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I. Al-Quran – Tafsir 1 Judul
II. Seri.
Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Ayat 1

:

Ayat 2

:

Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara masing-masiing paling singkat (satu) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
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Kata Pengantar
Al-ssalâmu’alaikum warahmatu l-llâhi wabarakâtuh
Terbersit dari rasa syukur dan pujian semata kepada Allah Swt,
ungkapan kebahagiaan ini kami tuangkan dalam bentuk kata pengantar.
Telah lama sudah Unisba sebagai salah satu Perguruan Tinggi Islam di
tanah air ini, mencita-citakan terbitnya Tafsir Al-Quran Unisba yang
berkontribusi bagi kemajuan Islam dan kaum Muslimin. Hanya berkat
inâyah dan rahmah-Nya semata, penyusunan Tafsir Al-Quran Unisba ini
dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Setelah melalui likaliku pengerjaan yang tidak sederhana, alhamdu li l-llâh dapat dituntaskan
segala kelengkapan yang diperlukan dalam penulisan Tafsir ini secara
bertahap.
Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad
Saw yang telah menuntun umatnya kepada jalan yang penuh dengan
keberkahan dan kebenaran, yaitu jalan yang lurus, dilimpahi kenikmatan
dan rida Allah Swt. Perjuangan yang beliau lakukan bertabur pengorbanan
yang tiada tara, hanya dengan kesabaran dan ketawakalan, pada akhirnya
tugas mulia itu dapat diemban dengan sempurna. Tujuan utamanya,
membawa Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.
Kebenaran suatu agama yang dibawa oleh para nabi selalu ditunjukkan
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oleh mukjizat yang diembannya. Mukjizat adalah suatu kekuatan atau
bukti kebenaran yang luar biasa dengan disertai tantangan, namun
tidak pernah terkalahkan oleh tantangan sebesar apapun kehebatannya.
Menurut Jumhur ulama, mukjizat dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu
mukjizat yang bersifat indrawi (hissî) dan mukjizat yang bersifat rasional
('aqlî). Para nabi terdahulu, sebelum datangnya Nabi Muhammad Saw,
pada umumnya memperoleh mukjizat dalam bentuk indrawi, sebab
kecerdasan dan pemahaman umat yang belum begitu maju pada saat
itu. Untuk membuktikan kebenaran yang dibawanya, diperlukan bukti ﬁsik
yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan secara indrawi. Nabi Muhammad
Saw memproleh mukjizat bentuk yang kedua (Al-Quran), bersifat rasional.
Sebab, umat yang dihadapinya telah memiliki kecerdasan dan pemahaman
yang lebih tinggi. Mukjizat yang dibawanya menuntut dan menantang akal
untuk memahaminya. Hal ini dimaksudkan agar bukti-bukti kebenaran
ajarannya dapat dirasakan dan dimengerti oleh akal dan hati, serta dapat
dibuktikan sepanjang masa, sesuai dengan perkembangan pemikiran umat
manusia.
Sejalan dengan keterangan di atas, Rasulullah Saw bersabda:
Setiap nabi Bani Israil diberi mukjizat yang apabila ditampakkan, maka
berimanlah mereka. Sementara yang diberikan kepadaku adalah wahyu
(Al-Quran). Maka, aku berharap akan memiliki pengikut yang lebih banyak
(HR Al-Bukhari). Makna yang tersirat dari hadis ini adalah bahwa mukjizat
yang berbentuk indrawi (hissî) bersifat kontemporer, akan redup bersamaan
dengan berlalunya waktu. Adapun mukjizat yang berbentuk rasional ('aqlî)
bersifat abadi, akan terus bersinar sepanjang waktu bersamaan dengan
perkembangan sosial dan sains.
Al-Quran merupakan mukjizat, baik lafaz maupun inti pesannya,
yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Salah satu bukti kemukjizatan
Al-Quran adalah keindahan redaksi dan kesempurnaan tata bahasanya,
luasnya pengetahuan dan kedalaman isinya. Penjelasannya merespons
persoalan setiap zaman yang dihadapinya. Hal ini dapat dirasakan melalui
pemikiran yang cerdas serta hati terbuka. Kemukjizatan Al-Quran akan
terus dapat dirasakan dan dipahami oleh setiap generasi yang dilaluinya,
sesuai dengan sifatnya yang abadi.
Merajut hari esok yang lebih baik melalui anyaman ayat-ayat-Nya
merupakan pangkal tolak berlabuhnya penulisan tafsir ini. Secercah butiran
karya ini diharapkan dapat menjadi cahaya terindah yang bisa mengurai
makna dan menerangi jalan kehidupan.
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Karya ini merupakan salah satu wujud dari pengamalan “Tridarma
Perguruan Tinggi” dengan karakternya yang khas, mereﬂeksikan
pengayaan kajian melalui pendekatan multidisiplin ilmu. Sesuai dengan
visi misi Unisba, maka tampilan yang diharapkan, mampu menggugah
semangat pembaharuan (tajdîd), gairah pengorbanan (jihâd), dinamika
penelitian dan penemuan (ijtihâd). Laksana lentera kecil yang digunakan
musaﬁr di malan hari, sekecil apa pun karya tafsir yang diterbitkan, akan
tetapi sinar dan cahayanya mudah-mudahan dapat menerangi perjalanan
umat dan Unisba ke depan. Meski masih jauh ranah dari tujuannya, tetapi
perjalanan ini merupakan tekad yang tidak boleh surut dari hasratnya yang
mulia, senada dengan Hymne Unisba: "Jaya Islam Bahagia nanti, pastilah
nyata”.
Hadirnya tafsir ini, semoga dapat memperkaya khazanah pustaka
studi Al-Quran yang dapat membantu umat memahami kandungan
maknanya. Ide-ide segar yang ditampilkan, baik menyangkut isi maupun
format tafsir, sebagai upaya menemukan suasana baru dalam memahami
Al-Quran tanpa mengabaikan kaidah penafsiran yang dilakukan oleh para
mufassir terdahulu.
Rujukan utama yang menjadi sandaran dalan tafsir ini adalah AlTtafsîru Al-Munîr, karya Dr. Wahbah Al-Zuhaili, yang didukung oleh referensi
berbagai tafsir lainnya. Kemudian, dilakukan pengayaan oleh kontributor
ahli yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan Unisba, dengan
memperhatikan terminologi dan makna yang relevansi. Pengayaan ini
dimaksudkan sebagai upaya mengurai lebih luas pesan Al-Quran dalam
pertautannya dengan aneka ragam disiplin ilmu dan perkembangan zaman
(secara kontekstual).
Sulaman dari serat-serat cahaya Al-Quran yang mampu memadukan
mutiara kebenarannya dengan goresan pena para penemu teori ilmu
pengetahuan dan teknologi modern melalui ayat-ayat kauniyyah-Nya,
sekaligus dapat menjadi isyarat bukti kemukjizatannya (i’jâzu l-'ilmî).
Akselerasi perkembangan ipteks modern justru semakin menyemburatkan
pembuktian kebenaran premis Al-Quran tentang rahasia penciptaan
langit dan Bumi, serta silih bergantinya siang dan malam (lihat QS Âli
'Imrân [3]: 191). Sekalipun demikian, bukan berari Al-Quran merupakan
kitab sains (lihat QS Al-Baqarah [2]: 2), sebab, Al-Quran adalah wahyu
Allah Swt sebagai hidayah, yang menyingkap tirai kebanaran, baik yang
tampak maupun yang gaib, serta menuntun manusia kepada jalan-Nya
yang lurus, yaitu jalan yang diberi nikmat dan diridai-Nya.
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Pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami sampaikan
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
penulisan tafsir ini, khususnya kepada panitia: Penanggungjawab, Ketua,
Sekretaris, Bendahara, Penulis Naskah Tafsir, Kontributor Ahli, Penyunting
Ahli, Penyunting Pelaksana, Pembantu Pelaksana dan Readers; semoga
amal bakti dan perjuangannya selama ini mengalirkan kebaikan dan
pahala yang tiada putus. Demikian juga kepada Yayasan Unisba yang
tiada hentinya memberikan dukungan, baik moril maupun materil, kami
mohonkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari sisi Allah Swt.
Mudah-mudahan Allah Swt senantiasa memberikan tauﬁk dan
hidayah di dalam penulisan tafsir ini, sehingga tidak keluar dari petunjuk
dan bimbingan-Nya. Bagaikan ungkapan dalam sebuah pepatah, “tak
ada gading yang tak retak”, tiada karya yang luput dari kesalahan dan
kekhilafan. Demikian juga tafsir ini, tidak mungkin terlepas dan kekurangan
dan kelemahan. Melalui pintu hati yang selalu terbuka, sumbangan saran
dan kritik yang konstruktif dari sidang pembaca budiman senantiasa kami
nantikan dengan hati yang tulus.
Kepada Allah Swt jualah kami berlindung dari kezaliman diri dan
berserah diri atas segala apa yang telah diupayakan, sebab hanya Allah
Swt-lah yang Maha Tahu atas segalanya. Akhirnya, Wa l-llâhu a’lam bi
l-shshawâb.
Bi l-llâhi fî sabîli l-haqq.
Wa l-ssalâmu’alaikum Wr. Wb.
Bandung, 17 Sya’ban 1440 H / 23 April 2019 M
Rektor,

Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.
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Selayang Pandang
Diawali bismillâhi l-rrahmâni l-rrahîm, tafsir Unisba dimulai dari
satu tekad. Tekad menyemai harapan menanam cita pada damba nan
abadi, dan tenggelam dalam rasa kagum terhadap bentangan tuntunanNya. Pancaran kasih sayang-Nya membangkitkan gairah ketakwaan dan
pengetahuan, menciptakan sayap kehidupan yang penuh makna. Bersitan
hidayah-Nya menggugah kegairahan iman cahaya Ilahiyah, dalam tilikan
dan akal budi. Wahyu-Nya melahirkan tekad menyulam keagungan
hidup, menangkap gelombang zaman yang terus beriak dan bergerak.
Tidak mudah mewujudkannya. Kata dan aksara dunia tak cukup kaya
untuk menafsirkan ﬁrman-Nya. Kalimat manusia terlalu miskin untuk
menerjemahkan kalam-Nya.
Cahaya pikiran dan cetusan pandangan lahirnya tafsir Unisba dirintis
sejak 1984. Diprakarsai Rektor Unisba, KH. Dr. (H.C) EZ. Muttaqien,
karya-karya ulama yang aktif di Unisba, seperti: KH. Hambali Ahmad, KH.
Iping Zaenal Abidin, Dr. H.M. Rasyidi, dan sebagainya, pun dikumpulkan.
Berbagai karya ulama dari beberapa Ormas Islam (Persis, Muhammadiyah,
dan NU) diundang.
Karya-karya mereka memiliki karakter. Upaya meramu ke dalam
format yang utuh cukup sulit. Akan tetapi, semangatnya laksana setitik air
yang berjuang untuk mengembang, meluas, melaut-samudera. Berbuah
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tangkai yang terus mengembang seluas taman tak bertepi.
Tatkala niat dipasang, tujuan ditentukan, langkah diayunkan,
keadaan dihitung, ia bergerak dan berjuang tiada henti, serta bertali
bersambung, berjalin berkelindan. Bagai tiupan angin di ladang, terus
menggelora, mengikuti jalan panjang berliku, estafeta generasi pun
berlanjut.
1996, Rektor Unisba, Prof. Dr. H.M. Djawad Dahlan, memprakarsai
kembali. Menyusun ulang Panitia Tafsir Unisba, yang dipimpin langsung
Rektor, dan Dr. HM. Wildan Yahya, sebagai Sekretaris Tim. Langkah awal
adalah mengkompilasikan karya-karya dosen Unisba, dari berbagai
makalah Pusat Pengkajian Islam (Puskaji).
Sebelumnya, pengajian karyawan Unisba yang diselenggarakan
Puskaji, aktif mengkonsentrasikan materi kajian: untuk menggali,
mengupas dan menemukan pengertian “tersurat maupun tersirat” ayatayat Al-Quran. Setelah dibaca semua secara cermat, teliti dan seksama,
target yang diharapkan masih belum tercapai.
Akan tetapi, di ufuk, setitik terang sudah menyala.
Agar tidak terkurung dalam lingkaran yang tidak berujung, dicarilah
formula Tafsir yang dapat menautkan idealita dan realita, alam cita dengan
alam nyata, serta visi dan misi Unisba, secara serasi. Alhamdulillah,
acuan utama ditemukan. Tafsir ini menjadikan Al-Ttafsîru l-Munîr, karya
Dr. Wahbah Zuhaili, sebagai acuan. Tafsir-tafsir lain pun dikutip, seperti:
Mahâsinu l-Tta`wîl, karya Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Tafsîr AlMarâghî, karya Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Fî Zhilâli l-Qur`ân, karya
Sayyid Quthub, dan sebagainya.
Sejalan itu, warna penafsiran pun diguratkan. Karakter tafsir yang
ingin dilahirkan ialah adabî, ‘ilmî dan ijtimâ’î. Tapi, ternyata, tidak mudah
menerjemahkannya. Bukan perkara gampang menerjemahkan suatu
keyakinan, pandangan dan pendirian hidup agar sesuai dengan karakter
yang diinginkan.
Tafsir dikerjakan secara bertahap, dan kolektif. Proses dilakukan dari
penulisan draf naskah, editing isi naskah, koreksi penulisan ayat Al-Quran
dan Al-Hadis, pengerjaan tickray dan lay out. Editing teknis dilakukan
langsung oleh Rektor Unisba, Prof. Dr. H.M. Djawad Dahlan. Pada saat itu,
Tafsir yang sempat tersusun utuh sebanyak lima juz. Pun dilakukan upaya
penelaahan secara seksama. Hasilnya masih perlu pematangan, sebelum
diterbitkan. Sementara, juz lainnya menunggu, belum sempat diedit.
Karena itu, terjadi kevakuman.
Akan tetapi, semangat melanjutkan penulisan tafsir tak jua padam.
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Berbagai kajian terus berlangsung, yang ujung-ujungnya menghidupsuburkan pembahasan tafsir, dan menjadi harga yang dipertaruhkan untuk
Unisba. Kelompok-kelompok kajian bertumbuhan bagai jamur di musim
hujan, bahkan sempat membentuk kelompok informal penanganan tafsir
Unisba. Namun, tidak bisa berjalan efektif.
Pada saat itu, bagian yang diamanati bergerak aktif untuk mewadahi
ide penulisan tafsir adalah Puskaji. Nahkodanya ialah H. Agus Halimi, Drs.
M.Ag. Tapi, ide dan semangat itu tertebar tanpa penanganan formal yang
terpusat. Hasilnya pun tidak tersusun secara utuh.
Meski begitu, tekad menyelesaikan penyusunan tafsir terus
berlangsung, laksana menara laut di tengah samudera, membentang luas
tanpa batas, memberikan arah bagi yang datang untuk bersauh.
2007. Sinar terang pun terbit kembali. Pemprakarsanya ialah
Rektor Unisba, Prof. Dr. E. Saefullah Wiradipradja S.H., LL.M. Setelah
dilakukan pembicaraan intensif dengan Ketua Lembaga Studi Islam dan
Pengembangan Kepribadian (LSIPK), Dr. H. Tata Fathurrahman, S.H. M.H.,
dibentuklah panitia lengkap untuk menyusun tafsir. Ketua Tim, Dr. H. Tata
Fathurrahman, S.H. M.H., Ketua Pelaksana, Dr. HM. Wildan Yahya, Drs.,
M.Pd. Sekretaris, H. Agus Halimi Drs. M.Ag.
Kelengkapan anggota Panitia diambil dari berbagai Fakultas. Secara
periodik, nama-nama panitia yang berperan aktif tertuang pada halaman
tafsir di setiap terbitannya. Diawali dengan menentukan corak dan karakter,
proses dan teknis penulisan tafsir dimulai kembali. Pada prinsipnya, seluruh
langkah yang pernah dilakukan pada penulisan tafsir sebelumnya menjadi
modal utama. Pembahasan yang cukup mendasar, yang terarah pada
kontribusi multidisiplin ilmu, diletakkan ke dalam catatan kaki.
Tahap demi tahap pengerjaan dilanjutkan.
Tahun dua ribu delapan terbitlah juz pertama tafsir Unisba.
Pemunculanannya agak unik. Juz yang pertama kali diterbitkan adalah
Juz 'Amma, atau Juz XXX. Terbitnya Juz'Amma, sebagai juz pertama yang
diterbitkan, didasari pemikiran bahwa di dalam Juz'Amma itu paling banyak
surah yang digunakan umat dalam salat selain Surah Al-Fâtihah.
Itulah momentum pertama yang dilakukan Unisba di dalam
menerbitkan tafsirnya. Ia telah melahirkan semangat baru, meresap dan
menyerap ke dalam kalbu, menciptakan gairah hidup penuh ketakwaan,
simfoni kehidupan dan alunan wahyu-Nya berinti penuh arti.
Gelora penulisan Tafsir dilanjutkan Rektor Unisba, Prof. Dr. dr.
M. Thauﬁq S. Boesoirie, MS. Sp. THT. KL (K). Nyala dan semangatnya
memancarkan pijar serta sinar cahaya hidup. Seruan wahyu menembus
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lapisan hati dan akal budi, teduh dan lembut. Menanam iman ke dalam
kalbu, menyemai bibit ilmu ke halaman ruhani umat.
Semangat dan ghîrah penulisan Tafsir Al-Quran Unisba menyalakan
api yang tidak pernah padam, diakhiri oleh, Prof. Dr. H. Edi SetiadI, S.H.,
M.H. Deru dan geloranya senantiasa membahana menembus lapisan hati
dan akal, membimbing dan mengayomi semuanya. Bagaikan membuka
jendela dunia akhirat dengan iman dan ilmu.
Bagi Unisba, ﬁrman-Nya adalah petunjuk abadi, pedoman kekal
sepanjang masa, pangkalan tempat bertolak dan pelabuhan tempat
bersauh.
Hal itu tampaknya muncul dari kerjasama Tim yang tercipta sangat
indah, bersifat dinamis dan kreatif kritis, membangun dari bawah,
mewarnai dari atas. Diikuti upaya penyempurnaan penulisan tafsir yang
terus dilakukan di sana sini, baik dari sisi isi, format, karakter, kualitas,
penulisan maupun keunikannya.
Oleh karena itu, tampaknya, tafsir Unisba mendapatkan pengakuan
yang luas, baik dari kalangan ulama lokal maupun nasional. Komentar
mereka dapat dibaca di halaman endorcement: tajam, simpatik, cerah
dan jernih. Kehadiran tafsir Unisba memberi isi dan arti, didikan dan
pengertian, melaksanakan perbaikan dan membuat kebajikan buat umat.
Sebutir terang yang menunjukkan jalan, menumbuhkan rasa damai, rasa
bahagia dan sejahtera.
Semua langkah dan usaha di atas dapat berjalan dengan lancar
berkat dukungan dari seluruh keluarga besar Unisba, khususnya Pimpinan
dan Pengurus Yayasan, Rektor dan seluruh stafnya, Dekan, Ketua Lembaga,
Direktur Pasca Sarjana dan civitas akademika. Semua memberi dukungan
dan menyuburkan gairah, merautkan sulaman imtak dan ipteks mekar
bersemi, membuahkan kesalehan luas bertiada batas.
Meski demikian, tafsir Unisba ini mengikuti pepatah “Tiada gading
yang tidak retak”. Sekalipun telah melewati proses panjang, melalui
penelaahan dan pengecekan berulang, tafsir Unisba ini berkemungkinan
memiliki kesalahan dan kekhilafan. Maka itu, berdasar niat kepada Allah
Swt jualah karya tafsir ini mengharapkan rida-Nya. kami membuka pintu
lebar-lebar pada sumbang saran yang konstruktif.
Bandung, 17 Sya’ban 1440 H / 23 April 2019 M
Tim Penyusun

:: repository.unisba.ac.id ::

Endorcement Para Ahli

1

xvii

Endorcement Para Ahli dan Tokoh Islam
Para ulama dalam perjalanan sejarahnya telah menekuni dan
berijtihad untuk memahami Al-Quran serta mendalami makna ayat-ayatNya melalui penafsiran. Pada masa-masa awal, penafsiran Al-Quran yang
berkembang lebih bercorak tahdzîb, targhîb dan tarhîb tanpa mendalami
lebih jauh makna-makna lain yang bersifat saintiﬁk. Warna tersebut sangat
berkaitan dengan tuntutan dan tantangan peradaban yang berkembang
pada saat itu.
Unisba (Universitas Islam Bandung) telah berusaha untuk memberikan
warna baru dalam penafsiran Al-Quran, yaitu mengintegrasikan kajian multi
disiplin ilmu sekalipun masih dalam batas hâsyiyah (catatan kaki). Sekecil apapun
kontribusi multidisiplin ilmu akan membantu pendalaman dan perluasan makna
pesan-pesan Al-Quran. Selain itu, sistematika penulisan dan bahasa yang
digunakan mudah dimengerti. Merupakan karya monumental yang sangat
penting kehadirannya di tengah-tengah umat Islam. Suatu khazanah
penafsiran yang segar, perlu dibaca oleh orang-orang beriman.
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar
(Mantan Wakil Menteri Agama RI)
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Al-Quran diturunkan tidak untuk mengucilkan diri dari kehidupan,
kesulitan-kesulitan dan gejolak-gejolaknya.
Tidak
pula untuk
menenggelamkan ilmu pengetahuan beserta para ahlinya. Justru Al-Quran
diturunkan sebagai hidayah, yaitu: tuntunan, petunjuk dan pembimbing
ke jalan kebenaran, serta merespons berbagai persoalan yang dihadapi
umat manusia. Karena fungsinya sebagai hidayah, maka perlu dimengerti,
dihayati dan disadari pesan-pesannya. Seperti pasien yang diberi resep
oleh dokternya, agar sembuh maka resep tersebut harus dibawa ke apotek
untuk ditukar dengan obat yang sesuai dengan isi pesannya. Demikian
juga Al-Quran, untuk dirasakan rahmat dan berkahnya, perlu dimengerti isi
pesannya kemudian ditaati tuntunan dan aturannya. Semangat pesan AlQuran yang diawali dengan kalimat Iqra` (baca) tersimpan makna perintah
untuk dimengerti dan dipahami ajaran dan bukti-bukti kebenarannya. Di sini
akal dan nurani manusia dituntun untuk berperan aktif dalam memahami
dan merenungi kebenaran ajarannya.
Sejalan dengan pemikiran di atas, Universitas Islam Bandung
(Unisba) telah melakukan upaya yang sangat mulia, menyusun Tafsir AlQuran dalam rangka membantu umat memahami pesan-pesan wahyu.
Terdapat warna khusus yang menjadi karakter dari Tafsir Unisba ini. Sifat
khusus yang dimiliki Tafsir Unisba adalah: melibatkan kajian multidisiplin
ilmu yang relevan. Dilengkapi dengan keterangan asbâbu l-nnuzûl dalam
kajian latar dan konteks. Setiap kelompok ayatnya dibingkai dengan tematema tertentu, disertai dengan implikasi ayat dalam kehidupan sehari-hari
yang tertuang pada bagian hikmah dan pesan. Bahasa yang digunakan
mudah dibaca dan dimengerti. Alur kajiannya sistematis, mendalam dan
bervariasi. Sangat penting untuk dibaca oleh siapapun.
KH. Hasyim Muzadi
(Al-Marhum/Mantan Ketua Umum PBNU)

Kekuatan Tafsir Al-Quran Unisba terletak pada konsistensi dalam
corak tafsîru l-’ilmi l-'ashrî (ilmiah-modern), di mana terdapat pemisahan
antara interpretasi ayat-ayat dan pengayaan informasi terhadap penafsiran.
Dr. H. Cecep Alba, MA
(Pakar Tafsir dari ITB Bandung)
Tatkala didialogkan antara ayat-ayat Qurâniyyah dengan ayat-ayat
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Kauniyyah, terjadi hubungan yang asimetris. Hal ini juga terjadi pada halhal yang bersifat metodologis. Tatkala Allah Swt memerintahkan hambaNya untuk menyingkap kebenaran realita, maka digunakanlah bahasa:
afalâ tubshirûn (tidakkah kalian cermati), afalâ tasy’ûrun (tidakkah kalian
rasakan/alami/ujicoba), afalâ ta’qilûn (tidakkah kalian pahami), afalâ
tatadabbarûn (tidakkah kalian renungi), dan masih banyak lagi yang
lainnya. Dalam penelitian ilmiah modern juga digunakan bahasa: observasi,
eksperimentasi, inventori, komperasi, dsb. Berbeda bahasa, substansinya
berkait.
Tafsir Al-Quran yang disusun Unisba merupakan sumbangan yang
sangat berharga dalam upaya memerkaya khazanah pemahaman umat
Islam Indonesia terhadap wahyu yang telah Allah Swt turunkan. Terdapat
corak dan warna penafsiran yang khas, dengan memertimbangkan polapola penulisan ilmiah. Alur penulisannya mudah dipahami, di setiap
kajiannya memasukkan pembahasan latar dan konteks serta implikasinya
dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kekayaan penafsiran yang patut
dihargai, dan sangat perlu dibaca oleh umat Islam.
KH. Ma’ruf Amin
(Ketua Umum MUI Pusat)
Tidak terbayangkan sebelumnya, pada saat Al-Quran diturunkan
empat belas abad yang lalu, bahwa isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat
di dalamnya akan terungkap oleh hasil research modern. Semakin
hari, penelitian ilmiah modern semakin kaya dengan penemuan yang
membenarkan keterangan-keterangan Al-Quran. Kondisi ini adalah salah
satu bukti dari kemukjizatan Al-Quran, yang oleh para ulama disebut
sebagai i’jâzu l-ilmî (kemukjizatan ilmiah). Salah satu warna Tafsir Unisba
yang ingin diintrodusir adalah mendialogkan antara ayat-ayat Qurâniyyah
dengan ayat-ayat Kauniyyah, yang secara koherens terjadi hubungan yang
asimetris. Hal ini terjadi pula pada hal-hal yang bersifat metodologis dalam
penulisan Tafsirnya. Di dalamnya terdapat sub-sub kajian yang seringkali
digunakan pada penulisan ilmiah, seperti: latar dan konteks, substansi
kajian, tema-tema ayat, implikasi ayat dalam kehidupan, referensi, catatan
kaki, dan indeks. Bahasa Indonesia yang digunakan pun mudah dipahami,
isi kajiannya cukup kontekstual, sangat penting untuk dibaca oleh siapapun
yang ingin memahami hidayah Al-Quran.
Prof. Dr. H. Din Syamsudin, MA
(Mantan Ketua Umum Muhamadiyah)
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Penulisan Tafsir Unisba telah memenuhi kaidah yang dipersyaratkan
dan mengikuti sistematika penyusunan yang lazim dilakukan oleh para
ulama terdahulu. Bahkan terjadi peningkatan di sana-sini sesuai dengan
perkembangan Ipteks yang terjadi akhir-akhir ini.
Kandungan isinya meliputi prinsip-prinsip keimanan, masalah
hukum, panduan akhlak dan kisah umat yang telah lalu. Dibahas secara
komprehensif mendalam sesuai dengan latar belakang berbagai keahlian
para penyusunnya.
Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl
(Ketua Umum Yayasan Unisba)

Allah Swt menurunkan wahyu kepada para rasul dengan
menggunakan bahasa kaumnya agar ajaran yang dibawa dapat dimengerti
dengan baik dan benar. Sebagaimana disebutkan pada QS Ibrâhîm (14):
4, yang artinya “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan
dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan
terang kepada mereka”. Sejalan dengan semangat untuk menjelaskan AlQuran sesuai pemahaman dan bahasa kaumnya.
Unisba menyusun dan menerbitkan Tafsir Al-Quran dengan
menggunakan bahasa Indonesia. Susunan bahasanya mudah dimengerti;
sistematika penulisannya runut dan sesuai dengan kaidah penulisan
tafsir standar. Kemudian sebagai kelengkapan dari penjelasan naskah
tafsir, dilengkapi dengan catatan kaki yang di dalamnya terdapat kajian
multidisiplin ilmu.
Demikian juga dalam rangka memudahkan pembaca untuk
menelusuri kata-kata kunci, atau nama-nama tokoh yang dibutuhkan,
maka disediakan indeks pada halaman akhir. Karya tulis Unisba ini, sangat
berkontribusi pada pengayaan penafsiran Al-Quran di tanah air. Penting
untuk dibaca.
Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
(Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Tafsir Al-Quran Unisba, sesuai dengan namanya, bercorak akademik
(Ilmiah). Sangat cocok untuk kalangan mahasiswa, akademisi, pemikir

:: repository.unisba.ac.id ::

Endorcement Para Ahli

1

xxi

Islam dan masyarakat luas pada umumnya.
Tafsir Al-Quran Unisba, memerkaya khazanah Tafsir di Indonesia.
Tafsir ini membekali dan mencerahkan para mujâhid, mujtahid, mujaddid
dan muwâhid di masyarakat. Disusun oleh sejumlah pakar pada berbagai
disiplin ilmu di lingkungan Unisba.
Tafsir Al-Quran Unisba, menggunakan rujukan utama Al-Tafsîru
l-Munîr karya terkemuka, Wahbah Al-Zuhaili, didukung rujukan puluhan
kitab tafsir terkemuka. Penafsiran menukik pada inti ayat, dilengkapi
dengan catatan-catatan sumber secara ekstensif, sehingga memudahkan
pembaca melakukan penelusuran informasi lebih lanjut pada sumbersumber rujukan.
Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin
(Guru Besar Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Semua ilmu datangnya dari Allah Swt. Manusia melalui akalnya,
diajari: nama-nama, simbol-simbol, isyarat-isyarat dan ayat-ayat kebenaran,
baik bersifat Kauniyyah maupun Qurâniyyah. Makna ayat-ayat Allah Swt
akan berarti bagi orang yang menggunakan ﬁkir dan zikirnya dalam
merenungi hakikat penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang
dan malam. Tafsir Al-Quran, merupakan ilmu yang menggeluti pengupasan
pesan wahyu Ilâhiyyah, melalui kaidah dan metode tertentu sebagaimana
yang telah dipersyaratkan oleh para ulama.
Tafsir Al-Quran Unisba telah berusaha untuk memberikan karakter
baru. Penulisannya, memadukan antara format ilmiah dengan konvensional.
Di dalamnya, mengintegrasikan kajian multidisiplin ilmu. Referensi utama
yang digunakan merupakan kumpulan dari kitab-kitab tafsir yang diakui
oleh dunia Islam sebagai rujukan penting di dalam memahami pesanpesan Al-Quran. Sistematika penulisan dan bahasa yang digunakan mudah
dimengerti serta mengikuti kaidah penulisan tafsir standar. Merupakan
karya akademik yang sangat urgen kehadirannya di tengah-tengah umat
Islam. Suatu khazanah penafsiran yang kontekstual, perlu dibaca oleh
orang-orang beriman.
Prof. Dr. Imam Suprayogo
(Mantan Rektor UIN Maliki Malang)
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Ucapan Terima Kasih
Bismi l-llâhi l-rrahmâni l-rrahîm
Sebagai ungkapan kebahagiaan atas karunia dan nikmat yang
tak terhingga, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, karena
dengan bimbingan-Nya dan kekuasaan-Nya, Panitia Penyusun Tafsir AlQuran Unisba, walaupun menghadapi kendala bagi penyelesaiannya,
masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemudahan untuk menyelesaikan
Tafsir Al-Quran Juz XVIII. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada
Nabi Muhammad Saw yang menjadi uswah hasanah bagi kaum Muslimin
sampai akhir zaman dan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.
Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor:
185/L.5/SK/Rek/XI/2017 Tentang Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Unisba
Juz XVIII. Susunan panitia ini tidak berbeda dengan panitia penyusun
tafsir sebelumnya, yakni terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris,
penulis naskah bidang tafsir dan bidang keilmuan. Panitia ini dilengkapi
dengan penyunting ahli, desain graﬁs, lay out dan indeks, serta pembantu
pelaksana. Penyusun Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII ini berpedoman
pada format penafsiran Al-Quran yang telah disusun oleh para pakar
sebelumnya untuk membantu para penafsir maupun para kontributor
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dari berbagai disiplin ilmu dalam menunaikan tugasnya sebagai panitia,
sehingga dapat menghasilkan Tafsir Al-Quran yang komprehensif yang
dapat menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Kehadiran
tafsir ini diharapkan dapat menyuguhkan secercah harapan yang dapat
memberi alternatif jalan keluar dari kondisi dunia saat ini yang sedang
dirundung dengan berbagai permasalahan.
Berkat bimbingan dan pertolongan Allah Yang Mahakuasa dan
kesepahaman serta kerja keras dari seluruh anggota tim, alhamduli
l-llâh panitia dapat menyelesaikan Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII ini.
Upaya yang mulia ini, dapat terwujud juga berkat bantuan dari berbagai
komponen yang ada di Universitas Islam Bandung.
Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII ini, tidak mungkin terwujud tanpa
bantuan dari seluruh komponen yang ada di Unisba. Oleh karena itu, kami
sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Islam Bandung,
Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., yang telah mendorong, dan memberi
bantuan kepada seluruh panitia, sehingga Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII
ini dapat terwujud.
Ucapan terima kasih, kami sampaikan juga kepada seluruh
Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung
yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dana bagi penyusunan
dan penyelesaian tafsir ini.
Demikian juga, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh
anggota panitia atas kerjasama dan kerja kerasnya, sehingga tafsir ini dapat
terwujud, walaupun terdapat berbagai kendala dalam penyelesaiannya.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian
dan penerbitan Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII ini, kami ucapkan terima
kasih. Semoga pengorbanan Ibu dan Bapak sekalian mendapat imbalan
yang lebih baik di sisi Allah Swt. Kami mohon kritik dan saran kepada
seluruh pembaca bagi perbaikan tafsir ini di masa yang akan datang.
Mohon maaf atas kekurangan kami dalam penyusunan tafsir ini.
Wa l-llâhu a'lam bi l-shshawâb.
Bandung, 17 Sya’ban 1440 H / 23 April 2019 M
Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII
Dr. H.M. Wildan Yahya, Drs., M.Pd.
Ketua Tim Pelaksana
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Bismi l-llâhi l-rrahmâni l-rrahîm
Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami
berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat
itu mendustakannya, maka Kami perikutkan sebagian mereka dengan
sebagian yang lain. Dan Kami jadikan mereka buah tutur (manusia),
maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
(QS Al-Mu'minûn [23]: 44)
Segala puji milik Allah, rabbu l-‘alamin, yang telah menganugerahkan
rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurah
kepada Nabi Muhammad Saw, nabi akhir zaman, para keluarga, dan
shahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.
Para pembaca yang budiman! Kitab Tafsir Unisba yang ada di hadapan
pembaca adalah Juz XVIII. Juz ini memuat dua surah, yaitu Al-Mu'minûn
(surah ke-23) dan Al-Nûr (surah ke-24). Surah Al-Mu'minûn masih diwarnai
dengan kisah-kisah inspiratif dari para nabi dan rasul terdahulu, di samping
isu-isu lain yang terkait dengan keimanan dan problematikanya.
Adapun tema-tema yang dibahas agak detil di dalam surah ke-23,
Al-Mu'minûn, dapat diuraikan sebagai berikut:
Surat ini diawali dengan pembahasan tentang karakteristik orang-
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orang Mukmin yang beruntung (ayat 1-11). Dilanjutkan dengan uraian
mengenai proses penciptaan manusia fase demi fase, dari lahir sampai
menjadi manusia yang sempurna (ayat 12-16). Adapun penciptaan langit,
hujan, dan binatang dijelaskan dalam ayat 17- 22. Selanjutnya secara
berturutan diungkapkan kisah-kisah nabi/rasul terdahulu, mulai ayat 30
sampai dengan ayat 50: kisah Nabi Nuh as (ayat 23-30), kisah Nabi Hud as
(ayat 31-41), kisah Nabi Shaleh, Nabi Luth as, Nabi Syuaib as dan lainnya
(ayat 42-44), kisah Nabi Musa dan Nabi Harun as (ayat 45-49), juga kisah
Nabi Isa dan Siti Maryam (ayat 50),
Di samping itu, diungkapkan pula asas-asas aturan kehidupan (ayat
51-56), sifat-sifat orang yang tanggap dan bersegera melakukan kebajikan
(ayat 57-62), alasan menolak ajaran Nabi Muhammad Saw, nikmat
Allah terbesar bagi hamba-Nya (ayat 78-80); ingkarnya kaum musyrikin
terhadap hari kebangkitan (ayat 81-90); Allah Swt tidak memiliki putera
dan sekutu (91-92); Beberapa petunjuk untuk Nabi Saw (ayat 93-98),;
Angan-angan orang kaﬁr (ayat 99-100); Timbangan hisâb (ayat 101-111);
dan Singkatnya masa tinggal di dunia (ayat 112-118).
Selanjutnya surah ke- 25, yaitu Al-Nûr, memuat tema-tema sebagai
berikut:
Keistimewaan dan Kelebihan Surah Al-Nûr (ayat 1), Sanksi Had
Perbuatan Zina dan Hukum Para Pelaku Perzinaan (ayat 2-3), Hukuman
bagi Orang yang Menuduh zina tanpa bukti (ayat 4 dan 5), Hukum Li’an
dan Qadzaf yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya (ayat 6-10), Kisah
berita bohong (hadist al-ifki) tentang perselingkuhan Aisyah (ayat 11- 22);
Hukum Akhirat bagi yang Menuduh Zina (ayat 23-26); Adab meminta izin
masuk ke rumah orang lain (ayat 27-29); Hukum menundukkan Pandangan
dan berhijab (ayat 30-31); dan Perintah menikah, memerdekakan budak
dan larangan berzina (ayat 32-34).
Tema-tema lain yang juga diungkap adalah tentang: Cahaya Allah
menerangi langit dan bumi, serta petunjuk bagi orang-orang beriman (ayat
35); Orang yang beriman sebagai pemakmur masjid (36-38);Orang kaﬁr di
dunia dan akhirat (39-40); Eksistensi Allah dan Keesaan-nya (ayat 41- 46);
Kesesatan dan kemunaﬁkan (ayat 47-50); Ketaatan orang yang beriman
(ayat 51-54); Janji Allah bagi orang yang beriman (ayat 55-57); Adab
meminta izin dan berpakaian (ayat 58-60); Hukum mengonsumsi makanan
di rumah tertentu (ayat 61);dan Adab keluar majlis dan berbicara (ayat
62-64).
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Demikian tema-tema yang terkandung di dalam dua Surah, AlMu'minûn dan Al-Nûr, pada Juz XVIII ini. Untuk mengetahui secara lengkap
mengenai kandungan dan pesan moral juz dimaksud, maka para pembaca
yang budiman dapat menyimaknya secara langsung dengan membaca
kitab ini.
Akhirnya, kami menyadari bahwa kitab tafsir juz XVIII ini pasti
memiliki kekurangan, selain mempunyai kelebihan tentunya. Maka, kritik
dan saran dari para pembaca yang budiman sangat kami nantikan. Semoga
Allah memberi petunjuk kepada kita semua.

