dari ciri-ciri orang beriman adalah: 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ⌠¬Σ∑ ⌠¬ΞΨ�ΗΤΩΤ⇒ΗΤΩ∨ςΚ‚Ψ� ⌠¬Ψ∑ΨŸΩ∅Ω Ω⇐Σ∅.Ω⁄  

Dan mereka yang memelihara amanah (yang dipikulnya) dan 
memenuhi janji. 

Sebagai akhiran dalam perintah-perintah yang diturunkan, Allah 
SWT memberikan penegasan “Inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah; 
dan janganlah kamu ikuti berbagai jalan yang lain, yang mencerai-beraikan 
kamu dari jalan-Nya.” 

Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan, “Suatu ketika Nabi Muhammad 
SAW menarik garis lurus di tanah sambil bersabda, “Inilah Jalan Allah 
SWT.” Lalu beliau menggambarkan lagi garis-garis lain disekeliling garis 
lurus tersebut seraya bersabda, “Selainnya ini adalah Subul (jalan-jalan 
lain). Syeitan berada didalam setiap garis yang lain ini dan senantiasa 
berupaya membelokkan manusia dari Jalan Allah SWT.” Kemudian 
Rasulullah SAW mengumandangkan Ayat 152 dan 153 dari Surat Al-
An’am.” (Masnad Ahmad dan Ad Darami) 

Marilah sekarang kita rangkumkan dan menyusun pemandangan 
umum atas tiga ayat dari Surat Al-An’am: 

Pada Ayat 151, terdapat lima perintah Allah SWT, 
1. Jangan mengada-adakan sekutu bagi Allah SWT. 
2. Patuhilah kedua orangtua 
3. Jangan membunuh anak/keturunan (secara fisik maupun mental). 
4. Memelihara diri dari perilaku-perilaku asusila/tak bermoral. 
5. Jangan sembarangan membunuh seseorang. 

Kemudian Allah SWT berfirman, “… supaya kamu berpikir.” 
Demikian ini, karena sebelum terbitnya fajar Islam kelima perbuatan 
tersebut tidak dipandang sebagai perbuatan buruk/jahat. Maka dari itu 
Allah SWT memperingatkan agar kita meninggalkan pemahaman-
pemahaman jahiliyah tersebut dan kembali kepada nurani dan akal sehat 
kita. 

Empat perintah berikutnya didalam Ayat 152 adalah: 
1. Jangan memakan secara rakus/serakah harta anak yatim 
2. Lakukanlah pengukuran/penakaran dan penimbangan dengan benar 
3. Berikan pernyataan yang benar/jujur dan berpihaklah kepada pada 

kebenaran. 
4. Penuhilah/tepatilah janji-janji. 

Keempat hal diatas merupakan nilai-nilai dasar kebenaran yang 
setiap orang dapat merasakan kebajikan yang terkandung didalamnya. 
Sungguhpun demikian sebagian besar dari kita sangat ceroboh terhadap 
hal-hal tersebut. Obat dari kecerobohan adalah dengan mengingatan. 
Maka, Allah SWT menutup ayat tersebut dengan, “Demikianlah perintah 
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Allah kepadamu supaya kamu menjadi ingat.” 
Didalam Ayat 153 tersebut, kita diperintahkan untuk mengikuti jalan 

yang lurus dan menghindari jalan-jalan selainnya. Perintah ini hanya bisa 
diikuti jika kita selalu sadar atas keberadaan Allah SWT dan selalu 
berusaha menggapai peringkat Taqwa. Tiga ayat Surat Al-An’am ini 
sangatlah penting. Ka’ab Ahbaar RA sebelumnya adalah penganut Yahudi 
dan mengingat dengan baik ayat-ayat kitab Taurat. Setelah memeluk 
Islam, ia berkata, “Kitab Taurat diawali dengan sepuluh perintah yang 
didalam Al-Qur’an disebutkan lagi didalam ketiga ayat tersebut. Perintah ini 
sama dengan Sepuluh Perintah Allah SWT kepada Nabi Musa AS.” 

Abdullah bin Abbas RA mengatakan bahwa ayat-ayat ini tergolong 
ayat muhkamat; yaitu ayat yang sudah jelas maknanya; sebagaimana 
yang dimaksud dalam Surat Ali ‘Imran. Lagipula, lebih jauh kita juga 
mengenali bahwa seluruh aturan dasar perihal perbuatan manusia yang 
diemban sejak Nabi Adam AS sampai dengan Rasulullah Muhammad 
SAW, memuat kesepuluh perintah tersebut dan tidak pernah digugurkan 
dalam Syari’ah apapun juga. 

Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita kesanggupan 
untuk mengikuti setulusnya wasiat Nabi Muhammad SAW. Amiin 

  

  
CIRI-CIRI ORANG BERIMAN 

 
 
Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Jinn ayat 14: 
 
 
 ... Barangsiapa menerima Islam maka sungguh-sungguh telah tepat 
pilihannya atas jalan yang benar. 
 Meskipun seseorang telah mengambil keputusan realistis memilih 
Islam, tidaklah serta merta ia bisa  meng-klaim bahwa dirinya pasti akan 
masuk surga, sebagaimana klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani.  
Dimasukkannya seseorang kedalam Surga hanyalah atas rahmat Allah 
SWT. Para ahli surga digambarkan Allah SWT didalam surat Al-Imran ayat 
107 sbb: 
 
 
 
  dan bagi mereka yang wajahnya menjadi putih bersih, merekalah 
yang akan berada dalam rahmat (surga) Allah,  mereka itu kekal 
didalamnya. 
 Pada ayat ini kata Rahmat digunakan sebagai kata-ganti untuk 
Surga untuk  mengingatkan kita bahwa masuknya seseorang kedalam 
Surga adalah karena rahmat yang terbesar dari Allah SWT. 
 Sungguhpun demikian, Allah SWT juga memberi petunjuk kepada 
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kita dengan Al-Qur’an bagaimana ciri-ciri orang yang patut sebagai ahli 
surga. Ciri-ciri ini disebutkan didalam Surat Al-Mu’minun dan Surat Al-
Ma’arij. Perhatikanlah Surat Al-Ma’arij ayat 19~21. 
 Pertama, Allah SWT menggambarkan sifat manusia secara umum. 
Allah SWT berfirman: 
 
 
 
 Sebagian besar manusia berwatak sangat tergesa-gesa (tidak 
sabar), ketika mereka dihadapkan pada kemalangan/kesulitan mereka 
berputus asa. Ketika kesulitannya telah digantikan dengan kelapangan/ 
nikmat mereka tidak memenuhi hak-hak orang lain dan hak-hak Allah. 
 Namun, diantara manusia ada juga yg tidak berperilaku sedemikian. 
Ada pengecualian segolongan  manusia yang ciri-cirinya digambarkan 
dalam Surat Al-Ma’arij ayat 22~25, 
 
 
 
 
 
 Terkecuali mereka yang mendirikan sholat, dan mereka senantiasa 
tetap memelihara sholatnya. Dan mereka membelanjakan bagian yg telah 
tertentu dari hartanya bagi yang berhak; bagi para peminta-minta dan 
orang-orang yang papa (kehilangan harta-bendanya). 