Bandung, 17 Sya’ban 1440 H / 23 April 2019 M
Tim Penyusun
ha
timu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta
pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.” (QS Hûd
[11]: 120)
Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah Swt yang telah
menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Saw, dengan perantaraan
malak Jibril as, sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Salawat
dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para
keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita
semua.
Para pembaca yang budiman!
Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman, petunjuk,
dan pembimbing hidup bagi orang yang mengimaninya (QS Al-Baqarah,2:
185). Petunjuk dan bimbingan Al-Quran kepada manusia tersebut
disampaikan dengan berbagai metode, seperti: perintah, larangan, atau
kisah. Metode yang disebut terakhir ini (kisah) mempunyai daya tarik
tersendiri. Sebab, pada ﬁtrahnya manusia menyukai kisah. Ini dapat
dibuktikan dengan banyaknya buku/novel yang dibaca dan banyak pula
judul ﬁlm yang ditonton.
Sejalan dengan zamannya, saat ini kisah disajikan kepada peminatnya
dengan berbagai cara, baik tulisan, tayangan, maupun lisan. Kisah yang
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dikemas dalam tulisan berbentuk, antara lain novel dan buku cerita; yang
berbentuk tayangan adalah sinetron atau ﬁlm; sedangkan secara lisan,
kisah diungkapkan langsung oleh seorang penuturnya dengan baik (story
teller).
Kisah yang dimuat dalam Al-Quran bukan tanpa tujuan, melainkan
sebagai penglipur lara bagi Nabi Saw atas tindakan/ulah kaumnya,
berfungsi nasehat, dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman (QS
Hûd [11]: 120). Jadi, kisah dalam Al-Quran bukanlah dongeng pengantar
tidur atau asathir al-awwalin (menurut orang kaﬁr: cerita-cerita lama/
kuno), melainkan nasehat dan pelajaran bagi yang merenungkannya. Oleh
karena itu, kisah dalam versi Al-Quran disebut ahsan al-Qashash (kisah
yang terbaik).
Para pembaca budiman!
Tafsir Juz XII yang berada di hadapan pembaca, berisi kisah para
nabi terdahulu, seperti Hud, Ibrahim, Nuh, dan Yusuf. Dari sekian kisah
para nabi yang dimuat Al-Quran, kisah Nabi Yusuf merupakan kisah yang
paling lengkap, mulai dari masa kecilnya hingga usia dewasa dan menjadi
pejabat negara. Fakta ini merupakan mukjizat, dan sekaligus menjawab
pernyataan orang-orang kaﬁr, bahwa Al-Quran menyajikan kisah secara
sepotong-sepotong atau tindak tuntas. Padahal, para penulis skenario di
zaman moderen sekarang ini sangat mengetahui istilah episode dalam
membuat karya seninya (sinetron atau ﬁlm). Di akhir setiap episode,
justru sutradara sering membuat penontonnya merasa penasaran dengan
lanjutan kisahnya.
Para pembaca yang budiman!
Dilihat dari jumlah surah yang dimuat, maka Juz XII hanya memuat
dua surah saja, yaitu Hud dan Yusuf, meskipun di dalamnya berisi berbagai
topik yang dibahas. Berikut ini gambaran isi Juz XII dengan menyajikan
dua surah tersebut di atas:
Bagian Pertama, Surah Hûd (surah ke-11) berjumlah 123 ayat,
memuat tema-tema akidah, ibadah, akhlak, dan kisah dengan rincian
sebagai berikut:
Tema akidah berkaitan dengan: kebangkitan manusia dari alam
kubur (QS 11: 1-4), orang kaﬁr berpaling dari kebenaran (QS 11: 5),
anugerah, ilmu, dan kekuasaan Allah (QS 11: 6-7), tuntutan musyrikin
Mekah kepada Allah (QS 11: 12-14), orang yang bertujuan hidup meraih
dunia diharamkan nikmat akhirat (QS 11: 15-16), kebahagiaan akhirat
sebagai tujuan hidup (QS 11: 17), orang kaﬁr dan mukmin beserta
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Al-Mu'minûn
Nama Surah
Surah ini dinamakan Al-Mu'minûn karena diawali dengan ayat
yang berbunyi qad a aha al-mu’minûn. Dilanjutkan dengan ayat-ayat yang
menerangkan tujuh sifat yang dimiliki orang-orang beriman.
Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, Al-Nasa`i, dan Al-Hakim, dari sumber
Umar Ibnu Al-Khaththab ra meriwayatkan, ketika wahyu diturunkan
kepada Rasulullah Saw, terdengar suara nyaring di sekitar beliau. Mereka
terdiam sejenak. Beliau lalu mensghadap kiblat sambil menengadahkan
kedua tangannya dan berdoa, “Ya Allah, tambahkan pada kami dan jangan
Engkau kurangi. Muliakan kami dan jangan Kau hinakan. Anugerahkan
kepada kami dan jangan Engkau tahan pemberian itu. Utamakan kami dan
jangan Engkau abaikan. Ridailah kami. Dan buatlah kami rida terhadap
pemberian-Mu.”
Rasulullah Saw kemudian bersabda, “Telah turun sepuluh ayat
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kepadaku. Barang siapa memiliki sifat-sifat yang diterangkan ayat itu
niscaya akan masuk ke dalam surga.” Kemudian beliau membacakan
sepuluh ayat pertama Surah Al-Mu'minûn.
Imam Al-Nasa`i dalam bab tafsirnya meriwayatkan hadis dari Yazid
Ibnu Babnus. Kami bertanya kepada Siti Aisyah ra (Ummu l-mu'minin),
“Bagaimana akhlak Rasulullah Saw?”
Siti Aisyah ra menjawab, “Akhlak Rasulullah Saw adalah Al-Quran.”
Ia lalu membaca Surah Al-Mu'minûn dari ayat 1 sampai dengan
ayat 9. Seraya berkata, “Itulah akhlak Rasulullah Saw.”
Latar dan Konteks
Kaitan dengan surah sebelumnya tampak pada hal-hal sebagai
berikut.
1. Surah Al-Hajj diakhiri dengan sejumlah perintah untuk meraih
kebahagiaan dunia dan akhirat.
Hal ini terlihat pada akhir ayat 77:
...dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. (QS Al-Hajj [22]: 77)
Ayat ini memerintahkan berbuat kebaikan secara garis besar. Allah
merinci kebajikan-kebajikan tersebut pada awal Surah Al-Mu'minûn , dari
ayat satu sampai dengan ayat sepuluh. Orang Mukmin yang melakukan
berbagai kebajikan akan mendapat kemenangan dan keberuntungan
hidup di dunia dan akhirat.
2. Pada awal Surah Al-Hajj (22), tepatnya ayat 5, dikatakan,
Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka
sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari
setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal
daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar
Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut
kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami
keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur)
kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang
diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai
usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu
yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian
apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi
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itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan
tetumbuhan yang indah.
Pada ayat 12 sampai dengan ayat 14, diterangkan lebih detail tentang
penciptaan manusia.

(12) Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati
(berasal) dari tanah; (13) Kemudian Kami menjadikannya air mani
(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim); (14) Kemudian, air
mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat
itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan
daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk)
lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. (QS Al-Mu'minûn [23]:
12-14)
3. Kedua surah tersebut sama-sama menerangkan dalil tentang wujud
Sang Pencipta yang Maha Esa.
4. Kedua surah itu juga sama-sama menerangkan kisah-kisah sebagian
nabi terdahulu yang berfungsi sebagai pelajaran dan sekaligus nasihat
bagi setiap generasi manusia.
Substansi
Surah Al-Mu'minûn menerangkan pokok-pokok agama (ushû
l-uddîn): wujud Sang Pencipta dan keesaan-Nya, menegaskan adanya
risalah (kerasulan), dan hari kebangkitan dari alam kubur.
Pembahasan surah ini dimulai dengan sanjungan terhadap orangorang Mukmin yang meyakini adanya Allah dan rasul-Nya. Mereka memiliki
hak untuk mewarisi dan memasuki surga yang tertinggi, yakni Al-Firdaus.
Selanjutnya, penjelasan dalil yang membuktikan adanya Allah yang
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Maha Kuasa dan Maha Esa dalam menciptakan manusia melalui tahapantahapan tertentu.
Dilanjutkan, dengan penjelasan tentang penciptaan langit, turunnya
air hujan yang berfungsi menumbuhkan tanam-tanaman dan kebun-kebun
seperti kebun kurma, zaitun, jeruk, dan buah-buahan yang bermacammacam.
Allah lalu menjelaskan penciptaan hewan-hewan yang memiliki
macam-macam manfaat bagi kehidupan manusia dan menerangkan
tentang bahtera yang berfungsi mengangkut penumpang dan barang dari
satu tempat ke tempat lain.
Berikutnya, penjelasan tentang kisah-kisah sebagian nabi dan
rasul, seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa dan
Ibundanya, Maryam. Berbagai kisahnya hendaknya menjadi pelajaran pada
berbagai generasi selanjutnya. Di samping itu, penuturan kisahnya juga
berfungsi menghibur hati Rasulullah Saw dalam menghadapi tantangan
dari kaum Quraisy yang keji dan sombong terhadap kebenaran.
Mereka menuduh beliau gila dan lainnya, dan tidak mau beriman
terhadap risalahnya. Melalui penuturan kisah tersebut, para penentang
Rasulullah Saw itu diancam dengan azab pada hari kiamat.
Juga ditegaskan dengan dalil dan argumen yang gamblang bahwa
hari kebangkitan dari alam kubur dan hari mahsyar itu pasti terjadi.
Pembahasan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu itu juga
diselingi dengan pembahasan bahwa syariat Allah itu disesuaikan dengan
kadar kemampuan umat manusia. Di samping itu, diingatkan bahwa Allah
telah menganugerahkan kenikmatan indra dan rasa. Allah juga mengecam
kaum musyrikin yang menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak dan
sekutu.
Ayat-ayat itu juga memberi petunjuk kepada Nabi Saw bagaimana
menghindari orang-orang zalim, menerangkan metode dakwah dan cara
mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Allah Swt, dan menerangkan
cara berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Pada akhir Surah Al-Mu'minûn ini diterangkan tentang hisâb/
pertanggungjawaban amal yang mengerikan. Orang menjadi harap-harap
cemas apakah akan selamat atau justru sengsara. Itu sangat tergantung
apakah timbangan amal salehnya lebih berat atau sebaliknya.
Manusia ketika itu dikelompokkan menjadi dua: kelompok orang
yang berbahagia dan kelompok orang yang sengsara. Hubungan keluarga
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tak dapat memberi manfaat atau pertolongan sedikit pun.
Orang-orang kaﬁr saat itu mengangankan dikembalikan hidup
ke dunia lagi agar dapat beramal saleh. Mereka diingatkan tentang
kesombongan dan ledekannya terhadap kaum Mukminin (di dunia). Mereka
juga ditanya berapa lama mereka hidup di dunia. Mereka dicela karena
mengingkari hari kebangkitan dari kubur. Mereka diberitahu bahwa Allah
itu adalah zat yang berhak disembah sebagai pemilik hari pembalasan.
Akhir Surah Al-Mu'minûn itu juga menerangkan tentang pertanyaan
Allah kepada penghuni neraka, menerangkan kerugian orang yang
menyembah selain Allah Swt, dan menerangkan pula bahwa orang Mukmin
yang beramal saleh akan mendapat keberuntungan dan kebahagiaan di
akhirat. Allah melimpahkan rahmat dan kasih-sayang serta ampunan-Nya
kepada mereka.
***

Orang Beriman yang Beruntung (QS Al-Mu'minûn [23]: 1-11)
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(1) Sungguh beruntung orang-orang yang beriman; (2) (yaitu) orang
yang khusyuk dalam salatnya; (3) dan orang yang menjauhkan diri dari
(perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna; (4) dan orang yang
menunaikan zakat; (5) dan orang yang memelihara kemaluannya; (6)
kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki,
maka sesungguhnya mereka tidak tercela; (7) Tetapi barang siapa mencari
di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang
melampaui batas; (8) Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara
amanat-amanat dan janjinya, (9) serta orang yang memelihara salatnya;
(10) Mereka itulah orang yang akan mewarisi; (11) (yakni) yang akan
mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Mu'minûn
[23]: 1-11)
Latar dan Konteks
Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw ketika mengerjakan salat,
pandangannya dihadapkan ke atas. Setelah ayat 2 Surah Al-Mu'minûn ini
diturunkan, pandangan matanya selalu melihat ke arah tempat sujudnya.
Beliau juga melihat ada orang salat yang mengelus-elus jenggotnya,
lalu bersabda, “Kalau hati orang khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya
juga khusyuk. “
Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Saw
apabila menjalankan ibadah salat, pandangan matanya menghadap ke
atas. Lalu, turunlah ayat 2 Surah Al-Mu'minûn ini. Setelah turun ayat ini,
setiap salat, beliau menundukkan kepalanya sebagai tanda khusyuk.
Menurut riwayat Ibnu Mardawaih, sebelum turun ayat 2 Surah AlMu'minûn ini, beliau sering menoleh dalam salat.
Sedangkan menurut riwayat Ibnu Manshur (kualitas hadis: mursal),
matanya memandang kiri dan kanan, lalu turunlah ayat tersebut.
Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin (mursal) bahwa
dalam melaksanakan salatnya, para sahabat terkadang memandang ke
langit, sehingga turunlah ayat ini.
Penjelasan Ayat
Sayyid Quthub (XVIII, t.t.: 7) memulai penafsiran Surah Al-Mu'minûn
(23): 1- 11 dengan penegasan. Ini adalah janji yang benar, ketentuan yang
kuat tentang keberuntungan bagi orang-orang beriman. Janji Allah pasti
ditepati, karena Allah tidak akan mengingkari janji-Nya.
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Yang dimaksud keberuntungan itu, menurut Quthub, adalah
keberuntungan di dunia dan akhirat, keberuntungan personal dan sosial.
Keberuntungan yang dirasakan orang beriman dengan hatinya, atau
orang beriman dalam praktik hidupnya. Keberuntungan yang dapat
dipahami orang pada umumnya, maupun keberuntungan yang tidak (atau
belum) diketahui orang, karena masih dirahasiakan oleh Allah Swt dan
diperuntukkan bagi hamba-hamba-Nya yang beriman.
Allah Swt memberi kabar gembira bahwa orang-orang beriman yang
memiliki tujuh sifat, sebagaimana diterangkan pada ayat-ayat di bawah ini,
akan mendapat keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat. Mereka akan
dimasukkan Allah Swt ke dalam surga Firdaus. Sifat-sifat itu diterangkan
pada surah ini sebagai berikut:
Pertama,

   
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman (QS Al-Mu'minûn [23]: 1)
Maksudnya, orang-orang beriman akan memperoleh keberuntungan
dan kebahagiaan karena memiliki iman, meyakini adanya Allah, rasul-Nya,
dan hari akhirat.
Kedua,

     
(yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya, (QS Al-Mu'minûn [23]: 2)
Kata khusyuk itu mengandung arti takut dan tenang.
Menurut sahabat Ali, yang dimaksud khusyuk di sini adalah
khusyuknya hati. Sementara, menurut Al-Hasan Al-Bashri, yang dimaksud
khusyuk adalah kekhusyukkan hati, yang dengannya mata menjadi
terpejam dan seluruh anggota badan menjadi tenang dan tunduk (Ibnu
Katsir, II, t.t.: 559).
Dalam salat, mereka merasa takut kepada Allah Swt. Oleh karena
itu, seluruh anggota tubuhnya tenang dan khusyuk dalam salatnya. Hatinya
tunduk dan merendah, karena diliputi rasa takut kepada Allah. Hati yang
khusyuk akan berdampak pada anggota tubuh yang khusyuk pula1.
Hadis yang diiriwayatkan Al-Tirmidzi dari Abu Dzar mengatakan
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bahwa Nabi Saw bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian menjalankan
salat, sesungguhnya rahmat (kasih sayang Allah) sedang mendatanginya.
Oleh karena itu, janganlah meniup-niup debu ketika sedang salat. “
Hasan Al-Bashri berkata, “Orang yang hatinya khusyuk dalam salat,
biasanya matanya terpejam dan seluruh anggota tubuhnya pun tenang
dari gerakan-gerakan yang tidak diperlukan dalam salat.”
Khusyuk dalam salat akan terwujud jika orang yang salat
memfokuskan atau mengonsentrasikan hati dan pikirannya dalam salat,
menepikan aktivitas dan pikiran selain salat. Ketika dapat menciptakan
kondisi yang demikian itu, orang yang menjalankan salat itu merasa
senang dan bahagia dalam salatnya.
Rasulullah Saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad dan Imam Al-Nasa`i, dari Anas, “Aku menyukai yang indah-indah
dan perempuan, dan yang membuat hatiku bahagia adalah salat.”
Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dari seorang laki-laki dari
Aslam yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Hai Bilal, aku
merasa bahagia dengan menjalankan ibadah salat.“
Khusyuk semestinya dapat dicapai kalau makna-makna salat dapat
dipahami. Orang yang salat itu sedang bermunajat (berdialog) kepada
Tuhan, dibarengi dengan rasa takut akan ancaman-Nya, dan men-tadabburi
serta memahami ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya.
Firman Allah Surah Muhammad (47) ayat 24 menyatakan,
Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah
terkunci?
Ketika men-tadabburi dan memahami ayat-ayat yang dibaca, orang
yang sedang salat akan terhindar dari godaan setan dan pikiran-pikiran
yang menyeret keluar dari kondisi salat.
Pada Surah Al-A’râf (7) ayat 205, Allah menegaskan,
Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut,
dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan
janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah.
Walaupun demikian, mayoritas ulama tidak memasukkan khusyuk
sebagai salah satu syarat sahnya salat. Hal ini di luar beban salat (taklif
salat). khusyuk, menurut mereka, hanya sebagai syarat untuk memperoleh
pahala dari Allah Swt.
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Ketiga,

     
Dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang
tidak berguna. (QS Al-Mu'minûn [23]: 3)
Kata al-laghwu, menurut bahasa, bermakna ucapan yang tidak
baik, atau ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Menurut Ibnu Katsir
(III, t.t.: 559), kata al-laghwu berarti kebatilan, syirik, kemaksiatan, dan
perkataan, serta perbuatan yang tidak berguna2.
Sayyid Quthub (XVIII, t.t.:10) menerangkan bahwa kata al-laghwu
mengandung tiga arti: (1) laghwun dalam perkataan, (2) laghwun dalam
perbuatan, dan (3) laghwun dalam perhatian dan perasaan.
Mereka meninggalkan dan menghindari hal-hal yang haram atau
makruh. Bahkan lebih dari itu, mereka meninggalkan suatu yang mubah
namun kurang baik dan tidak diperlukan (atau dibutuhkan) manusia dalam
hidupnya. Hal itu meliputi perkataan dusta, senda gurau, mencela, dan
seluruh bentuk kemaksiatan yang tidak berguna, baik ucapan maupun
perbuatan.
Firman Allah Surah Al-Furqân (25): 72, menegaskan:
Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila
mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatanperbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga
kehormatan dirinya.
Pada zaman sekarang, hawa nafsu dapat menguasai ucapan dan
perbuatan umumnya manusia. Ini akibat pengaruh media elektronik,
majalah-majalah yang kurang bermanfaat dengan gambar-gambar dan
berita-berita yang cenderung mengarah ke masalah pornograﬁ. Manusia
akhirnya banyak kehilangan waktu, secara sia-sia, tergoda media cetak
maupun elektronik.
Keempat,

    
Dan orang yang menunaikan zakat. (QS Al-Mu'minûn [23]: 4)

:: repository.unisba.ac.id ::

12

Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII

Setelah menyebutkan sifat Mukminin yang beruntung itu mampu
melaksanakan salat secara khusyuk, pada ayat ini Allah menerangkan sifat
mereka dibarengi kesadaran untuk berzakat. Salat melambangkan ketaatan
ﬁsik dan ruhani, zakat melambangkan ketaatan ruhani dan materi. Orangorang beriman juga menyempurnakan ketaatannya kepada Allah dengan
menjauhi hal-hal yang haram dan menjaga murû’ah.
Kata al-zakât, mengandung arti tazkiyah (menyucikan hati) dan
menyucikan harta yang sudah mencapai nishâb dari hak para mustahîq,
seperti fakir dan miskin. Sejalan dengan Wahbah Al-Zuhaili, Sayyid Quthub
(XVIII, t.t.: 10) mengatakan bahwa zakat mengandung arti penyucian hati
dan penyucian harta.
Penyucian hati dari sifat bakhil, sifat materialistik, godaan setan
ketika dalam keadaan fakir, dan percaya Allah akan mengganti harta yang
diinfakkan dan akan melimpahkan pahala. Penyucian harta berarti harta
yang dimiliki telah bersih dari hak-hak orang lain, sehingga menjadi harta
yang halal dan baik.
Ibnu Katsir (II, t.t.: 559) menerangkan. Menurut pendapat
mayoritas ulama, arti zakat pada ayat ini adalah zakat harta, padahal ayat
ini Makkiyah. Sedangkan kewajiban zakat harta diperintahkan di Madinah
(setelah Hijrah), tepatnya tahun kedua Hijriyah.
Kewajiban zakatu l-mâl (zakat harta) dibarengi dengan ketentuan
nishâb dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Sebagai jalan tengah,
dapat dikatakan bahwa kewajiban zakat itu sudah ada sejak periode
Mekah. Seperti yang diterangkan pada Surah Al-An’âm (6): 141,
Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang
tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa
(rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya
(zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
Bisa jadi, yang dimaksud zakat pada ayat 4 Surah Al-Mu'minûn itu
zakat ﬁtrah. Seperti yang diterangkan pada Surah Al-Syams (91) ayat
9-10:
(9) sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), (10) dan
sungguh rugi orang yang mengotorinya.”
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Atau seperti yang diterangkan pada Surah Fushshilat (41) ayat 6-7,
(6) Katakanlah (Muhammad), "Aku ini hanyalah seorang manusia seperti
kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan
Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan
mohonlah ampunan kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang-orang yang
mempersekutukan-(Nya); (7) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan
zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
Ayat ini memang mengandung dua penafsiran sebagaimana
disebutkan di atas, baik zakâtu l-mâl (zakat harta) maupun zakâtu l-nnafs
(zakat tri). Mukmin yang sempurna imannya akan melakukan kedua
jenis zakat tersebut.
Menurut penuturan Al-Razi (XXIII, t.t.: 80), mayoritas ulama
berpendapat bahwa ayat di atas mengandung arti kewajiban mengeluarkan
sedekah dari harta tertentu. Ini makna yang terdekat dengan kebenaran,
karena lafal itu mengandung arti khusus dalam syariat tersebut.
Al-Qasimi (XII, t.t.: 4387) lebih lanjut menyatakan, surah ini
termasuk Surah Makkiyah (periode Mekah), sedangkan syariat zakat baru
ditetapkan di Madinah. Oleh karena itu, ayat ini mengandung pengertian
bahwa yang diwajibkan di Madinah adalah nishâb zakat dan kadarnya,
sedangkan kewajiban zakat itu sudah ditetapkan sejak awal periode
kerasulan Muhammad Saw.
Kelima dan keenam,

          
    
(5) Dan orang yang memelihara kemaluannya; (6) Kecuali terhadap istriistri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya
mereka tidak tercela. (QS Al-Mu'minûn [23]: 5-6)
Mereka adalah orang-orang yang memelihara kehormatan (alat
kelaminnya) dari hal-hal yang diharamkan, seperti zina dan penyimpangan
seksual lainnya3. Mereka tidak melakukan hubungan seksual kecuali
dengan pasangan hidup yang dihalalkan oleh Allah Swt, melalui
perkawinan maupun milku l-yamîn (hamba sahaya perempuan, pada
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zaman perbudakan terdahulu). Orang yang melakukan hubungan seksual
melalui cara/jalan yang halal tidak akan tercela.
Ayat 5 ini, menurut Sayyid Quthub (XVIII, t.t.: 11), mengandung
arti penyucian jiwa, rumah tangga, dan masyarakat. Dengan kata lain,
ayat itu mengandung maksud melindungi jiwa, keluarga dan masyarakat,
yakni: (1) dengan memelihara alat kelamin dari kotoran seksual yang tidak
halal; (2) memelihara hati dari melihat sesuatu yang tidak halal; dan (3)
memelihara masyarakat dari kebebasan seksual yang (tidak) terkendali.
Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi (XII, t.t.: 4388) mengutip
pendapat Imam Ahmad, “Aku tidak mengetahui dosa besar setelah
pembunuhan kecuali dosa zina.”
Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah Ibnu Mas’ud. Ia
bertanya kepada Rasulullah Saw, “Hai Rasulullah, dosa apa yang paling
besar?”
Beliau menjawab, ”Engkau menyekutukan Allah Swt, Penciptamu.“
Ia bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?”
Beliau menjawab, “Engkau membunuh anakmu karena takut makan
bersamamu.“
Ia bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?”
Beliau menjawab, “Engkau berzina dengan istri tetanggamu.“
Al-Qasimi (XII, t.t.: 4389) kemudian menjelaskan bahwa jenis
kemusyrikan yang terbesar adalah menyekutukan Allah. Pembunuhan
yang paling besar dosanya adalah membunuh anak karena takut miskin
atau takut makan dan minum bersama. Dosa zina yang terbesar adalah
berzina dengan istri tetangga. Akibat dosa zina tersebut berlipat ganda,
melebihi dosa zina dengan perempuan yang tak bersuami.
Dalam hal ini akan berakibat rusaknya hubungan suami istri, serta
nasab anak yang dilahirkannya. Di samping itu, akan merusak hubungan
bertetangga, hal itu merupakan bentuk menyakiti tetangga yang paling
besar.
Padahal, Rasulullah Saw telah bersabda dalam hadis riwayat AlBukhari, ”Tidak akan masuk surga orang yang tidak membuat nyaman
tetangganya.“ Bentuk gangguan terhadap tetangga yang terbesar adalah
menzinahi istri tetangganya. Zina dengan seratus perempuan yang tak
bersuami dosanya lebih ringan dibanding berzina dengan istri tetangga.
Jika tetangga itu kebetulan ada hubungan keluarga, maka perzinaan
yang dilakukan itu akan berakibat rusaknya hubungan silaturrahim dengan
keluarga. Jika suami tetangga itu kebetulan sedang tidak ada di rumah
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untuk tujuan ketaatan kepada Allah Swt, atau sedang melaksanakan salat
berjamaah di masjid, maka berzina dengan istrinya akan mengakibatkan
dosa yang berlipat ganda. Jika perempuan yang dizinahi itu kebetulan
masih ada hubungan kerabat, maka akan rusak, bahkan putuslah hubungan
silaturrahim antarkerabat itu. Apalagi jika zina tersebut termasuk kategori
zina muhshan, maka ancaman hukumannya adalah rajam sampai mati
Ayat ini juga menunjukkan larangan masturbasi (onani) dan
penyimpangan seksual lainnya. Imam Al-Hasan Ibnu Arfah, dari Anas Ibnu
Malik, dari Nabi Saw, meriwayatkan. “Tujuh hal yang tidak akan dilihat
Allah pada hari Kiamat, tidak akan diampuni, dan tidak akan dikumpulkan
bersama orang-orang yang beramal saleh. Mereka juga akan dimasukkan
ke dalam neraka pertama kali, kecuali mereka yang bertobat dan tobatnya
diterima Allah. Yakni, orang yang melampiaskan nafsu seksualnya dengan
tangan (onani), sodomi, peminum khamr, menyakiti orangtua, menyakiti
tetangga dan mengecamnya, serta orang yang menikah berzina dengan
istri tetangganya” (Hadis gharîb: [hadis yang diriwayatkan oleh seorang
perawi]).
Ketujuh,

       
Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka
mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS Al-Mu'minûn [23]:
7)
Barang siapa menyalurkan nafsu seksual melalui jalan lain, di luar
dua jalan yang telah disebutkan di atas, mereka termasuk orang-orang
yang melampaui batas yang telah ditetapkan Allah Swt, seperti orang
yang melakukan nikah mut’ah, masturbasi, homoseksual, lesbianisme,
dan sejenisnya.
Kedelapan,

     
Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan
janjinya. (QS Al-Mu'minûn [23]: 8)
Mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi amanat.
Apabila diberi amanat, mereka tidak mengkhianati. Mereka bahkan
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termasuk orang-orang yang mampu memberikan dan menunaikan amanat
itu kepada orang yang berhak menerimanya. Sifat berikutnya, apabila
berjanji atau membuat perjanjian dengan orang lain, mereka (orang-orang
Mukmin) menepati janjinya.
Melaksanakan amanah dan menepati janji itu merupakan dua sifat
yang seharusnya dimiliki orang beriman. Sebaliknya, khianat dan ingkar
janji adalah sifat orang munaﬁk.
Sifat-sifat inilah yang diterangkan Rasulullah Saw dalam sebuah
hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa`i, dan Al-Tirmidzi, dari
Abu Hurairah. “Tanda orang munaﬁk itu ada tiga: (1) apabila berbicara, ia
dusta/bohong; (2) apabila berjanji, maka ia ingkar; dan (3) apabila diberi
amanat, ia khianat.”
Firman Allah Surah Al-Anfâl (8) ayat 27, menegaskan,
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan
rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahui.
Amanat dan janji meliputi amanat dan janji dengan Allah Swt dan
dengan sesama manusia. Amanat dan janji Allah itu berupa syariat agama,
sedangkan amanat dan janji dengan sesama manusia, antara lain, menjaga
dan menyampaikan titipan orang dan menepati akad-akad muamalah.
Sayyid Quthub (XVIII, t.t.:13) menambahkan. Amanat ada di pundak
perseorangan dan di pundak masyarakat. Amanat yang terpenting adalah
amanat ﬁtrah. Fitrah yang telah digariskan Allah adalah ﬁtrah yang lurus.
Setiap Mukmin wajib memelihara ﬁtrah Allah agar tetap lurus, meyakini
wujud dan keesaan Allah Swt.
Dengan kata lain, amanah ﬁtrah ini juga disebut janji ﬁtrah, yakni
janji untuk beriman kepada wujud dan keesaan Allah Swt.
Yang kedua adalah amanat dan janji yang harus diemban manusia
dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sosial kemasyarakatan
akan stabil dan baik kalau amanat dan janji di kalangan mereka dapat
dilaksanakan dan diwujudkan,
Kesembilan,

     
Serta orang yang memelihara salatnya. (QS Al-Mu'minûn [23]: 9)
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Mereka secara konsisten dan konsekuen melaksanakan kewajiban
salat pada waktunya, menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari sumber Ibnu Mas’ud.
Ibnu Mas’ud bertanya kepada Rasul Saw, “Hai rasul, amal apa yang
paling disukai Allah?”
Beliau menjawab, “Salat pada waktunya.“
Ia bertanya (lagi), “Kemudian apa lagi?”
Rasulullah menjawab, “Berbuat baik kepada kedua orangtua.”
Ibnu Mas’ud bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?”
Rasulullah menjawab, “Jihad di jalan Allah Swt “ (Ibnu Katsir, II, t.t.:
559).
Pada rangkaian ayat di atas, Allah menerangkan sifat-sifat terpuji
kaum Mukminin, dimulai dengan salat khusyuk yang mereka lakukan dan
diakhiri dengan salat yang mereka pelihara waktu dan kesempurnaan
syarat dan rukunnya. Ini menunjukkan keutamaan salat itu sendiri.
Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, dari Tsauban,
meriwayatkan. Rasulullah bersabda, “Tegakkan salat dan jangan kalian
menghitung-hitung (pahalanya). Ketahuilah bahwa amal kalian yang
terbaik adalah salat. Tidak ada yang mampu memelihara salat kecuali
orang beriman.“
Maksudnya, hendaklah kalian selalu beristikamah dalam memelihara
hak-hak dan batasan-batasan/larangan, dan rida terhadap qada dan kadar,
karena pahala istikamah itu tidak terhitung.
Sejalan dengan itu, Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 6) menegaskan,
Allah telah memulai atau membuka pembahasan ini dengan salat dan
mengakhirinya dengan salat pula. Ini menunjukkan besarnya keutamaan
salat itu dan ketinggian derajatnya.
Dalam sebuah hadis diterangkan. Rasulullah Saw bersabda,
“Ketahuilah (wahai umatku), sesungguhnya amal yang terbaik bagi kalian
adalah salat, dan hanya Mukmin sejati mampu melaksanakannya dengan
didahului wudu dengan sempurna.”
Allah Swt kemudian menerangkan pahala bagi orang-orang beriman
yang memiliki tujuh sifat yang telah diterangkan di atas. Ayat 10 dan 11
menerangkan,
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(10) Mereka itulah orang yang akan mewarisi; (11) (yakni) yang akan
mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Mu'minûn
[23]: 10-11)
Orang-orang beriman yang memiliki tujuh sifat terpuji tersebut di
atas memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Swt. Mereka
berhak menempati surga Firdaus dan hidup kekal di dalamnya.
Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menerangkan,
Rasulullah Saw bersabda, “Apabila kalian memohon masuk surga,
mohonlah kepada Allah agar dimasukkan surga Firdaus, karena Firdaus itu
surga yang kualitasnya paling tinggi dan terletak di tengah-tengah surga
lainnya. Di situ memancar cahaya yang menerangi semua surga. Dan di
atasnya terletak 'Arsy milik Allah Yang Maha Penyayang.”
Menurut suatu pendapat, Firdaus itu berarti surga. Berasal dari
bahasa Romawi atau Persia yang diarabisasi.
Ayat lain yang menerangkan hal itu, antara lain, terdapat pada
Surah Maryam (19) ayat 63.
Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang
selalu bertakwa.
Surah Al-Zukhruf (43) ayat 72 yang artinya,
Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang
telah kamu kerjakan.”
Ini adalah aturan Allah yang adil bahwa surga adalah balasan dan
imbalan amal baik di dunia. Pada surah ini, amal baik itu terhimpun pada
tujuh sifat yang dimiliki orang-orang beriman, yang dipraktikkan dalam
kehidupan di dunia. Di akhirat, mereka akan mendapat keberuntungan,
berupa surga Firdaus.
Kata Al-Zuhaili, setelah turun ayat-ayat di atas, turunlah ayatayat yang menerangkan kewajiban berwudu, saum Ramadhan, dan haji.
Semuanya itu masuk dalam pengertian amal baik. Ayat itu mengandung
pengertian umum, mencakup Mukmin laki-laki dan perempuan.
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat di atas, jika digali hikmah dan pesannya, mengajarkan
tujuh sifat terpuji dan memerintahkan untuk mengaplikasikan sifat-sifat
tersebut dalam kehidupan di dunia ini:
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Iman adalah meyakini dan membenarkan adanya Allah, rasul-Nya,
dan hari akhirat.

(2)

Yang dimaksud khusyuk dalam salat ialah tunduk dan takut kepada
Allah. Tempat khusyuk ada di dalam hati. Jika hati itu khusyuk, maka
khusyuk pula seluruh anggota badan.

(3)

Diam itu sebagai bukti ketenangan dan hidupnya hati dalam
menghadap Allah. Itulah intisari salat dan perwujudan dari tujuan
utamanya. Maka itu pula pesan moral dari kewajiban salat dalam arti
yang sebenarnya. Oleh karena itu, kekhusyukan merupakan asas
diterimanya salat yang akan mengantarkan menuju keberuntungan.

(4)

Maksud menghindari al-laghwu adalah menghindari kebatilan, baik
berupa kemusyrikan atau maksiat, termasuk masalah mubah tetapi
kurang atau tidak berguna bagi manusia.

(5)

Melaksanakan kewajiban zakâtu l-mâl (zakat harta) berarti
menyucikan jiwa dari kotoran maksiat, penyakit-penyakit hati,
seperti dendam, hasud, benci, dan marah.

(6)

Memelihara kehormatan (alat kelamin) dari perbuatan zina,
homoseksualisme, lesbianisme, dan nafsu seksual lainnya. Termasuk,
menghindari nikah mut’ah, karena perempuan yang dinikah mut’ah
itu bukan istri dalam arti yang sebenarnya.

(7)

Mengemban amanat dan menepati janji. Amanah itu mengandung
arti lebih luas dibanding janji. Setiap janji termasuk dalam pengertian
amanah.

(8)

Memelihara salat meliputi menjaga waktu pelaksanaannya dan
kai yat (tata cara) pelaksanaannya.
***
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Penciptaan Manusia (QS Al-Mu'minûn [24]: 12-16)

                 

        
   
     
 
        
  
    
 
  
     
 
      
   
    
   
 
 
(12) Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal)
dari tanah; (13) Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan)
dalam tempat yang kokoh (rahim); (14) Kemudian, air mani itu Kami
jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan
segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang,
lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami
menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta
yang paling baik; (15) Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati;
(16) Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan (dari kuburmu) pada
hari Kiamat. (QS Al-Mu'minûn [23]: 12-14)
Latar dan Konteks
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hadis dari Umar Ibnu Al-Khaththab,
“Ada empat ideku yang sesuai dengan kehendak Allah Swt.” Salah satu
contohnya, ketika turun ayat 12 dari Surah Al-Mu'minûn , aku berkata, Fa
tabâraka l-llâhu ahsanu l-khâliqîn (Maha Suci Allah yang telah menciptakan
makhluk yang terbaik). Maka, ayat 14 surah ini terungkap ﬁrman-Nya, Fa
tabâraka l-llâhu ahsanu l-khâliqîn.
Latar belakang turun ayat di atas selengkapnya dijelaskan oleh Ibnu
Abu Hatim. Al-Thayalisi meriwayatkan dari Anas. Umar Ibnu Al-Khaththab
berkata, “Ada empat pendapatku yang sesuai dan cocok dengan kehendak
Tuhanku.”
(1) Umar pernah berkata, “Hai Rasululllah, jika boleh kita bisa salat di
Maqam Ibrahim.”
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Kemudian Allah menurunkan Surah Al-Baqarah (2): 125,
....Dan jadikanlah
(2)

maqam Ibrahim itu tempat salat.

Umar pernah berkata, “Hai Rasulullah, andaikan Engkau
memerintahkan kepada istri-istrimu berhijab (tentu sangat baik),
karena yang bertamu ke rumahmu ada orang baik dan orang yang
tidak baik.”
Kemudian, turunlah Surah Al-Ahzâb (33): 53,
Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istriistri nabi), maka mintalah dari belakang tabir....

(3)

Umar pernah berkata kepada istri-istri Nabi Saw, “Berhentilah
menuntut sesuatu di luar batas kemampuan beliau, atau Allah akan
mengganti kalian dengan istri-istri lain yang lebih baik dibanding
kalian.”
Kemudian, turunlah Surah Al-Tahrîm (66) ayat 5,
Jika dia (nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi
ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu,
perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang
bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang
perawan.

(4)

Ketika turun ayat 12 Surah Al-Mu'minûn ini, Umar berkata, “Maka
Maha Suci-lah Allah, Pencipta yang paling baik.“
Kemudian, turunlah ayat 14,

     ...
... Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. (QS Al-Mu'minûn [23]:
14)
Setelah memerintahkan beribadat, Allah Swt menunjukkan cara
bermakrifat/mengenal kepada-Nya, sebagai Sang Pencipta dan Tuhan
yang harus diibadahi. Dia menunjukkan empat macam dalil tentang wujud
dan kekuaasaan-Nya. Dia bersifat Esa dan Mulia.
Dalil-dalil atau bukti-bukti tersebut adalah penciptaan manusia,
penciptaan langit dan bumi, turunnya air hujan dari langit, dan penciptaan
hewan-hewan untuk berbagai manfaat dan kegunaan.
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Penjelasan Ayat
Allah Swt memberitahukan awal penciptaan manusia yang berasal
dari tanah, yakni Adam as. Allah Swt menciptakannya dari tanah liat kering
(yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk4.
Di bawah ini akan diterangkan sembilan tahapan/fase penciptaan
manusia berdasarkan keterangan ayat 12 sampai 16 Surah Al-Mu'minûn
Tahapan/fase pertama, tanah:

       
Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari
tanah. (QS Al-Mu'minûn [23]: 12)
Yang dimaksud manusia pada ayat ini, menurut Ibnu Katsir (II,
t.t.: 560), adalah Adam, karena dia diciptakan dari sari pati tanah liat.
Adapun kata sulâlatin min thîn, menurut Imam Qatadah, bahwa Adam itu
diciptakan dari saripati tanah liat. Pendapat ini dianggap paling kuat oleh
Ibnu Katsir, karena sesuai dengan konteks ayat.
Adam, demikian Ibnu Katsir menegaskan, diciptakan dari tanah liat
yang lengket. Itu yang disebut shalshâlin min hamâ`in masnûn (lumpur
hitam yang diberi bentuk), sebagaimana diterangkan pada Surah Al-Hijr
(15) ayat 26, 28, dan 33.
Itulah yang dimaksud penciptaan manusia dari tanah.
Pendapat Ibnu Katsir ini juga dipertegas oleh Imam Al-Maraghi
dalam tafsirnya (XVIII, 1985: 8). Ayat itu menegaskan, tulis dia, “Kami
(Allah) telah menciptakan manusia pertama, yakni Adam, dari sari pati
tanah liat yang bersih, tanpa ada kotoran sekecil apa pun.”
Al-Zuhaili, dalam tafsirnya, menerangkan, Allah Swt telah
menciptakan manusia melalui beberapa tahapan atau fase penciptaan.
Dimulai dari episode pertama dari penciptaan manusia pertama, yakni
Adam as.
Ini sebagai bukti dan dalil yang tegas dan jelas, Allah Swt itu Maha
Kuasa, Maha Esa, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna.
Menurut pendapat yang paling kuat, yang dimaksud manusia pada
ayat 12 ini adalah Adam as, karena ia diciptakan dari tanah liat kering.
Firman Allah Surah Al-Rûm (30) ayat 20 menegaskan,
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu
dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang
biak.
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Tahapan kedua, fase Nuthfah:

      
Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat
yang kokoh (rahim). (QS Al-Mu'minûn [23]: 13)
Maksudnya, Allah menjadikan keturunan Adam/jenis manusia dari
nuthfah yang berasal dari tulang belakang kaum laki-laki. Nuthfah itu
dipancarkan ke dalam rahim kaum perempuan, sehingga berada di tempat
yang kokoh dan kuat (rahim) dari awal kehamilan hingga kelahiran.
Beberapa ayat yang senada dengan keterangan di atas adalah
sebagai berikut:
QS Al-Sajdah (32): 7-8,
(7) Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang
memulai penciptaan manusia dari tanah; (8) kemudian Dia menjadikan
keturunannya dari saripati air yang hina (air mani).
QS Al-Mursalât (77): 20-24,
(20) Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina (mani); (21)
kemudian Kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh (rahim); (22) sampai
waktu yang ditentukan; (23) lalu Kami tentukan (bentuknya), maka
(Kamilah) sebaik-baik yang menentukan; (24) Celakalah pada hari itu,
bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
Ini merupakan dalil dan bukti yang sangat jelas yang menunjukkan
kemahakuasaan Allah dan keesaan-Nya, serta sifat kesempurnaan-Nya.
Selanjutnya, Allah Swt menerangkan fase-fase kehidupan manusia,
dengan ﬁrman-Nya,

         
          
 
Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu
yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging
itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus
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dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk)
lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. (QS Al-Mu'minûn [23]: 14)
Ayat ini menerangkan proses penciptaan keturunan Adam as.
Manusia (keturunan Adam) diciptakan dari sel mani laki-laki (suami) yang
dipancarkan, yang kemudian menyatu dengan sel telur perempuan (istri)
dan terjadilah pembuahan dalam rahim5.
Ini yang disebut dengan permulaan kehamilan. Firman Allah Surah
Al-Sajdah (32) ayat 7-8 menerangkan,
(7) Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang
memulai penciptaan manusia dari tanah; (8) kemudian Dia menjadikan
keturunannya dari saripati air yang hina (air mani).”
Kata "Almâ`u l-Mahîn" berarti air sperma yang bersifat lemah.
Firman Allah Surah Al-Mursalât (77) ayat 20-24 menerangkan,
(20) Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina (mani); (21)
kemudian Kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh (rahim); (22) sampai
waktu yang ditentukan; (23) lalu Kami tentukan (bentuknya), maka
(Kamilah) sebaik-baik yang menentukan; (24) Celakalah pada hari itu, bagi
mereka yang mendustakan (kebenaran).
Tahapan ketiga, fase 'Alaqah (segumpal darah yang menempel):
Setelah terjadi pembuahan, air sperma dan sel telur itu berubah
menjadi darah kental yang sering disebut 'Alaqah yang menempel pada
dinding rahim seorang ibu.
Tahapan keempat, fase Mudhghah:
Selanjutnya, Allah menjadikan 'alaqah
itu mudhghah, yakni
menjadi segumpal daging yang belum mempunyai bentuk. Perubahan
atau perkembangan di sini disebut penciptaan (khalqan), karena Allah
mengubah satu sifat/bentuk menjadi sifat/bentuk yang lain. Seolah-olah
Allah menciptakan bagian-bagian yang lain dari mudhghah itu.
Tahapan kelima dan keenam, fase 'Izham (tulang belulang) dan
Khalqan Âkhar (berbentuk):
Dari Mudhghah (segumpal daging ) itu, Allah menciptakan tulang
sebagai bagian dari pembentukan sebuah janin yang sempurna, memiliki
kepala, dua tangan, dua kaki, dan seluruh anggota badan lainnya.
Tulang kemudian Allah bungkus dengan daging untuk
memperkuatnya, karena daging itu berfungsi sebagai penguat tulang.
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Tahapan Ketujuh, fase Janin:
Akhir ayat 14 ini menerangkan awal penciptaan janin yang sudah
sempurna, berbeda dengan/dari bentuk sebelumnya. Allah meniupkan ruh
ciptaan-Nya padanya, sehingga bisa bergerak-gerak, memiliki pendengaran
(telinga), penglihatan (mata), dan kesadaran (hati).
Allah Maha Tinggi kekuasaan dan hikmah-Nya, Maha Suci Allah yang
telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling indah.
Dalam menafsirkan Tsumma ansya'nâhu khalqan âkhar, Imam Ibnu
Katsir (II, t.t.: 561) menerangkan. Allah tumbuhkan dari satu keadaan
menuju keadaan lain, sehingga lahir menjadi seorang bayi. Tumbuh
menjadi anak kecil, menjadi anak akil balig, remaja, orang dewasa, dan
terakhir, menjadi orang tua renta.
Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah Ibnu
Mas’ud. “Asal mula kalian adalah sel mani dan sel telur yang berada dalam
rahim seorang ibu selama 40 hari. Berubah menjadi segumpal darah dan
berada di tempat yang sama selama 40 hari. Tahapan berikutnya menjadi
segumpal daging dalam rahim selama 40 hari.”
Allah kemudian mengutus malaikat dan meniupkan ruh kepadanya
dan diperintah untuk menetapkan empat hal: rezekinya, ajalnya, amalnya,
dan nasibnya, bahagia atau sengsara.
“Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali
Dia. Sesungguhnya, salah seorang dari kalian beramal, yang dapat
mengantarkan ke dalam surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga
hanya satu hasta. Namun didahului dengan catatan takdir dalam kitab,
sehingga akhir hayatnya ia beramal yang mengantarkan ke dalam neraka
dan masuklah ia ke dalamnya.”
“Ada juga orang yang dalam hidupnya beramal buruk yang dapat
mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka, sehingga jarak antara
dirinya dengan neraka hanya sehasta. Namun, takdir Allah menentukan
bahwa pada akhir hayatnya ia beramal yang dapat mengantarkan ke dalam
surga.” (Ibnu Katsir, II, t.t.: 561) Akhirnya, ia masuk surga.
Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, dari Hudzaifah Ibnu
Usaid Al-Ghifari (hadis marfû) menerangkan, malaikat masuk ke rahim
seorang wanita setelah sel mani dan sel telur berada dalam rahimnya
selama empat puluh hari empat puluh malam.
Ia lalu bertanya, “Hai Tuhanku, apa yang harus aku tetapkan pada
calon janin ini, apakah sengsara atau bahagia, laki-laki atau perempuan.”
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Allah memerintahkan agar dia menuliskan amalnya, ajalnya,
musibahnya, dan rezekinya.
Buku catatan takdir itu lalu ditutup. Tidak ada penambahan maupun
pengurangan (tetap).
Tahapan Kedelapan, fase Tua, Mati:
Allah menerangkan berikut ini:

     
Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. (QS Al-Mu'minûn [23]:
15)
Manusia, setelah penciptaan pertama dan hidup di alam dunia ini,
akan mengalami kematian dan akan berada di alam kubur.
Tahapan Kesembilan, fase Dibangkitkan di Hari Kiamat:

     
Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan (dari kuburmu) pada hari
Kiamat. (QS Al-Mu'minûn [23]: 16)
Maksudnya, Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur,
dan akan mengumpulkannya di mahsyar untuk mempertanggungjawabkan
amal kalian (dihisâb). Setiap manusia akan mendapat balasan amal, baik
berupa pahala (kenikmatan) maupun siksaan.
Pada Surah Al-Ankabût (29) ayat 20, Allah berﬁrman yang artinya,
Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah)
memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah men"jadikan kejadian
yang akhir Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."
Pada dua ayat terakhir ini, Allah Swt menjadikan kematian sebagai
akhir kehidupan di dunia. Allah lalu akan membangkitkan kembali dari
alam kubur/kematian. Ini menunjukkan Kemahakuasaan Allah dalam
penciptaan umat manusia dan semua makhluk-Nya.
Hikmah dan Pesan
Uraian tafsir di atas memberikan hikmah dan pesan sebagai berikut:
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(1)

Ayat-ayat di atas menerangkan penciptaan manusia yang melalui
sembilan tahapan. Ini membuktikan wujud, keesaan, dan kekuasaan
Allah yang sangat besar.

(2)

Penciptaan manusia dimulai dengan Adam (nenek moyang seluruh
manusia) yang diciptakan dari saripati tanah liat.

(3)

Keturunan Adam diciptakan dari sel mani laki-laki (suami) dan sel
telur perempuan (istri).

(4)

Pertemuan sel mani dan sel telur mengakibatkan terjadinya
pembuahan dalam rahim perempuan. Sel mani dan sel telur itu
berubah menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal
daging, kemudian diciptakan tulang yang terbalut dengan daging,
dan terbentuklah janin yang kemudian ditiupkan ruh dan melalui
proses kehamilan sampai kelahiran janin tersebut.

(5)

Setelah lahir dari rahim ibunya, bayi akan mengalami kehidupan
dunia dengan segala kenikmatannya sampai batas waktu yang Allah
telah tentukan, yang disebut kematian.

(6)

Manusia kemudian akan berada di alam barzakh atau alam kubur
sampai datangnya hari kiamat dan hari kebangkitan dari alam kubur.

(7)

Setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia akan mengalami
kehidupan akhirat. Mereka akan mempertanggungjawabkan
amalnya di hadapan Allah yang disebut yaumu l-hisâb. Kemudian
akan ditentukan nasibnya; akan hidup bahagia diakhirat (masuk
surga) atau hidup sengsara di akhirat (masuk neraka).

(8)

Ayat-ayat itu secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa Allah adalah
satu-satunya Pencipta. Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan
manusia, kemudian membangkitkan kembali dari alam kubur. Dialah Allah yang Maha Benar. Janji-Nya tentang hari kebangkitan dari
alam kubur itu benar. Surga itu benar, dan neraka pun benar adanya.

(9)

Itulah kehidupan di akhirat yang diingkari oleh orang-orang musyrik
dan kaum materialis yang hanya memercayai kehidupan dunia, dan
kematian hanya dianggap sebagai akhir kehidupan mereka.

(10) Bagi orang-orang beriman, kehidupan duniawi adalah ladang akhirat
dan bersifat sementara. Yang langgeng adalah kehidupan di akhirat
yang harus diraih melalui iman dan amal saleh ketika masih hidup di
dunia ini.
***
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Penciptaan Langit, Hujan, dan Binatang (QS Al-Mu'minûn [23]:
17-22)

           
           
           
          
            
           
(17) Dan sungguh, Kami telah menciptakan tujuh (lapis) langit di atas
kamu, dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami); (18) Dan Kami
turunkan air dari langit dengan suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu
menetap di bumi, dan pasti Kami berkuasa melenyapkannya; (19) Lalu
dengan (air) itu, Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan
anggur; di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian
dari (buah-buahan) itu kamu makan; (20) dan (Kami tumbuhkan) pohon
(zaitun) yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak,
dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan; (21) Dan
sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu.
Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya, dan
padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya
kamu makan; (22) atasnya (hewan-hewan ternak), dan di atas kapal-kapal
kamu diangkut. (QS Al-Mu'minûn [23]: 17-22)
Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah telah menunjukkan satu tanda
kekuasaan-Nya, yakni penciptaan manusia. Pada pembahasan ayat-ayat
ini, Dia menunjukkan tiga tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya sekaligus,
yakni penciptaan langit yang tujuh lapis; menurunkan air hujan dari langit
dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah dan tanam-tanaman; dan
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selanjutnya Allah Swt menerangkan manfaat dari hewan-hewan yang
dianugerahkan kepada manusia; manfaat susunya, bulu-bulunya, dagingdagingnya, dan juga bisa dijadikan kendaraan/sarana transportasi. Itu
semua merupakan kebutuhan hidup manusia.
Penjelasan Ayat
Tiga dari empat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang
diterangkan dalam pembahasan tafsir ayat-ayat di atas adalah sebagai
berikut:
1. Penciptaan langit
Ayat 17 menerangkan sebagai berikut:

          
Dan sungguh, Kami telah menciptakan tujuh (lapis) langit di atas kamu,
dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami). (QS Al-Mu'minûn [23]:
17)
Sungguh, Kami (Allah) telah benar-benar menciptakan tujuh lapis
langit6 yang tampak di atas kalian, hai anak-cucu Adam! Langit yang satu
terletak di atas langit yang lain, dan itu merupakan tempat peredaran
bintang-bintang.
Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah telah menerangkan penciptaan
langit dan bumi, yang disambungkan dengan penciptaan manusia. Hal ini
seperti yang dapat dilihat pada Surah Ghâﬁr (40) ayat 57
Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan
manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Demikian pula surah awal Surah Al-Sajdah (32) tepatnya ayat
4 sampai dengan 11. Rasulullah Saw pada pagi hari Jumat membaca
Surah Al-Sajdah dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, yakni ayat-ayat yang
menerangkan penciptaan langit dan bumi yang kemudian disusul dengan
penciptaan manusia.
Ayat yang senada terdapat pada Surah Nûh (71) ayat 15 yang
artinya,
Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh
langit berlapis-lapis?
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Kemudian ﬁrman Allah Surah Al-Thalâq (65) ayat 12
Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari (penciptaan) bumi juga
serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi
segala sesuatu.
Pada akhir ayat 17 ini, Allah menegaskan, “Kami tidak akan
mengabaikan seluruh makhluk yang ada di kolong langit ini, tapi sebaliknya,
Kami pasti menjaganya agar mereka tetap hidup dan lestari. Kami
mengetahui apa yang akan menimpa mereka dan mengancam kelestarian
mereka, baik berupa bahaya yang besar maupun yang kecil.
Firman Allah Surah Al-Hadîd (57) ayat 4 menegaskan,
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian
Dia bersemayam di atas Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam
bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan
apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.
Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
Pada Surah Al-An’âm (6) ayat 59, Allah juga berﬁrman yang artinya,
Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui
selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada
sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir
biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau
yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfûz).
2. Penciptaan Hujan dan Tumbuh-tumbuhan
Allah Swt menerangkan hujan dengan ﬁrman-Nya berikut:

            
 
Dan Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran; lalu Kami jadikan
air itu menetap di bumi, dan pasti Kami berkuasa melenyapkannya. (QS
Al-Mu'minûn [23]: 18)
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Maksudnya, Kami (Allah) menurunkan air hujan dari langit sesuai
dengan kebutuhan untuk minum dan menyirami tanaman. Ia bukan
hujan yang terlalu lebat, sehingga mengakibatkan kerusakan di bumi dan
mengganggu atau menaﬁkan kemakmuran. Ia juga bukan hujan yang
terlalu kecil, sehingga tidak mencukupi untuk menyuburkan tanaman
dan buah-buahan, terutama tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang
memerlukan air yang banyak.
Kami menurunkan air hujan yang berasal dari awan mendung yang
mengandung air. Air itu menetap dan meresap ke dalam tanah yang
kemudian menyuburkan tanah, sehingga menumbuhkan biji-bijian dan
menyuburkan tanaman dan buah-buahan. Yang sebagian menjadi mata
air sumur dan sungai-sungai7.
Jika Kami menghendaki, niscaya Kami berkuasa untuk menahan
turunnya hujan, seperti Kami juga Maha Kuasa untuk menurunkannya.
Kami juga Maha Kuasa untuk menjadikan air hujan jadi asin sehingga tidak
dapat memberi manfaat untuk tanaman maupun untuk air minum. Kami
Maha Kuasa untuk menjadikan awan mendung itu tidak mengandung air,
atau menjadikan air laut atau air tanah itu tidak menguap dan menjadi
awan mendung.
Akan tetapi, kasih-sayang-Ku tetap tercurah kepada semua makhluk
sehingga hujan Kami turunkan untuk memenuhi kebutuhan hidup
makhluk-Ku, termasuk manusia. Air hujan tetap tersimpan di dalam tanah
dan menjadi mata air yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk lainnya.
Hai manusia, dengan air hujan kalian dapat menyirami tanamantanaman, menyuburkan buah-buahan, membersihkan badan, dan
memandikan ternak-ternak kalian, dan beraneka macam manfaat lainnya,
seperti mandi, berwudu, membersihkan badan dan menyegarkannya.
Selanjutnya Allah berﬁrman,

           
 
Lalu dengan (air) itu, Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma
dan anggur; di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan
sebagian dari (buah-buahan) itu kamu makan. (QS Al-Mu'minûn [23]: 19)
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Dengan air hujan itu, Kami tumbuh-suburkan kebun-kebun dan
taman-taman sehingga tampak rimbun dan indah. Di antaranya, kebun
kurma dan anggur.
Di kebun-kebun yang subur itu terdapat bermacam buah-buahan
selain kurma dan anggur. Kalian dapat menikmati segar dan nikmatnya
buah-buahan, di samping dapat mengambil manfaat lain dari buah-buahan
tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian.
Allah melanjutkan ﬁrman-Nya tentang ciptaan-Nya berikut ini:

         
dan (Kami tumbuhkan) pohon (zaitun) yang tumbuh dari gunung Sinai,
yang menghasilkan minyak, dan bahan pembangkit selera bagi orangorang yang makan. (QS Al-Mu'minûn [23]: 20)
Kami anugerahkan kepada kalian pohon zaitun yang tumbuh di
Gunung Tursina. Buah itu dapat dibuat minyak zaitun dan dapat digunakan
sebagai lauk-pauk dalam bersantap.
Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Usaid Malik Ibnu Rabi’ah
Al-Saidi Al-Anshari ra. Rasulullah Saw bersabda, “Makanlah minyak zaitun
dan oleskan pada badan, karena minyak itu berasal dari pohon yang
berkah.”
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dari Umar ra.
3. Penciptaan Binatang Ternak
Pada ayat 21-22 Allah Swt menerangkan,

             
       
(21) Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran
bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam
perutnya, dan padanya juga ter¬dapat banyak manfaat untukmu, dan
sebagian darinya kamu makanl; (22) Atasnya (hewan-hewan ternak), dan
di atas kapal-kapal kamu diangkut. (QS Al-Mu'minûn [23]: 21-22)
Hai umat manusia, demikian Allah seakan-akan berﬁrman, ambillah
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pelajaran dan bukti kemahakuasaan Allah dari binatang-binatang ternak,
seperti unta, sapi, dan kambing itu, sehingga kalian sadar untuk segera
bersyukur kepada-Nya. Kalian bisa meminum air susunya yang nikmat
dan segar, di samping manfaat-manfaat lainnya, seperti: bulu-bulunya
yang dapat dijadikan pakaian, dagingnya yang lezat dimakan, dan untuk
dijadikan kendaraan yang dapat mengangkut orang dan barang.
Yang terakhir ini juga ditegaskan dalam Surah Al-Nahl (16) ayat 7.
”Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak
sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu
Maha Pengasih, Maha. Penyayang,”
Firman Allah dalam Surah Yâsîn (36): 71-73 juga menegaskan,
(71) Dan tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menciptakan hewan
ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan
dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya?; (72) Dan Kami
menundukkannya (hewan-hewan itu) untuk mereka; lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan; (73)
Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka
mengapa mereka tidak bersyukur?
Kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah kepada
umat manusia tersebut berfungsi sebagai petunjuk akan kemahakuasaan
Allah Swt, yang telah menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan yang tak
terhingga banyaknya.
Hikmah dan Pesan
Uraian tafsir tersebut di atas memberikan hikmah dan pesan sebagai
berikut:
(1) Imam Al-Razi mengambil kesimpulan dari ayat 17:
(a) Ayat-ayat di atas menunjukkan wujud Tuhan sebagai pencipta.
(b) Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bantahan atas anggapan
tentang statisnya alam. Alam akan mengalami perubahan
secara dinamis berdasarkan sunatullah.
(c) Ayat-ayat di atas juga menunjukkan bahwa pengelola alam raya
adalah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui.
(d) Ayat-ayat di atas juga menunjukkan bahwa Allah itu Maha
Mengetahui segala ilmu pengetahuan dan Maha Kuasa terhadap
adanya segala kemungkinan yang akan terjadi.
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(e) Ayat-ayat di atas juga menunjukkan bahwa hari kebangkitan
dan mahsyar itu akan terjadi, karena Allah Maha Kuasa dan
Maha Mengetahui. Kalau Dia Maha Kuasa menciptakan sesuatu
yang tadinya belum ada, tentu Maha Kuasa menciptakan
kembali yang tadinya sudah ada.
(f) Bermakrifat kepada Allah itu harus berdasarkan dalil dan
argumen, tidak cukup kalau hanya ikut-ikutan (taklid).
(2)

Ayat 18 menunjukkan bahwa Allah Swt yang menurunkan air hujan
sebagai salah satu bentuk anugerah-Nya kepada umat manusia;
menumbuhkan tanaman, sebagai air minum untuk dirinya dan
binatang ternaknya.

(3)

Air itu sebagai sarana kesuburan tanam-tanaman dan buah-buahan
yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

(4)

Hewan ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan lainnya juga memberi
manfaat bagi kebutuhan hidup manusia. Manfaat tersebut, antara
lain, bulunya dapat dijadikan pakaian. Demikian pula kulitnya, dan
dagingnya bisa dikonsumsi. Bahkan, hewan dapat dijadikan sarana
transportasi, pengangkut manusia dan barang.
***
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Kisah Nabi Nuh (QS Al-Mu'minûn [23]: 23-30)

            
             
           
            
           
           
            
           
            
             
  
(23) Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia
berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, (karena) tidak ada Tuhan
(yang berhak disembah) bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak
bertakwa (kepada-Nya)?; (24) Maka berkatalah para pemuka orang ka r
dari kaumnya, “Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang
ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya
Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami
mendengar (seruan yang seperti) ini pada (masa) nenek moyang kami
dahulu; (25) Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah
(sabarlah) terhadapnya sampai waktu yang ditentukan;” (26) Dia (Nuh)
berdoa, “Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan
aku;” (27) Lalu Kami wahyukan kepadanya, “Buatlah kapal di bawah
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pengawasan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami datang dan
tanur (dapur) telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam (kapal)
itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang
yang lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa siksaan) di antara mereka.
Dan janganlah engkau bicarakan dengan-Ku tentang orang-orang yang
zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan; (28) Dan apabila
engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal,
maka ucapkanlah, “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan
kami dari orang-orang yang zalim;” (29) Dan berdoalah, “Ya Tuhanku,
tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaikbaik pemberi tempat;” (30) Sungguh, pada (kejadian) itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah); dan sesungguhnya Kami benarbenar menimpakan siksaan (kepada kaum Nuh itu). (QS Al-Mu'minûn [23]:
23-30)
Latar dan konteks
Kaitan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya adalah seperti
kebiasaan yang terdapat pada ayat-ayat lain dalam surah yang lain pula.
Allah menuturkan kisah-kisah para nabi setelah menjelaskan dalil-dalil
keesaan-Nya dalam menciptakan manusia.
Maksud sebenarnya adalah untuk menerangkan orang-orang
yang kufur nikmat setelah Allah menganugerahkan nikmat. Allah pun
menegaskan nikmat duniawi tidak abadi, bisa lenyap ketika orang itu hidup
di dunia.
Setelah menerangkan keesaan-Nya dalam menciptakan manusia,
hewan, tumbuh-tumbuhan, langit, dan bumi, serta nikmat-Nya yang tak
terhingga, pada ayat-ayat ini Allah menerangkan keadaan yang sama
dengan orang-orang kaﬁr Mekah yang mendustakan Rasulullah dan
ajarannya, seperti umat-umat yang terdahulu.
Allah Swt kemudian menuturkan kisah lima orang nabi/rasul, yakni
Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shaleh, Nabi Luth, Nabi Syu’aib, Nabi Musa, dan
Nabi Harun dengan Firaun, dan kisah Nabi Isa as.
Penjelasan Ayat
Allah Swt menerangkan posisi Nabi Nuh di hadapan kaumnya
ketika memberi peringatan akan datangnya azab yang pedih, malapetaka
yang dahsyat, dan balasan bagi orang-orang musyrik. Kaum Nabi Nuh
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Ayat 23 menerangkan,

            
    
Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata,
“Wahai kaumku! Sembahlah Allah, (karena) tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa
(kepada-Nya)?” (QS Al-Mu'minûn [23]: 23)
Kami (Allah) telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Ia
memerintahkan kaumnya agar hanya beribadah kepada Allah dan tidak
menyekutukan-Nya.
Nuh menegaskan, apakah kalian tidak takut kepada Allah atas
kemusyrikan kalian? Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan penuh semangat
dan harapan, “Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah yang Maha Esa,
jangan menyekutukan-Nya dengan tuhan yang lain, karena tidak ada
Tuhan selain Dia dan tidak ada sesembahan selain Dia. Apakah kalian tidak
takut akan azab-Nya kalau kalian tetap beribadah kepada tuhan selain
Dirinya?” (Al-Maraghi, XVIII, t.t.: 17).
Bagaimanakah reaksi kaum dan tokoh masyarakat Nabi Nuh as ?

            
           
 
Maka berkatalah para pemuka orang ka r dari kaumnya, “Orang ini tidak
lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih
mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia
mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar (seruan yang seperti)
ini pada (masa) nenek moyang kami dahulu. (QS Al-Mu'minûn [23]: 24)
Para pembesar dan pemimpin kaum Nabi Nuh berkata. “Nuh itu
hanyalah manusia biasa, salah seorang laki-laki di antara kalian. Dia hanya

:: repository.unisba.ac.id ::

38

Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII

ingin menonjol dan diagungkan dengan pengakuannya sebagai nabi. Dia
tidak memiliki kelebihan baik di bidang ilmu maupun akhlak. Bagaimana
ia mengaku sebagai nabi yang mendapat wahyu, sedangkan kalian yang
sederajat dengannya tidak mendapatkannya?”
Mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh tidak layak sebagai nabi,
dengan alasan:
1)
Kalau Allah menghendaki kami tidak menyembah selain Dia, niscaya
Dia akan mengutus malaikat sebagai rasul yang mendakwahkan
agar beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya
dengan tuhan lain.
2)

Kami belum pernah mendengar dari nenek-moyang kami, apa
yang didakwahkan oleh Nuh bahwa tidak ada Tuhan yang berhak
disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan dan sesembahan selain Dia.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa kaum Nabi Nuh itu tidak
menggunakan akal dan kreativitasnya. Mereka hanya bertaklid
kepada nenek-moyang. Setelah mereka mengetahui bahwa nenekmoyangnya juga tidak mengikuti ajaran nabi/rasul, mereka pun
ikut-ikutan mengingkari kenabian Nuh.
Ini pun menunjukkan mereka sudah sampai puncak keingkaran,
pendustaan, dan tenggelam dalam lumpur kesesatan.
Allah melanjutkan ucapan/tuduhan lain dari tokoh masyarakat Nabi
Nuh, dengan ﬁrman-Nya,

          
Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah (sabarlah)
terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. (QS Al-Mu'minûn [23]:
25)
3)

Nuh itu hanyalah seorang yang gila, karena mengaku diutus
sebagai rasul, dan mengaku mendapat wahyu dari Tuhannya. Maka,
tunggulah sampai ia terdesak dan terisolasi, lalu kembali kepada
agama semula, agama nenek-moyangnya dan nenek-moyang kalian.

Nuh sempat berputus-asa akan keberhasilan dakwahnya. Namun,
ia tetap sabar dan terus berdakwah selama 950 tahun. Orang-orang yang
beriman kepada ajarannya hanyalah sedikit.
Nabi Nuh berdoa agar Allah menolongnya, sebagaimana ayat 26
menerangkan,
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(Dia (Nuh) berdoa, “Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka
mendustakan aku.” (QS Al-Mu'minûn [23]: 26)
Nabi Nuh berdoa, “Wahai Tuhanku, tolonglah diriku dari orangorang/kaumku, dan hancurkanlah mereka yang mendustakan diriku.”
Surah Al-Qamar (54) ayat 10 menerangkan,
Maka dia (Nuh) mengadu kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah
dikalahkan, maka tolonglah (aku)."
Surah Nûh (71) ayat 26 juga menerangkan,
Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di
antara orang-orang ka r itu tinggal di atas bumi.”
Allah Swt mengabulkan doa Nabi Nuh, sebagaimana diterangkan
ayat 27 sebagai berikut:

          
            
           
(27) Lalu Kami wahyukan kepadanya, “Buatlah kapal di bawah pengawasan
dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami datang dan tanur
(dapur) telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam (kapal) itu
sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang
lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa siksaan) di antara mereka. Dan
janganlah engkau bicarakan dengan-Ku tentang orang-orang yang zalim,
sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. (QS Al-Mu'minûn [23]:
27)
Maksudnya, Kami (Allah) memerintahkan Nabi Nuh agar membuat
bahtera di bawah pemeliharaan dan pengawasan Kami, sebagai pelajaran
dan petunjuk bagaimana cara membuatnya.
Jika telah tiba waktu yang telah ditentukan untuk mengazab dan
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menghancurkan mereka, saat air pun telah keluar dari mata-mata air di
bumi ini, atau memancar dari tempat-tempat memasak kueh (dapur),
maka masukkanlah ke dalam perahu sepasang-sepasang: laki-laki dan
perempuan, atau jantan dan betina, dari jenis-jenis hewan, tumbuhtumbuhan dan lain-lainnya.
Jangan lupa masukkan pula ke dalam perahu keluargamu atau
setiap orang yang beriman bersamamu. Terkecuali, orang-orang yang
termasuk keluarga yang telah ditetapkan Allah untuk dihancurkan atau
ditenggelamkan oleh banjir bandang. Mereka itu adalah orang-orang yang
tidak beriman, termasuk istri dan putranya yang bernama Kan’an.
Ketika air telah menyembur dari tempat-tempat memasak kueh/
dapur, Nabi Nuh diperintahkan. “Naiklah engkau dan orang-orang yang
mengikuti agamamu ke dalam bahtera.”
Menurut riwayat lain, ketika air telah menyembur keluar dari dapur,
istri Nabi Nuh memberitahukannya, maka beliau (Nabi Nuh as) menaiki
bahtera.
“Janganlah kau tanyakan kepada-Ku dan janganlah memohonkan
pertolongan kepada-Ku untuk menyelamatkan orang-orang kaﬁr. Janganlah
kau merasa kasihan terhadap kaummu yang kaﬁr itu. Sebab, Kami telah
menetapkan bahwa mereka akan ditenggelamkan, sebagai balasan atas
kekufurannya. Air bah menggulung dan menenggelamkan mereka tanpa
bisa dihindarkan.”
Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Nuh agar memuji Allah
setelah menaiki bahtera. Ayat 28 menerangkan,

           
   
Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas
kapal, maka ucapkanlah, “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan
kami dari orang-orang yang zalim.” (QS Al-Mu'minûn [23]: 28)
Artinya, jika dirimu dan orang-orang beriman dari pengikutmu telah
menaiki bahtera, maka pujilah Allah, “Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim, atau orang-orang
kaﬁr yang zalim.”
Ibnu Abbas meriwayatkan, di dalam bahtera itu terdapat 80 orang:
Nabi Nuh dan istrinya yang beriman, termasuk tiga orang putra Nuh,
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yakni Sam, Yafuts, dan Ham bersama istri-istri mereka, tambah 72 orang
lainnya. Yang termuat di dalam bahtera adalah orang-orang dan hewan
serta tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan.
Namun, Istri Nuh dan putranya, Kan’an, yang kaﬁr itu ditenggelamkan
bersama orang-orang kaﬁr lainnya.
Setelah banjir bandang surut, Nabi Nuh as dan pengikutnya
diperintahkan untuk keluar dari bahtera yang mengangkutnya sambil
berdoa. Sebagaimana diterangkan pada ayat 29.

        
Dan berdoalah, “Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang
diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.” (QS AlMu'minûn [23]: 29)
Setelah turun dari bahtera/perahu, berdoalah (hai Nuh), ”Wahai
Tuhanku, turunkanlah aku di tempat yang berkah. Berkahilah aku.
Anugerahkan kepada diriku tambahan kebaikan di dunia dan akhirat, karena
Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi berkah kepada hamba-hamba-Mu.
Engkaulah yang akan menolong dan melindungi dari marabahaya yang
mengancam kehidupan hamba-hamba-Mu.”
Ini merupakan pelajaran bahwa orang yang memulai perjalanan
sampai pulang ke kampung halamannya agar selalu zikir kepada Allah Swt.
Imam Qatadah berkata, “Allah mengajari kalian agar berdoa ketika
naik kendaraan, Bismi l-llâhi majrâhâ wa mursâhâ (Surah Al-Zukhruf [43]
ayat 13), dan ketika turun dari kendaraan membaca doa, Rabbi anzilnî
munzalan mubârakan wa anta khairu l-munzilîn (Al-Mu'minûn [23]: 29).
Pada ayat 30 ini, Allah Swt menerangkan apa yang terjadi antara
Nabi Nuh dan kaum yang kaﬁr, sebagai berikut:

       
Sungguh, pada (kejadian) itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah); dan sesungguhnya Kami benar-benar menimpakan siksaan (kepada
kaum Nuh itu). (QS Al-Mu'minûn [23]: 30)
Peristiwa ini, yakni selamatnya orang-orang beriman dari banjir
bandang dan hancurnya orang-orang kaﬁr yang digulung oleh air bah
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adalah bukti nyata tentang kebenaran para nabi dan risalahnya yang
datang dari Allah. Orang-orang yang diuji adalah hamba-hamba Allah.
Kami akan menunggu dan melihat siapa di antara mereka yang bisa
mengambil pelajaran dan ingat kepada-Nya. Firman Allah Surah Al-Qamar
(54) ayat 15:
Dan sungguh, kapal itu telah Kami jadikan sebagai tanda (pelajaran). Maka
adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat yang dibahas di atas memberikan pesan dan hikmah
sebagai berikut:
(1) Kisah ini dan lainnya secara gamblang menunjukkan bahwa turunnya
azab Allah yang menghancurkan kehidupan mereka di dunia ini
diakibatkan orang-orang itu tetap bersikukuh dalam kekufuran dan
kemusyrikan.
(2)

Nabi Nuh as berdakwah kepada kaumnya agar bertauhid rubûbiyyah
dan ubûdiyyah /ulûhiyyah dalam waktu yang sangat panjang, yaitu
950 tahun. Dia mengingatkan agar mereka takut kepada Allah Swt.

(3)

Mereka mengingkari kenabian dan kerasulan Nuh dengan lima
alasan:
(a) Nuh itu manusia biasa seperti mereka.
(b) Yang layak menjadi nabi dan rasul, menurut mereka, adalah
malaikat.
(c) Umat Nabi Nuh tidak menggunakan daya nalar dalam beragama.
Mereka hanya bertaklid (mengekor saja) kepada pandangan/
kepercayaan nenek-moyang.
(d) Karena agama Nuh berbeda dengan agama kaumnya, maka
Nabi Nuh dituduh sebagai orang gila.
(e) Jika pengakuan Nuh sebagai nabi dan rasul itu benar, niscaya
dia akan diberi pertolongan oleh Allah dan umatnya akan
mengikuti agamanya. Sebaliknya, kalau pengakuannya itu
palsu, maka Allah pasti akan menghinakannya. Kenyataannya,
pengikut Nabi Nuh terbukti hanya sedikit. Demikian komentar
mereka tentang Nabi Nuh as.
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Setelah dakwahnya kurang berhasil, dan kaumnya tetap dalam
kekufuran, Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Nuh berdoa,
agar Allah menjatuhkan azab kepada kaumnya. Allah Swt
kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat bahtera untuk
menyelamatkan diri dan pengikutnya dari azab-Nya.

(5)

Allah memerintahkan agar Nabi Nuh menaikkan ke dalam perahunya
para pengikutnya, hewan, dan tumbuh-tumbuhan secara berpasangpasangan.

(6)

Allah juga mengajarkan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya untuk
berdoa setelah selamat dari banjir bandang, Rabbi anzilnî munzalan
mubârakan wa anta khairu l-munzilîn.