Perlu digaris-bawahi bahwa Allah SWT bisa saja hanya 
mengatakan bahwa mereka telah mengetahui hak-hak para fakir dan 
miskin. Namun, Allah SWT menegaskan bahwa mereka yang beriman 
menyisihkan hartanya untuk para fakir dan miskin, dengan perhitungan 
matematis yang tepat, dan terdefinisi berapa bagian dari hartanya yg harus 
dikeluarkan untuk mereka yang membutuhkan (para fakir dan miskin). 
Dengan kata lain, mereka selalu membayar zakat yang telah ditetapkan 
sebesar 2.5% (dua setengah persen). Abu Bakar Ash-Shidiq R.A. adalah 
yang terbaik pemahamannya mengenai makna ayat-ayat ini. Beliau 
mengirimkan pasukannya untuk memerangi pengingkar zakat meskipun 
mereka yang ingkar itu tetap mengerjakan shalat. Dikatakannya bahwa 
sholat seseorang tidak akan diterima Allah SWT sehingga ia melunasi 
zakatnya. Karena itulah, Allah SWT hampir selalu menyebut secara 
bersamaan setiapkali berfirman tetang kewajiban Shalat dan Zakat 
didalam Al-Qur’an. Lebih lanjut, Allah SWT memberi petunjuk agar kita 
bersedekah/berinfaq sebagai tambahan selain membayar Zakat di 
berbagai ayat didalam Al-Qur’an. Surat Al-Muzammil ayat 20: 
 
 
 
 Dan dirikanlah sholat dan bayarlah Zakat, dan pinjamilah Allah SWT 
dengan pinjaman yang baik. 
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 Ciri-ciri berikutnya dari orang-orang yang termasuk dalam golongan 
khusus ini adalah, mereka beriman atas adanya Hari Pengadilan/ 
Pembalasan (yaumuddin) tidak hanya diimani dengan lisan, melainkan 
juga dengan kesadaran untuk mempertanggung-jawabkan segala amal-
perbuatan (selama hidupnya di dunia) pada hari tersebut. Sebagai contoh 
orang-orang yang akan diberikan catatan amal-perbuatan di tangan kanan 
mereka di Hari Pembalasan, akan menerangkan bahwa rahasia 
keberhasilan mereka itu adalah sebagaimana yang tertuang dalam ayat 20 
Surat Al-Haqqah berikut ini: 
 
 
 
  Sungguh, aku yakin bahwa aku pasti menemui hisab terhadap 
diriku. 
 Perhatikan pula Surat Al-Ma’arij ayat 26~28: 
 
 
 
 
 Dan mereka yang membenarkan adanya Hari Pembalasan. Dan 
mereka takut kepada adzab/siksa Tuhan mereka. Sungguh siksa Tuhan 
mereka itu membuat tak seorangpun merasa aman. 
 Ciri-ciri berikutnya dari orang-orang mukmin yakni, mereka selalu 
takut terhadap adzab Allah SWT. Ketika para sahabat mendengar ayat-
ayat tersebut, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ”Ya 
Rasulullah (SAW), Apakah dirimu juga takut dengan Adzab Allah SWT?”. 
Beliaupun menjawab:”Tentu saja, bahkan akupun takut dengan adzab 
Allah SWT karena tak seorang pun bisa menganggap dirinya terbebas dari 
adzab Allah SWT.” 
  Karena itu, seorang muslim tidak boleh menyombongkan diri atas 
amaliyah keislamannya. Ia hendaknya berperilaku rendah hati dan 
semakin rendah hati lagi, dan semakin takut terhadap adzab Allah SWT. 
Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Ma’arij ayat 29~31: 
 
 
 
 
 Dan mereka itu menjaga kemaluan mereka. Kecuali terhadap istri-
istri mereka atau budak-budak perempuan yang mereka miliki, maka 
sesungguhnya dalam hal demikian ini mereka tiada tercela. Barangsiapa 
yang mencari selain dari itu maka mereka itu telah melanggar batas. 
 Dengan demikian, maka segala bentuk pemuasan birahi/sexual 
selain yang disebut dalam ayat diatas berada diluar garis ketentuan Allah 
SWT dan samasekali tidak diperkenankan oleh Allah SWT. 
 Ciri-ciri mukmin yg lain, disebutkan Allah SWT dalam Surat Al-
Ma’arij ayat 32 bahwa: 
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  Mereka memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janji-
janjinya. 
 Mengkhianati amanat yang diemban dan melanggar janji tergolong 
dalam dosa-dosa besar. Rasullullah Muhammad SAW bersabda: “Janji 
adalah hutang yang harus dibayar”. 
 Selanjutnya, dalam Surat Al-Ma’arij ayat 33 Allah SWT berfirman: 
 
 
 Dan mereka itu berpegang teguh atas kesaksian (syahadat) mereka. 

Ini berarti pula bahwa mereka memelihara didalam hati-sanubari, 
janji  mereka  kepada Allah SWT atas ke-Islam-an mereka. Perhatikan 
Surat Al-Ma’arij ayat 34, 

 
 
 Dan orang-orang yang  memelihara (dengan sebaik-baiknya) sholat 
mereka. 
 Didalam ayat ini Allah SWT  menyatakan bahwa orang-orang 
beriman itu sangat penuh perhatian terhadap sholat mereka dan  
mengerjakan semuanya, yang fardhu dan yang sunnah. 
 Sangat menarik bahwa disini kita melihat bahwa Allah SWT 
mengawali penguraian ciri-ciri mukmin dari hal penegakan sholat dan 
mengakhiri dengan hal sholat juga. Dengan demikian menjadi jelaslah 
bahwa sholat adalah hal yang sangat penting dalam pandangan Allah 
SWT, oleh karena itu pertama kali yang akan ditanyakan kepada setiap 
orang di Hari Pembalasan nanti adalah Sholat, jika mereka gagal dalam 
hal sholat maka tidak satu pun dari amalan lainnya diterima oleh Allah 
SWT. 
 Selanjutnya, didalam Al-Ma’arij ayat 35 Allah SWT menetapkan 
keputusan-Nya bahwa orang-orang yang memiliki ciri-ciri sebagaimana 
telah diuraikan diatas, akan diberi ganjaran Taman Surga. Tampak jelas 
disini bahwa ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh seseorang agar 
dirinya menjadi calon yang layak sebagai penghuni Surga.  
 Sesungguhnya, jika seseorang mengerjakan secara tulus-ikhlas 
salah satu dari hal-hal tersebut, hal-hal yang lainnya bisa dikerjakannya 
secara mudah dan otomatis. Jika ia mengamalkan seluruh resep tersebut 
maka, atas kemurahan/kasih-sayang Allah SWT, ia masuk Surga.   
 Semoga Allah SWT menganugerahi kita kekuatan untuk 
melaksanakan kesemua ciri-ciri diatas. 