(7)

Intisari: Kisah Nabi Nuh as dan kaumnya menunjukkan bukti
kekuasaan Allah. Dia akan menolong nabi-nabi-Nya, menghancurkan
musuh-musuh para nabi-Nya, dan menguji manusia dengan
keimanan mereka kepada rasul/nabi-Nya.
***
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Kisah Nabi Hud (QS Al-Mu'minûn [23]: 31-41)

           
              
          
           
           
          
            
           
          
         
(31) Kemudian setelah mereka, Kami ciptakan umat yang lain (kaum
'Ad); (32) Lalu Kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan
mereka sendiri (yang berkata), “Sembahlah Allah! Tidak ada Tuhan
(yang berhak disembah) bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak
bertakwa (kepada-Nya)?”; (33) Dan berkatalah para pemuka orang ka r
dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka
yang telah Kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di
dunia, “(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan
apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum; (34) Dan
sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu
pasti rugi; (35) adakah dia menjanjikan kepada kamu, bahwa apabila
kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang-belulang, sesungguhnya
kamu akan dikeluarkan (dari kuburmu)?; (36) Jauh! Jauh sekali (dari
kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu; (37) (kehidupan itu) tidak
lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, (di sanalah) kita mati dan hidup
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dan tidak akan dibangkitkan (lagi); (38) Dia tidak lain hanyalah seorang
laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak
akan memercayainya; (39) Dia (Hud) berdoa, “Ya Tuhanku, tolonglah
aku karena mereka mendustakan aku.” (40) Dia (Allah) ber rman, Tidak
lama lagi mereka pasti akan menyesal;” (41) Lalu mereka benar-benar
dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan Kami jadikan mereka
(seperti) sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang
yang zalim. (QS Al-Mu'minûn [23]: 31-41)
Latar dan Konteks
Ini kisah kedua dalam Surah Al-Mu'minûn ini: Kisah Nabi Hud as.
Menurut penuturan Ibnu Abbas dan mayoritas ahli tafsir, dalam Surah AlA’râf, kisah Nabi Hud diterangkan setelah kisah Nabi Nuh. Di dalam Surah
Al-Mu'minûn yang sedang dibahas ini, kisah Nabi Hud pun diterangkan
setelah kisah Nabi Nuh. Hal yang sama juga diterangkan dalam Surah AlA’râf, Surah Hud, dan Surah Al-Syu’arâ.
Menurut pendapat lain, yang dimaksud adalah Nabi Shaleh dan kaum
Tsamud. Mereka ialah orang-orang yang mendustakan Nabi Shaleh dan
dihancurkan Allah dengan sambaran petir. Jenis azab tersebut diterangkan
dalam surah ini. Oleh karena itu, yang dimaksud adalah kisah Nabi Shaleh.
Dari kedua pandangan di atas, pendapat mayoritas ulama dianggap
lebih kuat, bahwa yang dimaksud adalah kaum 'Ad dan Nabi Hud as.
Penjelasan Ayat
Allah Swt berﬁrman,

      
Kemudian setelah mereka, Kami ciptakan umat yang lain (kaum 'Ad). (QS
Al-Mu'minûn [23]: 31)
Yang dimaksud qarnan adalah umat atau kelompok orang yang
hidup pada satu zaman. Menurut Al-Maraghi ( XVIII, t.t.: 21), mereka itu
adalah kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud.
Setelah kaum Nabi Nuh hancur dengan banjir bandang, Allah
memunculkan generasi manusia berikutnya, yakni kaum 'Ad, kaum Nabi
Hud. Merekalah generasi yang hidup sesudah generasi umat/kaum Nabi
Nuh.
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Selanjutnya Allah menerangkan,

             
 
Lalu Kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri
(yang berkata), “Sembahlah Allah! Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?”
(QS Al-Mu'minûn [23]: 32)
Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kaum 'Ad sendiri, yang
bertugas mengajak untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya. Namun, mereka mendustakannya. Menentang. Dan enggan mengikuti
dakwahnya, dengan dalih bahwa rasul itu manusia seperti mereka.
Rasul itu seakan-akan berkata, apakah kalian tidak takut terhadap
siksa Allah, sehingga kalian tetap menyembah tuhan selain Allah, seperti
patung dan berhala itu? Tidak ada tuhan yang patut disembah selain Allah,
tuhan lain tidak memiliki hak untuk disembah.
Bagaimana reaksi tokoh masyarakat kaum 'Ad terhadap rasul yang
dikirim itu? Ini diterangkan dalam ﬁrman-Nya,

          
           
  
Dan berkatalah para pemuka orang ka r dari kaumnya dan yang
mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah Kami beri
kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia, “(Orang) ini tidak
lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan apa yang kamu makan,
dan dia minum apa yang kamu minum. (QS Al-Mu'minûn [23]: 33)
Tokoh-tokoh kaum 'Ad itu memiliki tiga sifat/kecenderungan sebagai
berikut:
(1) Kufur terhadap Sang Pencipta dan mengingkari keesaan-Nya.
(2)

Kufur terhadap hari kiamat, mendustakan kebangkitan dari alam
kubur, balasan amal, hisâb, dan kehidupan kembali di alam akhirat.
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Tenggelam dalam kesenangan hidup duniawi yang dianugerahkan
Allah kepada mereka, bahkan mereka bersikap berlebihan dalam
kenikmatan, juga kufur nikmat.

Kaum 'Ad berkata, “Hud yang mengaku-aku sebagai rasul itu
hanyalah manusia biasa seperti kalian. Tidak memiliki kelebihan apa
pun. Dia makan dan minum seperti kalian. Lalu apa kelebihan Hud kalau
dibandingkan dengan kalian? Kenapa dia berani mengaku sebagai rasul,
utusan Allah ?”
Kaum 'Ad melanjutkan alasan penolakannya terhadap Nabi Hud as
dengan sumpahnya sebagai berikut.

       
Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya
kamu pasti rugi, (QS Al-Mu'minûn [23]: 34)
Mereka bersumpah, “Jika menaati manusia yang seperti kalian
itu, lalu menjadi pengikutnya, niscaya kalian akan rugi. Kalian menjadi
bodoh karena tidak menggunakan akal sehat. Juga kalian akan kehilangan
kehormatan dan menjadi hina, karena meninggalkan tuhan-tuhan kalian.”
Mereka mengingkari seorang Rasul (Nabi Hud) karena dia manusia
dan memiliki sifat kemanusiaan seperti mereka. Alasannya: pertama,
keraguan; kedua, mereka mengingkari kebenaran mahsyar dan kehidupan
setelah mati; dan ketiga, menentang kenabian.
Firman Allah ayat 35 menegaskan,

         
Adakah dia menjanjikan kepada kamu, bahwa apabila kamu telah mati dan
menjadi tanah dan tulang-belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan
(dari kuburmu)? (QS Al-Mu'minûn [23]: 35)
Apakah mereka mengingatkan bahwa setelah mati, “Kelak kalian
akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan hidup? Padahal, kalian
sudah menjadi tulang belulang yang lapuk dan menjadi debu.” Penentangan
dan keingkaran mereka yang berlebihan itu diiringi dengan pernyataan
yang diterangkan pada ayat 36 sebagai berikut.
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Jauh! Jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu,
(QS Al-Mu'minûn [23]: 36)
Maksudnya, “Itu semua jauh, sangat jauh dari kebenaran, apa yang
dia dakwahkan itu, hai kaumku. Adanya hari kebangkitan dari kubur secara
jasmani, dan kehidupan kembali setelah mati untuk dihisâb dan diberi
balasan amal itu adalah omong kosong.”
Keingkaran mereka terhadap kebangkitan dari alam kubur itu
diterangkan oleh ayat 37.

          
(Kehidupan itu) tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, (di sanalah)
kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan (lagi). (QS Al-Mu'minûn
[23]: 37)
Kaum 'Ad berkata, hidup itu hanya sekali, yakni di alam dunia ini.
Sebagian manusia ada yang kemudian mati dan sebagian lain lahir dan
hidup sebagai pengganti yang mati. Tidak ada kehidupan kembali setelah
orang itu mati, dan tidak ada yang namanya mahsyar.
Setelah menolak kehidupan akhirat, mereka menentang dan
menolak kenabian, sebagaimana diterangkan oleh ayat 38,

            
Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan
terhadap Allah, dan kita tidak akan memercayainya. (QS Al-Mu'minûn [23]:
38)
Mereka menyebut Nabi Hud, yang mengaku sebagai nabi dan
mengajarkan kebangkitan dari alam kubur, hanyalah seorang pembohong
yang membuat dusta atas nama Allah. “Kami tidak memercayai
kerasulannya, ancaman dari ajarannya tentang kehidupan setelah mati
(akhirat). Sekali lagi, kami tidak akan memercayainya.”
Allah tidak menanggapi keraguan atau dua tantangan mereka.
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Seorang rasul diangkat dari kalangan manusia dengan tujuan agar
memudahkan mereka berkomunikasi, berdialog, dan mengambil pelajaran
dan ajarannya. Di samping itu, untuk menciptakan kepuasan dalam
menerima ajarannya, baik secara rasional maupun empirik. Bukan hanya
sekadar memahami ucapannya.
Penentangan mereka terhadap ajaran mahsyar disebabkan
kelemahan akal dan pertimbangan mereka yang tidak matang. Akal
mereka tidak mampu menjangkau atau memahami bahwa Allah Maha
Kuasa menciptakan segala hal yang bersifat mungkin, Maha Mengetahui
segala yang wujud.
Jika Allah menguasai dan mengetahui semua itu, maka sangat logis
dan rasional kalau Dia Maha Kuasa menghimpun semua manusia pada hari
mahsyar dan menghidupkan kembali mereka yang sudah mati.
Menciptakan kembali yang tadinya sudah pernah ada adalah lebih
mudah dibandingkan dengan menciptakan yang baru sama sekali. Itu
dimaksudkan untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Kalau tidak
ada hari kebangkitan dari alam kubur dan hari akhirat, niscaya penindasan
dari yang kuat kepada yang lemah dan segala bentuk kezaliman tidak
akan mendapat azab sebagai balasan tindakan yang sewenang-wenang
dan kezaliman itu.
Di sini, apabila demikian, maka berarti Allah tidak layak menyandang
sifat Al-Hakim (Maha Bijaksana). Berkaitan dengan hal itu, Allah berﬁrman
pada Surah Thâhâ (20) ayat 15,
Sungguh, hari Kiamat itu akan datang, Aku merahasiakan (waktunya) agar
setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
Setelah Nabi Hud tidak berhasil mengajak kaumnya untuk beriman,
seperti yang tercermin dalam ucapan kaumnya wa mâ nahnu lahû bi
mu'minîn, Nabi Hud memohon kepada Tuhannya, seperti yang tercantum
pada ayat 39.

     
Dia (Hud) berdoa, “Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan
aku.” (QS Al-Mu'minûn [23]: 39)
“Wahai Tuhanku, tolonglah aku dalam menghadapi kaumku yang
mendustakan dakwahku. Aku telah mengajak mereka untuk beriman
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kepada-Mu, mengesakan-Mu, dan meyakinkan mereka bahwa kelak akan
bertemu dengan-Mu.”
Allah Swt kemudian menjawab permohonan Nabi Hud, sebagaimana
diungkapkan pada ayat 40.

     
Dia (Allah) ber rman, Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. (QS
Al-Mu'minûn [23]: 40)
Allah Swt berﬁrman sebagai jawaban atas permohonan Nabi Hud,
“Tidak lama lagi kaummu akan menyesal atas perbuatannya.”
Ini disampaikan ketika tanda-tanda kehancuran itu mulai tampak.
Mereka akan merasa menyesal karena menolak ajakan rasul-Nya untuk
beriman kepada Allah dan mengesakan-Nya, di samping menentang dan
mendustakan.
Balasan Allah yang berupa azab dunia itu digambarkan ayat 41

         
Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan
Kami jadikan mereka (seperti) sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah
bagi orang- orang yang zalim. (QS Al-Mu'minûn [23]: 41)
Kaum Nabi Hud dihancurkan dengan suara yang sangat dahsyat
dan mengerikan, seperti sambaran halilintar yang sangat dahsyat dan
mengerikan. Al-Zuhaili menyebutnya suara Jibril.
Suara halilintar yang sangat dahsyat dan mengerikan itu
mengakibatkan kematian. Itulah akibat yang mereka alami, sebagai
balasan bagi orang kaﬁr yang mendustakan rasul Allah.
Mereka diumpamakan bagaikan buih-buih dan sampah-sampah
berserakan yang tidak ada gunanya.
Menurut Ibnu Katsir (II, t.t.: 565 ), siksa itu berupa angin dingin
yang sangat kencang dibarengi dengan petir yang sangat dahsyat.
Orang-orang kaﬁr dan zalim itu jauh dari kasih-sayang Allah. Mereka
hancur dan binasa akibat kekufuran, kejahatan, dan pembangkangan
kepada Rasul Allah. Firman Allah dalam Surah Al-Mu'minûn (23) ayat 76
menyatakan,
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Dan sungguh Kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi
mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan (juga) tidak merendahkan
diri
Inilah puncak kehinaan yang ditimpakan Allah Swt kepada umat Nabi
Hud. Dan sekaligus sebagai bukti kemahakuasaan Allah yang ditunjukkan
kepada mereka. Ini juga berfungsi sebagai peringatan bahwa orang yang
mendustakan rasul Allah akan mendapat azab seperti yang menimpa umat
Nabi Hud.
Hikmah dan Pesan
Uraian tafsir di atas memberikan hikmah dan pesan yang bisa dipetik
sebagai berikut:
(1) Pelajaran dari kisah ini antara lain peringatan terhadap orang yang
menentang Rasulullah Saw sekaligus ini sebagai penjelasan tentang
akibat yang menimpa orang kaﬁr dan zalim yang mengingkari
keesaan Allah, tidak memercayai kehidupan akhirat, dan menentang
Rasulullah Saw.
(2)

Inti dari dakwah Nabi Hud as kepada kaumnya adalah agar mereka
mengesakan Allah dalam berakidah dan beribadah. Tuhan yang
berhak diibadahi hanyalah Allah Swt semata.

(3)

Orang-orang kaﬁr itu sudah selayaknya takut akan azab Allah, baik
azab duniawi maupun azab ukhrawi.

(4)

Kaum Nabi Hud itu hanya mengekor pendapat para pemimpin mereka
yang kufur terhadap Tuhannya, mendustakan hari kebangkitan dan
pertemuan dengan Allah. Mereka tenggelam dalam kesenangan
hidup duniawi.

(5)

Kaum Nabi Hud menolak untuk beriman dengan dalih bahwa Hud
hanyalah manusia biasa seperti mereka. Mereka juga mengingkari
hari kebangkitan dari alam kubur, mahsyar, hisâb, dan balasan amal.

(6)

Balasan Allah yang berupa azab, baik duniawi maupun ukhrawi, itu
sebagai wujud keadilan Allah Swt. Kalau tanpa adanya azab, maka
kejahatan, kesewenang-wenangan, kezaliman, dan kemaksiatan
akan meraja-lela karena tidak mengandung akibat/sanksi apa pun.
***
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Kisah Nabi Shaleh, Nabi Luth, Nabi Syu’aib, dan Lainnya (QS AlMu'minûn [23]: 42-44)

            
             
          
(42) Kemudian setelah mereka Kami ciptakan umat-umat yang lain; (43)
Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak
(pula) menangguhkannya; (44) Kemudian, Kami utus rasul-rasul Kami
berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka
mendustakannya, maka Kami silih-gantikan sebagian mereka dengan
sebagian yang lain (dalam kebinasaan). Dan Kami jadikan mereka bahan
cerita (bagi manusia). Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. (QS
Al-Mu'minûn [23]: 42-44)
Latar dan Konteks
Ini adalah kisah yang ketiga dalam Surah Al-Mu'minûn. Tujuan
penuturan kisah-kisah ini sama. Allah Swt kadang-kadang menerangkan
kisah-kisah dalam Al-Quran secara teperinci, seperti kisah Nabi Nuh
dan Nabi Hud yang telah diterangkan sebelumnya. Dan kadang-kadang
menceritakan kisah-kisah Al-Quran itu secara umum, seperti kisah yang
diterangkan ayat 42 sampai ayat 44 Surah Al-Mu'minûn ini.
Yang dimaksud di sini adalah kisah Nabi Luth, Nabi Shaleh, Nabi
Syu’aib, Nabi Ayyub, dan Nabi Yusuf as.
Penjelasan Ayat
Allah Swt berﬁrman,

      
Kemudian setelah mereka Kami ciptakan umat-umat yang lain. (QS AlMu'minûn [23]: 42)
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Setelah kehancuran kaum 'Ad, Kami (Allah) menciptakan umat lain
sebagai penerus generasi manusia, seperti kaum Nabi Shaleh, kaum Nabi
Luth, kaum Nabi Syu’aib, kaum Nabi Ayyub, kaum Nabi Yusuf, dan kaum
nabi-nabi lainnya. Semuanya itu diciptakan Allah Swt dengan tujuan agar
mereka memakmurkan kehidupan di dunia ini.
Allah kemudian menjelaskan ajal setiap umat, dengan ﬁrman-Nya,

       
Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak
(pula) menangguhkannya. (QS Al-Mu'minûn [23]: 43)
Umat-umat yang dihancurkan Allah dengan azab duniawi, lantaran
kekufurannya itu, sama sekali tidak bisa mempercepat saat datangnya
ajal/kehancuran walaupun mereka menghendakinya. Mereka pun tidak
bisa menunda ajal atau saat kehancuran jika memang waktu yang telah
ditentukan Allah Swt telah tiba.
Tegasnya, saat kehancuran telah ditentukan Allah, maka tidak dapat
ditawar-tawar, dimajukan atau dimundurkan.
Oleh karena itu, “Hai orang-orang kaﬁr, janganlah kalian menantang
rasul agar menyegerakan datangnya azab.” Segala sesuatu itu telah
ditentukan Allah, termasuk ajal manusia.
Hal ini juga diterangkan Allah dalam Surah Al-Nahl (16) ayat 61.
Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak
akan ada yang ditinggalkan-Nya (di bumi) dari makhluk yang melata
sekalipun, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah
ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta
penundaan atau percepatan sesaat pun.
Allah Swt menjelaskan proses sebelum turunnya azab duniawi
dengan mengutus rasul,

....     
Kemudian, Kami utus rasul-rasul Kami berturut-turut.... (QS Al-Mu'minûn
[23]: 44)
Kami (Allah) mengutus rasul-rasul lain kepada setiap umat secara
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berurutan dan bersambung. Hal ini juga diterangkan Surah Al-Nahl (16)
ayat 36:
Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat
(untuk menyerukan), "Sembahlah Allah, dan jauhilah Thâgût," kemudian
di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang
tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah
bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).
Lanjutan ayat 44 menerangkan,

....       …
...Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka
mendustakannya....
Setiap rasul yang diutus membawa syariat dan hukum-hukum
Allah, maka mayoritas pembesar kaum itu mendustakannya. Ini seperti
yang dilakukan mayoritas tokoh umat sebelumnya kepada rasul-rasul yang
diutus kepada mereka.
Padahal, akhirnya mereka itu dihancurkan Allah dengan azab duniawi,
namun generasi-generasi berikutnya itu tidak mengambil pelajaran dari
kisah generasi sebelumnya.
Firman Allah Surah Yâsîn (36) ayat 30 menerangkan.
Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu, setiap datang
seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
Akhir penggalan ayat 44 menegaskan,

            …
...maka Kami silih-gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain
(dalam kebinasaan). Dan Kami jadikan mereka bahan cerita (bagi manusia).
Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. (QS Al-Mu'minûn [23]: 44)
Generasi umat para rasul itu setiap kali mendustakan rasul dan
ajarannya, pasti Kami azab dan hancurkan mereka. Berapa banyak mereka
yang telah dihancurkan Allah?
Surah Al-Isrâ` (17) ayat 17 menegaskan,
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Dan berapa banyak kaum setelah Nuh, yang telah Kami binasakan. Dan
cukuplah Tuhanmu Yang Maha Mengetahui, Maha Melihat dosa hambahamba-Nya.
Mereka dijadikan sebagai berita, yang menjadi perbincangan (buah
bibir) di kalangan umat manusia. Mereka memiliki kisah yang memilukan,
seperti yang diterangkan Allah pada Surah Saba` (34) ayat 19,
...maka Kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan Kami hancurkan
mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang yang
sabar dan bersyukur.
Orang-orang yang mendustakan rasul itu akan hancur dan jauh dari
kasih sayang Allah. Ujung ayat 44 Surah Al-Mu'minûn merupakan doa,
cercaan, dan ancaman bagi setiap orang kaﬁr. Mereka akan mendapat
azab duniawi dan sekaligus azab ukhrawi.
Hikmah dan Pesan
(1)

Ayat-ayat di atas memberikan hikmah dan pesan sebagai berikut:
Ajal yang menimpa seseorang maupun suatu kaum telah ditentukan
dan ditakdirkan oleh Allah. Oleh karena itu, bila telah tiba waktunya
pasti terjadi, tidak dapat ditawar-tawar, dimajukan maupun
dimundurkan.

(2)

Kisah-kisah kehancuran umat manusia yang mendustakan para rasul
Allah menjadi buah-bibir di kalangan manusia. Namun demikian,
orang-orang kaﬁr tidak mau mengambil pelajaran darinya.

(3)

Kisah-kisah kehancuran suatu umat itu sebenarnya berfungsi sebagai
pelajaran bagi umumnya manusia, di samping cercaan, hinaan, dan
ancaman bagi orang-orang kaﬁr.
***
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Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun (QS Al-Mu'minûn [23]: 45-49)



        

 

      

  

     

        
(45) Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa
tanda-tanda (kebesaran) Kami, dan bukti yang nyata; (46) kepada Firaun
dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang
kaum yang sombong; (47) Maka mereka berkata, “Apakah (pantas) kita
percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka
(Bani Israil) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?”;
(48) Maka mereka mendustakan keduanya, karena itu mereka termasuk
orang yang dibinasakan; (49) Dan sungguh, telah Kami anugerahkan
kepada Musa Kitab (Taurat), agar mereka (Bani Israil) mendapat petunjuk.
(QS Al-Mu'minûn [23]: 45-49)
Latar dan Konteks
Ini kisah yang keempat dalam Surah Al-Mu'minûn. Jika dicermati,
akan tampak bahwa pembahasan/tema pokoknya adalah pengingkaran
dan penentangan terhadap nabi utusan Allah Swt.
Dalam kisah-kisah nabi diterangkan sifat-sifat para tokoh dan
pembesar kaum yang sombong dan angkuh, termasuk Firaun dan
aparatnya. Mereka itu antara lain kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum
Nabi Shaleh, kaum Nabi Syu’aib, kaum Nabi Ayyub, dan kaum Nabi Yusuf.
Tokoh-tokoh kaum itu mendustakan rasul-rasul yang diutus Allah
kepada mereka dengan membawa ajaran yang benar, penjelasanpenjelasan tentang ajaran tersebut, serta mukjizat yang nyata sebagai
bukti pendukung kebenaran para rasul itu.
Tujuan pemaparan kisah itu sebagai ibrah dan pelajaran bagi orangorang kaﬁr, sehingga mereka tidak terkungkung dalam pendapat yang
salah. Juga sekaligus melarang dan mencegah mereka dari kekufuran. Dan
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penentangan terhadap rasul yang akibatnya mereka terkena azab Allah
Swt, baik duniawi maupun ukhrawi.
Keingkaran mereka dalam kisah ini adalah satu dan sama, yakni
memandang para nabi manusia biasa seperti mereka. Mereka mengiaskan/
menganalogikan para nabi dengan kondisi mereka. Padahal, hakekatnya,
antara mereka dan para nabi itu tidak sama.
Oleh karena itu, kias dan analogi yang mereka pakai itu salah dan
sesat. Pribadi umat manusia, walaupun sama-sama memiliki daya nalar,
namun kualitas dan kekuatan daya nalar yang mereka miliki itu tidak sama.
Ada manusia yang memiliki daya nalar yang super, menengah, dan ada
juga yang rendah.
Firman Allah Surah Al-Kahﬁ (18) ayat 110 menerangkan,
Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia
seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan
kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa." Maka barang siapa mengharap
pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan
dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah
kepada Tuhannya."
Penjelasan Ayat
Allah Swt berﬁrman,

        
Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa
tanda-tanda (kebesaran) Kami, dan bukti yang nyata. (QS Al-Mu'minûn
[23]: 45)
Yang dimaksud sulthânum mubînun pada ayat ini ialah hujjah/bukti
nyata yang tidak dapat disangkal oleh lawan. Maksudnya ialah mukjizat
yang dianugerahkan Allah Swt kepada Nabi Musa as.
Tongkat (mukjizat yang paling besar) berubah menjadi ular besar, dan
menelan semua ular buatan tukang-tukang sihir. Contoh lain, terbelahnya
lautan (Laut Merah), terpancarnya air dari bebatuan setelah dipukul dengan
tongkat; tongkat yang berfungsi sebagai penjaga/pengawal; tangan yang
dikeluarkan dari siku dan bercahaya; pohon hijau dan subur yang berbuah
di tengah padang pasir, timba, anak rusa, dan lain-lain (Ibnu Katsir, II, t.t.:
566).
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Wahbah Al-Zuhaili, dalam hal ini berbeda pendapat dengan Ibnu
Katsir. Di dalam menerangkan sembilan mukjizat yang Allah anugerahkan
kepada Nabi Musa itu, Al-Zuhaili mengutip pendapat Ibnu Abbas ra.
Sembilan mukjizat itu ialah tongkat, tangan yang bercahaya,
belalang, kutu, katak, darah, terbelahnya Laut Merah, paceklik, dan
berkurangnya buah-buahan.
Allah mengutus Nabi Musa dan saudaranya, yaitu Nabi Harun,
kepada Firaun dan para pembesar kerajaannya dengan membawa bukti
yang kuat dan nyata. Mukjizat yang tak terbantahkan. Namun, Firaun dan
kaumnya sombong dan angkuh, tidak mau menyambut ajakan Nabi Musa
dan Nabi Harun. Alasannya, keduanya ialah manusia biasa seperti mereka.
Mereka mengingkari rasul-rasul yang diutus, seperti umat-umat
sebelumnya yang menentang dan mendustakan rasul-rasul yang diutus.
Sifat yang dimiliki mereka sama walaupun berbeda generasi dan daerah
tempat tinggalnya.
Firman Allah Surah Al-Nâzi’ât (79): 17-19 menerangkan,
(17) pergilah engkau kepada Firaun! Sesungguhnya dia telah melampaui
batas; (18) Maka katakanlah (kepada Firaun), "Adakah keinginanmu untuk
membersihkan diri (dari kesesatan)?; (19) dan engkau akan kupimpin ke
jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?"
Surah Al-Qashash (28) ayat 4 menegaskan,
Sungguh, Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan
penduduknya berpecah-belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani
Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak
perempuan mereka. Sungguh, dia (Firaun) termasuk orang yang berbuat
kerusakan.
Allah kemudian menghancurkan Firaun dan kaumnya. Mereka
ditenggelamkan di Laut Merah secara berbarengan. Setelah itu, Allah
mewahyukan Al-Kitab (Taurat) kepada Nabi Musa, yang berisi hukumhukum, perintah-perintah, dan larangan-larangan.
Setelah diturunkan Kitab Taurat ini, Allah tidak lagi menghancurkan
umat Nabi Musa dan Harun secara massal (keseluruhan). Allah bahkan
memerintahkan orang-orang Mukmin pengikut Nabi Musa dan Harun untuk
memerangi orang-orang kaﬁr.
Firman Allah Surah Al-Qashash (28) ayat 43 menerangkan.
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Dan sungguh, telah Kami berikan kepada Musa Kitab (Taurat) setelah Kami
binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan
petunjuk serta rahmat, agar mereka mendapat pelajaran. (Ibnu Katsir, II,
t.t.: 566)
Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun itu
diutus secara berbarengan. Mukjizat yang diturunkan Allah kepada mereka
satu. Artinya, mukjizat Nabi Musa berarti pula mukjizat Nabi Harun.
Allah menerangkan khalayak sasaran dakwahnya,

       
kepada Firaun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan
mereka memang kaum yang sombong. (QS Al-Mu'minûn [23]: 46)
Sifat Firaun dan kaumnya itu secara garis besar ada dua. Pertama,
sombong dan kejam; kedua, merasa yang paling tinggi dan mulia.
Mereka memiliki banyak pengikut dan kekuatan militer, di samping
kemajuan di bidang ilmu dan peradaban. Mereka juga memiliki kekuasaan
dan kehormatan kalau ditinjau secara historis, berdasarkan fakta sejarah.
Ayat 47 menerangkan alasan penolakan Firaun dan pengikutnya
kepada nabi.

       
Maka mereka berkata, “Apakah (pantas) kita percaya kepada dua orang
manusia seperti kita, padahal kaum mereka (Bani Israil) adalah orangorang yang menghambakan diri kepada kita?” (QS Al-Mu'minûn [23]: 47)
Firaun dan para pembesar kaumnya berkata, “Bagaimana kami
dapat percaya dan menjadi pengikut Musa dan Harun, sedangkan kaum
mereka (Bani Israil) adalah hamba-hamba sahaya kami yang taat kepada
perintah-perintah dan titah kami.”
Menurut mereka, masalah risalah kenabian itu harus selaras dan
sejalan dengan status sosial kemasyarakatannya. Sementara di mata
Firaun dan kroni-kroninya, kaum Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah
rakyat kelas dua (hina).
Itulah pandangan kaum materialisme. Mereka tidak mampu
menanamkan keimanan berdasarkan kekuatan maknawi atau daya dan
kekuatan hati. Mereka menganalogikan kenabian dan risalah/kerasulan
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dengan posisi dan kemuliaan duniawi yang didasarkan kedudukan dan
harta kekayaan.
Pandangan yang sama dikemukakan oleh orang-orang kaﬁr Quraisy,
sebagaimana terdapat pada Surah Al-Zukhruf (43) ayat 31.
Dan mereka (juga) berkata, "Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan
kepada orang besar (kaya dan berpengaruh) dari salah satu dua negeri ini
(Mekah dan Taif)?"
Mereka tidak memahami dan menyadari bahwa kriteria terpilihnya
seseorang menjadi nabi dan/atau rasul berdasarkan tingginya derajat
keutamaan seseorang. Di samping, sifat-sifat utama yang dianugerahkan
Allah Swt kepadanya. Dialah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu dan
diperintah mendakwahkannya kepada umat manusia.
Yang menyebabkan Firaun dan kaumnya sombong, tidak mau
mengikuti kebenaran itu ada dua hal. Pertama, mereka mendustakan
kenabian Musa; kedua, diturunkannya Kitab Taurat kepada Nabi Musa.
Sebab pertama, diterangkan dalam ayat 48:

    
Maka mereka mendustakan keduanya, karena itu mereka termasuk orang
yang dibinasakan. (QS Al-Mu'minûn [23]: 48)
Firaun dan kaumnya mendustakan Nabi Musa dan Nabi Harun.
Oleh karena itu, Allah menyiksa dan menghancurkan mereka dengan
ditenggelamkan di Laut Merah. Seperti halnya Allah menghancurkan
umat-umat terdahulu yang menentang dan membangkang terhadap rasul
yang diutus kepada mereka.
Adapun sebab yang kedua diterangkan oleh ayat 49,

  
  
     
Dan sungguh, telah Kami anugerahkan kepada Musa Kitab (Taurat), agar
mereka (Bani Israil) mendapat petunjuk. (QS Al-Mu'minûn [23]: 49)
Kami (Allah) telah menurunkan Kitab Taurat kepada Nabi Musa,
yang mengandung ajaran yang berupa hukum-hukum, perintah-perintah,
dan larangan-larangan. Kitab Taurat itu berfungsi sebagai tuntunan dan
petunjuk menuju kebenaran bagi Bani Israil.
Firman Allah Surah Al-Qashash (28) ayat 43 menerangkan,
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Dan sungguh, telah Kami berikan kepada Musa Kitab (Taurat) setelah Kami
binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan
petunjuk serta rahmat, agar mereka mendapat pelajaran.
Ibnu Katsir (II, t.t.: 566) menerangkan. Setelah Firaun dan bala
tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, Allah menurunkan Kitab Taurat
kepada Nabi Musa. Tidak semua pengikut Firaun tenggelam di Laut Merah.
Sebagian mereka masih hidup ketika Taurat itu diturunkan kepada Nabi
Musa.
Oleh karena itu, orang-orang beriman diperintahkan memerangi
kaum kaﬁrin. Hal ini didasarkan ﬁrman Allah Surah Al-Qashash (28) ayat
43 di atas.
Hikmah dan Pesan
(1)

Ayat-ayat di atas memberikan hikmah dan pesan sebagai berikut:
Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun itu memberikan pelajaran yang
sangat berharga bagi para pembaca Al-Quran.

(2)

Kerasulan Musa dan Harun dikukuhkan oleh mukjizat yang nyata
bahwa mereka benar-benar sebagai utusan Allah Swt. Mereka
mengajarkan wujud dan keesaan Allah kepada Firaun dan para
pengikutnya.

(3)

Pembangkangan Firaun dan kaumnya terhadap Nabi Musa dan Nabi
Harun itu disebabkan bahwa keduanya adalah manusia biasa seperti
mereka. Bahkan, mereka dianggap rendah dari kalangan Bani Israil
yang menjadi budak-budak mereka.

(4)

Akibat dan konsekuensi pembangkangan dan penentangan terhadap
Firaun dan para pengikutnya terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun
adalah berupa siksa duniawi, yakni mereka ditenggelamkan di Laut
Merah.

(5)

Kitab Taurat itu diturunkan di Gunung Sinai yang berfungsi sebagai
hidayah dan cahaya kehidupan, yang berupa syariat/hukum-hukum,
serta perintah-perintah, dan larangan-larangan.

(6)

Disebutnya Nabi Musa pada ayat di atas, sementara Nabi Harun
tidak disebut, karena Nabi Harun itu sebagai pemimpin Bani Israil.
Oleh karena itu, dirinya termasuk dalam konteks ayat itu. Al-Taurat
juga diturunkan untuk keduanya. Hal ini ditegaskan oleh ﬁrman
Allah Surah Al-Anbiyâ` (21) ayat 48.
***
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Kisah Nabi Isa dan Maryam (QS Al-Mu'minûn [23]: 50)

           
Dan telah Kami jadikan (Isa) putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu
bukti yang nyata (bagi kebesaran Kami), dan Kami melindungi mereka di
sebuah dataran tinggi, (tempat yang tenang, rindang dan banyak buahbuahan) dengan mata air yang mengalir. (QS Al-Mu'minûn [23]: 50)
Latar dan Konteks
Kisah Nabi Isa dan ibunya, Maryam, telah diterangkan dalam Surah
Âli ’Imrân dan Surah Maryam. Sedangkan pada ayat ini, kisah tersebut
diterangkan secara singkat sesuai dengan kebutuhan. Yakni, sebagai dalil
dan bukti keagungan kekuasaan Allah Swt terhadap apa yang dikehendaki.
Allah telah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, lalu menciptakan
Siti Hawa dari seorang laki-laki tanpa istri. Berikutnya Dia menciptakan
Nabi Isa dari seorang ibu tanpa suami, dan menciptakan umat manusia
lainnya melalui perantaraan laki-laki dan perempuan (suami-istri).
Dengan demikian, berakhirlah periode mukjizat/masa mukjizat
dengan berakhirnya era kenabian.
Penjelasan Ayat

           
Dan telah Kami jadikan (Isa) putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu
bukti yang nyata (bagi kebesaran Kami), dan Kami melindungi mereka di
sebuah dataran tinggi, (tempat yang tenang, rindang dan banyak buahbuahan) dengan mata air yang mengalir. (QS Al-Mu'minûn [23]: 50)
Kami (Allah) menjadikan Isa dan ibunya sebagai salah satu bukti
dan tanda kemahakuasaan Kami. Kami ciptakan Isa dari seorang ibu tanpa
laki-laki/suami. Keduanya telah dijadikan oleh Allah sebagai satu tanda
kebesaran-Nya, yakni anak yang lahir dari seorang ibu tanpa melalui
hubungan seksual dengan suami/laki-laki. Keduanya merupakan masalah
yang menakjubkan dan luar-biasa. Ini sebagai bukti kemahakuasaan Allah
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Swt atas segala sesuatu. Firman Allah di dalam Surah Al-Anbiyâ` (21) ayat
91 menegaskan,
Dan (ingatlah kisah Maryam) yang memelihara kehormatannya, lalu Kami
tiupkan (roh) dari Kami ke dalam (tubuh)nya; Kami jadikan dia dan anaknya
sebagai tanda (kebesaran Allah) bagi seluruh alam.
Isa dan ibunya (Siti Maryam) mengambil tempat tinggal di dataran
tinggi, tempat yang nyaman dan subur, banyak tanaman dan buah-buahan.
Di samping itu, ada mata air dan sungai yang mengalir dengan airnya
yang tawar dan jernih.
Menurut Imam Qatadah, yang dimaksud tempat tinggal Isa dan Siti
Maryam adalah Baitulmaqdis. Ini pendapat yang jelas dan benar.
Namun ada pendapat lain bahwa yang dimaksud adalah sebidang
tanah pada suatu tempat di Palestina.
Menurut riwayat Abu Hurairah dan juga pendapat Maqatil dan AdhDhahak, bahwa yang dimaksud tempat tinggal Isa dan ibunya adalah AlGhaithah, suatu tempat di Damaskus, tempat yang subur, banyak buahbuahan dan air..
Menurut Ibnu Katsir (II, t.t.: 566), pendapat yang mendekati
kebenaran tentang tempat tinggal Isa dan Siti Maryam adalah apa yang
diiriwayatkan Al-‘Aufa dari Ibnu Abbas. Yang dimaksud al-ma’în adalah air
yang mengalir, sungai yang diterangkan Allah pada Surah Maryam (19)
ayat 24.
Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah
engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak
sungai di bawahmu.”
Imam Qatadah dan Al-Dhahak mengatakan bahwa tempat itu
merupakan suatu lembah yang subur dan memiliki mata air, yakni
Baitulmaqdis. Ini pendapat yang lebih kuat menurutnya, karena ditegaskan
oleh ayat lain, sesuai dengan kaidah tafsir, “Al-Quran itu menafsirkan satu
sama lain", di samping dikuatkan dengan hadis-hadis sahih dan atsâr-atsâr
sahabat.
Hikmah dan Pesan
(1)

Uraian tafsir di atas memberikan hikmah dan pesan sebagai berikut:
Nabi Isa as diciptakan melalui seorang ibu, tanpa seorang ayah itu
merupakan mukjizat, dan sekaligus sebagai bukti kemahakuasaan
Allah Swt.
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(2)

Ini sebagai bentuk persiapan bahwa dirinya akan diangkat menjadi
seorang nabi dan rasul. Tanda kenabiannya adalah Isa itu telah
mampu berbicara ketika masih bayi yang masih menyusu di dalam
buaian ibunya.

(3)

Nabi Isa as mendapat kenikmatan yang luar biasa dari Allah berupa
pemeliharaan-Nya: bertempat tinggal di daerah subur, ada mata
air dan sungai yang mengalir jernih, dan banyak pepohonan, juga
buah-buahan

(4)

Siti Maryam mengasingkan diri dengan putranya, Isa as, ke
suatu tempat dan tinggal menetap jauh dari keluarganya untuk
menghindari ﬁtnah selama 12 tahun. Disusul oleh anak pamannya,
Yusuf Al-Najjar. Kemudian, kembali berkumpul dengan keluarganya
setelah raja yang berkuasa di wilayah itu meninggal dunia.