Hadiah terpenting dari Allah SWT kepada umat manusia adalah 
disediakan-Nya petunjuk yang membimbing kita dari berbagai bentuk 
kegelapan kepada cahaya yang terang. Allah SWT sangat-sangat 
berbahagia jika kita memanfaatkan petunjuk-Nya. Sebagaimana tertuang 
dalam Surat Al-Ahzab ayat 43,44: 
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Dialah (Allah SWT) yang telah merahmatimu, dan demikian juga 

para malaikat-Nya (memohon untukmu), Agar Dia mengeluarkanmu dari 
kegelapan kepada cahaya, dan Dia adalah yang sangat penyayang 
kepada orang-orang beriman. Penghormatan bagi mereka (mukminin) 
pada hari perjumpaan dengan-Nya adalah Salam. Dan Dia (Allah SWT) 
telah menyiapkan pahala yang mulia bagi mereka. 
 Allah SWT berfirman kepada Rasulullah SAW didalam Surat Al-
Ahzab ayat 47: 
 
 
 Dan kabarkanlah kepada orang-orang beriman berita gembira, 
bahwa mereka akan mendapat karunia yang besar dari Allah. 
 Semoga Allah SWT memperhitungkan kita termasuk didalam 
golongan mereka yang akan memperoleh karunia yang besar dari-Nya. 
Amiin  

 
 

MEMBELANJAKAN HARTA 
DI JALAN ALLAH SWT  

 
Membelanjakan harta di jalan Allah SWT (kita kenal istilah, 

fisabilillah) adalah satu dari ciri-ciri utama orang-orang mukmin sejati. 
Dalam hal ini, Allah SWT tidak sekedar memerintahkan melainkan juga 
memberi motivasi begitu indah, agar kita tergerak untuk melaksanakannya. 
Sebagai contoh motivasi yang diberikan, salah satunya terdapat didalam 
Surat Al-Baqarah Ayat 265. 

〉Ω‘Ω∨Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ Σ¬Σς√.Ω∨Κς… ƒ∫:†φΤΤΤ⊕�ΨŠ≅… γ‹†φΤ∂⌠≤ΤΩ∨ ϑðΨ/≅… †_Τ�∼ΤΨ‰<‘ΩΤ�Ω ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬ΞΨ♥ΣΤ⊃⇓ςΚ… ΞφΤΤΤ‘Ω∧ς 

Ψ>◊ΥφΤΤΤΤΤ⇒Ω– ]〈ΩΤŠΩ≤ΤΨΤŠ †ΩΩŠ†Ω″Κς… βΨŠ…Ω πŒΩΤ�†ΩΛΤΤΩΤ⊇ †Ως∏Σ{ΚΡ… γκΤΩ⊃⊕Ψ∂ ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⌠¬Πς√ †Ω‰Ψ±ΣΤÿ βΨŠ…Ω %Θβς≠ΩΤ⊇ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω †Ω∧ΨŠ 

Ω⇐Ρ∏Ω∧⊕ΩΤ� }⁄κΨ±ΩΤŠ  

Perumpamaan mereka yang membelanjakan hartanya demi 
mendapat ridha Allah dan meneguhkan (keimanan) jiwanya adalah 
bagaikan sebidang kebun ditempat yang tinggi. Ketika ditimpa hujan lebat 
maka hasil buahnya duakali lipat banyaknya. Jika hujan lebat tidak turun 
maka hujan gerimispun telah mencukupi. Dan Allah Maha Melihat apa-apa 
yang kamu kerjakan. 

Berbicara soal membelanjakan harta fisabilillah tampaknya mudah. 
Namun demikian, diperlukan kemauan yang cukup kuat untuk 
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melakukannya. Maka dari itu, membelanjakan/menafkahkan (ber-infaq) 
harta di jalan-Nya dapat memperkuat jiwa dan akhlaq orang yang 
melakukannya. Lebih jauh lagi, sekecil apapun infaq yang disisihkan 
dengan penuh ikhlas sudahlah mencukupi untuk meraih ganjaran/balasan 
yang besar dari Allah SWT. 

Dorongan atau motivasi yang diberikan dengan cara lain oleh  Allah 
SWT kepada kita, terdapat didalam Surat Al-Hadid Ayat 7, 

Ν…Σ⇒Ψ∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ −ΨΨ√Σ♠Ω⁄Ω Ν…Σ⊆Ψ⊃⇓Κς…Ω †ΘΩ∧Ψ∨ ψΡ∇ς∏Ω⊕Ω– Ω⇐κΨ⊃ς∏π¯ΩΤ�πΤ♥ΘΣ∨ Ψ∃∼Ψ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅†ΩΤ⊇ Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ψΡ∇⇒Ψ∨ 

Ν…Σ⊆Ω⊃⇓Κς…Ω ¬Σς√ χ≤ΤΤ–ςΚ… χ⁄κΨ‰ς  

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infaqkanlah 
sebagian harta yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. Maka 
orang-orang yang beriman diantara kamu dan berinfaq, bagi mereka itu 
ada ganjaran yang besar. 

Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa apapun 
yang kita miliki, sebelumnya telah pernah dimiliki oleh orang lain. Begitu 
pula nantinya apa yang kita miliki akan berpindah kedalam kepemilikan 
orang lain. Begitulah, kita adalah pengelola sementara atas harta itu, 
dengan kata lain peran kita hanyalah sebagai pemegang amanat. Maka 
dari itu, kita tidak perlu ragu-ragu dalam membelanjakan sebagian harta 
yang mana sifat kepemilikan kita atasnya hanyalah sementara. 
Selanjutnya, dengan ayat ini menjadi jelaslah bagi kita bahwa hanya 
mereka yang beriman dan menafkahkan hartanya di Jalan Allah SWT 
sajalah yang kelak akan memperoleh ganjaran yang besar dari Allah SWT. 
Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman, yang membelanjakan 
hartanya untuk keperluan sosial, kelak di Hari Pembalasan tidak ada 
balasan baginya atas kebajikan yang telah ia lakukan itu, walaupun di 
dunia ini beberapa bentuk penghargaan bisa saja diperolehnya.  

Allah SWT berfirman didalam Surat Al-Hadid Ayat 10, 

†Ω∨Ω ψΡ∇ς√ ‚Πς�Κς… Ν…Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ� ℑ Ξ∼Ψ‰ΩΤ♠ ϑðΨ/≅… ΨΠς∏Ψ√Ω 〉�.Ω⁄κΨ∨ γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… &Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω  

Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada 
jalan Allah? Padahal Allah-lah yang mempusakai (memiliki) langit dan 
bumi. 