***
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Asas-Asas Aturan Kehidupan (QS Al-Mu'minûn [23]: 51-56)

            
          
            
            
     
(51) Allah ber rman, “Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang
baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan; (52) Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama
kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah
kepada-Ku;” (53) Kemudian mereka terpecah-belah dalam urusan (agama)
nya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan (merasa) bangga dengan
apa yang ada pada mereka (masing- masing); (54) Maka biarkanlah mereka
dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan; (55) Apakah mereka
mengira bahwa Kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu
(berarti bahwa); (56) Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada
mereka? (Tidak), tetapi mereka tidak menyadarinya. (QS Al-Mu'minûn
[23]: 51-56)
Latar dan Konteks
Setelah menerangkan kisah-kisah para nabi terdahulu, Allah Swt
mewasiatkan sebagian asas-asas kehidupan, yakni hendaknya memakan
makanan yang halal, beramal saleh, dan kesadaran bahwa agama Allah itu
satu, yakni satu-satunya agama yang benar di dunia ini.
Akan tetapi, umat manusia terpecah belah menjadi pemeluk agama
yang bermacam-macam. Mereka berada di dalam kebimbangan dan
kebingungan, tidak dapat melihat kebenaran. Akibatnya, mereka merasa
bahwa hanya mereka yang mendapat anugerah kenikmatan dan Allah
meridai mereka.
Akan tetapi pada hakikatnya, itu merupakan istidrâj (tahapan-
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tahapan ujian), bukan kebaikan yang dipercepat. istidrâj: memberi rezeki
yang melimpah ruah kepada orang-orang yang durhaka. Tapi, kemudian,
Allah mengambil semuanya secara perlahan, hingga habis (bhs Sunda:
panyungkun).
Penjelasan Ayat
Allah Swt berﬁrman tentang asas-asas kehidupan sebagai berikut.
Pertama,

            
Allah ber rman, “Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baikbaik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan. (QS Al-Mu'minûn [23]: 51)
Ini perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya, yakni para rasul, agar
memakan makanan yang halal, beramal saleh, dan bersyukur kepada
Allah Swt. Ini menunjukkan bahwa makan makanan yang halal sebagai
penopang amal saleh.
Allah Swt menunjukkan alasan perintah itu. “Aku Maha Mengetahui
apa yang kalian kerjakan. Tidak ada amal manusia yang lepas dari
pengetahuan dan pengawasan Kami, dan kelak Kami akan memberikan
balasannya.”
Di antara contoh makanan yang halal:
Isa as memakan hasil upah pekerjaan memintal dari ibunya.
Nabi Daud memakan dari hasil kerjanya sendiri.
Seperti yang diterangkan dalam hadis sahih, bahwa Nabi Daud diberi
kemampuan melebur besi dan menjadikannya baju besi (perang). Inilah
mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Daud as.
Ketika itu pekerjaan beliau merupakan profesi yang luar biasa dan
tidak dapat dilakukan orang lain.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan. “Setiap nabi pernah
menjadi penggembala kambing.”
Para sahabat bertanya, “Apakah termasuk engkau, hai Rasul Allah?”
Beliau menjawab, “Aku pernah menggembala kambing penduduk
Mekah dengan upah beberapa qîrâth (mata uang).”
Imam Muslim, Ahmad, dan Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis
dari Abu Hurairah ra Rasulullah Saw bersabda, “Hai umat manusia,
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sesungguhnya Allah itu indah, dan tidak akan menerima kecuali yang baik/
indah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum Muslimin, seperti apa
yang diperintahkan kepada para rasul. Lalu beliau membacakan ayat 51
Surah Al-Mu'minûn ini, lalu membaca Surah Al-Baqarah(2) ayat 172,
Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang
Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu
hanya menyembah kepada-Nya.
Rasulullah Saw kemudian menceritakan seorang laki-laki yang
melakukan perjalanan jauh sampai penampilannya dekil. Akan tetapi,
makanan yang ia konsumsi makanan haram. Minuman yang ia konsumsi
minuman yang haram. Pakaian yang dipakai adalah pakaian yang haram.
Dan ia biasa makan yang haram.
Ia menengadahkan tangannya ke langit, memohon kepada Allah. Ya
Tuhanku, ya Tuhanku...
Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan kalau kondisinya
seperti itu?
Imam Ahmad, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawaih, serta Al-Hakim
meriwayatkan hadis dari Ummu Abdullah, saudara perempuan Syidad
Ibnu Aus ra.
Ia mengantar segelas susu kepada Rasulullah ketika beliau sedang
berbuka puasa. Rasulullah kemudian mengembalikannya kepada Ummu
Abdullah, dan bersabda, “Berasal dari mana susu ini?”
Ummu Abdullah menjawab, “Berasal dari kambing milik saya sendiri.”
Kemudian dikembalikan lagi, seraya bertanya, “Dari mana asal
kambingmu itu?”
Ummu Abdullah menjawab, “Aku membelinya dengan uang sendiri.”
Lalu Rasulullah mengambil susu itu.
Keesokan harinya perempuan itu datang lagi. Ia berkata, “Hai
Rasulullah, kenapa kemarin engkau mengembalikan susu itu kepadaku?”
Rasulullah menjawab, “Para rasul itu tidak diperintah kecuali
memakan makanan yang baik/halal dan tidak beramal kecuali yang saleh.”
Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 30) menerangkan bahwa ayat di atas
menyebutkan makanan yang baik dan halal sebelum menyebut amal
saleh. Ini menunjukkan bahwa amal saleh tidak akan diterima kalau tidak
didahului dengan memakan makanan yang halal.
Dengan kata lain, makanan yang halal menjadi prasyarat diterima
amal saleh.
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Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan menerima
ibadah orang yang dalam perutnya ada secuil/sepotong makanan yang
haram.
Dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa daging yang tumbuh dari
makanan yang haram, tempat yang paling tepat baginya adalah neraka
(Al-Maraghi, XVIII, t.t.: 30).
Kedua,

        
Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan
Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.” (QS Al-Mu'minûn
[23]: 52)
Wahai para nabi dan rasul, sesungguhnya agama kalian itu satu,
memiliki ajaran tauhid yang sama, yakni beribadah hanya kepada Allah
dan tidak menyekutukan-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh agama
samawi (langit) ajaran dasarnya, tauhid, dan makrifat kepada Allah, sama.
Perbedaannya hanya terjadi dalam ajaran cabang/hukum-hukum
yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang sesuai
perkembangan zaman. Itu tidak menjadi masalah, dan tidak bisa disebut
sebagai perbedaan dalam agama samawi.
Segala amal dan perbuatan yang dilakukan oleh para nabi sama,
dengan niat karena Allah dan mencari rida-Nya.
“Kami,” demikian Allah menegaskan, “adalah Tuhan kalian Yang
Esa. Oleh karena itu, takutlah kalian akan azab-Ku! Jangan menentang
perintah-Ku, sebagai Tuhan kalian.”
Ketiga,

          
Kemudian mereka terpecah-belah dalam urusan (agama)nya menjadi
beberapa golongan. Setiap golongan (merasa) bangga dengan apa yang
ada pada mereka (masing- masing). (QS Al-Mu'minûn [23]: 53)
Para pengikut dan umat para nabi menjadikan agama mereka
terpecah belah. Dan tercabik-cabik menjadi kelompok-kelompok dan
aliran-aliran yang satu sama lain saling bertentangan.

:: repository.unisba.ac.id ::

69

Surah Al-Mu'minûn (23) : 51-56

Setiap kelompok memandang bahwa hanya kelompoknya yang
paling benar, dan kelompok lain dipandang sesat. Masing-masing kelompok
menyombongkan diri sendiri, dan beranggapan hanya kelompoknya yang
mendapat petunjuk kebenaran.
Ayat ini, secara tegas, mengecam perselisihan dan perpecahan.
Oleh karena itu pada ayat 54, Allah berﬁrman.

     
Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang
ditentukan.(QS Al-Mu'minûn [23]: 54)
Tinggalkan dan biarkan mereka dalam kondisi bodoh dan sesat
sampai saat datang kematiannya, atau terbunuh, atau melihat tanda
permulaan azab-Nya, sebagai bentuk awal siksaan dan peringatan kepada
mereka.
Firman Allah di dalam Surah Al-Thâriq (86) ayat 17 menegaskan.
Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang ka r. Berilah mereka
kesempatan untuk sementara waktu.
Allah juga berﬁrman pada Surah Al-Hijr (15) ayat 3.
Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan
dilalaikan oleh angan-angan (kosong) mereka, kelak mereka akan
mengetahui (akibat perbuatannya).
Keempat,

       
Apakah mereka mengira bahwa Kami memberikan harta dan anak-anak
kepada mereka itu (berarti bahwa). (QS Al-Mu'minûn [23]: 55)
Apakah orang-orang yang teperdaya dengan kehidupan duniawi
itu mengira bahwa anugerah-Nya, yang berupa kekayaan dan keturunan
sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan dari-Nya? Tidak. Tidak
seperti yang mereka duga dan akui.
Seperti yang diterangkan pada Surah Saba` (34) ayat 35 yang
artinya sebagai berikut:
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Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak
(daripada kamu) dan kami tidak akan diazab."
Anggapan mereka salah dan harapannya pun sia-sia. Allah
menganugerahkan kekayaan dan keturunan itu sebagai cobaan dan ujian
bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak merasa. Ayat 56 menegaskan,

        
Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? (Tidak),
tetapi mereka tidak menyadarinya. (QS Al-Mu'minûn [23]: 56)
Mereka tidak menyadari bahwa anugerah Allah itu sebagai ujian
yang dapat menjerumuskan ke dalam azab apabila mereka tidak segera
bertobat kepada Allah Swt.
Firman Allah di dalam Surah Al-Taubah (9) ayat 55 menerangkan,
Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum.
Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka
dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan ka r.
Surah Âli ‘Imrân (3) ayat 178 menerangkan,
... Sesungguhnya tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka
hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah; dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.
Surah Al-Qalam (68) ayat 44-45 juga menegaskan,
(44) Maka serahkanlah kepada-Ku (urusannya) dan orang-orang yang
mendustakan perkataan ini (Al-Quran). Kelak akan Kami hukum mereka
berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui; (45) dan Aku
memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencana-Ku sangat
teguh.
Imam Qatadah menegaskan bahwa makna ayahsabûna annama
numidduhum bihî... adalah makar Allah Swt terhadap suatu kaum dengan
kekayaan dan keturunan mereka. “Wahai anak Adam, janganlah kalian
menganggap kemuliaan seseorang dari segi kekayaan dan keturunan
yang dimiliki? Tetapi pandang atau lihat mereka dari segi iman dan amal
salehnya.”
Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah Ibnu Mas’ud ra.
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Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah telah membagi akhlak di
antara kalian, dan membagi rezeki di antara kalian.”
Sesungguhnya, Allah akan memberikan kenikmatan dunia kepada
orang yang mau ataupun yang tidak mau. Dia tidak akan menganugerahkan
agama kecuali kepada orang yang mau. Barang siapa yang diberi anugerah
agama, berarti termasuk orang yang dicintai Allah Swt.
“Demi Allah, tidak bisa disebut Muslim sejati, sehingga hati dan lisan
orang itu berserah diri (kepada Allah). Tidak disebut sebagai Mukmin sejati
sehingga tetangga orang itu merasa aman dari gangguannya.”
Para sahabat bertanya, “Apa yang disebut gangguan itu, wahai
Rasulullah?”
Beliau menjawab, “Yaitu dari kezaliman dan kejahatannya.”
Orang yang berusaha mendapatkan uang haram kemudian
dikonsumsi, tidak akan membawa berkah. Jika uang itu disedekahkan,
sedekahnya tidak akan diterima. Jika ditinggalkan sebagai warisan bagi
keluarganya, akan menambah pedihnya siksa neraka.
Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus dosa kecil dengan
keburukan/dosa. Akan tetapi, akan menghapus dosa kecil seseorang
dengan kebaikan. Keburukan tidak dapat menghapus keburukan.
Hikmah dan Pesan
(1)

Uraian tafsir di atas memberikan hikmah dan pesan sebagai berikut:
Semua nabi mengajarkan tauhid, mengonsumsi makanan dan
minuman yang halal, memerintahkan beramal saleh, dan melarang
bermaksiat.

(2)

Ajaran pokok agama (akidah) itu sama, merupakan ajaran setiap
nabi dan rasul. Walaupun demikian, ajaran ibadah dan muamalah
mereka boleh jadi berbeda sedikit, sesuai dengan perkembangan
zaman dan perbedaan situasi dan kondisi.

(3)

Kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak diukur berdasarkan
kekayaan dan banyaknya keturunan/pengikut, akan tetapi diukur
dengan ketakwaan kepada-Nya.

(4)

Kesalahan kaum musyrikin dan para materialis bahwa kemuliaan
dan kehormatan itu diukur dengan kekayaan dan keturunan.

(5)

Kekayaan dan keturunan itu sebagai istidraj (bahasa Sunda:
panyungkun) bagi orang-orang kaﬁr.
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(6)

Mukmin sejati ialah Mukmin yang tetangganya merasa aman dari
gangguan kejahatan dan kezalimannya.

(7)

Muslim sejati ialah Muslim yang hati dan lisannya berserah diri
kepada Allah Swt.
***

Sifat-Sifat Orang yang Bersegera Melakukan Kebajikan (QS AlMu'minûn [23]: 57-62)

           
           
          
            
     
(57) Sungguh, orang-orang yang karena takut (azab) Tuhannya, mereka
sangat berhati-hati; (58) dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda
(kekuasaan) Tuhannya; (59) dan mereka yang tidak mempersekutukan
Tuhannya; (60) dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan
(sedekah) dengan hati penuh rasa takut (karena mereka tahu) bahwa
sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya; (61) mereka
itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang
yang lebih dahulu memperolehnya; (62) Dan Kami tidak membebani
seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada Kami ada suatu
catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi
(dirugikan). (QS Al-Mu'minûn [23]: 57-62)
Latar dan Konteks
Pada ayat sebelumnya telah diterangkan, orang-orang yang
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memecah belah agama menjadi sekte-sekte dan kelompok-kelompok. Satu
sama lain saling membanggakan kelompoknya dan memandang salah
kelompok yang lain.
Berikutnya Allah menerangkan orang-orang yang bersegera
melakukan kebajikan. Pada ayat ini diterangkan bahwa mereka memiliki
empat sifat:
(1) Takut kepada Allah Swt;
(2)

Beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka, baik ayat kauniyyah
maupun ayat Quraniyah, tidak menyekutukan Allah; dan

(3)

Memenuhi hak-hak Allah Swt, seperti membayar zakat dan kafarat,
dan memenuhi hak-hak adami (manusia), seperti memelihara
barang titipan dan membayar utang; dan

(4)

Hati mereka selalu khawatir dan takut kalau amalnya tidak diterima
Allah Swt.

Penjelasan Ayat
Sifat orang-orang yang bersegera melakukan kebajikan itu
diterangkan oleh ayat 57 sampai dengan ayat 60 Surah Al-Mu'minûn.
Pertama,

       
Sungguh, orang-orang yang karena takut (azab) Tuhannya, mereka sangat
berhati-hati. (QS Al-Mu'minûn [23]: 57)
Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang takut akan azab
Tuhannya selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Mereka menjaga
konsistensi ketaatan kepada Allah Swt.
Yang dimaksud kata al-isyfâq adalah ketaatan yang berkesinambungan
sebagai buah dari rasa takut kepada Allah Swt.
Dengan kata lain, orang yang takut akan azab Allah akan senantiasa
menampilkan ketaatan kepada-Nya secara berkesinambungan.
Kedua,

     
dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya.
(QS Al-Mu'minûn [23]: 58)
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Orang-orang itu memiliki keyakinan yang mantap terhadap ayat-ayat
Allah, baik terhadap ayat-ayat kauniyyah maupun ayat-ayat munazzalah
(Al-Quran).
Yang dimaksud ayat-ayat kauniyyah adalah makhluk-makhluk
ciptaan Allah yang menunjukkan wujud Allah bila diteliti dan dicermati
dengan pemikiran yang mendalam. Umpamanya, penciptaan langit dan
bumi, serta penciptaan manusia.
Sedangkan yang dimaksud ayat-ayat yang diturunkan adalah AlQuran. Umpamanya, berita tentang kisah Maryam dan lainnya.
Firman Allah pada Surah Al-Tahrîm (66) ayat 12 menegaskan,
dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami
tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami; dan dia
membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya; dan dia
termasuk orang-orang yang taat.
Siti Maryam yakin bahwa kehamilan dirinya tanpa melalui hubungan
dengan laki-laki atau suami merupakan takdir Allah Swt. Termasuk orang
yang meyakini apa yang disyariatkan Allah.
Jika itu merupakan perintah, hal itu akan dilaksanakan. Sebab, itu
yang akan dicintai oleh-Nya. Jika berupa larangan, maka akan dijauhinya,
karena itu yang lebih baik dan benar di sisi Allah Swt.
Ketiga,

     
dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. (QS Al-Mu'minûn
[23]: 59)
Orang-orang beriman tidak menyekutukan Allah dalam beribadah,
akan tetapi mengesakan-Nya. Mereka mengetahui dan meyakini bahwa
tidak ada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Esa dan
tempat bergantung bagi semua makhluk.
Dia (Allah) tidak butuh Istri dan anak, tidak ada yang menyerupaiNya.
Jika dicermati, sifat kedua yang tersebut di atas bahwa yang
dimaksud beriman adalah mengesakan Allah dan tidak menyekutukanNya. Ini yang disebut.
Sedangkan sifat yang ketiga adalah tauhîd ulûhiyyah/’ubûdiyyah dan
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tidak menyembah selain Allah Swt. Mereka itu ikhlas dalam beribadah,
hanya mencari rida Allah Swt.
Sifat kedua itu belum dipandang cukup kalau tidak disempurnakan
dengan sifat ketiga. Alasannya, orang-orang musyrik juga mengakui tauhîd
rubûbiyyah, seperti yang diterangkan oleh Surah Luqmân (31) ayat 25.
Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang
menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab, "Allah".
Katakanlah, "Segala puji bagi Allah" tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahui.
Orang-orang musyrik itu mengakui tauhîd rubûbiyyah, namun tidak
mengakui tauhîd ulûhiyyah/’ubûdiyyah, sehingga mereka menyembah
patung-patung dan berhala-berhala, atau sesembahan lainnya.
Keempat,

          
Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan (sedekah) dengan
hati penuh rasa takut (karena mereka tahu) bahwa sesungguhnya mereka
akan kembali kepada Tuhannya. (QS Al-Mu'minûn [23]: 60)
Mereka memberikan suatu pemberian, sedangkan hati mereka
dalam keadaan takut dan khawatir kalau pemberiannya tidak diterima
Allah sebagai amal saleh. Ini merupakan kondisi isyfâq dan ihtiyâth (takut
tidak diterima, maka dia sangat hati-hati).
Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hadis
dari Aisyah ra Dia bertanya, “Hai Rasulullah, apa arti orang-orang yang
memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut?
Apakah yang dimaksud adalah orang yang mencuri, berzina, dan meminum
khamr, lalu merasa takut kepada Allah Swt?
Rasulullah Saw menjawab, ”Bukan begitu, hai putri Abu Bakar. Akan
tetapi, orang yang beribadah salat, saum Ramadhan, dan bersedekah, lalu
takut kepada Allah Swt (kalau-kalau ibadahnya tidak diterima).“
Penggalan akhir ayat 60, yang berbunyi annahum ilâ rabbihim râji’ûn
mengandung arti bahwa pemberian itu tidak terbatas pada pemberian
yang bersifat materi seperti zakat dan sedekah, melainkan mencakup
setiap hak yang wajib diberikan.
Umpamanya berupa hak Allah, seperti zakat, kafarat, dan lainnya,
atau pun hak-hak adami, seperti memberikan atau menjaga titipan, atau
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bersikap adil kepada seluruh manusia.
Orang yang melaksanakan kewajiban, seperti ibadah, sedangkan
dia khawatir dan takut bahwa ibadahnya itu tidak sempurna, orang itu
selanjutnya akan berupaya agar ibadah yang dilakukan itu benar dan
dapat diterima Allah Swt.
Urutan sifat-sifat Mukminin di atas sangat serasi dan indah, karena:
Sifat pertama mengantarkan terwujudnya rasa takut, sehingga
sangat berhati-hati dan berupaya menghindari hal yang tidak semestinya
dilakukan.
Sifat kedua menunjukkan pokok/dasar keimanan yang mendalam.
Sifat yang ketiga mengantarkan pelakunya menghindarkan riya
dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Swt.
Adapun sifat yang keempat akan mengantarkan mereka kepada
pelaksanaan ketaatan disertai rasa takut dan khawatir kalau ketaatannya
tidak diterma. Itulah puncak maqâmât/posisi para shiddîqîn atau orangorang yang beriman.
Pada bagian/paket ayat yang terakhir ini, Allah Swt berﬁrman,

       
Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orangorang yang lebih dahulu memperolehnya. (QS Al-Mu'minûn [23]: 61)
Orang-orang yang memiliki sifat yang baik itu sangat senang
melakukan ketaatan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, mereka bersegera
melakukannya agar tidak kehabisan waktu dan kehilangan kesempatan
selagi mereka masih hidup.
Dalam kehidupan dunia ini, mereka tidak membuang-buang waktu,
dan segera melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mulia yang biasa
disebut amal saleh, yang pahalanya telah dijanjikan Allah Swt (Al-Maraghi,
XVIII, t.t.: 34).
Firman Allah Surah Âli ’Imrân (3) ayat 148 menegaskan,
“Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di
akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Firman Allah Surah Al-Ankabût (29) ayat 27 menegaskan,
“Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan Kami jadikan
kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Mu'minûn (23) : 57-62

77

balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang
yang saleh.”
Kondisi yang bertolak belakang dialami oleh orang-orang kaﬁr.
Mereka akan Kami sungkun (bahasa Sunda) dengan melimpahnya
kekayaan dan dengan banyaknya keturunan di dunia ini. Mereka mengira,
walaupun perkiraan itu salah, bahwa itu sebagai bentuk kemuliaan bagi
mereka.
Ringkasnya, hakikat kebahagiaan tidak diukur dengan kesuksesan
hidup di dunia, tapi yang menjadi ukuran dan patokan adalah kebahagiaan
di akhirat yang hanya bisa diraih dengan iman dan amal saleh.
Di samping itu, mengeluarkan sedekah yang dibarengi dengan rasa
takut dan khawatir kalau amal dan sedekahnya tidak diterima Allah Swt.
Imam Al-Qurthubi, sebagaimana dikutip Wahbah Al-Zuhaili,
berpendapat, yang dimaksud al-sâbiqûn, antara lain, adalah orang Islam
yang menjalankan ibadah salat pada waktunya, bahkan di awal waktunya.
Inilah salat yang afdal (utama).
Orang yang mendahulukan suatu pekerjaan disebut sâbiqun (orang
yang menyegerakan perbuatan). Setiap orang yang mengakhirkan suatu
pekerjaan berarti mengakhirkan waktu pelaksanaannya.
Sejalan dengan Al-Qurthubi, Al-Zamakhsyari berpendapat bahwa alsâbiqûn adalah orang yang menyegerakan kebajikan.
Setelah menerangkan bagaimana amal yang dilakukan orang-orang
beriman yang ikhlas, Allah Swt menerangkan dua ketentuan amal-amal
yang dilakukan hamba-hamba-Nya,

              
Dan Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya,
dan pada Kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya,
dan mereka tidak dizalimi (dirugikan). (QS Al-Mu'minûn [23]: 62)
Kesatu, tentang metode atau aturan syariat Islam.
Allah Swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ini bentuk keadilan syariat Allah dan kasih-sayang-Nya
terhadap hamba-hamba-Nya. Juga merupakan kehendak Allah untuk
memberi keringanan (rukhshah) dan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya
yang saleh.
Kedua, Allah memiliki kitab catatan amal, yang disimpan di Lauhu
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l-Mahfûzh, yang mencatat dengan detail, cermat, akurat dan benar, sesuai
dengan amal yang dilakukan hamba-Nya di dunia.
Firman Allah di dalam Surah Al-Jâtsiyah (45) ayat 29 menegaskan,
(Allah ber rman), "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu
dengan sebenar-benarnyaya. Sesungguhnya Kami telah menyuruh
mencatat apa yang telah kamu kerjakan."
Firman Allah di dalam Surah Al-Kahﬁ (18) ayat 49 juga menyatakan,
Dan diletakkanlah kitab (catatan amal), lalu engkau akan melihat orang
yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya,
dan mereka berkata, “Betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada yang
tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya,” dan
mereka dapati (semua) apa yang telah mereka kerjakan (tertulis). Dan
Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun
Allah kemudian menjelaskan hisâb (pertanggungjawaban amal
hamba di akhirat) setelah menerangkan beban/kewajiban menjalankan
syariat agama yang sesuai dengan kemampuan hamba.
Dia berﬁrman, ”Mereka itu tidak akan dizalimi.”
Kebaikan akan dibalas dengan pahala dan keburukan akan dibalas
dengan siksa, sekecil apa pun kebaikan dan keburukan itu.
Hikmah dan Pesan
Hikmah dan pesan yang dapat diambil dari uraian ayat-ayat di atas,
antara lain, sebagai berikut:
(1) Amal perbuatan hamba Allah/manusia dapat diterima oleh Allah
kalau memenuhi empat syarat: rasa takut terhadap azab Allah,
beriman kepada ayat-ayat Allah, dilakukan dengan ikhlas dan
menghindarkan syirik, serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan Allah dan rasul-Nya.
(2)

Ayat-ayat di atas mengingatkan bahwa akhir perjalanan hidup
manusia dan tempat kembali mereka adalah Allah Swt.

(3)

Orang-orang beriman yang memiliki empat sifat, sebagaimana
diterangkan di atas, adalah mereka yang bersegera melakukan
ketaatan kepada Allah, sehingga kelak mendapat anugerah derajat
yang tinggi di sisi Allah Swt.
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Yang disifati sebagai orang-orang saleh adalah mereka yang
melaksanakan ajaran agama Allah Swt sesuai dengan kadar
kemampuan mereka, karena ajaran Allah itu telah disesuaikan
dengan kemampuan hamba-Nya.

(5)

Yang disebut Kitab yang menerangkan kebenaran di sini dan pada
ayat ini adalah kitab catatan amal yang ditulis dan dicatat oleh
malaikat (malaikat pencatat amal) secara cermat dan akurat.

(6)

Balasan amal di akhirat sesuai dengan keadilan Allah. Mereka (umat
manusia) tidak akan dizalimi sedikit pun: amal baik akan dibalas
dengan pahala, dan amal buruk akan dibalas dengan siksa, sekecil
apa pun amal itu.

***
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Alasan Menolak Ajaran Muhammad Saw (QS Al-Mu'minûn [23]:
63-77)

              
           
            


       

            
           
         
         
           
          
        
          
         
          
(63) Tetapi, hati mereka (orang-orang ka r) itu dalam kesesatan dari
(memahami Al-Quran) ini, dan mereka mempunyai (kebiasaan banyak
mengerjakan) perbuatan-perbuatan lain (buruk) yang terus mereka
kerjakan; (64) Sehingga apabila Kami timpakan siksaan kepada orangorang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu
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mereka berteriak-teriak meminta tolong; (65) Janganlah kamu berteriakteriak meminta tolong pada hari ini! Sungguh, kamu tidak akan mendapat
pertolongan dari Kami; (66) Sungguh ayat-ayat-Ku (Al-Quran) selalu
dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang; (67)
dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji
terhadapnya (Al-Quran) pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam
hari; (68) Maka tidakkah mereka menghayati rman (Allah), atau adakah
telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada
nenek moyang mereka terdahulu?; (69) Ataukah mereka tidak mengenal
rasul mereka (Muhammad), karena itu mereka mengingkarinya? (70)
Atau mereka berkata, “Orang itu (Muhammad) gila.” Padahal, dia telah
datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka
membenci kebenaran; (71) Dan seandainya kebenaran itu menuruti
keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang
ada di dalamnya. Bahkan Kami telah memberikan peringatan kepada
mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu; (72) Atau engkau
(Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari
Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik; (73) Dan
sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
(74) Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benarbenar telah menyimpang jauh dari jalan (yang lurus); (75) Dan sekiranya
mereka Kami kasihani, dan Kami lenyapkan malapetaka yang menimpa
mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam
kesesat- an mereka; (76) Dan sungguh Kami telah menimpakan siksaan
kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan
(juga) tidak merendahkan diri; (77) Sehingga apabila Kami bukakan untuk
mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus
asa. (QS Al-Mu'minûn [23]: 63-77)
Latar dan Konteks
Ada dua ayat pada paket kajian ini yang memiliki latar belakang
turunnya ayat. Pertama, asbâbu l-nnuzûl ayat 67.
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hadis dari Sa’id Ibnu Jabir yang
menceritakan bahwa orang-orang kaﬁr Quraisy pada malam hari ngobrolngobrol di sekitar Baitullah (Kabah). Meski demikian, mereka tidak
melakukan ibadah Tawaf, bahkan menyombongkan diri dengan Kabah dan
meremehkan kepada Al-Quran.
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Atas kejadian tersebut, maka turunlah ayat 67 Surah Al-Mu'minûn
ini.

    
Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji
terhadapnya (Al-Quran) pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam
hari. (QS Al-Mu'minûn [23]: 67)
Kedua, asbâbu l-nnuzûl ayat 76.
Imam Al-Nasa`i dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas.
Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad Saw dan berkata, “Demi Allah,
kami telah memakan dan menyantap rambut binatang yang bercampur
darah.”
Maksudnya, kami mendapat bencana, lalu turunlah ayat 76:

        
Dan sungguh Kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi
mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan (juga) tidak merendahkan
diri. (QS Al-Mu'minûn [23]: 76)
Imam Al-Baihaqi, dalam kitabu l-Ddalâ`il, meriwayatkan bahwa
Tsumamah Ibnu Atsal Al-Hanaﬁ datang menghadap Nabi Saw ketika
menjadi tawanan perang. Namun nabi tidak mau menemuinya.
Tsumamah kemudian masuk Islam dan dapat menemui nabi di
Mekah, lalu pulang lagi ke kampung halamannya. Setelah itu, terjadi
musibah perseteruan dan peperangan antara penduduk Mekah dengan
penduduk Al-Mirah dari Yamamah. Hal itu mengakibatkan penderitaan
bagi orang-orang Quraisy.
Abu Sufyan kemudian menemui Nabi Saw dan berkata, “Bukankah
engkau diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam?”
Rasul menjawab, “Benar.”
Abu Sufyan berkata lagi. “Kenapa engkau membunuh nenek moyang
kita dengan pedang, dan membunuh anak-anak keturunan kita dengan
kelaparan?”
Atas kejadian tersebut, maka turunlah ayat 76 Surah Al-Mu'minûn
ini.
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Berdasarkan munâsabatu l-âyat (kaitan antarayat), pada ayat
sebelumnya Allah Swt telah menerangkan bahwa agama Islam itu mudah
(tidak menyulitkan), dan syariat agama Islam yang wajib diamalkan itu
telah sesuai dengan kemampuan manusia.
Pada ayat-ayat ini, Allah Swt menerangkan pembangkangan orangorang kaﬁr Quraisy. Mereka menyombongkan diri dan meremehkan ajaran
Al-Quran. Mereka disifati dengan sifat yang lebih jelek dari itu: sifat syirik,
mencela/melecehkan Al-Quran, menghina nabi, dan menyakiti orangorang beriman.
Allah Swt tidak akan memberi pertolongan kepada orang-orang kaﬁr
Quraisy. Pada ayat-ayat ini, Allah memberi alasan, kenapa Dia tidak akan
menolong mereka.
Jika engkau (Muhammad) membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka
(kaﬁr) melakukan tiga hal. Pertama, mereka berpaling dan tidak mau
mendengar pembacaan ayat-ayat itu. Kedua, mereka menyombongkan
Kabah dengan mengatakan, “tidak ada orang atau bangsa yang
mengungguli kami, karena kami itu pemilik tempat suci ini.” Ketiga, AlQuran menjadi konsumsi obrolan di malam hari dan objek celaan mereka.
Kata al-samr itu membicarakan Al-Quran dan melecehkannya.
Setelah mengecam perilaku orang-orang kaﬁr Quraisy, pada ayatayat ini Allah Swt menjelaskan bahwa apa yang diajarkan Rasulullah itu
benar. “Engkau benar-benar mengajak mereka ke jalan yang lurus (agama
Islam).”
Akan tetapi, orang-orang Quraisy justru menyimpang dari jalan yang
lurus atau agama yang benar ini. Padahal, Allah telah mengancam mereka
dengan datangnya azab, seperti yang telah terbukti pada Perang Badar.
Allah juga telah mengazab mereka dengan kelaparan. Namun,
mereka itu jangankan tunduk dan patuh, malah terjerumus ke dalam
kesesatan dan keragu-raguan yang lebih parah.
Penjelasan Ayat
Pada ayat 63 ini, Allah Swt menerangkan kondisi batin orang kaﬁr
dan musyrik.
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Tetapi, hati mereka (orang-orang ka r) itu dalam kesesatan dari (memahami
Al-Quran) ini, dan mereka mempunyai (kebiasaan banyak mengerjakan)
perbuatan-perbuatan lain (buruk) yang terus mereka kerjakan. (QS AlMu'minûn [23]: 63)
Maksudnya, hati orang-orang kaﬁr dan musyrik dalam kondisi lalai
dan sesat. Mereka mengabaikan penjelasan yang sangat gamblang dalam
Al-Quran. Mereka mengabaikan petunjuk Al-Quran yang mengantarkan
manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Orang-orang kaﬁr dan musyrik melakukan keburukan dan
kemungkaran, di samping kelalaian dan kebodohan, yakni kemusyrikan,
pelecehan terhadap Al-Quran, dan menyakiti Nabi Muhammad serta orangorang yang beriman. Mereka tidak berhenti melakukan kemungkaran
sampai pada zaman kehidupan nabi.
Pada masa-masa yang akan datang pun kaum kaﬁrin dan musyrikin
itu akan melakukan hal yang sama. Kenapa bisa dikatakan seperti itu?
Sebab, semua perbuatan manusia, baik yang telah lalu maupun yang akan
datang, telah diketahui Allah Swt dan telah tertulis di Lauhu l-Mahfûzh.
Ilmu Allah Swt meliputi peristiwa-peristiwa yang telah berlalu maupun
yang akan terjadi.
Selanjutnya Allah Swt berﬁrman,

        
Sehingga apabila Kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup
bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak
meminta tolong. (QS Al-Mu'minûn [23]: 64)
Ketika orang-orang kaya dan hidup mewah Kami jatuhi azab yang
pedih, mereka berteriak kesakitan dan meminta belas kasihan.
Surah Al-Muzzammil (73) ayat 11 dan 12 menjelaskan,
11) ) Dan biarkanlah Aku (yang bertindak) terhadap orang-orang yang
mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka
penangguhan sebentar; (12) Sungguh, di sisi Kami ada belenggu-belenggu
(yang berat) dan neraka yang menyala-nyala,
Allah Swt juga berﬁrman pada Surah Shâd (38) ayat 3,
Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu
mereka meminta tolong padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari
melepaskan diri.