Pada ayat ini juga terkandung petunjuk dan dorongan untuk 
membelanjakan sebagian harta di jalan Allah SWT. Dorongan itu berupa 
ajakan untuk merenungi, adakah diantara kita yang memiliki sebagian dari 
langit? Tentu tidak! Sesungguhnya hanya kepunyaan Allah SWT sajalah 
seluruh langit itu. Demikian pula dengan apa saja yang di bumi ini 
semuanya milik Allah SWT, walaupun seringkali kita terbiasa salah-ucap 
mengatakan, “ mobil saya, rumah saya, ataupun, ini balai pengobatan 
saya.” Maka dengan firman-Nya yang merangkai kata langit dan bumi, 
Allah SWT menerangkan kepada kita bahwa, sebagaimana halnya apapun 
yang di langit adalah milik-Nya demikian pulalah dengan apa-apa yang 
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ada di bumi juga milik Allah SWT. Maka tak perlu kita ada keengganan 
untuk menafkahkan di jalan Allah SWT, harta yang sejatinya adalah milik 
Allah SWT. Maka dari itu Allah SWT pun mengundang kita didalam Surat 
Al-Hadid Ayat 11, 

⇔ΩΘ∨ ð…′ ΨϒΠς√≅… 〉≥Ξ≤πΤ⊆Σÿ ϑðΩ/≅… †[∂⌠≤ΩΤ∈ †_ΤΤ⇒Ω♥Ωš ΙΣΩ⊃Ψ⊕ΗΤΩ∝Σ∼ΩΤ⊇ ΙΣς√ ,ΙΣς√Ω χ≤ΤΤ–ςΚ… χψÿΞ≤ς  

Siapakah  yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman 
yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. 

Apakah yang dimaksud dengan pahala/ganjaran yang besar atau 
pahala yang banyak? Ini dapat secara baik kita pahami dengan menilik 
Ayat ke-36 dari Surat An-Naba berikut ini. 

_∫:…Ω∞ΤΩ– ⇑ΨΘ∨ ð∠γΤΘΤŠΘΩ⁄ [∫:†ð≠Ω∅ †_ΤŠ†Ω♥Ψš  

Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. 
Ganjaran Surga jauh melampaui balasan yang patut kita terima atas 

perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi, sebagai tambahan dari 
balasan itu, Allah SWT juga memberikan hadiah yang cukup banyak. 
Besarnya hadiah ini tergantung kepada keikhlasan dan niatan perbuatan 
kebajikannya. Itulah yang disebut oleh Allah SWT sebagai pahala yang 
banyak atau pahala yang besar di berbagai ayat didalam Al-Qur’an. 
Demikianlah kita akan memperoleh balasan dari Allah SWT, atas harta 
yang kita pergunakan fisabilillah sesuai dengan niat dan kadar keikhlasan 
kita pada saat melakukannya. 

Anas RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 
“Jika seseorang memiliki satu lembah emas, ia takkan pernah merasa 
puas. Ia akan menginginkan satu lagi lembah penuh emas untuk 
dimilikinya. Padahal sesungguhnya hanya debu-kuburlah yang bisa 
memenuhi/memuaskan mulut seseorang.” (Bukhari) 

Ubai bin Ka’ab mengatakan bahwa hadits ini begitu sering dibaca-
ulang, sampai-sampai kami menyangka itu adalah ayat-ayat Al-Qur’an 
sehingga Allah SWT mewahyukan Surat At-Takatsur Ayat 1~8. 

Σ¬Ρ∇ΗΤΩ<√ςΚ… Σ≤ΣΤ’†ς∇Πς�√≅… (1) υΠς�Ωš Σ¬ΣΤ�⁄Σƒ Ω≤ΨŠ†Ω⊆Ω∧<√≅… (2) ϑð„ς ð∩⌠ΤΩ♠ Ω⇐Σ∧ς∏Τ⊕ΩΤ� (3)  ΘΩ¬Ρ’ ϑð„ς ð∩Ω♠ 

Ω⇐Σ∧ς∏Τ⊕ΩΤ� (4)  ϑð„ς ς√ Ω⇐Σ∧ς∏Τ⊕ΩΤ� Ω¬<∏Ψ∅ Ξ⇐κΨ⊆ΩΤ∼<√≅… (5)  ΥφΣΩ≤Ω�ς√ ðψΤ∼Ψ™Ω•<√≅… (6) ϑðψΡ’ †ΩΠς⇓ΣΩ≤ΩΤ�ς√ φκΤΩ∅ 

Ξ⇐κΨ⊆ΩΤ∼<√≅… (7) ϑðψΡ’ ΘΩ⇑ΣΤ∏ΩΛΤΤπΤ♥Σ�ς√ ]ϒΜΞΩ∨⌠ΤΩÿ Ξ⇑Ω∅ γψΤ∼Ψ⊕Πς⇒√≅… (8)   
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk 

kedalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 
perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 
Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. 
Niscaya kamu benar-benar akan melihat Neraka Jahiim, dan 
sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainul yaqin 
(yakin sebab melihat sendiri), kemudian kamupun pasti akan ditanyai pada 
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hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu). 
Ibnu Umar meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Muhammad 

SAW menyampaikan sabda beliau kepada para sahabat, “Dapatkah kamu 
membaca seribu (1000) ayat Al-Qur’an setiap hari?.” Para sahabat pun 
berkata, “Siapakah dari kita yang sanggup melakukannya!?.” Rasulullah 
pun bersabda, “Adakah kamu tak dapat membaca Surat At-Takatsur.” (Al 
Hakim dan Al Baihaqi) 

Dengan demikian berarti bahwa kandungan pesan didalam Surat At-
Takatsur itu setara dengan seribu ayat. Adalah kenyataan bahwa 
kelemahan manusia itu adalah menumpuk-numpuk dan terus menambah 
harta dalam genggamannya hingga maut menjemput. Sungguhpun 
demikian, ada kewajiban orang beriman untuk membayar zakat (maal) 
sebesar 2.5 % (dua setengah persen) dari hartanya. Perlu diingat juga 
bahwa Allah SWT sering kali menyebutkan  perintah Zakat langsung 
mengikuti perintah Shalat didalam Al-Qur’an. Dengan kata lain, Tidak 
diterima Allah SWT shalat seseorang sehingga ia bayarkan kewajiban 
zakatnya. Khalifah Abu Bakar RA adalah sahabat yang terbaik 
pemahamannya dalam hal zakat. Beliau menugaskan pasukan untuk 
memerangi mereka-mereka yang menolak membayar zakat walaupun 
mereka itu masih mengerjakan shalat dan menunaikan puasa. 

Allah SWT berfirman didalam Surat Al-Muzammil Ayat 20: 

Ν…Σ∧∼Ψ∈Κς…Ω Ω〈λς∏ϑð±√≅… Ν…ΣΤ�…ƒ∫Ω Ω〈λΤð{ΘΩ∞√≅… Ν…Σ∂Ξ≤<∈ςΚ…Ω ϑðΩ/≅… †[ΤΤ∂⌠≤ΩΤ∈ &†_ΤΤ⇒Ω♥Ωš  

Dan dirikanlah shalat dan bayarlah zakat, dan pinjamkanlah kepada 
Allah pinjaman yang baik. 

Pada ayat ini, Selain memerintahkan kita untuk membayar zakat, 
Allah SWT juga menganjurkan kita untuk dengan ikhlas menambah lagi 
belanja kita di Jalan Allah SWT. Ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh 
mukmin banyak disebutkan di berbagai ayat didalam Al-Qur’an. Misalnya, 
didalam Surat Adz-Dzariat Ayat 17~19 Allah SWT berfirman, 

Ν…ΣΤ⇓†ς „∼Ψ∏ΩΤ∈ Ω⇑ΨΘ∨ ΞΤΤ∼ΤΠς√≅… †Ω∨ Ω⇐Σ⊕Ω•Ωÿ (17) Ξ⁄†Ω™Τ♠ςΚ‚≅†ΨŠΩ ⌠¬ΤΣ∑ Ω⇐〉≤Ψ⊃<⊕ΩΤ�Τ♥ΤΩÿ (18)  ⌡Ψ⊇Ω 

⌠¬ΞΨ√.ΩΤ∨Κς… βΘ⊂ΤΩš ΞΜΞ:†Τϑð♥∏ΠΞ√ ΨζΣ≤Τ™Ω∧<√≅…Ω  

Mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam; Dan di akhir malam 
mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka 
ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan yang tidak mendapat 
bagian (tidak meminta). 

Begitupun didalam Surat Al-Ma’arij Ayat 24, 25; Allah SWT 
berfirman: 

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω ⌡Ψ⊇ ⌠¬ΞΨ√.Ω∨Κς… βΘ⊂Ωš χ⋅ΣΤ∏⊕ΩΘ∨ (24)  ΞΜΞ:†Τϑð♥∏ΠΨ√ ΨζΣ≤™Ω∧<√≅…Ω  

Dan orang-orang yang didalam hartanya tersedia bagian tertentu, 
bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-
apa (yang tidak mau meminta) 
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"Bagian tertentu" yang dimaksud didalam ayat ini adalah bagian 
yang telah ditetapkan untuk sepanjang masa oleh Allah SWT dalam bentuk 
zakat yakni sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari harta kekayaannya. 
Tersebut pula didalam firman Allah SWT Surat Al-Insaan Ayat 8 & 9, 

Ω⇐Σ∧Ψ⊕π≠ΤΣÿΩ Ω⋅†ΤΤΩ⊕ϑð≠√≅… υς∏Ω∅ −ΨΘΨΤ‰Σš †_Τ⇒∼Ψ∇π♥ΨΤ∨ †_Τ∧∼Ψ�ΩΤÿΩ …[⁄κΨ♠ςΚ…Ω (8)  †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ψΡ∇Σ∧Ψ⊕π≠ΣΤ⇓ Ψ–ΩΨ√ 

ϑðΨ/≅… ‚Ω� ΣŸÿΞ≤ΣΤ⇓ ψΡ∇⇒Ψ∨ _∫:…Ω∞ΩΤ– ‚Ω�Ω …[⁄Ρ∇Σ→  

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 
miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami 
memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan 
keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula 
(ucapan) terima kasih. 

Terkadang kita heran, mengapa Allah SWT menakdirkan Nabi 
Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim. Tentunya hanya Allah 
SWT sajalah yang mengetahui secara sempurna tentang hal ini. Mungkin 
saja, salah satu alasan adalah Allah SWT berkehendak menanamkan di 
masa kecil Rasulullah SAW bagaimana rasanya hidup sebagai anak yatim, 
karena ini merupakan latihan penting bagi beliau yang dikemudian harinya 
diangkat oleh Allah SWT sebagai Rahmatan lil ‘Alamin (sebagai rahmat 
bagi alam semesta). 

Bimbingan dan Petunjuk Allah SWT berpengaruh amat seketika 
terhadap para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai contoh, 
perhatikanlah firman Allah didalam Ayat ke 92 dari Surat Ali ‘Imran berikut 
ini. 

⇑ς√ Ν…Ρ√†Ω⇒ΩΤ� ΘΩ⁄Ψι<√≅… υΠς�Ωš Ν…Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ� †ΘΩ∧ΘΨ∨ &φΘΣ‰Ψ™ΣΤ�  

Tidaklah sekali-kali kamu sampai pada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. 

Begitu mendengar turunnya ayat ini, Abu Thalhah RA bergegas 
mendatangi Rasulullah SAW untuk menyerahkan kebunnya yang terbaik, 
disumbangkan untuk kepentingan Sabilillah. Begitu pula dengan Zaid bin 
Haritsah RA, ia segera menyerahkan kuda terbaik yang dimilikinya. 

Saya berdo’a semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada 
kita untuk membayar Zakat dan mengeluarkan sedekah secara tulus-ikhlas 
dan teratur dari waktu ke waktu. Amiin. 

 
 
 

KIBLAT  
 
Apakah yang dimaksud dengan Kiblat? Secara literal, kiblat berarti 

arah dari pemusatan perhatian. Adapun arti Kiblat dalam Islam adalah arah 
menghadapkan wajah ketika mengerjakan shalat. 
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Allah SWT berfirman didalam Surat Al-Baqarah Ayat 115, 

ΨΠς∏Ψ√Ω 〉⊄Ξ≤↑Ω∧<√≅… &〉‡Ξ≤<⊕Ω∧<√≅…Ω †Ω∧Ω⇒ΤΤÿςΚ†ΩΤ⊇ Ν…ΠΡ√ΩΣΤ� ΘΩ¬ς‘ΩΤ⊇ Σ–Ω &ϑðΨ/≅… ΥφΜΞ… Ωϑð/≅… ε⊗γ♠.Ω χψ∼Ψ∏Ω∅  

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, kemanapun kamu 
menghadap disitulah Wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas 
(rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

Sepertinya, ayat ini menerangkan bahwa tidak ada arah tertentu 
yang perlu ditetapkan untuk menyembah kepada-Nya. Jika tidak 
diperlukan arah secara lahiriah, maka setiap orang bisa menghadapkan 
wajahnya kemanapun ketika dia mengerjakan shalat. 