:: repository.unisba.ac.id ::

85

Surah Al-Mu'minûn (23) : 63-77

Allah Swt menutup peluang baik dengan ﬁrman-Nya,

        
(65) Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini!
Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari Kami. (QS AlMu'minûn [23]: 65)
Tidak ada gunanya mereka berteriak meminta pertolongan. “Pada
hari ini, sama sekali tidak ada pertolongan dan tidak ada yang menolong
kalian. Keputusan telah ditetapkan dan kalian pasti mendapat azab. Azab
yang pedih itu telah ditetapkan dan diputuskan menimpa kalian dan tidak
ada yang dapat membatalkan dan mengubah putusan tersebut.”
Penghalang datangnya pertolongan Allah bagi mereka itu ada tiga;
Pertama,

         
Sungguh ayat-ayat-Ku (Al-Quran) selalu dibacakan kepada kamu, tetapi
kamu selalu berpaling ke belakang. (QS Al-Mu'minûn [23]: 66)
“Ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, kalian berpaling dan tidak
mau mendengarkannya. Bahkan, kalian berbalik membelakangi dan
meninggalkan.” Maksudnya, mereka itu berpaling dari kebenaran. Apabila
diajak atau diminta mendengar dan melakukan kebenaran, mereka itu
menolak.
Kedua,

    
Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji
terhadapnya (Al-Quran) pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam
hari. (QS Al-Mu'minûn [23]: 67)
Mereka sombong dan takabur untuk mendengar dan menerima
kebenaran, bahkan menghina dan melecehkannya.
Kata ganti (dhamîr) pada kata bihî di samping mengandung arti
Al-Quran, juga mengandung arti Kabah (tempat suci). Orang-orang kaﬁr
membanggakan Kabah dan menyombongkan diri, karena beranggapan
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bahwa merekalah pemilik Kabah.
Pendapat lain menyatakan bahwa kata ganti itu mengandung arti
Nabi Muhammad Saw. Mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah sihir,
syair, atau tuah perdukunan. Nabi Muhammad Saw dianggap sebagai
tukang sihir, ahli syair, atau dukun.
Mereka malah menuduh Rasulullah Saw sebagai orang gila.
Semua tuduhan itu tentu saja salah besar. Al-Quran itu hak/benar,
Nabi Muhammad hak/benar, dan sikap serta sifat sombong itu bertentangan
dengan kebenaran.
Ketiga, orang-orang kaﬁr itu mengobrol sampai larut malam di
sekitar Kabah, melecehkan Al-Quran, dan bersepakat mengabaikannya.
Setelah menerangkan sifat-sifat orang-orang kaﬁr musyrik tersebut,
Allah menjelaskan sebab kelancangan dan keberanian mereka bertindak
seperti itu.
Sebab pertama,

….   
Maka tidakkah mereka menghayati
[23]: 68)

rman (Allah).... (QS Al-Mu'minûn

Apakah orang-orang musyrik itu tidak memahami Al-Quran? Padahal,
Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka sendiri. Sebagai kelompok
yang memahami dan pandai di bidang sastra Arab semestinya memahami,
bahkan mengakui keunggulan tata-bahasa dan nilai sastra Al-Quran yang
jauh lebih unggul dibanding sastra Arab yang mereka geluti.
Al-Quran sebenarnya anugerah Allah yang tertinggi dan diturunkan
kepada mereka melalui seorang rasul-Nya, Muhammad Saw, orang yang
mereka kenal dengan baik. Sudah sewajarnya kalau mereka bersyukur
dalam menerima anugerah Allah yang agung, kemudian mengamalkan
petunjuk-petunjuknya.
Sebab kedua,

        …
...atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang
kepada nenek moyang mereka terdahulu? (QS Al-Mu'minûn [23]: 68)
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Apakah mereka berkeyakinan bahwa kedatangan seorang rasul itu
menyalahi kebiasaan ?. Padahal, mereka sebenarnya telah tahu sejarah
umat manusia dari generasi ke generasi, bahwa rasul-rasul yang diutus
kepada mereka itu manusia dari kalangan mereka sendiri.
Bedanya, rasul, yang manusia biasa itu, dianugerahi mukjizat oleh
Allah Swt. Apakah hal itu juga tidak memberi keyakinan kepada mereka
bahwa diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul sebagai kebenaran yang
tidak bisa dibantah?
Sebab ketiga,

       
Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka (Muhammad), karena itu
mereka mengingkarinya? (QS Al-Mu'minûn [23]: 69)
Atau barangkali mereka tidak mengetahui kelebihan-kelebihan yang
dimiliki Muhammad Saw sebelum diangkat menjadi rasul? Hal itu tidak
mungkin.
Mereka telah mengakui bahwa Muhammad itu sebagai orang yang
tepercaya (Al-Amîn). Mereka sebenarnya bohong dan berakhlak buruk,
karena telah menjilat ludah sendiri, telah mengakui kejujuran Muhammad
sebelum diangkat menjadi rasul, kemudian mendustakannya setelah
diangkat menjadi rasul.
Berkaitan dengan hal itu, Imam Ja’far Ibnu Abu Thalib ra pernah
berkata kepada Raja Habasyah yang bernama Najasyi.
“Hai sang raja, sesungguhnya Allah telah mengutus seorang rasul
kepada kami. Kami mengetahui benar nasabnya, kejujurannya, dan
amanahnya.”
Al-Mughirah Ibnu Syu’bah pernah berkata kepada wakil raja Persia
(Kisra) seperti itu.
Abu Sufyan Shahr Ibnu Harb juga pernah berkata yang sama
kepada Raja Romawi, Heraclitus, ketika ditanya tentang sifat-sifat Nabi
Muhammad Saw, nasabnya, kejujuran, dan amanahnya.
Walaupun tidak sempat masuk Islam, mereka telah mengakui
kebenaran informasi tentang Nabi Muhammad Saw tersebut.
Sebab keempat,

.…     
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Atau mereka berkata, “Orang itu (Muhammad) gila”…. (QS Al-Mu'minûn
[23]: 70)
Mereka bahkan mengatakan bahwa Rasulullah Saw seorang gila,
tidak menyadari apa yang diucapkan. Mereka tahu benar bahwa Muhammad
orang yang paling cerdas di kalangan mereka.
Allah Swt kemudian menjelaskan sebab yang sebenarnya, kenapa
mereka itu tidak beriman,

        …
Padahal, dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi
kebanyakan mereka membenci kebenaran. (QS Al-Mu'minûn [23]: 70)
Rasul yang jujur dan tepercaya itu membawa dan mengajarkan
tauhid (keesaan Allah Swt) dan syariat yang akan mengantarkan menuju
kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi, mereka itu membenci
kebenaran, karena kemusyrikan telah mendarah-daging dalam diri
mereka. Mereka membebek (bertaklid) kepada nenek moyang untuk
mempertahankan kedudukan serta kekuasaannya di masyarakat.
Kata aktsaruhum mengandung arti bahwa sebagian besar dari
kalangan orang-orang kaﬁr tidak mau beriman, lantaran merasa lebih
hebat, khawatir, dan takut dicela dan dihina oleh orang lain, bukan karena
benci terhadap kebenaran. Ini fakta dan kenyataan, seperti yang dialami
oleh Abu Thalib, paman Rasulullah.
Selanjutnya Allah Swt menerangkan,

         
       
(71) Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti
binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan Kami
telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari
peringatan itu. (QS Al-Mu'minûn [23]: 71)
Kebenaran itu lawan dari kebatilan, yakni kebenaran yang sudah
baku dan tetap, serta jalan yang lurus. Orang yang mengikuti hawa nafsu
akan terjerumus ke dalam kebatilan, dan akhirnya tatanan alam ini akan
menjadi rusak.
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Menurut satu pendapat, Al-Haq di sini maksudnya adalah Islam. Jika
Islam mengikuti hawa nafsu mereka, dan berubah menjadi kemusyrikan,
maka Allah mendatangkan kiamat dan menghancurkan alam.
Menurut Imam Qatadah, yang dimaksud kebenaran (al-haq) pada
ayat ini adalah Allah. Artinya, kalau Allah, sebagai Tuhan, mengikuti hawa
nafsu mereka dan memerintahkan kemusyrikan dan kemaksiatan, tentu
dia itu bukan Tuhan, tapi setan.
Imam Al-Sudi juga berpendapat bahwa yang dimaksud al-haq
adalah Allah 'azza wajalla. Maksudnya, jika Allah memperkenankan ajakan
hawa nafsu mereka, mensyariatkan aturan yang sesuai dengan keinginan
hawa nafsunya, hancurlah seluruh langit dan bumi, serta seluruh makhluk
yang ada pada keduanya. Ini sebagai akibat dari rusaknya hawa nafsu
mereka serta perselisihan mereka (Ibnu Ka tsir, II, t.t.: 57).
Selanjutnya, Ibnu Katsir (II, t.t.: 570) juga mengutip riwayat dari
Qatadah yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw bertemu dengan
seorang laki-laki.
Beliau bersabda, ”Masuklah Agama Islam!”
Laki-laki itu menjawab, ”Engkau mengajakku memeluk agama yang
aku benci.”
Rasulullah kemudian bersabda, ”Bagaimana pendapatmu jika
engkau berada di jalan yang di situ terdapat ular berbisa? Kemudian
engkau berjumpa dengan seseorang yang engkau kenal wajah dan
nasabnya. Kemudian, orang itu mengajakmu menempuh jalan yang luas
dan nyaman dilalui, apakah engkau akan mengikutinya?”
Laki-laki itu menjawab, “ya.”
Rasulullah Saw kemudian bersabda, ”Demi Allah, engkau ini
sekarang berada di jalan yang sangat sempit dan sulit dilalui, dan aku
mengajakmu untuk melalui jalan yang lebih mudah dan lapang.“
Secara umum, dapat ditegaskan bahwa kebenaran (al-haq)
tidak akan mengikuti hawa nafsu. Wajib hukumnya bagi umat manusia
meninggalkan hawa nafsu dan berbalik mengikuti kebenaran. Karena,
mengikuti hawa nafsu akan berakibat kerusakan yang besar.
Andaikan Al-Quran itu membenarkan kemusyrikan dan penyembahan
terhadap berhala, lalu mensyariatkan apa yang bertentangan dengan
kebenaran, seperti membolehkan kezaliman dan meninggalkan keadilan,
membolehkan perampokan dan pencurian, membolehkan zina dan
pembunuhan, dan mengabaikan naluri kemanusiaan dan ﬁtrahnya, niscaya
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aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu akan hancur.
Terjadilah benturan-benturan kehidupan serta peperangan yang
tak ada ujungnya. Akibatnya, arah kemajuan akan tersumbat, lalu seluruh
langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya akan hancur.
Kalau kezaliman dibiarkan atau diperbolehkan, niscaya peradaban
manusia akan hancur. Kalau perzinaan dibolehkan, niscaya hubungan
nasab itu akan rusak dan hancurlah yang namanya keluarga.
Imam Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 41) menggambarkan, andaikan
kezaliman itu diperbolehkan dan keadilan itu diabaikan, niscaya kehidupan
manusia akan kacau-balau, aturan kehidupan bermasyarakat akan
guncang, dan akhirnya hancur. Andaikan permusuhan itu diperbolehkan,
dan perampasan harta itu diperkenankan, niscaya peperangan tak akan
kunjung berhenti. Akibatnya, masyarakat kecil akan menjadi mangsa
orang-orang yang kuat dan hancurlah aturan kehidupan manusia.
Kalau perzinaan itu diizinkan, niscaya hubungan nasab akan hancur,
seseorang tidak mengetahui siapa anak dan siapa orangtuanya. Dalam hal
ini, tidak ada yang namanya keluarga, tidak ada status anak, cucu, ayah,
ibu, kakek, saudara, dan seterusnya.
Masyarakat manusia tak ubahnya seperti hewan yang tak kenal
anak, induk, saudara, ayah, kakek, dan seterusnya. Kondisi yang demikian
sudah dialami sebagian masyarakat Eropa yang berpaham free sex dan
free love dan akibat-akibatnya.
Isi ﬁkiran dan ucapan orang-orang kaﬁr itu digambarkan Al-Quran di
dalam Surah Al-Zukhruf (43) ayat 32,
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?.
Surah Al-Isrâ` (17) ayat 100 menegaskan,
Katakanlah (Muhammad), "Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan
rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut
membelanjakannya." Dan manusia itu memang sangat kikir.
Selanajutnya, Surah Al-Nisâ` (4) ayat 53 menambahkan,
Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan (kekuasaan), meskipun
mereka tidak akan memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada manusia,
Kata wa man fîhinna mengandung arti makhluk berakal yang ada
di langit dan bumi. Mereka itu adalah para malaikat, jin, dan manusia.
Makhluk yang tidak berakal akan tunduk dan mengikuti makhluk yang
berakal.
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Allah Swt kemudian mencela orang-orang kaﬁr tersebut, karena
mereka berpaling dari ajaran kebenaran, petunjuk, dan kebaikan. Allah
menegaskan, “Bahkan mereka berpaling dari Al-Quran” yang sebenarnya
dapat memuliakan, membanggakan, dan mengangkat martabat mereka.
Allah Swt berﬁrman pada Surah Al-Zukhruf (43) ayat 44 sebagai
berikut,
Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi
kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban.
Akan tetapi, orang-orang kaﬁr berpaling dari petunjuk Al-Quran
yang sebenarnya, yang akan mengantarkan mereka menuju kemuliaan
yang abadi.
Allah Swt kemudian menjelaskan keikhlasan Nabi Muhammad Saw
dalam berdakwah,

          
Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan
imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.
(QS Al-Mu'minûn [23]: 72)
Apakah engkau (Nabi Muhammad Saw) meminta imbalan/upah
ketika mendakwahkan ajaran Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk
yang dapat meningkatkan derajat kehidupan dunia dan akhirat sehingga
mereka tidak mau beriman kepadamu, bahkan membencimu?
Anggapan yang semacam ini tentu tidak benar, bahkan jauh dari
kenyataan.
Rasulullah Saw tidak meminta imbalan dalam melaksanakan tugas
risalahnya. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kalau mereka tidak mau
menerima ucapan dan nasihatnya. Sesungguhnya, pahala dari sisi Allah
jauh lebih baik dibanding dengan imbalan duniawi yang fana ini. Allah lah
yang sangat agung anugerah dan ganjaran-Nya.
Ayat yang senada dengan ayat yang dibahas ini terdapat pada Surah
Saba` (34) ayat 47 yang artinya sebagai berikut,
Katakanlah (Muhammad), "Imbaian apa pun yang aku minta kepadamu,
maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha
Mengetahui segala sesuatu."
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Surah Shâd ( 38) ayat 86:
Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta imbalan sedikit pun
kepadamu atasnya (dakwahku); dan aku bukanlah termasuk orang yang
mengada-ada."
Surah Al-Syûrâ (42) ayat 43,
Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu
termasuk perbuatan yang mulia.
Ringkasnya, orang-orang kaﬁr itu tidak sepantasnya menolak
dakwah Nabi Muhammad Saw. Allah Swt telah memerintahkannya untuk
mengajarkan aturan-aturan kehidupan manusia yang luhur. Di sisi lain,
beliau itu tidak minta imbalan materi dalam menyampaikan dakwahnya,
baik yang berupa harta maupun kedudukan.
Allah Swt kemudian menjelaskan bahwa apa yang diajarkan
Rasulullah itu benar, kemudian berﬁrman pada ayat 73,

     
Dan sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
(QS Al-Mu'minûn [23]: 73)
Sesungguhnya engkau (Muhammad) berdakwah kepada seluruh
umat manusia, termasuk kepada orang-orang musyrikin Mekah. Engkau
telah mengajak mereka memeluk agama yang lurus dan benar, jalan
hidup yang mulia, kebaikan, dan keadilan.
Itulah agama Islam yang engkau dakwahkan. Agama yang mampu
mengobati penyakit sosial, memberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan
duniawiah maupun diniah.
Itulah agama dan ajarannya yang dapat diterima oleh akal yang
sehat. Agama yang menghargai dan mementingkan ilmu pengetahuan.
Selanjutnya, Allah Swt berﬁrman,

        
Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar
telah menyimpang jauh dari jalan (yang lurus). (QS Al-Mu'minûn [23]: 74)
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan kebangkitan dari
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alam kubur, kehidupan akhirat, serta balasan amal adalah orang-orang
yang menyimpang dari jalan lurus dan benar yang diajarkan oleh agama
Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang diridai Allah untuk hambahamba-Nya. Jalan kebenaran hanya satu, sedangkan yang menyalahi
kebenaran itu banyak sekali.
Kemauan untuk beriman dari orang-orang kaﬁr itu susah diharapkan,
sebagaimana ﬁrman-Nya berikut ini,

            
Dan sekiranya mereka Kami kasihani, dan Kami lenyapkan malapetaka
yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombangambing dalam kesesatan mereka. (QS Al-Mu'minûn [23]: 75)
Jika Kami (Allah) anugerahkan kenikmatan kepada orang-orang
kaﬁr itu, lalu Kami hindarkan mereka dari marabahaya, dan Kami beri
pemahaman terhadap Al-Quran, niscaya mereka tetap saja tidak mau
mengimaninya. Mereka tetap memilih kesesatan, kekufuran, dan
kemungkaran, sehingga mereka tetap dalam kebimbangan dan keraguraguan.
Firman Allah dalam Surah Al-Anfâl (8) ayat 23 menyatakan.
Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia
jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat
mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
Allah masih melanjutkan penjelasan tentang kebandelan orangorang kaﬁr, padahal sering diberi azab, sebagaimana ﬁrman-Nya,

        
Dan sungguh Kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi
mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan (juga) tidak merendahkan
diri. (QS Al-Mu'minûn [23]: 76)
Kami (Allah) telah menguji orang-orang kaﬁr itu dengan beberapa
ujian kepedihan/azab. Akan tetapi, setelah ujian itu Kami cabut, mereka
kembali ke dalam kekufuran, bahkan kesesatan dan kemungkarannya
terus bertambah. Mereka tak kunjung takut dan tunduk kepada Tuhan
mereka.
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Firman Allah di Surah Al-An’âm (6) ayat 43 menegaskan,
Tetapi mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan kerendahan
hati ketika siksaan Kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka
telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka
apa yang selalu mereka kerjakan.
Allah Swt lalu memberitahukan akibat dari perbuatan mereka itu.
Ayat 77 surah ini menegaskan.

            
Sehingga apabila Kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat
keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. (QS Al-Mu'minûn [23]: 77)
Jika telah datang perintah dan putusan Allah, hari kiamat itu datang
secara tiba-tiba, mereka akan segera ditimpa azab yang tidak mereka
sangka-sangka sebelumnya. Ketika itu, mereka ditimpa perasaan putus
asa yang luar biasa, mereka tidak bisa berharap kebaikan maupun kasih
sayang. Hampalah angan-angan dan harapan mereka.
Hikmah dan Pesan
Uraian tafsir tersebut di atas memberikan hikmah dan pesan sebagai
berikut:
(1) Menurut syariat Islam, perbuatan orang-orang kaﬁr itu jauh
menyimpang dari ajaran agama. Penyimpangan mereka yang
paling buruk adalah kemusyrikan dan kelalaian, bahkan penolakan
terhadap hidayah Al-Quran.
(2)

Jika ditimpa azab duniawi, orang-orang kaﬁr itu berteriak kesakitan
dan merintih meminta pertolongan. Namun yang perlu diketahui
bahwa azab akhirat yang bakal menimpa mereka itu tidak bisa
dielakkan dan tak ada pertolongan.

(3)

Ada tiga alasan mengapa orang-orang musyrik itu ditimpa azab
Allah, yakni: berpaling dari Al-Quran, sombong dan menjauh dari
kebenaran, dan mencela Al-Quran.

(4)

Allah Swt melarang orang-orang yang berkumpul sampai larut
malam dalam kemaksiatan.
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Orang-orang kaﬁr melakukan tiga hal sebagai tersebut di atas
disebabkan oleh empat hal. Pertama, tidak mentadabburi Al-Quran.
Kedua, diutusnya seorang rasul kepada mereka bertentangan
dengan adat kebiasaan mereka. Ketiga, mereka pura-pura tidak
mengetahui sifat baik Muhammad Saw sebelum diangkat menjadi
rasul, padahal beliau sudah dikenal kejujuran dan amanahnya.
Keempat, menganggap Rasulullah Saw sebagai orang gila.

(6)

Jika kebenaran itu disesuaikan dengan ajakan hawa nafsu, niscaya
kehancuran tatanan kehidupan yang akan terjadi.

(7)

Al-Quran itu akan mengantarkan orang-orang Arab dan lainnya
menuju kemuliaan hidup, namun orang-orang Arab itu justru
berpaling dari Al-Quran itu.

(8)

Nabi dan/atau rasul Allah itu tidak mengharapkan imbalan dalam
dakwahnya, baik imbalan materi maupun kekuasaan.

(9)

Dakwah nabi itu, mengajak orang hidup istikamah, beragama yang
benar, hidup yang adil dan memilih jalan yang utama. Akan tetapi,
orang yang tidak percaya terhadap kebangkitan dari alam kubur
dan kehidupan akhirat itu berpaling dari kebenaran itu.

(10) Andaikan Allah mengembalikan orang-orang kaﬁr yang telah disiksa
di akhirat itu ke dalam kehidupan dunia yang kedua kali, niscaya
mereka tetap ingkar dan sesat, serta berbuat maksiat.
(11) Sejarah telah mencatat bahwa orang-orang kaﬁr itu apabila dicoba/
disiksa dengan azab dunia, maka akan tetap tidak merasa kapok
dan takut kepada Allah.
(12) Tidak dapat dipungkiri, bahwa orang-orang kaﬁr itu akan mendapat
azab yang pedih di akhirat. Mereka akan merasa sangat putus asa,
karena tidak bisa menghindar dari azab tersebut dan sama sekali
tidak ada yang menolong mereka.
***
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Nikmat Allah Terbesar bagi HambaNya (QS Al-Mu'minûn [23]:
78-80)

           
          
        
(78) Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan
dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur; (79) Dan Dialah
yang menciptakan dan mengembangbiakkan kamu di bumi dan kepadaNyalah kamu akan dikumpulkan; (80) Dan Dialah yang menghidupkan dan
mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pergantian malam dan siang.
Tidakkah kamu mengerti? (QS Al-Mu'minûn [23]: 78-80)
Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah telah menerangkan bahwa orangorang musyrik berpaling dan tidak mau memahami Al-Quran, memahami
wujud, keesaan, dan kekuasaan Allah. Pada ayat-ayat yang dibahas ini,
Allah menerangkan nikmat agung yang dianugerahkan kepada hambahamba-Nya. Ini dimaksudkan agar mereka mendapat petunjuk tentang
wujud dan kekuasaan Allah.
Nikmat-nikmat tersebut, antara lain, pendengaran, penglihatan, hati
dan akal pikiran yang dengannya mereka dapat mengenal dan mengetahui
manfaat benda-benda. Selanjutnya mereka dapat mengambil pelajaran
dari alam semesta yang menunjukkan keesaan Allah Swt. Dia-lah sang
Pencipta alam semesta ini sesuai dengan kehendak-Nya.
Penjelasan Ayat
Allah Swt menguji hamba-hamba-Nya dengan kenikmatan besar
yang menunjukkan kemahakuasaan-Nya, hikmah-Nya, dan ilmu-Nya.
Nikmat agung yang dimaksud ada empat macam yang diterangkan pada
ayat-ayat sebagai berikut.
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Nikmat pertama,

           
Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan
hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. (QS Al-Mu'minûn [23]:
78)
Allah Swt yang telah menciptakan untuk kalian: (a) pendengaran
agar bisa mendengar suara-suara, (b) penglihatan yang dapat melihat
benda-benda, dan (c) akal pikiran yang dengannya dapat memahami
dan mengetahui hakikat sesuatu yang dapat membawa manfaat untuk
kehidupan di dunia maupun akhirat.
Tiga hal ini sengaja disebutkan dengan maksud untuk dapat
dijadikan dalil dan bukti wujud dan kekuasaan Allah Swt8.
Nikmat kedua,
Orang-orang yang sadar untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang
dianugerahkan Allah sangat sedikit. Singkatnya, mereka tidak mensyukuri
tiga nikmat yang besar itu.

       
Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakkan kamu di bumi dan
kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS Al-Mu'minûn [23]: 79)
Allah-lah yang menciptakan kalian, kemudian kalian beranakpinak, sehingga banyak keturunan, dengan maksud untuk memakmurkan
kehidupan dunia dan memajukannya. Kalian hidup menyebar ke segala
penjuru dunia dengan beraneka macam warna kulit dan bahasa, serta sifat
dan adat kebiasaan yang berbeda pula.
Pada hari kiamat kelak, kalian akan dihidupkan kembali dan
dikumpulkan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Tak pandang
bulu, yang mati masih anak-anak, remaja, maupun yang sudah tua, akan
dihidupkan kembali seperti semula.
Hukum dan ketentuan Allah satu dan seragam berlaku untuk semua
makhluk-Nya.
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Nikmat ketiga,

           
Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang
(mengatur) pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? (QS
Al-Mu'minûn [23]: 80)
Allah-lah yang memberi kenikmatan hidup kepada kalian. Akan
tetapi, nikmat ini tidak kekal dan bersifat sementara. Setelah kematian,
kalian akan berpindah hidup di alam keabadian. Itulah yang disebut
kehidupan yang diikuti kematian, lalu berganti dengan kehidupan baru
dan abadi di akhirat dengan menerima balasan amal di dunia, balasan
amal baik maupun buruk.
Nikmat keempat,
Allah yang Maha Esa telah menciptakan pergantian siang dan
malam secara teratur sampai batas waktu yang telah ditentukan-Nya. Hal
ini sejalan dengan ﬁrman Allah pada Surah Yâsîn (36) ayat 40,
Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak
dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
Allah Swt kemudian mengingatkan, afalâ ta’qilûn? Apakah kalian
tidak memikirkan ciptaan-ciptaan Allah ini? Apakah kalian tidak memahami
kekuasaan, rubûbiyyah, dan keesaan-Nya.
Ingat, apakah akal kalian itu tidak dipergunakan untuk memahami
Zat Yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui yang dapat dan berkuasa
untuk memaksa segala ciptaan-Nya, sehingga tunduk kepada-Nya?
Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu ada dan berkuasa.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Ayat-ayat di atas memberikan hikmah dan pesan:
Ayat-ayat di atas menerangkan anugerah terbesar yang diberikan
Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya, yakni nikmat pendengaran,
penglihatan, dan akal pikiran.
Tiga nikmat besar itu sebagai kunci pembuka ilmu pengetahuan
yang dapat dijadikan modal untuk memakmurkan kehidupan dunia
dan memajukan peradaban dunia.
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(3)

Walaupun nikmat yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia
itu terlalu banyak, namun sedikit di antara mereka yang sadar untuk
bersyukur kepada-Nya.

(4)

Allah adalah Pencipta umat manusia yang bersuku-suku, berbangsabangsa dengan perbedaan warna kulit, bahasa dan adat kebiasaan.

(5)

Allah yang menghidupkan manusia dan seluruh makhluk-Nya di
dunia ini, dan kemudian mematikannya, lalu membangkitkannya
dari alam kubur untuk menerima balasan amal dalam kehidupan di
akhirat.

(6)

Allah pula yang menciptakan siang dan malam silih berganti secara
teratur sampai batas waktu yang telah ditentukan (hari kiamat).

***
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Ingkarnya Kaum Musyrikin terhadap Hari Kebangkitan (QS AlMu'minûn [23]: 81-90)

           
           
           
           
          
            
           
    
(81) Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa
yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu; (82) Mereka berkata, "Apakah
betul, apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulangbelulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?; (83) Sungguh,
yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek
moyang kami dahulu, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu!;" (84)
Katakanlah (Muhammad), "Milik siapakah bumi, dan semua yang ada di
dalamnya, jika kamu mengetahui?;" (85) Mereka akan menjawab, "Milik
Allah." Katakanlah, "Maka apakah kamu tidak ingat?;" (86) Katakanlah,
"Siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki 'Arsy
yang agung?" (87) Mereka akan menjawab, "(Milik) Allah." Katakanlah, "Maka
mengapa kamu tidak bertakwa?;" (88) Katakanlah, "Siapakah yang di tanganNya berada kekuasaan segala sesuatu. Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat
dilindungi (dari azab-Nya), jika kamu mengetahui?;" (89) Mereka akan menjawab,
"(Milik) Allah." Katakanlah," (Kalau demikian), maka bagaimana kamu sampai
tertipu?;" (90) Padahal Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi
mereka benar-benar pendusta. (QS Al-Mu'minûn [23]: 81-90)
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Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan bukti-bukti dan dalil keesaan-Nya di alam raya
dan diri manusia, Allah menjelaskan penolakan orang-orang musyrik (para
penyembah berhala). Orang-orang musyrik menolak hari kebangkitan
manusia dari kuburnya, dan pengumpulannya di alam mahsyar.
Di samping itu, Allah menerangkan pula taklid mereka (peniruan
terhadap pihak lain tanpa dalil yang rasional) terhadap generasi sebelumnya.
Mereka beranggapan hari kebangkitan manusia dari alam kubur sebagai
hal yang mustahil. Peniruannya termasuk di dalam gaya dan cara mereka
mendustakan semua.
Allah lalu membantah, melalui tiga argumen (dalil), tentang
kebangkitan manusia dari kuburnya.
Penjelasan Ayat
Ayat-ayat lalu mengecam dan mengancam orang-orang musyrik.
Mereka tidak menggunakan akal yang jernih untuk mengikrarkan tauhid
kepada Allah, dan kemahakuasaan-Nya dalam membangkitkan manusia
dari alam kubur. Mereka terus mengulang-ulang ucapan dan pandangan
generasi sebelumnya.

      
Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang
diucapkan oleh orang-orang terdahulu. (QS Al-Mu'minûn [23]: 81)
Maksudnya, orang-orang musyrik itu sama dengan pendahulunya.
Mereka menolak hari kebangkitan dan memustahilkan hal itu. Mereka
menyuarakan kembali ucapan pendahulunya, yang telah mendustakan
para rasul yang diutus, semata-mata karena taklid buta (mengekor saja)
tanpa dalil dan bukti.
Rincian ucapan dan pandangan mereka dapat ditinjau dari dua sisi:
Pertama,

        
Mereka berkata, “Apakah betul, apabila kami telah mati dan telah menjadi
tanah dan tulang-belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?.
(QS Al-Mu'minûn [23]: 82)
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Ayat di atas ditafsirkan, apakah jika kita mati dan menjadi tanah
tulang belulang yang rapuh, dapat dibangkitkan dan hidup lagi? Mereka
mengatakan itu mustahil terjadi. Ini sejalan dengan pertanyaan mereka di
dalam QS Al-Nâzi’ât (79): 10-14 yang artinya,
(10) (Orang-orang ka r) berkata, "Apakah kita benar-benar akan
dikembalikan kepada kehidupan yang semula?;” (11) Apakah (akan
dibangkitkan juga) apabila kita telah menjadi tulang-belulang yang
hancur?;" (12) Mereka berkata, "Kalau demikian, itu adalah suatu
pengembalian yang merugikan;" (13) Maka pengembalian itu hanyalah
dengan sekali tiupan saja;” (14) Maka seketika itu mereka hidup kembali
di bumi (yang baru).”
Pada bagian lain di QS Yâsîn (36): 77-79, Allah menambahkan
penjelasan-Nya,
(77) Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa Kami menciptakannya
dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata!; (78) Dan
dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal kejadiannya;
dia berkata, “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang,
yang telah hancur luluh?;” (79) Katakanlah (Muhammad), “Yang akan
menghidupkannya ialah (Allah) yang menciptakannya pertama kali. Dan
Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk”.
Kedua,

            
Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada
nenek moyang kami dahulu, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu!"
(QS Al-Mu'minûn [23]: 83)
Maksud ayat ini, menurut mereka, janji tentang akan dibangkitkannya
manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad adalah janji
yang juga telah dikabarkan pula oleh para nabi terdahulu. Janji itu sejak
lama tidak pernah terjadi. Lantaran itu, mereka menduga kebangkitan itu
seolah akan terjadi di dunia ini (padahal, kebangkitan itu akan terjadi di
akhirat).
Akibatnya, mereka berkesimpulan janji tersebut hanyalah
kebohongan kaum terdahulu, mitos-mitos mereka, dan kebatilan semata.

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Mu'minûn (23) : 81-90

103

“Kami telah mewarisi berita-berita dan cerita tersebut tanpa dasar, tanpa
bukti yang menguatkannya.” Demikian ucapan mereka.
Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 47) menambahkan ayat lain yang senada
dengan ayat di atas, yaitu:
(11) "Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kita telah menjadi tulangbelulang yang hancur?;" (12) Mereka berkata, "Kalau demikian, itu adalah
suatu pengembalian yang merugikan;" (13) Maka pengembalian itu
hanyalah dengan sekali tiupan saja;“ (14) Maka seketika itu mereka hidup
kembali di bumi (yang baru).” (QS Al-Nâzi’ât [79]: 11-14)
Selanjutnya, Allah Swt membantah pandangan mereka itu, guna
menegaskan kepastian terjadinya kebangkitan itu dengan tiga bukti
berikut ini:
Allah Swt berﬁrman,

        
Katakanlah (Muhammad), "Milik siapakah bumi, dan semua yang ada di
dalamnya, jika kamu mengetahui?." (QS Al-Mu'minûn [23]: 84)
Maksudnya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan
kepada orang-orang yang mengingkari hari akhirat.
Siapa yang memiliki bumi ini? Siapakah pula pemilik apa yang ada
di muka bumi ini, baik berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun tanamtanaman, serta makhluk lainnya?
Jawablah pertanyaan ini jika kamu benar-benar ahli ilmu atau orangorang yang mengetahui!
Firman Allah yang berbunyi in kuntum ta’lamûn merupakan
ungkapan pelecehan dan penghinaan Allah.

      
Mereka akan menjawab, "Milik Allah." Katakanlah, "Maka apakah kamu
tidak ingat? (QS Al-Mu'minûn [23]: 85)
Artinya, orang-orang kaﬁr itu mengakui. Semua itu hanya milik Allah
sebagai penguasa, pencipta, dan pengatur. Jika demikian, katakanlah
Hai Muhammad, apakah kalian tidak mengambil pelajaran. Zat yang
menciptakan permulaan, tentu akan sanggup mengambalikan lagi seperti
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semula. Tidaklah seseorang layak beribadah, kecuali kepada yang Maha
Pencipta dan Pemberi rezeki, bukan kepada yang lain.
Firman Allah ini merupakan motivasi bagi siapa pun untuk merenung,
agar mereka menyadari kebatilan pandangan mereka selama ini.
Ini merupakan dalil canggih, layak dijadikan alat untuk menolak
pandangan orang-orang yang mengingkari kebangkitan manusia dari alam
kubur. Juga pelajaran bagi para penyembah berhala dari kalangan musyrikin
penyembah selain Allah yang mengakui rubûbiyyah (Allah sebagai Pencipta
dan Pengurus manusia), tetapi menyerikatkan-Nya dalam ibadah. Padahal,
sebenarnya mengakui, sesembahan mereka itu tidak dapat menciptakan
sesuatu pun, tidak menguasai, serta tidak memiliki apa pun.
Mereka meyakini hal itu disembah untuk dapat mendekatkan diri
kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini sejalan dengan penjelasan
Allah tentang mereka dalam (QS Al-Zumar [39]: 3)
Ingatlah! Hanya milik Allah agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang
yang mengambil pelindung selain Dia (berkata), “Kami tidak menyembah
mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada
Allah dengan sedekat-dekatnya.” Sungguh, Allah akan memberi putusan
di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah
tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar.
Allah Swt berﬁrman selanjutnya,

        
Katakanlah, Siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang
memiliki 'Arsy yang agung? (QS Al-Mu'minûn [23]: 86)
Ayat ini menerangkan, Allah memerintahkan rasul-Nya agar
mengatakan “siapakah yang telah menciptakan langit dengan segala
bintang-bintangnya, juga yang menciptakan malaikat? Siapakah pula yang
menciptakan 'Arsy yang menjadi atap segala makhluk-Nya?”
Ini sebagaimana ﬁrman-Nya dalam (QS Al-Baqarah [2]: 255) yang
artinya:
Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus
mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat
memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di
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hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia
kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat
memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar.
Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Rasulullah Saw, dalam sebuah
hadis. “Allah itu Maha Besar dan Maha Agung. 'Arsy-Nya dibanding dengan
langit-langit yang diciptakan oleh-Nya tidaklah seberapa (sambil berisyarat
dengan ujung tangannya).”
Di dalam hadis lain disebutkan, “Tidaklah tujuh lapis langit dan
tujuh lapis bumi ini dengan segala benda yang ada di antara keduanya
dibanding dengan kursi-Nya, melainkan seperti lingkaran yang dilemparkan
di atas tanah datar yang luas. Sementara kursi-Nya dengan apa yang
dilingkupinya, jika dinisbahkan kepada 'Arsy-Nya, maka ia seperti lingkaran
yang diletakkan di atas permukaan tanah yang luas itu.”
Dengan demikian, 'Arsy itu menghimpun dua sifat. Pertama,
kebesaran dan keagungan dalam luas dan tingginya (tersirat dalam Rabbu
l-’Arsy l-’Azhîm). Kedua, keindahan dan kekaguman dalam ﬁrman-Nya di
akhir surah ini, yaitu Rabbu l-'Arsyi l-Karîm.
Atas pertanyaan tersebut, mereka akan menjawab sebagaimana
diterakan Allah.

 

     
 

Mereka akan menjawab, "(Milik) Allah." Katakanlah, "Maka mengapa
kamu tidak bertakwa?" (QS Al-Mu'minûn [23]: 87)
Maksudnya, mereka mengakui secara langsung atau spontan,
semua itu adalah kepunyaan Allah semata. Tidak ada jawaban yang lain.
Dengan jawaban tersebut, Allah memerintahkan rasul-Nya
mengatakan kepada orang-orang musyrik, “Jika kalian memang mengakui
hal itu, maka kenapa kalian tidak takut terhadap hukuman Allah dan
menghidari azab-Nya lantaran kalian beribadah kepada selain Allah?”
Dua alam yang rendah dan yang tinggi (langit dan bumi?) adalah
milik Allah Swt, dan Dia juga memiliki hak mengatur urusan keduanya.
Ini seperti ﬁrman-Nya di bawah,

....      
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Katakanlah, "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan segala
sesuatu....” (QS Al-Mu'minûn [23]: 88)
Maksudnya bahwa di “tangan” Allah-lah segala kekuasaan dan
pengaturan atas segala sesuatu.
Seperti ﬁrman-Nya dalam (QS Hûd [11]: 56) yang artinya,
Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak
satu pun makhluk bergerak (bernyawa) melainkan Dialah yang memegang
ubun-ubunnya (menguasainya). Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus
(adil).

         ...
... Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi (dari azab-Nya),
jika kamu mengetahui? (QS Al-Mu'minûn [23]: 88)
Maksudnya, Dia-lah Sang Pemilik Agung yang akan melindungi siapa
saja yang Dia kehendaki dan siapa yang akan Dia tolong. Padahal, tidak
ada seorang pun yang dapat melindungi seseorang.
Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, sedangkan apa tidak
dikehendaki, tidak akan terjadi. Inilah jika kalian mengetahui.
Selanjutnya mereka akan mengakuinya sebagai berikut:

....  
Mereka akan menjawab, “(Milik) Allah....” (QS Al-Mu'minûn [23]: 89)
Artinya, mereka akan mengakui bahwa Pemilik dan Pengatur adalah
Allah Swt, bukan yang lain. Tidak ada yang dapat melanggar hukum-Nya.
Tidak ada yang dapat menolak qada-Nya (keputusan-Nya)

    ...
...Katakanlah, "(Kalau demikian), maka bagaimana kamu sampai tertipu?"
(QS Al-Mu'minûn [23]: 89)
Allah Swt meminta nabi-Nya untuk mengatakan kepada mereka
dengan nada sindiran dan bahkan kecaman. “Jika kalian mengakui itu
semua, maka bagaimana kalian bisa tertipu dari mengesakan Allah dan
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menaati-Nya. Bagaimana bisa akal kalian mau menerima peribadatan
kepada Allah dan selain Allah (menyerikatkan), padahal kalian mengetahui
dan mengakui bahwa Dia adalah Al-Khâliq (Pencipta), Al-Mâlik (Penguasa),
dan Pengatur.”
Selanjutnya, Allah berﬁrman:

     
Padahal Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka
benar-benar pendusta”. (QS Al-Mu'minûn [23]: 90)
Sebenarnya, Allah telah menyampaikan ucapan dan argumen yang
benar, juga pemberitahuan bahwa tiada tuhan selain Allah. Dia juga sudah
menegakkan bukti-bukti yang benar dan kuat. Namun mereka berdusta
dengan mengingkari kebenaran dan beribadah kepada selain-Nya pula,
tanpa dalil yang digunakannya.
Ini sebagaimana terungkap di akhir Surah Al-Mu'minûn, yang
artinya:
Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak
ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya
pada Tuhannya. Sungguh orang-orang ka r itu tidak akan beruntung. (QS
Al-Mu'minûn [23]: 117)
Demikianlah, perbuatan orang-orang musyrik itu tanpa menggunakan
dalil. Mereka melakukan itu semata-mata taklid/mengekor saja kepada
pendapat dan tradisi nenek moyang mereka yang bingung dan bodoh itu
(dari segi akidah).
Dari uraian di atas, terkandung ancaman atas anggapan mereka
bahwa Allah punya putra dan memiliki sekutu. Penisbatan anak kepada
Allah sangatlah mustahil, sedangkan menyerikatkan-Nya adalah batil.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan penafsiran di atas, terdapat beberapa hikmah dan
pesan sebagai berikut:
(1) Orang-orang musyrik dan orang-orang yang mengingkari akhirat
tidaklah memiliki dalil, bukti, dan argumen rasional yang dapat
diterima. Argumen yang mereka miliki hanya pengulangan apa yang
disampaikan nenek moyang atau para pendahulu mereka.
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(2)

Mereka sebenarnya mengakui bahwa Allah adalah Pemilik langit
dan bumi, dan Pengatur segala sesuatu. Di tangan-Nya segala
kekuasaan untuk mengatur segalanya. Dia Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Dengan demikian Dia-lah yang berhak diibadahi, Maha
Kuasa menghidupkan dan membangkitkan.

(3)

Umat Islam boleh berdebat dengan orang-orang kaﬁr, dengan
mengajukan hujjah atau dalil. Ingatkan mereka bahwa yang
menciptakan pada pertama kali, berkuasa untuk menciptakannya
kembali setelah kematian, sehingga layak diibadahi.

(4)

Kata-kata penutup ayat, seperti afalâ tadzakkarûn (dll) dianggap
peringatan yang sangat keras agar meninggalkan keyakinan yang
masih mereka pegangi.
***

:: repository.unisba.ac.id ::

109

Surah Al-Mu'minûn (23) : 91-92

Allah Swt Tak Memiliki Putra dan Sekutu (QS Al-Mu'minûn [23]:
91-92)

               
           
     
(91) Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada tuhan (yang lain)
bersama-Nya, (sekiranya tuhan banyak), maka masing-masing tuhan itu
akan membawa apa (makhluk) yang diciptakannya, dan sebagian dari
tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Mahasuci Allah
dari apa yang mereka sifatkan itu; ( 92) (Dialah Tuhan) yang mengetahui
semua yang gaib dan semua yang tampak. Mahatinggi (Allah) dari apa
yang mereka persekutukan. (QS Al-Mu'minûn [23]: 91-92)
Latar dan Konteks
Pada ayat yang lalu, Allah menegaskan kepastian kebangkitan
manusia setelah mati dan pembalasan amal dengan beberapa bukti/dalil.
Juga, penolakan terhadap orang-orang yang mengingkari kebangkitan dan
para penyembah berhala.
Pada ayat berikut, Allah menjelaskan orang-orang musyrik itu
pendusta. Mereka keterlaluan menuduh Allah mempunyai putra, dan
sekutu bagi-Nya.
Penjelasan Ayat
Allah menolak dan menyucikan diri-Nya dari dua hal, yaitu mengambil
putra dan punya pendamping atau sekutu.