Adakah hikmah dibalik penetapan Kiblat? Sebagaimana kita ketahui, 
ibadah puasa dan dzikrullah (mengingat Allah SWT) adalah ibadah 
individu. Adapun Shalat dan Haji adalah ibadah yang dikerjakan secara 
berjama’ah (bersama-sama). Dalam penetapan Kiblat terkandung makna 
penegasan dan pengajaran tata-cara dan tata-krama (etika) suatu 
dinamika kelompok. Prinsip terpenting untuk mencapai kesatuan dan 
kesetia-kawanan (solidaritas) kelompok adalah dengan penyatuan arah 
pandangan yang menafikkan pengelompokan atas dasar kebangsaan, 
rasialisme, kesukuan, asal wilayah, bahasa, maupun asal negara.  

Allah SWT memilih Kiblat sebagai jalan-keluar untuk mencapai 
Kesatuan dan Solidaritas Umat karena, pilihan selain Kiblat, alih-alih 
mempersatukan, justru mengkotak-kotakkan Umat. Agama Islam adalah 
agama semua Nabi. Maka, satu-satunya penegasan bahwa semua Nabi 
hanya mengajarkan satu ajaran (yakni, Tauhid) adalah dengan penetapan 
sebuah ‘Titik-Arah’ Peribadatan. 

Kiblat yang tunggal untuk semua orang di seluruh penjuru dunia 
melambangkan kesatuan dan keseragaman diantara mereka. Lebih dari 
itu, perintah ini sangat sederhana dan mudah dikerjakan, baik oleh lelaki 
ataupun perempuan, berpendidikan tinggi ataupun rendah, orang kampung 
ataupun orang kota, kaya ataupun miskin, semuanya menghadap ke titik 
yang sama. Hal ini menunjukkan betapa sederhananya dan betapa 
indahnya Al-Islam. 

Perlu dicatat dalam ingatan bahwa, jika keputusan ini diserahkan 
kepada umat niscaya terjadilah ketidak-sepakatan yang sangat tajam. 
Namun, dengan Rahmat Allah SWT diputuskan-Nya hal ini sekali saja 
untuk ditaati oleh semua insan, sebagai pemersatu dan penyeragaman 
Umat Islam. Maka dari itu, ketika Adam AS sampai ke bumi, pondasi 
Baitullah (Ka’bah) telah diletakkan oleh para malaikat. Kiblat untuk Nabi 
Adam AS dan keturunannya adalah Ka’bah yang bentuknya masih sangat 
sederhana ini. Allah SWT berfirman didalam Surat Ali ‘Imran ayat 96: 

ΘΩ⇐ΜΞ… ðΘΩΚς… ξŒ∼ΩΤŠ Ω⊗ΤΨ∂Σ Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ ΨϒΠς∏ς√ Ω◊Πς∇Ω‰ΨŠ †_ΤΤ{Ω⁄†Ω‰Σ∨ _ŸΤΤΣ∑Ω Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩΤ⊕<∏ΠΨ√  

Sesungguhnya, rumah yang pertama kali dibangun untuk (tempat 
ibadah) manusia, adalah Baitullah di Bakkah (Makkah) yang diberkati dan 
menjadi petunjuk bagi semesta alam. 
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Setiap insan mengikuti ketentuan Kiblat sehingga sampai pada masa 
Nabi Nuh AS, dimana pada waktu itu Ka’bah ikut hancur diterjang banjir 
besar. Sekian waktu berselang, Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS 
membangun ulang Ka’bah atas perintah dan bimbingan langsung dari 
Allah SWT, kemudian menjadi Kiblat bagi mereka dan para pengikutnya. 
Setelah itu, Al-Quds (Baitul-Maqdis/Masjidil-Aqsa) ditetapkan sebagai 
Kiblat untuk para Nabi dari Bani Israil. Itupun, ketika para Nabi 
mengerjakan shalat di dalam Al-Quds, biasanya menghadap sedemikian 
rupa sehingga Al-Quds dan Baitullah (Ka’bah) berada tepat di arah depan 
mereka. 

Dikisahkan oleh Al-Qurthubi, ketika shalat telah diwajibkan kepada 
Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin, semula arah Kiblat sama 
seperti semasa leluhur beliau, Nabi Ibrahim AS. Setelah hijrah ke Madinah; 
ada pula ulama yang mengatakan menjelang hijrah; Allah SWT 
memerintahkan agar beliau menghadapkan wajah ke Al-Quds. Rasulullah 
SAW biasa melakukan dengan berdiri diantara Hajar Aswad dan Rukun 
Yamani, sehingga Baitullah dan Baitul-Maqdis, dua-duanya, berada 
didepan beliau. Menurut hadits Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW 
mengerjakan shalat dengan Kiblat Al-Quds selama sekitar 16 atau 17 
bulan sewaktu di Madinah. Beliau SAW sepenuhnya berserah diri kepada 
perintah Allah SWT. Namun demikian beliaupun berharap bahwa Kiblat 
hendaknya sama seperti semasa Nabi Adam AS dan Nabi Ibrahim AS. 
Adapun Allah SWT Maha Mengabulkan harapan insan-insan pilihan-Nya. 
Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat berharap bahwa keinginan 
beliaupun dikabulkan Allah SWT. Berkali-kali beliau menengadahkan 
wajah ke langit, dari hari ke hari, mengharapkan turunnya wahyu perihal 
Kiblat. Dan, Allah SWT pun berfirman didalam Surat Al-Baqarah Ayat 144: 

ŸΤΩΤ∈ υΩ≤Ω⇓ ð̂ ΠΡ∏Ω⊆Ω� ð∠Ξ–Ω ℑ Ψ∃∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ð∠Πς⇒ΤΩΤ∼ΠΨΤ√ΩΣ⇒Τς∏ς⊇ _◊Τς∏ΤΤ‰Ψ∈ &†ΩΗΩ∂⌠≤ΤΩΤ� ΠΞΩΩΤ⊇ ð∠Ω–Ω Ω≤π≠ΤΩ→ 

ΨŸΞ•⌠♥Ω∧<√≅… &Ψζ…Ω≤Ω™<√≅…  

Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu menengadah ke langit, 
maka sungguh Kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. 
Maka palingkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram. … 

Dengan diturunkannya wahyu ini, Allah SWT mengabulkan 
keinginan Rasulullah SAW. Selanjutnya, perhatikanlah kata ‘syathra’ disini 
berarti bahwa orang-orang di negara lain bilamana melaksanakan shalat 
hendaklah berusaha sebaik-baiknya untuk menghadapkan wajah ke arah 
masjidil-haram, namun tidak perlu harus persis ke arah bangunan Ka’bah. 
Akan tetapi, bagi mereka yang dapat melihat Baitullah wajib menghadap 
tepat ke Ka’bah sewaktu mengerjakan shalat. 