....      
Allah tidak mempunyai anak.... (QS Al-Mu'minûn [23]: 91)
Maksudnya, Allah tidak menjadikan seorang putra pun untuk diriNya, sebagaimana orang-orang musyrik menyatakan bahwa malaikat itu
adalah putri-putri Allah.
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....      ...
...Dan tidak ada tuhan (yang lain) bersama-Nya.... (QS Al-Mu'minûn [23]:
91)
Maksudnya, tidak ada tuhan lain yang menyamai Allah dalam
peribadatan kepada-Nya. Tidak pula ada yang menyamai-Nya, baik dalam
menciptakan alam maupun sesudah menciptakannya.
Ini yang digambarkan para atheis yang menjadikan berhala sebagai
tuhan mereka.

....           ...
... (sekiranya tuhan banyak), maka masing-masing tuhan itu akan
membawa apa (makhluk) yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhantuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain..... (QS Al-Mu'minûn [23]:
91)
Kalau tuhan itu banyak, masing-masing tuhan akan sibuk mengurus
apa yang telah diciptakannya. Bebas mengatur apa yang telah diadakannya.
Setiap tuhan akan menonjolkan kekuasaan-nya masing-masing.
Sebab, kalau terus-menerus bekerjasama, maka itu mustahil terjadi.
Setiap tuhan ingin mengalahkan pesaingnya; akan merampas kekuasaan
dari tuhan lainnya. Hingga, tampak yang kuat akan mengalahkan yang
lemah.
Gambarannya sebagaimana halnya yang terjadi pada raja-raja di
dunia ini. Kalau terjadi perebutan pengaruh dan kekuasaan di antara
tuhan-tuhan itu, aturan hidup akan tercabut dari akarnya. Di samping itu,
langit dan bumi bersama isinya akan rusak, berantakan.
Namun terbukti, alam yang wujud ini tetap teratur dan serasi.
Saking sempurna, teratur, serta eratnya kaitan alam langit dan bumi,
semua berjalan pada garis edarnya, tanpa bertubrukan dan goncangan.
Ini ditegaskan pula pada ﬁrman Allah berikut ini,
Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat
sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih.
Maka lihatlah sekali lagi, apakah kamu lihat sesuatu yang cacat?. (QS AlMulk [67]: 3)
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Dijelaskan pula pada ayat lain, sebagai di bawah ini,
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam
dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.
(QS Âli ’Imrân [3]: 190)
Setelah diyakini bahwa tuhan berbilang (atau lebih dari satu)
merupakan hal yang mustahil, dan batalnya ucapan orang-orang kaﬁr
tentang tuhan punya putra dan sekutu, maka Allah Swt menegaskan,

     ...
... Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. (QS Al-Mu'minûn [23]:
91)
Maksudnya, Allah yang hak, satu, dan esa itu bersih dan suci dari
sifat kekurangan yang dituduhkan oleh orang-orang zalim yang melampaui
batas. Mereka telah menuduh Allah Swt memiliki putra dan pendamping/
sekutu.

....   
(Dialah Tuhan) yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang
tampak.... (QS Al-Mu'minûn [23]: 92)
Artinya, hanya Allah Swt yang memiliki pengetahuan yang gaib dan
yang tampak (lahir). Dengan kata lain, Allah mengetahui segala sesuatu
yang gaib dari penglihatan kasat mata manusia. Dia juga mengetahui hal
yang dapat mereka saksikan dan lihat dengan kasat mata.
Dia (Allah) mengetahui kedua-duanya secara seimbang. Ini
merupakan bukti atas ketiadaan orang yang dapat menandingi-Nya.
Sebab, jika ada seseorang, selain Allah mengetahui yang tampak
secara kasat mata di hadapannya, maka pasti tak akan tahu hal-hal
gaib. Artinya, orang itu berarti memiiki kelemahan. Allah bersifat dengan
sifat-sifat kemuliaan/kesempurnaan. Maka mustahil bagi dia (Allah) tidak
sempurna, jika mengetahui yang nampak, tetapi tak tahu yang gaib.
Pengetahuan manusia tentang hal yang nyata saja tidaklah sempurna
manfaatnya, kalau tanpa pengetahuan tentang yang gaib.
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    ...
... Mahatinggi (Allah) dari apa yang mereka persekutukan. (QS Al-Mu'minûn
[23]: 92)
Maka, Maha Tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.
Allah Maha Suci dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang zalim dan
menentang, dengan cara menyerikatkan Allah dengan tuhan lain.
Hikmah dan Pesan
Dari uraian tafsir di atas, ada beberapa hikmah dan pesan yang
dapat diangkat, antara lain:
(1) Ini merupakan dalil yang rasional, tidak terbantahkan oleh siapa
pun bahwa Allah tidak akan mengangkat dan mempunyai anak dan
pendamping/sekutu.
(2)

Seandainya ada tuhan banyak atau lebih dari satu, niscaya setiap
tuhan akan menunjukkan kekuasaan atas ciptaannya masingmasing. Bahkan, tuhan itu akan mengalahkan pesaingnya.
Tuhan yang kuat akan mengalahkan tuhan yang lemah, seperti
lazimnya dalam kekuasaan raja-raja. Tuhan yang kalah tidak layak
mendapatkan peribadatan.

(3)

Jika terbukti bahwa pesaing tidak mungkin ada, maka demikian pula
mustahilnya Allah mempunyai anak. Sebab, sang anak biasanya
menentang kekuasaan ayahnya, sebagaimana penentangan
seseorang kepada pesaing/serikatnya.

(4)

Allah Swt Maha Suci dari sifat-sifat yang dituduhkan kaum musyrikin,
seperti punya putra dan pendamping.

(5)

Sebuah ilustrasi, seandainya ada dua pencipta atau lebih, lalu salah
satu dari keduanya ingin menggerakkan ciptaannya, sedangkan
pencipta kedua ingin supaya ciptaannya itu diam, maka yang gagal
menjalankan keinginannya adalah pencipta yang lemah. Padahal,
tuhan pencipta yang wajib ada dan diibadahi adalah yang kuat. Kalau
keduanya bersepakat untuk melakukan sesuatu atas ciptaannya,
maka itu bukan tuhan yang sebenarnya. Sebab, keduanya sama
lemah.
***
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Beberapa Petunjuk untuk Nabi Saw (QS Al-Mu'minûn [23]: 9398)

           
           
            
         
(93) Katakanlah (Muhammad), "Ya Tuhanku, seandainya Engkau hendak
memperlihatkan kepadaku apa (azab) yang diancamkan kepada mereka;
(94) Ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku dalam golongan
orang-orang zalim;" (95) Dan sungguh, Kami kuasa untuk memperlihatkan
kepadamu (Muhammad) apa yang Kami ancamkan kepada mereka; (96)
Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan (cara) yang lebih baik, Kami
lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan (kepada Allah); (97) Dan
katakanlah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikanbisikan setan; (98) Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku,
agar mereka tidak mendekati aku." (QS Al-Mu'minûn [23]: 93-98)
Latar dan Konteks
Pada ayat sebelumnya, Allah membantah mempunyai putra dan
sekutu. Dia juga mencela keburukan akidah kaum musyrikin, yang
menolak Hari Kebangkitan dan Hari Pembalasan. Pada ayat di atas, Allah
memerintah kepada Rasulullah Saw untuk berdoa, dan berharap terhindar
dari azab yang diturunkan kepada kaum musyrikin. Ditambahkan pula, agar
Nabi Saw menolak kejahatan mereka dengan kebaikan. Sebab, kebaikan
itu terkadang membawa manfaat. Akhirnya, Allah memerintahkan beliau
berlindung dari godaan setan dalam berbagai aktivitasnya.
Penjelasan Ayat
Allah Swt memerintahkan nabi-Nya membaca doa tatkala mendapat
musibah/penderitaan.
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(93) Katakanlah (Muhammad), “Ya Tuhanku, seandainya Engkau hendak
memperlihatkan kepadaku apa (azab) yang diancamkan kepada mereka,
(94) Ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku dalam golongan
orang-orang zalim.” (QS Al-Mu'minûn [2]: 93-94)
Maksudnya, Allah meminta nabi berdoa, “Jika Engkau hendak
memperlihatkan azab di dunia atau akhirat kepada orang-orang kaﬁr,
jangan jadikan aku berada di tengah-tengah mereka. Juga selamatkan
aku dari kejahatan mereka. Dan jangan Engkau azab aku dengan azab
yang diturunkan kepada mereka.” Sebab, azab seringkali menimpa kepada
kaum yang bukan sasarannya.
Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orangorang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat
keras siksa-Nya. (QS Al-Anfâl [8]: 25)
Ahmad dan Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang disahihkannya.
Rasulullah Saw telah bersabda, “Jika Engkau hendak menjatuhkan ujian/
ﬁtnah kepada suatu kaum, maka wafatkanlah dalam keadaan tidak ditimpa
ﬁtnah itu” (Al-Maraghi, XVIII, t.t.: 53).
Dari Al-Hasan, ia berkata, ”Allah Swt mengabarkan kepada nabi-Nya
bahwa ada siksaan yang akan ditimpakan kepada umatnya. Namun, Dia
tidak memberitahukan kapan waktunya secara tepat. Dengan demikian,
Dia meminta dan memerintahkan nabi-Nya berdoa dengan doa seperti ini.
Petunjuk untuk berdoa ini guna menggambarkan besarnya pahala
doa, agar terus menerus menyebut nama-Nya, dan untuk pelajaran bagi
kita.

       
Dan sungguh, Kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu (Muhammad)
apa yang Kami ancamkan kepada mereka. (QS Al-Mu'minûn [23]: 95)
Maksud ayat di atas, seandainya Allah menghendaki, Dia sanggup
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memperlihatkan kepada nabi-Nya, sebagian siksaan yang akan ditimpakan.
Namun, Dia ingin menangguhkannya dalam batas waktu tertentu.
Alasannya, boleh jadi sebagian mereka atau anak cucu mereka ada yang
mau beriman.
Ditambahkan oleh Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 53), hukuman tidak
ditimpakan secara langsung kepada orang-orang kaﬁr. Di samping
sebagian mereka atau anak cucu mereka ada yang mau beriman, Allah
tidak ingin membumi-hanguskan mereka hingga ke akar-akarnya. Ia tidak
ingin menghapus jejak mereka semuanya.
Allah memberi petunjuk kepada rasul-Nya jika menghadapi
gangguan mereka.

          
Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan (cara) yang lebih baik, Kami lebih
mengetahui apa yang mereka sifatkan (kepada Allah). (QS Al-Mu'minûn
[23]: 96)
Artinya, Tolaklah gangguan mereka kepadamu dengan sifat/sikap
yang terbaik, dengan ampunan dan berlapang dada atas kejahilan mereka.
Dan bersabar menghadapi gangguan mereka serta pendustaan
mereka atas ajaran yang kamu sampaikan dari Tuhanmu.
Kami (Allah) Maha Mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada
Kami. Juga Kami mengetahui apa yang mereka gambarkan tentang Kami
berupa dusta dan ucapan yang mereka buat sendiri.
Mereka mengatakan bahwa kamu jahat dan melampaui batas
kebenaran. Maka itu, jangan kamu bersedih dengan ucapan mereka dan
bersabarlah (Al-Maraghi, XVIII, t.t.: 53-54).
Ayat lain yang senada dengan ayat di atas adalah ﬁrman Allah Swt
di dalam QS Fushshilat (41): 34-35, yang artinya,
(34) Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan
itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan
antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. (35) Dan (sifat-sifat
yang baik itu) tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang
yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang
mempunyai keberuntungan yang besar.
Anas ra meriwayatkan, ia berkomentar tentang ayat ini. Seorang
laki-laki mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang saudaranya. Maka,
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sang saudara itu mengatakan kepada orang (yang memﬁtnahnya), “Jika
kamu berdusta, maka aku memohon semoga Allah memaafkan kamu.
Akan tetapi, jika kamu benar, maka aku berdoa semoga Allah memaafkan
aku.” (Al-Maraghi, XVIII, t.t.: 54)
Setelah mendidik nabi-Nya agar menolak kejahatan mereka dengan
kebaikan, maka mengajari beliau memiliki sikap kokoh dan tidak goyah
karena gangguan mereka:

           
 
(97) Dan katakanlah, “Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari
bisikan-bisikan setan, (98) Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya
Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.” (QS Al-Mu'minûn [23]: 9798)
Allah berﬁrman (mengajarkan doa) kepada nabi-Nya agar
memanjatkan doa, “Ya Rabb-ku, aku berlindung kepada-Mu dari bisikanbisikan setan. Aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan yang selalu
menipu dengan kejahatan, kemaksiatan, dan melanggar larangan-Nya.
Aku berlindung kepada-Mu dari kehadiran mereka dalam segala urusan
kita.”
Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan kita untuk menyebut
nama Allah di awal urusan/perbuatan untuk mengusir setan di saat makan,
berhubungan suami istri, dan ketika menyembelih hewan, serta aktivitas
lainnya.
Jika mereka mendatangi manusia, godaan/bisikan itu terjadi. Jika
mereka belum hadir di hati seseorang, maka tidak ada gangguan dan
bisikan setan.
Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 54) menambahkan, Jika seorang hamba
menyendiri dengan Tuhannya dan memohon-Nya memberi perlindungan
dirinya dari gangguan setan, maka hatinya akan tetap terjaga dan
mengingat Allah dalam berbagai keadaan, menyeru-Nya agar dapat
berpegang teguh kepada ketaatan, dan menjauhi larangan-Nya.
Rasulullah Saw selalu meminta perlindungan kepada Allah dari
kehadiran setan dan segala perbuatannya, terutama di saat salat, membaca
Al-Quran, dan datangnya ajal.
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Ahmad, Abu Daud, dan Al-Tirmidzi dengan derajat hasan, dan
Imam Baihaqi dari ‘Amr Ibnu Syuaib, dari ayahnya, dan dari kakeknya,
meriwayatkan,

ﷲ َﻠَ ْﯿ ِﻪ َو َﺳ َﲅ
ُ  ن َر ُﺳﻮ َل ا ِ َﺻﲆ، َﻋ ْﻦ َ ِّﺪ ِﻩ، َﻋ ْﻦ ﺑِﯿ ِﻪ،َﻋ ْﻦ َ ْﲻ ِﺮو ْ ِﻦ ُﺷ َﻌ ْﯿ ٍﺐ
ٍ َﰷ َن ﯾُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤﻬ ُْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻔ َﺰ ِع َ ِﳇ َﻤ
ِ  “ ﻋُﻮ ُذ ِ َ ِﳫ َﻤ:ﺎت
ﴍ
ِ ّ َ  ِﻣ ْﻦ ﻏَﻀَ ِﺒ ِﻪ َو،ﺎت ا ِ اﻟﺘﺎﻣ ِﺔ
ون ” َو َﰷ َن َﻋ ْﺒﺪُ ا ِ ْ ُﻦ ُ َﲻ َﺮ ﯾُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤﻬُﻦ
ِ ﴬ
ُ ُ  َو ِﻣ ْﻦ َ َﳘ َﺰ ِات اﻟﺸ َﯿﺎ ِﻃﲔِ َو ْن َ ْﳛ،ِﻋ َﺒﺎ ِد ِﻩ
( / )  َو َﻣ ْﻦ ﻟ َ ْﻢ ﯾ َ ْﻌ ِﻘ ْﻞ َﻛ َﺘ َﺒ ُﻪ ﻓَ ْﻠَﻘَ ُﻪ َﻠَ ْﯿ ِﻪ( ) ﺳﲍ ٔﰊ داود،َﻣ ْﻦ َﻋﻘَ َﻞ ِﻣ ْﻦ ﺑ َ ِ ِﻪ
Amr Ibnu Syuaib dari ayahnya dan dari kakeknya, meriwayatkan.
Rasulullah Saw mengajarkan doa sebelum tidur kepada sahabatnya, Aku
berlindung (kepada Allah) dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna,
dari kemurkaan-Nya dan kejahatan hamba-hamba-Nya, dan dari gangguan
setan dan dari kehadiran mereka kepadaku.
Abdullah Ibnu Umar mengajarkan untaian doa ini kepada anakanaknya yang sudah mengerti (berakal). Bagi anaknya yang belum mengerti/
berakal sempurna, ia menuliskan doa tersebut dan menggantungkannya
pada leher anak itu. (HR Abu Daud dalam kitab Sunan-nya)
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan uraian tafsir di atas, dapat diungkap hikmah dan pesan
sebagai berikut:
Ini adalah beberapa doa tersisa yang diperintahkan Allah kepada
nabi-Nya untuk dimohonkan dan diajarkan kepada umatnya, yaitu:
(1) Doa mohon keselamatan dari azab yang akan ditimpakan kepada
orang-orang kaﬁr. Artinya, “Ya Rabb, jika Engkau ingin menunjukkan
sebagian azab yang dijanjikan kepada orang-orang kaﬁr, maka
jangan jadikan aku berada di tengah-tengah mereka saat azab itu
diturunkan. Akan tetapi, keluarkanlah aku dari mereka.”
(2)

Doa mohon perlindungan dari gangguan setan. Artinya, “Ya Rabb,
aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan yang membuat kita
sibuk, sehingga melupakan Allah (zikru l-llâh) dan dalam keadaan
marah.”
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Di antara dua doa itu, terdapat bimbingan Allah bagaimana menyeru
orang-orang kepada agama Allah; menolak keburukan orang lain
dengan kebaikan, yaitu dengan sikap lapang dada dan akhlak yang
baik. Dengan cara demikian, diharapkan terjadi perubahan dari
permusuhan menjadi persahabatan, dan dari kemarahan menjadi
kasih sayang.
***

Angan-Angan Orang Kaﬁr (QS Al-Mu'minûn [23]: 99-100)

 

        

              
  
(99) (Demikianlah keadaan orang-orang ka r itu), hingga apabila datang
kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku,
kembalikanlah aku (ke dunia); (100) agar aku dapat berbuat kebajikan
yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak! Sungguh itu adalah dalih
yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada
hari mereka dibangkitkan. (QS Al-Mu'minûn [23]: 99-100)
Latar dan Konteks
Pada ayat lalu, Allah telah membongkar rahasia orang-orang musyrik
dan mengungkap ucapan kemusyrikan dan pendustaan mereka. Pada ayat
ini, Allah menyebutkan keadaan orang-orang kaﬁr ketika datang kematian.
Mereka berangan-angan dapat kembali lagi ke alam dunia untuk beramal
saleh, akan tetapi ucapan dan doa mereka tidak digubris Allah. (Al-Zuhaili,
XVIII, t.t.: 99)
Menurut Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 55), orang kaﬁr itu terus menerus
melakukan kejahatan. Mereka tidak peduli dengan dosa yang mereka
lakukan, sehingga tatkala kematian datang, melihat dengan mata kepala
sendiri azab yang akan mereka terima, barulah mereka menyesali masa
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lalunya, dan kecewa pada diri sendiri atas kelalaiannya.
Penjelasan Ayat
Inilah keadaan orang-orang kaﬁr dan maksiat kepada Allah
menjelang kematiannya. Firman Allah ayat 99 dan 100 menerangkan,

           
....  
(99) (Demikianlah keadaan orang-orang ka r itu), hingga apabila datang
kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku,
kembalikanlah aku (ke dunia); (100) agar aku dapat berbuat kebajikan
yang telah aku tinggalkan.... (QS Al-Mu'minûn [23]: 99-100)
Ketika orang kaﬁr dan orang yang mengabaikan hak-hak Allah
mendapati dirinya tengah berada dalam keadaan menjelang kematiannya,
mereka melihat azab yang akan diterimanya. Saat itu, mereka meminta
dikembalikan ke dunia. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan
dan kesalahan yang dibuatnya selama hidupnya.
Orang itu memohon kepada Allah, ”Ya Rabbi, kembalikan aku
ke dunia agar aku dapat membayar kelalaianku selama hidup ini. Aku
akan beramal saleh yang Engkau ridai, berupa ketaatan, kebajikan, dan
memenuhi hak-hak orang lain.”
Kata la’allî (artinya: agar aku) di sini bukan menggambarkan
keraguan antara bisa atau tidak bisa mengerjakan. Ia adalah ungkapan
kepastian dan keseriusan bahwa dirinya sanggup membayar/menebus
kesalahannya selama ini.
Ungkapan senada dengan pernyataan mereka terungkap dalam
beberapa ayat di bawah ini.
Pertama, QS Ibrâhîm (14): 44,
Dan berikanlah peringatan (Muhammad) kepada manusia pada hari
(ketika) azab datang kepada mereka, maka orang yang zalim berkata,
“Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan (kembali ke dunia) walaupun
sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti
rasul-rasul.” (Kepada mereka dikatakan), “Bukankah dahulu (di dunia)
kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa
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Kedua, QS Al-A’râf (7): 53,
Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran (Al-Quran)
itu. Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu
mengabaikannya berkata, ”Sungguh, rasul-rasul Tuhan kami telah datang
membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan
memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan (ke
dunia) sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah
kami lakukan dahulu?” Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri
dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.
Ketiga, QS Al-Sajdah (32): 12,
Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang
berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka
berkata), “Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka
kembalikanlah kami (ke dunia), niscaya kami akan mengerjakan kebajikan.
Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin.”
Keempat, QS Al-An’âm (6): 27,
Dan seandainya engkau (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan
ke neraka, mereka berkata, ”Seandainya kami dikembalikan (ke dunia)
tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi
orang-orang yang beriman.”
Kelima, QS Fâthir (35): 37,
Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah
kami (dari neraka), niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, yang
berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu.” (Dikatakan kepada
mereka), “Bukankah Kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat
berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu
seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami), dan bagi
orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun.”
Berdasarkan ayat-ayat di atas, harapan ingin dikembalikan ke dunia
pada saat melihat azab Allah, menjelang kematian, merupakan perbuatan
sia-sia dan sangat terlambat. Demikian juga, permohonan dikembalikan
ke dunia itu terulang di saat dikumpulkan di alam mahsyar, saat dihisâb,
dihadapkan ke depan neraka, dan saat masuk neraka.
Ternyata, permintaan untuk dikembalikan ke dunia ini bukan khusus

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Mu'minûn (23) : 99-100

121

orang kaﬁr saja. Itu juga diungkapkan oleh orang-orang Mukmin yang
merasa kurang taat dan kurang memenuhi hak-hak Allah, sebagaimana
ﬁrman Allah.
Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu
sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia
berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda
(kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan
termasuk orang-orang yang saleh.” (QS Al-Munâﬁqûn [63]: 10)

              
    
Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan."Sekali-kali
tidak! Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan
mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. (QS AlMu'minûn [23]: 100)
Artinya, permohonan mereka dijawab oleh Allah Swt. “Tidak.
Ucapan itu hanya alasan belaka. Kami tidak akan mengabulkan permintaan
mereka.”
Ucapan itu pasti diucapkan setiap orang zalim menjelang
kematiannya. Tidak ada manfaatnya mengembalikan mereka. Sebab,
jika mereka dikembalikan lagi ke dunia, maka mereka pasti tidak akan
mengerjakan amal saleh.
Allah Swt malah membantah ucapan mereka itu, dalam (QS AlAn’âm [6]: 28),
Tetapi (sebenarnya) bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka
sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu
mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya.
Mereka itu sungguh pendusta.
Kemudian di antara orang-orang yang zalim itu pada saat menjelang
kematian telah ada benteng penghalang untuk dapat kembali ke dunia.
Inilah yang menghalangi mereka untuk dapat kembali ke dunia.
Kata barzakh adalah dinding yang menjadi penghalang antara
kehidupan dunia dan akhirat. Siapa pun yang meninggal dunia pasti akan
masuk ke dalamnya (alam kubur). Ini menjadi suatu ancaman adanya
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azab di barzakh dan sekaligus membuat putus asa orang-orang zalim
untuk dapat dikembalikan ke dunia selama-lamanya, hingga hari kiamat itu
tiba. Sebab, jika mereka tidak kembali untuk bertobat saat masih tersisa
umur atau masih hidup, maka setelah itu tidak ada lagi kesempatan untuk
bertobat. Semuanya hanya akan kembali ke akhirat dan mendapatkan
azab akhirat, sebagaimana ﬁrman-Nya di bawah ini:
Di hadapan mereka neraka Jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka
sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula (bermanfaat)
apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung (mereka) selain
Allah. Dan mereka akan mendapat azab yang besar. (QS Al-Jâtsiyah [45]:
10)
Dan ﬁrman-Nya.
... dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi
dia tidak juga mati; dan di hadapannya (masih ada) azab yang berat. (QS
Ibrâhîm [14]: 17)
Di dalam bahasa lain, Sayyid Quthub (XVIII, t.t.:194) menafsirkan
bahwa orang-orang yang zalim pada saat itu bukanlah ahli dunia dan bukan
pula ahli akhirat. Tetapi, mereka dalam alam barzakh di antara keduanya
(dunia dan akhirat), hingga datangnya hari kiamat kelak.
Ringkasnya, demikian kata Al-Zuhaili (XVIII, t.t.: 101), yang
dimaksud dengan ﬁrman Allah, ilâ yaumi yub’atsûn, adalah azab itu akan
berlanjut diberikan kepada mereka hingga hari dibangkitkan dari alam
kubur. Ini sesuai dengan bunyi hadis berikut, falâ yazâlu mu’azzaban fîhâ
(mereka akan tetap diazab di dalam perut bumi di saat mereka berada di
alam kubur).
Siti Aisyah ra berkata, ”Celakalah orang-orang durhaka/maksiat di
alam kubur. Di kuburan mereka, ular-ular hitam akan masuk menyerang
mereka: ada yang masuk lewat kepalanya dan ada yang masuk melalui
kakinya. Keduanya menggerogoti jasadnya, sehingga kedua ular itu
bertemu di tengah-tengahnya.”
Itulah azab di dalam barzakh yang dijanjikan Allah untuk orangorang kaﬁr.
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Hikmah dan Pesan
Berdasarkan tafsiran ayat di atas, kita dapat mengambil hikmah dan
pesan sebagai berikut:
(1) Orang kaﬁr dan orang beriman yang merasa kurang beramal saleh
berangan-angan ingin dikembalikan lagi ke dunia. Tujuannya adalah
untuk dapat mengejar ketertinggalannya, baik dalam soal iman
maupun amal saleh. Permintaan dikembalikan ke dunia ini muncul
setelah benar-benar yakin akan datangnya azab Allah.
(2)

Tidak akan kembali lagi ke dunia setelah manusia dibangkitkan
atau sedang menjelang kematian (sakaratul maut), melainkan akan
berlanjut menuju ke akhirat.

(3)

Orang-orang kaﬁr dan para pendurhaka akan terus-menerus berada
di dalam azab kubur atau barzakh sampai hari kiamat nanti.
***
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Timbangan Hisâb (QS Al-Mu'minûn [23]: 101-111)

           
        
         
           
          
           
           
         
          
  
(101) Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga
di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka
saling bertanya; (102) Barang siapa berat timbangan (kebaikan)nya,
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung; (103) Dan barang siapa
ringan timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang
merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam; (104)
Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan
muram dengan bibir yang cacat; (105) Bukankah ayat-ayat-Ku telah
dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya?; (106) Mereka
berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan
kami adalah orang-orang yang sesat; (107) Ya Tuhan kami, keluarkanlah
kami darinya (kembalikanlah kami ke dunia), jika kami masih juga kembali
(kepada keka ran), sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim;"
(108) Dia (Allah) ber rman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan
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janganlah kamu berbicara dengan Aku;" (109) Sungguh ada segolongan
dari hamba-hamba-Ku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka
ampunilah kami dan berilah kami rahmat, Engkau adalah pemberi rahmat
yang terbaik;" (110) Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga
kamu lupa mengingat Aku, dan kamu (selalu) menertawakan mereka;
(111) Sungguh pada hari ini Aku memberi balasan kepada mereka, karena
kesabaran mereka; sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh
kemenangan. (QS Al-Mu'minûn [23]: 101-111)
Latar dan Konteks
Setelah Allah menjelaskan bahwa di hadapan orang-orang kaﬁr itu
ada barzakh atau dinding yang menghalangi mereka, hingga datangnya
hari kiamat, Dia lalu menjelaskan seluk beluk kehidupan setelah hari
kiamat.
Pada hari kiamat itu tiada tolong menolong atau bantuan dengan/
dari saudara senasab. Kebajikan-kebajikan yang dilakukan itulah yang
menjadi dasar keselamatan di akhirat. Sementara itu, kejahatan-kejahatan
lah yang menjadi sebab seseorang masuk ke neraka.
Penjelasan Ayat
Redaksi ayat di bawah ini mulai mengarahkan bahasan kepada hari
yang dahsyat itu(kiamat), menggambarkan dan memaparkannya di depan
semua mata yang memandang:

          
Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di
antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling
bertanya. (QS Al-Mu'minûn [23]: 101)
Terompet sangkakala dibunyikan untuk kedua kalinya. Manusia
bangkit berdiri dari tempat/alam kuburnya. Saat itu pertalian nasab tidak
berguna lagi, meskipun ada rasa kasih sayang di antara mereka.
Sebabnya, kedahsyatan hari itu dan kebingungan mereka
menghadapi situasi tersebut. Setiap individu sibuk mengurus urusannya
masing-masing. Akibatnya, mereka tidak saling bertanya satu dengan
saudara lainnya, karena kesibukan dan kegalauannya masing-masing (AlZuhaili, XVIII, t.t.).
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Ini sesuai dengan ﬁrman Allah dalam (QS 'Abasa (80): 34-37), yang
artinya,
(34) Pada hari itu manusia lari dari saudaranya; (35) Dan dari ibu dan
bapaknya; (36) Dan dari istri dan anak-anaknya; (37) Setiap orang dari
mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
Ditambahkan oleh Sayyid Quthub (XVIII, t.t.: 48), ikatan-ikatan itu
telah terputus, nilai-nilai yang selama ini diketahui oleh mereka di dunia
ini telah runtuh dan berantakan: “Tidak ada hubungan nasab di antara
mereka.” Kengerian hari itu membuat mereka terdiam, tenang, dan tidak
saling bicara, serta tidak saling bertanya.
Dilukiskan pula suasana itu oleh Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 58) dengan
mengutip ayat lain yang senada dengan itu,
(10) Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya; (11)
sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin
sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab dengan anak-anaknya.
(QS Al-Ma’ârij [70]: 10-11)
Adapun percakapan di antara saudara itu, sebagaimana termaktub
dalam QS Al-Shâffât (37): 27, “Sebagian dan mereka menghadap kepada
sebagian yang lain berbantah-bantahan.” Artinya, saling bicara di antara
mereka apabila telah terjadi penetapan sebagai ahli surga atau ahli neraka
(Al-Maraghi, XVIII, t.t: 58).
Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari Al-Miswar Ibnu Makhramah ra Rasulullah Saw bersabda, ”Fatimah itu
adalah belahan jiwaku. Aku akan marah jika ada sesuatu yang membuatnya
marah. Aku akan bergembira jika ada sesuatu yang membuatnya gembira.
Sesungguhnya pertalian nasab itu akan terputus pada hari kiamat
nanti kecuali nasabku, (sebab pernikahan denganku), dan menantuku
(pernikahan dengan anakku).”
Asal hadis ini bersumber dalam dua kitab sahih (Al-Bukhari dan
Muslim?) dari Al-Miswar Ibnu Makhramah bahwa Rasulullah Saw bersabda,
“Fatimah adalah belahan jiwaku. Aku tidak suka atau benci terhadap
sesuatu yang membuat dia tidak suka. Aku akan bersedih hati jika ada
yang membuat dirinya sedih/menderita.”
Imam Ahmad meriwayatkan berita dari Abu Said Al-Khudri. Aku
mendengar Rasulullah Saw bersabda di atas mimbar, ”Bagaimana keadaan
orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya kasih sayang (rahim)
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Rasulullah itu tidak akan bermanfaat bagi kaumnya? Tidak benar itu! Demi
Allah, sesungguhnya kasih sayangku akan tersambung dari dunia hingga
akhirat. Sesunguhnya aku, wahai manusia, adalah pendahulu (yang
datang lebih dahulu) bagi kalian jika kalian nanti datang/tiba.”
Imam Al-Thabrani, Al-Bazzar, dan Al-Baihaqi, bersama lainnya
meriwayatkan dari Umar Ibnu Al-Khattab ra, Ketika dia menikahi Ummu
Kultsum, putri Ali Ibnu Abu Thalib ra, “Demi Allah! Aku mendengar
Rasulullah Saw bersabda, ‘Setiap sebab (akibat pernikahan) dan nasab
(keturunan dari kelahiran) akan terputus pada hari kiamat nanti, kecuali
sebab dan nasabku saja (yang tidak terputus)’.”
Allah Swt lalu menjelaskan keadaan orang-orang bahagia dan
orang-orang yang celaka,

      
Barang siapa berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orangorang yang beruntung. (QS Al-Mu'minûn [23]: 102)
Maksudnya, apabila timbangan kebaikan-kebaikannya lebih berat
dibanding kejahatannya, meskipun selisihnya hanya satu poin kebaikan
darinya, maka mereka akan mendapat kebahagiaan. Mereka akan selamat
dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian komentar AlZuhaili (XVIII, t.t.: 106).
Sementara Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 58) berpendapat, jika timbangan
akhlak dan amalnya lebih berat daripada kejahatannya, maka mereka
itulah orang-orang yang beruntung dengan apa yang diperolehnya dan
yang mereka inginkan.

....       
Dan barang siapa ringan timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah
orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.... (QS Al-Mu'minûn [23]: 103)
Maknanya, barang siapa yang kejahatannya lebih berat daripada
kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugi dan kembali
dengan tangan kosong. Sebab, mereka telah mengotori jiwa mereka
dengan membiarkan dirinya bergelimang dengan keinginan syahwat
dan melakukan dosa-dosa (Al-Maraghi, XVIII, t.t.: 58). Mereka jauh dari
derajat orang-orang yang beriman.
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Menurut Al-Zuhaili (XVIII, t.t.: 106), ini sifat pertama dari orangorang kaﬁr, yaitu merugi (lihat QS Al-Mu'minûn (23): 103) kemudian diikuti
dengan tiga sifat berikut di bawah ini, sehingga berjumlah empat sifat:
Pertama,

    ...
...Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. (QS Al-Mu'minûn [23]: 103)
Artinya, mereka berada di dalam Neraka Jahannam dengan kekal,
tinggal selama-lamanya. Inilah dalil kekekalan orang kaﬁr di dalam neraka.
Kedua,

....   
Wajah mereka dibakar api neraka.... (QS Al-Mu'minûn [23]: 104)
Artinya, api neraka membakar wajah mereka, melahap daging dan
kulit mereka. Firman Allah pada (QS Ibrâhîm (14): 50),
...dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.
Dan di dalam QS Al-Anbiyâ` (21): 39
Seandainya orang ka r itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu
mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka...”
Wajah secara khusus disebutkan di sini, lantaran wajah merupakan
anggota tubuh yang paling berharga dan mulia.
Ketiga,

    ...
... Dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat.
(QS Al-Mu'minûn [23]: 104)
Maksudnya, wajah mereka kusam dan masam, karena kini mereka
menjadi cacat.
Ringkasnya, kata Sayyid Quthub (XVIII, t.t.: 49), proses penimbangan
amal dengan mîzân (timbangan) di sini, diungkap dan digambarkan dengan
cara/gaya ungkapan Al-Quran. Penjelasannya tentang hal-hal bersifat
makna/abstrak divisualkan dengan gambaran yang konkret dan seakan-
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akan hidup dan bergerak.
Contoh, bekas pembakaran api terhadap wajah dilukiskan dengan
kecacatannya, sehingga memperburuk dan membuat wajah jadi seram.
Ini merupakan hukuman yang menyedihkan dan sekaligus menyakitkan.
Selanjutnya Allah menyebutkan ucapan kasar dan celaan yang
disampaikan kepada ahli neraka, sebagai bentuk peringatan keras.
Akibatnya, mereka menyadari, memang wajar mendapat hukuman
seperti itu, dengan ﬁrman-Nya.

        
Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu
mendustakannya?. (QS Al-Mu'minûn [23]: 105)
Ayat ini ditafsirkan Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 58-59). Allah mengingatkan
ahli neraka bahwa Dia telah mengutus para rasul-Nya, lalu diturunkan
kitab-kitab suci-Nya kepada mereka, dan dihilangkan pula hal-hal yang
subhat atau samar-samar.
Maka, tiada tersisa lagi alasan untuk mengelak, sebagaimana
ﬁrman-Nya,
Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi
peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah
setelah rasul-rasul itu diutus.... (QS Al-Nisâ` [4]: 165)
Juga,
...Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.
(QS Al-Isrâ` [17]: 15)
Namun, manusia mendustakan ayat-ayat-Nya, berpaling darinya,
dan menyakiti hati orang yang membacakannya.
Dengan redaksi lain, Al-Zuhaili (XVIII, t.t.: 107) menafsirkan ayat
di atas. ”Bukankah ayat-ayat Al-Quran-Ku telah dibacakan kepada kalian
untuk mengingatkan, memberi nasihat dan menghilangkan kesamaran,
lalu kalian mendustakan dan berpaling daripadanya?”
Ini sesuai dengan ﬁrman Allah Swt sebagai berikut,
(8)...Setiap kali ada sekumpulan (orang-orang ka r) dilemparkan ke
dalamnya, penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka, “Apakah
belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu
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(di dunia);?” (9) Mereka menjawab, “Benar, sungguh, seorang pemberi
peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakan(nya) dan
kami katakan, “Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya
di dalam kesesatan yang besar.” (QS Al-Al-Mulk [67]: 8-9)
Di dalam ayat lain disebutkan, yang artinya,
Orang-orang yang ka r digiring ke neraka Jahannam secara berombongan.
Sehingga apabila mereka sampai kepadanya (neraka) pintu-pintunya
dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah
belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang
membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan mengingatkan kepadamu akan
pertemuan (dengan) harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada", tetapi
ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang ka r. (QS Al-Zumar
[39]: 71)
Selanjutnya Allah Swt menyebutkan jawaban mereka tentang
pertanyaan tersebut,

        
Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami,
dan kami adalah orang-orang yang sesat”. (QS Al-Mu'minûn [23]: 106)
“Ya Rabb, kami dikuasai oleh dorongan nafsu syahwat dan kelezatan
duniawi, sehingga berakibat pada keadaan buruk seperti ini. Kami juga
salah, menyimpang dari jalan kebenaran dan petunjuk-Mu,” demikian
tafsiran Al-Zuhaili (XVIII, t.t.: 107).
Dia menambahkan pula penjelasannya dengan ayat yang senada,
...Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan (bagi kami)
untuk keluar (dari neraka)?. (QS Ghâﬁr [40]: 11)
Ringkasnya, kata Al-Maraghi (XVIII, t.t: 59), mereka mengenal
kebenaran, akan tetapi tradisi dan rasa takut kepada manusia (sekurangkurangnya: ewuh pakewuh (bahasa Jawa) atau merasa sungkan dengan
pandangan orang lain) telah menguasai diri mereka. Akibatnya, mereka
tidak kuasa untuk menghindarinya.
Mereka diumpamakan (seperti) orang yang biasa minum khamar/
arak atau perokok, dan orang-orang yang senang dengan kegagahan, serta
yang tertipu dengan sifat/sikap borosnya. Mereka sebenarnya mengetahui
bahaya minum khamr dan rokok, namun tidak menemukan jalan keluar
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untuk meninggalkan bahaya tersebut.
Setelah itu, Allah menceritakan permohonan mereka kepada Rabb
agar mereka keluar dari neraka.