Begitu kaum Yahudi di Madinah mengetahui bahwa Kiblat kaum 
Muslim telah berubah ke arah Masjidil Haram dan tidak lagi ke Masjidil 
Aqsa, mereka bukan saja berolok-olok dan menertawakan, melainkan juga 
terperanjat dengan perubahan itu. Ini karena selama ini mereka dapat 
menerima keberadaan umat Muslim sehubungan dengan kesamaan 
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Kiblat dengan mereka. Kini dengan terpisahkannya Kiblat kaum Muslim 
dengan kaum Yahudi berarti pula bahwa orang-orang Muslim adalah 
sebuah umat tersendiri dan terpisahkan dari mereka orang-orang Yahudi. 
Maka sejak saat itu mereka memperkeras sikap pertentangan terhadap 
umat Islam dan memperlakukan umat Islam sebagai musuh. 

Lebih jauh lagi, perubahan Kiblat ini mempertegas penjelasan bahwa 
Al-Aqsa maupun Masjidil-Haram bukanlah sebentuk  berhala (benda yang 
disembah), dan tujuan sebenarnya dari menghadap ke arah Kiblat adalah 
melaksanakan perintah Allah SWT. Bisa saja diperintahkan-Nya kita 
menghadap ke Masjidil-Haram ataupun Masjidil-Aqsa. Kewajiban kita 
adalah mematuhi perintah-Nya dengan segenap akal dan sepenuh hati. 

Manfaat lain dari pengalihan Kiblat adalah untuk memisahkan antara 
orang-orang munafik dengan Muslim yang sejati. Perhatikanlah Firman 
Allah SWT didalam Surat Al-Baqarah Ayat 143, 

†Ω∨Ω †Ω⇒<∏Ω⊕Ω– Ω◊ς∏‰Ψ⊆<√≅… Ψ�Πς√≅… ðŒ⇒Ρ :†Ω∼Τς∏Ω∅ ‚Πς�ΜΞ… Ω¬ς∏⊕Ω⇒Ψ√ ⇑Ω∨ Σ⊗ΤΨ‰Πς�ΩΤÿ ΩΣ♠ΘΩ≤√≅… ⇑ΘΩ∧Ψ∨ 〉̂ Ψ∏ΩΤ⊆⇒ΩΤÿ υς∏Ω∅ &Ψ∼Ω‰Ψ⊆Ω∅  

… Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu 
(sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang 
mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. 

Menurut sebuah hadits didalam Musnad Ahmad, yang diriwayatkan 
oleh ‘Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Orang-orang Ahli Kitab 
cemburu terhadap umat Muslim karena tiga perkara; Pertama, Allah SWT 
telah menetapkan satu hari ibadah dalam seminggu untuk seluruh umat 
terdahulu. hari Sabtu untuk Yahudi, hari Ahad untuk Nasrani dan kemudian 
hari Jum’at ditetapkan untuk umat Muslim. Ke-dua, perubahan Kiblat. Ke-
tiga mengucapkan ‘Amiin’ setelah Imam. Para Ahli-Kitab tidak 
mendapatkan semua itu.” 

Perlu diingat bahwa adakalanya Sunnah dibatalkan oleh Al-Qur’an, 
dan jika tidak dibatalkan maka keabsahannya setara dengan Al-Qur’an. 
Misalnya, Semula arah Kiblat tidak disebutkan didalam Al-Qur’an, maka 
umat Muslim mengikuti Sunnah. Kemudian perubahan Kiblat ditegaskan 
didalam Al-Qur’an, namun ditekankan pula bahwa shalat yang telah 
dikerjakan menurut sunnah tidaklah sirna (nilainya). 

Menurut sebuah Hadits didalam Bukhari dan Muslim, perubahan 
Kiblat terjadi ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan Shalat Ashar, 
beberapa riwayat menyatakan Shalat Dhuhur (sebagaimana dinukilkan 
didalam tafsir Ibnu Katsir). 

Beberapa orang sahabat menyelesaikan shalat mereka bersama-
sama Rasulullah SAW. Mereka melihat saudara-saudara mereka sedang 
shalat didalam masjid di lingkungan mereka, menghadap ke arah Masjidil-
Aqsa. Para sahabat lantas mengumumkan dengan lantang bahwa mereka 
baru saja menyelesaikan shalat bersama-sama Rasulullah Muhammad 
SAW dengan menghadap ke arah Baitullah. Maka mereka yang sedang 
shalat pun memutar arah menghadap mereka dan tetap melanjutkan 
shalat tanpa membantah ataupun bertanya-tanya sepatah katapun. 
Kejadian ini membawa hikmah penting, yakni didalam Islam kredibilitas 
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(sifat dapat dipercaya) seseorang sebagai saksi, dalam banyak hal 
sudahlah mencukupi untuk didengar perkataannya. 

Perubahan arah Kiblat itu terdengar di Masjid Quba pada keesokan 
harinya. Sebagaimana juga diriwayatkan didalam hadits Bukhari dan 
Muslim, maka para jama’ah masjid Quba pun mengubah arah menghadap 
didalam shalat mereka seketika mendengar pemberitahuan perubahan itu, 
meskipun pemberitahuan itu hanya disampaikan oleh seorang saja. 
Betapa nampak jelas disini bahwa begitu besar rasa saling menghormati, 
rasa saling yakin dan percaya, dimanfaatkan dan diamalkan para sahabat 
Nabi Muhammad SAW. 

Sebuah Hadits didalam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin 
‘Adzib, ketika Kiblat diubah ke arah Masjidil-Haram orang-orang bertanya 
kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah dengan umat Muslim yang telah 
wafat sedangkan dahulu mereka berkiblat ke arah Masjidil-Aqsa. 
Pertanyaan ini dijawab dengan wahyu Allah SWT, yang menerangkan 
bahwa shalat mereka itu sah adanya, tidak serta merta hilang terbawa 
perubahan, dan diterima oleh Allah SWT. Jawaban ini pun menjadi bagian 
dari Surat Al-Baqarah Ayat 143, 

†Ω∨Ω Ω⇐†ς ϑðΣ/≅… Ω⊗∼Ψ∝Σ∼Ψ√ ⌠&¬Ρ∇Ω⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ…  

… dan Allah tidaklah akan menyia-siakan keimananmu (shalatmu) 
Menarik untuk dicermati bahwa pada ayat ini kata ‘Iman’ telah 

dipergunakan oleh Allah SWT sebagai kata-ganti untuk shalat. Maka, ini 
berarti bahwa belumlah terdapat keimanan (keyakinan tentang Islam) 
dalam diri seseorang tanpa mendirikan shalat. Dengan kalimat lain; Shalat 
adalah penanda (indikator) Iman seseorang. coleage 

Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mendirikan shalat 
secara teratur sehingga dari padanya menguatkan Iman kita. Dan Semoga 
Allah SWT mempersatukan umat Muslim diseluruh penjuru dunia, yang 
mengikatkan diri pada satu Kiblat yang sama. Amiin. 

 
 
 

MENGHORMATI MUHAMMAD RASULULLAH SAW 
 

Allah SWT berfirman didalam Surat Al-Ahzab Ayat 56: 

ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ΙΣΩ�ΤΩ|Μ;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω Ω⇐ΡΠ∏ΤΩ±ΣΤÿ ς∏Ω∅ ϑγ&Ψ‰Πς⇒√≅… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…ΠΡ∏Ω″ ΨΤ∼ς∏Ω∅ Ν…Σ∧ΠΨ∏Ω♠Ω 

†[∧∼Ψ∏Τ♥ΩΤ�  

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat atas Nabi 
(Muhammad SAW). Wahai orang-orang beriman, bershalawatlah kamu 
kepadanya dan ucapkan salam yang sempurna kepadanya. 

Maka, oleh sebab Allah SWT dan para malaikat-Nya menunjukkan 
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penghormatan istimewa kepada Nabi Muhammad SAW, hendaklah setiap 
Muslim pun  membiasakan diri untuk secara teratur melakukan hal yang 
sama. Penting untuk diingat bahwa Allah SWT juga memiliki perhatian 
yang besar untuk orang-orang mukmin dengan melibatkan mereka didalam 
sebuah perbuatan yang mana Dia dan para Malaikat-Nya terlibat langsung 
didalamnya. Dengan demikian, maka bilamana kita mendengar Nama Nabi 
Muhammad SAW disebutkan , hendaklah kita lakukan apa yang 
diperintahkan Allah SWT tersebut di atas. 

Para sahabat mengetahui secara persis, bagaimana cara 
mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, yakni: 

  السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته
Salam Sejahtera atasmu wahai Nabi, dan juga rahmat Allah SWT 

dan limpahan berkah-Nya. 
Sebagaimana tersebut didalam Hadits Bukhari yang diriwayatkan 

oleh Ka’ab bin Ujrah RA, seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad 
SAW, “Bagaimanakah cara bershalawat kepadamu, wahai Nabi?” Nabi 
SAW menjawab sebagaimana disebutkan dalam Hadits Bukhari dan 
Muslim. 

 يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبع تلَّيا صكَم دمحلَى آلِ معو دمحلِّ علَى مص مالله
مح كلَى إِنعو ميهرلَى إبع كْتارا بكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى مارِك عب مالله ،دجِيم دي

جِيدم ديمح كإن يماهآلِ إبر  
Masih ada lagi beberapa versi shalawat selain yang ini. 
Allah SWT juga berfirman didalam Surat Al-Ahzab Ayat 45 & 46, 

†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉Ψ‰Πς⇒√≅… :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… ð∠ΗΤΤΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ… …_ŸΞΗΤΤΩ→ …_≤ΤΠΨ↑ΩΤ‰Σ∨Ω …_≤ÿΨϒΩΤ⇓Ω (45) †[∼Ψ∅…Ω�Ω ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… −ΨΨ⇓<′ΜΞ†ΨŠ 

†_–…Ω≤Ψ♠Ω …_⁄κΨ⇒ΘΣ∨  

Wahai Nabi (Muhammad), sesungguhnya kami mengutusmu untuk 
menjadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan 
sebagai penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan menjadi pelita 
yang menerangi. 

Ayat ini menjelaskan lima sifat-sifat kebajikan Nabi Muhammad SAW 
Sifat kebajikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini juga di 
terangkan didalam kitab Taurat. Disebutkan didalam Bukhari bahwa, ‘Atha’ 
bin Yassar berkata, “Suatu hari aku pergi menemui Abdullah bin ‘Amr bin 
‘Ash. Aku memintanya menjelaskan sifat kebajikan Nabi Muhammad SAW 
yang tersebut didalam Taurat. Maka iapun menjawab bahwa sifat-sifat 
beliau SAW yang diterangkan didalam Al-Qur’an, diterangkan juga didalam 
Taurat, kemudian ia membacakan penggalan ayat dalam kitab Taurat 
sebagai berikut, 

 أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لألميني أنت عبدي ورسويل مسيتك املتوكلإنا 
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ليس بفظ وال غليظ وال سخاب يف األسواق وال يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن 
يقبضه اهللا تعاىل حىت يقيم به امللة العوجاء بأن يقولوا ال إله إال اهللا ويفتح به أعينا عميا وآذانا 

  صما وقلوبا غلفا
Wahai Nabi SAW, Kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa 

kabar gembira dan peringatan dan pelindung bagi bangsa Arab. Kamu 
adalah hamba-Ku dan utusan (rasul)-Ku. Aku menamaimu Al-Muttawakkil 
yakni, seorang yang memiliki keyakinan penuh kepada Allah SWT. Kamu 
tidak berperilaku kasar dan tidak pula berhati kaku. Kamu tidak membuat 
keributan di pasar-pasar. Kamu tidak membalas kejahatan dengan 
kejahatan. Kamu lebih cenderung memaafkan. Allah SWT tidak akan 
mengambilmu dari dunia ini (mewafatkanmu) sehingga kamu meluruskan 
mereka-mereka yang sesat yaitu dengan membimbing  mereka untuk 
berikrarkan dengan mengucapan: "Tidak ada sesembahan yang benar 
kecuali Allah.” Allah SWT akan membuka dengannya mata orang-orang 
buta agar melihat, membuat yang tuli bisa mendengar, dan membuka hati 
orang-orang yang sesat. 

Sama halnya, firman Allah SWT didalam Surat Ali ‘Imran Ayat 159, 

†Ω∧Ξ‰ΩΤ⊇ ξ◊Ω∧šΩ⁄ Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… ðŒ⇒Ψ√ ∃⌠¬Σς√ ⌠ς√Ω ðŒ⇒Ρ †ϑΖℵ≠ΩΤ⊇ ð↵÷∼Ψ∏ΩΤ∅ γ̂ <∏Ω⊆<√≅… Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇓≅‚Ω� ⌠⇑Ψ∨ ∃ð∠ΨΤ√⌠ΤΩš  

Maka dengan rahmat Allah, kamu berlaku lemah-lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kaku, tentulah mereka 
telah menjauhkan diri darimu. … 

Terakhir, yang tak kalah penting artinya, kita bisa menangkap makna 
bahwa kebajikan didalam diri seseorang adalah sebagai perwujudan 
rahmat Allah SWT. Maka dari itu tak seorangpun patut menyombongkan 
diri atas kebajikannya sendiri. 

Maka marilah kita menghormati Rasulullah Muhammad SAW 
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya 
yang mengawali bahasan ini. Dan, semoga Allah melimpahkan shalawat 
dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para Sahabatnya, 
serta para pengikutnya yang setia kepada Kitabullah dan Sunnahnya 
hingga yaumil-qiyamah. Amiin 