       
Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya (kembalikanlah kami ke dunia),
jika kami masih juga kembali (kepada keka ran), sungguh, kami adalah
orang-orang yang zalim. (QS Al-Mu'minûn [23]: 107)
Maksudnya, ahli neraka itu bermohon kepada Allah, ”Ya Rabbana,
keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka,
jika kami kembali lagi seperti perbuatan kami sebelumnya, maka kami
termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri dan berhak mendapat
hukuman.”
Kemudian Allah menjawab permohonan mereka dengan ﬁrman-Nya
berikut ini,

     
Dia (Allah) ber rman, “Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah
kamu berbicara dengan Aku.” (QS Al-Mu'minûn [23]: 108)
Artinya, Allah berﬁrman, untuk menjawab permohonan mereka
ketika meminta dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dunia,
“Tinggal dan menetaplah kalian di dalam neraka dalam keadaan hina dina.
Diamlah kalian dan jangan mengajukan permintaan seperti itu lagi. Sebab,
tidak ada jawaban lagi dari-Ku bagi kalian. Tidak pula dapat dikembalikan
ke dunia.”
Allah Swt, lebih lanjut, menyebut alasan menghukum ahli neraka
dengan azab yang mereka terima,

           
  
Sungguh ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa, “Ya Tuhan kami,
kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat,
Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik.” (QS Al-Mu'minûn [23]: 109)
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Maknanya, dahulu ada sekelompok hamba-Ku yang beriman
bermohon, ”Ya Rabbana, kami beriman kepada-Mu dan kepada rasulrasul-Mu, juga beriman kepada ajaran yang dibawa oleh mereka dari-Mu.
Tutup dan hapuslah dosa-dosa kami. Sayangilah kami atas kelemahankelemahan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Pemberi Rahmat yang
paling baik.”
Akan tetapi kemudian, apa yang kalian lakukan kepada mereka? Ini
dijelaskan pada ayat berikutnya,

        
Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat
Aku, dan kamu (selalu) menertawakan mereka. (QS Al-Mu'minûn [23]:
110)
Artinya, melihat orang-orang yang beriman berdoa kepada-Ku,
maka kalian (orang kaﬁr saat di dunia) menjadikan doa dan ketundukkan
mereka kepada-Ku saat itu sebagai olok-olok. Akibatnya, kemarahan
mereka membawa kalian lupa mengingat Aku, tak lagi memperhatikan,
dan takut atas azab Aku. Sementara itu, kalian tertawa-tawa dalam rangka
mengejek dan meremehkan perbuatan dan ibadah mereka yang beriman.
Ini senada dengan ﬁrman Allah dalam (QS Al-Muthahfﬁfîn (83): 2930) berikut ini,
(29) Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang
dahulu menertawakan orang-orang yang beriman; (30) Dan apabila
mereka (orang-orang yang beriman) melintas di hadapan mereka, mereka
saling mengedip-ngedipkan matanya.
Mereka melakukan perbuatan itu guna mengejek orang-orang yang
beriman.
Pada puncaknya, Allah Swt mengabarkan balasan yang diberikan
kepada hamba-hamba-Nya yang saleh, dengan ﬁrman-Nya sebagai berikut,

         
Sungguh pada hari ini Aku memberi balasan kepada mereka, karena
kesabaran mereka; sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh
kemenangan. (QS Al-Mu'minûn [23]: 111)
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Ayat ini ditafsirkan, Aku (Allah) akan membalas mereka pada hari
kiamat, lantaran kesabaran mereka atas gangguan dan olok-olok kalian, hai
orang kaﬁr. Balasan mereka yang saleh adalah kebahagiaan, keselamatan,
serta nikmat abadi di surga. Mereka juga diselamatkan dari ancaman api
neraka.
Ini senada dengan ﬁrman Allah pada ayat lainnya,
(34) Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan
orang-orang ka r; (35) Mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas
pandangan; (36) Apakah orang-orang ka r itu diberi balasan (hukuman)
terhadap apa yang telah mereka perbuat? (QS Al-Muthafﬁﬁn [83]: 34-36)
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hikmah dan pesan yang
dapat diangkat, antara lain sebagai berikut:
(1) Apabila tiupan sangkakala yang kedua kali dibunyikan di hari kiamat,
maka setiap orang sangat sibuk dengan urusannya masing-masing.
Setiap orang tidak menoleh dan peduli kepada kaum kerabatnya
sendiri, meskipun itu kedua orangtua, anak-anaknya, dan istrinya.
Hubungan darah dan nasab tidak lagi bermanfaat, padahal hubungan
itu biasanya terikat dengan erat di antara mereka di dunia. Yang
tidak putus hanyalah hubungan nasab dan kekerabatan dengan
Nabi Saw.
(2)

Mîzân (timbangan) keselamatan dari api neraka dan perolehan surga
adalah beratnya timbangan amal baik dibanding amal buruknya.
Walaupun beratnya kebajikan itu hanya selisih satu poin saja di atas
kejahatanannya. Sebaliknya, sebab masuk neraka adalah jika terjadi
kebalikannya.

(3)

Ada empat sifat yang dinisbatkan kepada ahli neraka saat mendapat
azab: merugikan diri mereka sendiri; kekekalan mereka di neraka;
api neraka membakar jasad mereka, sehingga daging dan kulit
dilumatnya; tampaknya tanda-tanda dan bekas azab mereka pada
wajah mereka, berupa cacat di wajah.

(4)

Ahli neraka mengakui pantasnya azab itu diterima mereka,
lantaran alasan dan latar belakang yang menyebabkannya, yaitu
mereka dikuasai oleh godaan syahwatnya sendiri, sehingga
menjadi buruk akibatnya; kesesatan mereka dari kebenaran dan
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hidayah; menzalimi diri sendiri; pendustaan atas ayat-ayat Allah,
merendahkan dan mengolok-olok kepada orang-orang Mukmin;
serta mereka melupakan Allah (zikru l-llâh) dan tidak takut terhadap
hukumannya.

(5)

Orang-orang kaﬁr memohon-mohon kepada Allah agar dikembalikan
lagi ke dunia, padahal mereka berada di neraka. Ini sebagaimana
mereka memintanya saat menjelang kematian guna mengganti atau
menebus amal saleh yang mereka tinggalkan. Akan tetapi, tidak ada
lagi kesempatan untuk kembali lagi ke dunia setelah dibangkitkan
dan dihisâb.

(6)

Orang-orang Mukmin yang sabar menghadapi gangguan dan hinaan
mereka akan mendapat balasan yang adil, yakni surga di hari kiamat
dan selamat dari ancaman api neraka.

(7)

Orang-orang yang beriman hendaklah memperbanyak doa ini,
Rabbanâ âmanna fagh r lanâ wa irhamnâ wa anta khairu l-rrâhimîn.
(Ya Rabbana, kami beriman, maka ampunilah kami dan sayangilah
kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang).”
***
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Singkatnya Masa Tinggal di Dunia (QS Al-Mu'minûn [23]: 112118)

             
             
          
             
              
         
(112) Dia (Allah) ber rman, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di
bumi?;" (113) Mereka menjawab, "Kami tinggal (di bumi) sehari atau
setengah hari, maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung;"
(114) Dia (Allah) ber rman, "Kamu tinggal (di bumi) hanya sebentar
saja, jika kamu benar-benar mengetahui; (115) Maka apakah kamu
mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud)
dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?; (116) Maka
Mahatinggi Allah, Raja yang sebenarnya; tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) selain Dia, Tuhan (yang memiliki) 'Arsy yang mulia; (117) Dan
barang siapa menyembah tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada
suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada
Tuhannya. Sungguh orang-orang ka r itu tidak akan beruntung; (118) Dan
katakanlah (Muhammad), "Ya Tuhanku, berilah ampunan dan (berilah)
rahmat, Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik." (QS Al-Mu'minûn [23]:
112-118)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan keingkaran orang-orang kaﬁr terhadap adanya
hari berbangkit dan tidak adanya kesempatan untuk kembali lagi ke
dunia, Allah menerangkan bahwa mereka akan ditanya di neraka dengan
pertanyaan yang bercorak teguran, peringatan, celaan yang keras.
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Pertanyaan itu diajukan tentang lamanya mereka tinggal di dunia.
Ini bukan pertanyaan biasa atau basa-basi.
Selanjutnya Allah Swt menyebutkan bukti akan adanya kebangkitan
manusia, lalu memerintahkan rasul-Nya agar meminta ampun dan rahmat
kepada-Nya, sebagai bentuk pembelajaran dan contoh/teladan bagi umat,
agar tidak bernasib seperti orang-orang kaﬁr tersebut.
Penjelasan Ayat
Allah Swt mengingatkan dengan keras kepada orang-orang kaﬁr
yang telah menyia-nyiakan waktu dan umur mereka selama di dunia ini.
Mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada-Nya.
Sekiranya mereka bersabar menjalankan apa yang dilakukan oleh orangorang yang beriman, niscaya mereka akan beruntung.
Allah Swt berﬁrman tentang hal ini dalam ayat berikut

     
   
Dia (Allah) ber rman, “Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?”
(QS Al-Mu'minûn [23]: 112)
Allah Swt atau malaikat yang bertugas tentang soal ini bertanya,
”Berapa lama kalian tinggal dan hidup di muka bumi ini?” Maksud pertanyaan
ini, demikian kata Al-Zuhaili (XVIII, t.t.: 112), untuk menggambarkan
celaan dan hinaan terhadap mereka yang kaﬁr, juga peringatan bagi
mereka bahwa dugaan akan kekal dan panjang hidupnya itu, ternyata
hanya pendek dan sebentar.
Akibatnya, mereka menyesal atas buruknya keyakinan mereka di
dunia ini.

        
Mereka menjawab, “Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari,
maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.” (QS Al-Mu'minûn
[23]: 113)
Orang-orang kaﬁr itu lupa masa tinggal mereka di dunia ini, lantaran
dahsyat dan ngerinya azab saat itu. Akibatnya, mereka menduga masa
tinggal mereka di dunia ini hanya satu hari atau setengah hari saja.
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Atau dengan kata lain, itu menggambarkan pendeknya masa tinggal
mereka di dunia dibandingkan dengan dahsyatnya azab yang mereka
terima.
Maka dari itu, tanyakanlah (oleh kalian) kepada malaikat yang
menghitung dan menjaga serta mencatat amal-amal hamba-hamba-Nya,
termasuk umur mereka (Al-Zuhaili, XVIII. t.t.: 112).
Sayyid Quthub (XVIII, t.t.: 50) menambahkan penjelasan tentang
ayat di atas, bahwa ini merupakan jawaban keputusasaan, tertekan,
(meminta) belas kasihan, dan kehilangan harapan. Tanggapan atas
jawaban mereka (kaum kaﬁrin) adalah bahwa sesungguhnya mereka tidak
tinggal di bumi melainkan hanya sebentar saja bila dibandingkan dengan
kehidupan yang mereka hadapi seandainya mereka baik dan cakap dalam
menghitungnya.

          
Dia (Allah) ber rman, “Kamu tinggal (di bumi) hanya sebentar saja, jika
kamu benar-benar mengetahui.” (QS Al-Mu'minûn [23]: 114)
Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Zuhaili (XVIII, t.t.: 112-113), bahwa
malaikat berkata kepada orang-orang kaﬁr, “Kalian tidak tinggal di dunia
ini melainkan hanya sebentar saja. Jika kalian mengetahui hal ini, niscaya
kalian akan mengedepankan sesuatu yang abadi (akhirat) dibanding
sesuatu yang fana. Juga kalian akan mengerjakan perbuatan yang diridai
oleh Tuhan kalian. Jika kalian bersabar menjalankan ketaatan dan ibadah
kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman,
niscaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana mereka
mendapat keberuntungan.”
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Aifa’ Ibnu Abdul Kala’i
yang berkhutbah di hadapan orang-orang. Rasulullah Saw bersabda,
”Sesungguhnya Allah apabila telah memasukkan ahli surga ke dalam
surga, dan memasukkan ahli neraka ke neraka, maka Dia berseru, Hai ahli
surga, berapa tahun kamu tinggal di bumi?”
Ahli surga menjawab, “Kami tinggal di dunia sehari atau setengah
hari saja.”
Allah berﬁrman, “Alangkah baiknya apa yang kalian perdagangkan
di dalam satu hari atau setengah hari, yaitu rahmat, keridaan, dan surgaKu. Tinggal dan menetaplah di dalam surgaKu dengan kekal.”
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Kemudian Allah berﬁrman (kepada ahli neraka), “Wahai ahli neraka!,
berapa tahun kamu tinggal di bumi?”
Ahli neraka menjawab, “Kami tinggal di dunia sehari atau setengah
hari saja.”
Allah berﬁrman, “Alangkah buruknya apa yang kalian perdagangkan
di dalam satu hari atau setengah hari (di dunia), yaitu neraka-Ku dan
kemurkaan-Ku. Tinggal dan menetaplah di dalam neraka dalam keadaan
kekal di dalamnya.” (Al-Zuhaili, XVIII, t.t.: 113)
Kemudian redaksi ayat kembali kepada penghinaan dan
penghardikan atas pendustaan mereka terhadap kehidupan akhirat. Juga
disertai pencerahan tentang hikmah kebangkitan yang tersimpan sejak
penciptaan dimulai.
Allah berﬁrman sebagai berikut,

        
Maka apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main
(tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada
Kami?. (QS Al-Mu'minûn [23]: 115)
Maksudnya, Allah berﬁrman kepada orang-orang kaﬁr, “Apakah
kalian mengira bahwa kalian diciptakan dengan sia-sia atau main-main
saja? Kami menciptakan kalian agar beribadah, dididik, diajar dan untuk
menegakkan perintah-perintah-Nya. Apakah kalian menduga bahwa
kalian tidak akan kembali kepada Kami di akhirat guna dihisâb dan diberi
balasan?”
Ini sejalan dengan ﬁrman Allah dalam (QS Al-Qiyâmah (75): 36),
yang artinya,
Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa
pertanggungjawaban).
Ditambahkan oleh Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 63) bahwa ayat di atas
mengandung isyarat tentang hikmah adanya taklîf (tugas keagamaan) lalu
dibangkitkan, guna membalas apa yang telah manusia kerjakan dan usaha
yang telah diupayakannya selama hidup di dunia.
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hadis dari keluarga Said Ibnu Al-Ash.
Ini adalah kutipan khutbah yang terakhir disampaikan oleh Umar Ibnu
Abdul Aziz. Setelah mengucapkan pujian kepada Allah sebagai pembuka
khutbahnya, kemudian beliau bersabda, (Ammâ ba’du).
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“Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidaklah diciptakan mainmain, tidak serius, dan sia-sia. Kalian dibiarkan saja tanpa diminta tanggung
jawab apa-apa. Kalian memiliki tempat kembali di mana Tuhan turun untuk
memutuskan perkara di antara kalian; memisahkan di antara kalian (sesuai
amalnya masing-masing)
“Merugilah dan menderita orang-orang yang dikeluarkan dari rahmat
Allah, diharamkan surga atas mereka yang luas seluas langit dan bumi.
“Apakah kalian tidak mengetahui bahwa tiada seorang pun yang
aman dari azab Allah di hari esok (kiamat) kecuali orang-orang yang
berhati-hati sejak hidup di dunia.
“Kalian menjual barang yang cepat habis (fana’) dengan sesuai yang
kekal; menjual sesuatu yang sedikit dengan yang banyak; menjual rasa
aman dengan sesuatu yang menakutkan.
Apakah kalian tidak melihat bahwa kalian berasal dari tulang
belakang manusia, yang akan hancur/mati, sedangkan orang sesudah
kalian menjadi kekal/tidak mati, sehingga menjadi pewaris yang terbaik?.
“Selanjutnya kalian setiap hari, baik pagi maupun sore, akan datang
menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dia telah menentukan kematian
dan ajal seseorang telah habis, sehingga kalian akan dikuburkan di dalam
tanah/bumi tertentu, tanpa alas kasur atau bantal.
“Seseorang akan meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Dia
akan berkubang dengan tanah dan menghadapi hisâb (perhitungan amal).
Dia akan tergadaikan dengan amalnya.
“Dia tidak membutuhkan lagi harta yang ditinggalkannya. Dia
membutuhkan amal yang telah dikerjakannya di masa hidupnya.
Bertakwalah kepada Allah, hai hamba-hamba Allah, sebelum selesai
perjanjian (di masa hidupnya) dan datangnya kematian kepada kalian.”
Selesai khutbah, Umar Ibnu Abdul Aziz itu meletakkan sorbannya
ke bagian wajahnya, lalu menangis, dan membuat orang-orang yang hadir
juga menangis.
Selanjutnya Allah menyucikan diri-Nya dari sifat-sifat yang sering
dilontarkan oleh orang-orang musyrik, sebagai berikut,

            
Maka Mahatinggi Allah, Raja yang sebenarnya; tidak ada Tuhan (yang
berhak disembah) selain Dia, Tuhan (yang memiliki) 'Arsy yang mulia. (QS
Al-Mu'minûn [23]: 116)

:: repository.unisba.ac.id ::

140

Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII

Allah menyucikan diri-Nya, pemilik kerajaan yang tidak akan sirna.
Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia. Dia adalah pemilik 'Arsy
yang mulia, mengatur lalu lintas alam semesta secara teratur.
Makhluk ciptaan-Nya tidak ada yang sia-sia; tindakan-Nya tidak
akan sepi/kosong dari hikmah dan tujuan yang mulia. Dia mustahil punya
anak dan pesaing.
Allah Swt menyebutkan bahwa Dia adalah Raja atau Penguasa yang
hak dan tiada Tuhan selain Dia. Selanjutnya, Allah menyertakan penjelasan
tentang siapa yang mengaku-aku ada tuhan selain Dia, tentu dia telah
berbuat kebatilan dan berbicara ngawur.
Maka, Allah Swt berﬁrman,

....              
Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak
ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya
pada Tuhannya.... (QS Al-Mu'minûn [23]: 117)
Artinya, barang siapa beribadah kepada tuhan selain Allah yang
tidak layak diibadahi kecuali kepada-Nya, tanpa membawa dalil atau
argumen yang kuat atas akidah dan peribadatan yang dilakukannya, maka
balasannya adalah hukuman sangat kuat, keras, dan berat dari sisi Tuhan
dan penciptanya.
Ini merupakan celaan, hinaan, dan ancaman yang tiada terkira kuat
dan kerasnya.Barang siapa mengaku-aku ada tuhan lain selain Allah, maka
ia telah mengaku-aku suatu yang batil, tanpa landasan dalil yang kuat.
Tanpa adanya landasan dan bukti yang kuat, maka suatu itu tidak dapat
dijadikan kaidah yang tetap.

     ...
... Sungguh orang-orang ka r itu tidak akan beruntung. (QS Al-Mu'minûn
[23]: 117)
Akibatnya, orang-orang musyrik tidak akan beruntung dan selamat
dari azab api neraka (Al-Zuhaili, XVIII, t.t.: 114).
Adapun Al-Maraghi berkomentar, ”Alangkah lembut dan indahnya
pembukaan surah ini yang menerangkan keberuntungan orang-orang yang
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beriman, sementara di akhir surah tersebut ditutup dengan penjelasan
tentang kerugian orang-orang kaﬁr. Tiada keberuntungan yang diperoleh
sedikit pun oleh mereka sebagaimana yang diangan-angankan.”
Setelah menjelaskan keadaan orang-orang kaﬁr, kebodohannya di
dunia, dan siksa akhirat yang diancamkan kepada mereka, kini Allah Swt
memerintahkan rasul-Nya memusatkan perhatiannya kepada Allah dan
bersandar kepada ampunan dan rahmat-Nya, dengan ﬁrman-Nya berikut
ini,

       
Dan katakanlah (Muhammad), “Ya Tuhanku, berilah ampunan dan (berilah)
rahmat, Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.” (QS Al-Mu'minûn [23]:
118)
Maksudnya, Allah Swt memerintahkan (kepada) nabi-Nya, “Ya Rabb!
Ampunilah dosa-dosa-ku, tutupi aib-aib-ku, sayangi aku dengan menerima
tobatku, selamatkan aku dari azab, karena Engkau adalah Pemberi Rahmat
yang terbaik.”
Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dari Abu Bakar ra,
meriwayatkan, “Ya Rasulullah, ajari aku doa yang aku bacakan saat aku
salat?” Demikian Abu Bakar meminta kepada rasul.
“Ucapkanlah do’a ini, Allahumma innî zhalamtu nafsî zhulman
katsîran. Wa innahû lâ yagh ru l-dzunûba illâ anta, fa igh r lî magh ratan
min 'indika wa irhamnî. Innaka anta l-Ghafûru l-Rahîm.” (Ya Allah, aku
telah banyak menzalimi diri sendiri. Tiada yang dapat mengampuni dosadosaku kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dan sayangilah aku dengan
ampunan di sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang”).
Demikian ucap Rasulullah Saw kepada Abu Bakar ra.
Dua ayat yang terakhir ini merupakan sebagian dari ayat-ayat
tentang penyembuhan.
Ini didasarkan pada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abu
Hatim dari Abdullah Ibnu Mas’ud bahwa dirinya berpapasan dengan orang
yang mendapat musibah (penyakit).
Ibnu Mas'ud lalu membacakan ayat berikut di telinganya, Afa
hasibtum annamâ khalaqnâkum ‘abatsâ... (QS Al-Mu'minûn [23]: 115)
sampai dengan akhir ayat/Surah dari Al-Mu'minûn ini, maka orang yang
sakit itu menjadi sembuh.
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Kejadian itu lalu dilaporkan kepada Rasulullah Saw. Beliau bertanya,
”Dengan surah apa yang kamu bacakan di telinga orang itu?” Ibnu Mas'ud
menyebutkan ayat yang dibacakannya kepada beliau.
Beliau pun bersabda, ”Demi diriku yang berada di dalam genggamanNya! Seandainya ada seseorang yang yakin membacakan ayat tersebut
kepada gunung, niscaya gunung itu akan menghilang/sirna.”
Dari hadis ini jelas bahwa yang dijadikan pegangan adalah keimanan
orang yang membaca Al-Quran, keyakinan, dan kebersihan hatinya,
bertemu dengan kesiapan orang yang sakit tersebut untuk berobat dengan
Al-Quran. Akibatnya, pertemuan kedua hal itu membawa kesembuhan.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan uraian para mufasir di atas, ada beberapa hikmah dan
pesan yang dapat dipetik sebagai berikut:
(1) Ayat-ayat di atas mengandung peringatan akan singkatnya masa
tinggal manusia di dunia. Juga, berupa anjuran agar manusia
memanfaatkan waktu yang tidak banyak itu seoptimal mungkin
untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjauhi
larangan-Nya.
(2)

Dahsyatnya azab yang dialami orang-orang kaﬁr di Neraka
Jahannam, membuat mereka lupa masa tinggalnya selama di dunia,
dan masa tinggal mereka di dalam kubur. Oleh karena itu, mereka
mengalihkan jawabannya kepada malaikat yang ditugasi untuk
menghitung umur dan amal manusia atau malaikat yang menyertai
mereka di dunia.

(3)

Allah menetapkan bahwa masa tinggal mereka di dunia, hanya
sebentar, dibanding masa tinggal mereka di neraka yang tiada
batasan waktu di dalamnya. Artinya, zaman hidup di dunia lebih
singkat daripada kehidupan mereka di akhirat.

(4)

Setiap makhluk memiliki misi yang luhur dalam hidup, yaitu taat
kepada Allah dan ibadah dengan benar, serta menjauhi laranganNya.

(5)

Karena pendek dan ceteknya pandangan dan kebodohannya,
manusia menduga sebagaimana dugaan kaum atheis bahwa dunia
ini adalah segala-galanya. Bagi mereka, tidak akan kembali kepada
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Allah dan tidak ada hari akhir untuk memperoleh balasan amal
mereka.
(6)

Maha Suci Allah dari memiliki putra, sekutu, dan pendamping yang
menyamai-Nya. Allah mustahil menciptakan sesuatu/ciptaan-Nya
secara sia-sia dan main-main. Sebab, Dia Maha Bijaksana, Maharaja
yang tidak akan hilang kerajaan dan kekuatan-Nya.

(7)

Orang yang menyembah tuhan lain di samping Allah, tanpa
landasan yang benar dan dalil yang kuat, maka Allah-lah yang akan
menghukumnya. Sebab, orang-orang kaﬁr tidak akan mendapat
kebahagiaan. Ini menunjukkan kewajiban bertafakur di dalam
memantapkan akidah dan menghancurkan taklid buta (mengekor
pendapat orang tanpa tahu sumber dan landasannya).

(8)

Orang Mukmin yang benar adalah orang yang selalu melakukan
perenungan dan tafakur tentang keindahan ciptaan Allah. Ini
ditujukan agar mengokohkan akidah tentang adanya kebangkitan
manusia dan kemungkinan itu terjadi. Akibatnya, ia akan beribadah
kepada Allah hingga mati.

(9)

Orang Mukmin akan banyak berdoa dan memohon ampun kepada
Tuhannya, ”Ya Rabb, ampunilah aku dan sayangi aku, karena Engkau
Pemberi rahmat yang terbaik.”

(10) Salah satu bukti bahwa kebangkitan setelah mati itu pasti ada adalah
kalau kiamat tidak ada, maka tidak ada bedanya antara orang yang
baik dengan orang yang jahat. Maka, harus ada satu saat di mana
orang yang baik dibalas kebaikannya, sedangkan orang yang jahat
dibalas kejahatannya dengan siksaan yang adil.
***
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Al-Nûr
Nama Surah
Surah ini dinamai Surah Al-Nûr, karena kandungannya yang
menerangi jalan kehidupan sosial manusia. Jalan sosial tersebut dijelaskan
melalui adab, etika, dan berbagai keutamaan, sejumlah hukum, tata
nilai, dan pedoman. Di samping itu, surah ini memuat sebuah ayat yang
menerangkan cahaya Ilahi, yaitu ayat 35: Allah (pemberi) cahaya (kepada)
langit dan bumi.… (QS Al-Nûr [24]: 35)
Nûr artinya cahaya Allah Swt yang menerangi seluruh langit dan
bumi. Dengan Nûr-Nya, semua orang yang kebingungan dan tersesat bisa
mendapat petunjuk dan memperoleh arah menuju jalan yang lurus.
Surah Al-Nûr ini terdiri atas 64 ayat, dan termasuk golongan Surahsurah Madaniyyah.
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Keutamaan Surah
Di dalam surah ini ditanamkan perasaan tenang dan tenteram
serta nuansa nyaman. Seorang Mukmin merasa nyaman kepada keadaan
kesucian diri. Kemudian merasa muak dan jijik terhadap kekejian,
kecabulan, kenistaan, buruk sangka, serta tuduhan.
Mujahid menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Ajarkanlah
Surah Al-Mâ`idah kepada kaum laki-laki kalian, dan ajarkanlah Surah AlNûr kepada kaum perempuan kalian.”
Harits Ibnu Mudharrib ra berkata, “Umar Ibnu Al-Khaththab
mengirimkan sepucuk surat kepada kami yang isinya. ‘Pelajarilah dan
dalamilah Surah Al-Nisâ`, Surah Al-Ahzâb, dan Surah Al-Nûr’. Umar Ibnu
Al-Khaththab menganjurkan agar kita mempelajari Surah Al-Nisâ`, AlAhzâb, dan Surah Al-Nûr.”
Tuntunan dan perintah mengajarkan Surah Al-Nûr kepada kaum
perempuan juga diriwayatkan oleh Aisyah ra.
Munâsabatu l-Âyah
Kesesuaian dan kaitan surah ini dengan surah sebelumnya bisa
terlihat dari dua faktor, sebagai berikut:
Pertama, di bagian awal surah sebelumnya (Surah Al-Mu'minûn).
Allah Swt berﬁrman, dan orang yang memelihara kemaluannya, (QS
Al-Mu'minûn [23]: 5). Dalam Surah Al-Nûr ini, Allah Swt menerangkan
sejumlah hukum yang terkait dengan orang-orang yang tidak menjaga
kemaluannya, yakni:
(1) masalah zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina tanpa
saksi),
(2)

kisah al-ifki (rumor dan berita palsu tentang perselingkuhan, Aisyah
ra),

(3)

perintah menahan pandangan mata, yang merupakan pemicu
terjadinya perbuatan zina,

(4)

meminta izin ketika akan masuk ke dalam rumah seseorang,

(5)

perintah menikah demi menjaga kemaluan,

(6)

memerintahkan kepada orang yang belum mampu menikah supaya
menjaga kesucian diri dan memelihara kemaluannya,

(7)

dan larangan memaksa budak wanita untuk melakukan pelacuran.
Kedua, dalam Surah Al-Mu'minûn, dijelaskan bahwa Allah tidak
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menciptakan makhluk dengan main-main tanpa tujuan dan hikmah.
Allah menciptakan manusia dan jin untuk dibebani dengan perintah dan
larangan. Dalam Surah Al-Nûr, Allah Swt menyebutkan sejumlah perintah
dan larangan tentang hal yang dianggap memiliki potensi yang menjadikan
mereka berbuat kemaksiatan, kesesatan, dan penyimpangan.
Substansi
Kandungan surah ini mencakup sejumlah hukum yang penting
dan berkaitan dengan rumah tangga. Semuanya itu, demi terbangunnya
sebuah keluarga di atas pijakan dan pilar yang paling kokoh.
Tujuan dan maksud surah ini adalah menjelaskan sejumlah hukum
yang berhubungan dengan kesucian dan kehormatan diri serta batasan
aurat. Surah ini memulai pembicaraan dengan hukuman perbuatan zina,
hukuman qadzaf, hukuman li’ân, ketika terjadi tuduhan perzinaan atau
untuk menaﬁkan nasab anak. Targetnya, untuk membersihkan masyarakat
dari moral yang rusak, penyimpangan, kerusakan, dan campur aduknya
nasab, kenistaan, serta kekacauan.
Surah ini kemudian menyinggung kisah al-ifki yang diakibatkan oleh
buruk sangka dan terlalu tergesa-gesa menuduh. Pencatuman kisah tiada
lain untuk membersihkan nama baik Ummu l-Mu’minîn Aisyah ra. Bertujuan
pula untuk menjelaskan tersebarnya perbuatan asusila dan menghindari
tindakan melebarnya isu-isu yang tendensius dan bisa merobohkan
tatanan umat.
Surah ini melanjutkan pembicaraan tentang sejumlah adab, tata
nilai, dan etika dalam kehidupan sosial dan kehidupan pribadi. Sejumlah
etika dan adab tersebut adalah:
(1) meminta izin ketika hendak masuk rumah atau kamar,
(2)

menahan pandangan,

(3)

menjaga kemaluan,

(4)

larangan kaum perempuan memperlihatkan perhiasannya kepada
selain mahram,

(5)

perintah menikahkan orang yang berstatus single,

(6)

menjaga kesucian diri bagi orang yang belum memiliki biaya untuk
menikah.

Etika tersebut bertujuan menciptakan keistikamahan di atas syariat
Allah Swt, memelihara keluarga Muslim, menjaga muda-mudi, dan
menghindarkan diri dari ﬁtnah.
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Surah ini lalu menjelaskan kelebihan syariat Islam yang merupakan
cahaya dan petunjuk. Keutamaan ayat-ayat Al-Quran, serta keistimewaan
Baitullah. Amal-amal orang kaﬁr sia-sia, tidak memberikan manfaat apaapa. Mengarahkan pemikiran manusia kepada alasan dan bukti-bukti
tentang wujud Allah Swt dan keesaan-Nya yang tertera pada hamparan
alam ini, perenungan bumi maupun langit.
Bukti-bukti tentang keberadaan Allah Swt tersebut, seperti silih
bergantinya siang dan malam, turunnya hujan, serta penciptaan langit dan
bumi. Selain itu, menundukkan segala makhluk kepada Allah Swt, burungburung yang dapat terbang, serta penciptaan hewan-hewan yang melata,
memiliki keaneka ragaman dan menakjubkan.
Pembicaraan beralih kepada tema tentang sikap orang-orang
munaﬁk dan orang-orang Mukmin terhadap hukum Allah Swt dan rasulNya. Diungkapkan pula janji Allah Swt kepada orang-orang Mukmin yang
beramal saleh sebagai khalîfah di muka bumi.
Pembicaraan selanjutnya kembali lagi kepada topik tentang hukum
meminta izin masuk rumah atau batasan dan meminta izin bagi budak dan
anak-anak yang masih kecil pada tiga waktu. Hukum diperbolehkannya
orang-orang yang memiliki udzur (seperti buta, pincang atau sakit) untuk
tidak ikut berjihad, serta kerabat atau teman untuk makan di rumah
kerabat atau teman tanpa izin.
Demikian juga, perintah bagi orang-orang Mukmin untuk meminta
izin kepada Rasulullah Saw ketika hendak beranjak pergi, memberi
kebebasan kepada siapa yang beliau kehendaki.
Selain itu, perintah untuk menghormati dan memuliakan majelis
Rasulullah Saw memanggil beliau dengan penuh etika, sopan santun, rasa
malu, dan pengagungan yang seharusnya bagi beliau serta risalah beliau.
***
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Keistimewaan dan Kelebihan Surah Al-Nûr (QS Al-Nûr [24]: 1)

   
    
       
(Inilah) suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan
hukum-hukumnya), dan Kami turunkan di dalamnya tanda-tanda
(kebesaran Allah) yang jelas, agar kamu ingat. (QS Al-Nûr [24]: 1)
Penjelasan Ayat
Surah ini Kami wahyukan dan berikan kepada Nabi Muhammad
Saw. Kami tetapkan dan wajibkan dengan sejumlah hukum dan aturan,
seperti hukum perzinaan, qadzaf, li’ân, sumpah meninggalkan kebajikan
dan meminta izin bersumpah untuk tidak berbuat baik kepada seseorang,
menahan pandangan, memperlihatkan perhiasan kepada mahram dan
selain mahram, menikahkan orang yang berstatus single, mejaga kesucian
diri bagi orang yang belum mampu menikah, mengadakan perjanjian
kemerdekakan para budak, tindakan memaksa budak perempuan untuk
melakukan pelacuran, taat kepada Rasulullah Saw, dan mengucapkan
salam kepada kaum Mukminin.
Kami menurunkan ayat-ayat, bukti-bukti, dan isyarat-isyarat yang
nyata dan jelas tentang keesaan Allah dan kesempurnaan Kekuasaan-Nya.
Pengulangan kalimat waanzalnâ fîha âyâtin bayyinât, supaya kamu
benar-benar memperhatikan ayat-ayat tersebut. Hal ini sebagaimana
dimaksud dan dituju dalam bentuk susunan kalimat yang dikenal dengan
istilah dzikru l-khâs ba’da l-'âm, artinya menyebutkan suatu kata yang
bersifat lebih khusus dan spesiﬁk setelah kata yang bersifat umum.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dikemukakan di bawah
ini beberapa hikmah dan pesan berikut:
(1) Ayat tersebut adalah memiliki tujuan dan maksud yang jelas untuk
menciptakan lingkungan yang bersih dan bermoral.
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(2)

Hukum yang terdapat di dalamnya jelas mengandung pengajaran,
nasihat, dan bimbingan bagi kaum Mukminin.

(3)

Supaya kaum beriman merasakan dan menyadari keagungan dan
kebesaran Allah Swt, ilmu, dan kekuasaan-Nya.

(4)

Di dalamnya ayat-ayat-Nya menggugah kesadaran untuk
memperhatikan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya,
hukum tersebut akan dijelaskan dalam pembicaraan selanjutnya.
***

Sanksi Had Perbuatan Zina dan Hukum para Pelaku Perzinaan
(QS Al-Nûr [24]: 2-3)

           
            
            
   
         
 
(2) Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu
beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang- orang yang beriman;
(3) Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan,
atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh
menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan
yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang Mukmin. (QS Al-Nûr [24]:
2-3)
Latar dan Konteks
Imam Al-Nasa`i meriwayatkan hadis dari Abdullah Ibnu Amr yang
mengatakan, ada seorang perempuan yang bernama Ummu Mahzal
(Ummu Mahdun) yang berprofesi sebagai wanita tunasusila. Seorang laki-
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laki dari sahabat rasul ingin menikahinya. Lalu turunlah Surah Al-Nûr ayat
satu ini.
Imam Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa`i, dan Al-Hakim meriwayatkan
hadis dari Amr Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Seorang lakilaki yang bernama Marsyad berangkat dari Anbar menuju Mekah. Dia
mempunyai teman seorang perempuan yang bernama Anaq di Mekah itu.
Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi perempuan itu.
Rasulullah belum memberi izin sampai ayat 1 Surah Al-Nûr ini turun.
Beliau bersabda, ”Laki-laki lacur hanya layak menikahi perempuan
lacur atau perempuan musyrik.”
Menurut para mufasir, ayat 1 Surah Al-Nûr ini diturunkan berkaitan
dengan kasus Marsyad tersebut di atas, maupun berkaitan dengan orangorang fakir dari kalangan Muhajirin yang meminta izin kepada Rasulullah
untuk menikahi perempuan-perempuan tunasusila dari kalangan ahlul
kitab, dan hamba-hamba sahaya yang hidup di kota Madinah. Dengan
latar belakang tersebut, turunlah ayat 1 Surah Al-Nûr ini.
Tegasnya, kata Wahbah Al-Zuhaili, perempuan baik-baik dilarang
menikahi dengan laki-laki pezina, laki-laki baik-baik dilarang menikahi
wanita tunasusila.
Penjelasan Ayat

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu
beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang- orang yang beriman.
(QS Al-Nûr [24]: 2)
Ayat ini menjadi wujud penjelasan tentang sejumlah hukum yang
diisyaratkan pada ayat sebelumnya yakni menjelaskan hukuman perbuatan
zina. Ayat ini menerangkan hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang
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berzina. Dan berstatus orang merdeka, balig, berakal, dan belum pernah
menikah. Mereka diancam dengan hukuman cambuk sebanyak seratus
kali9.
Perempuan yang berzina disebutkan terlebih dahulu karena biasanya
faktor-faktor yang menyebabkan dan memicu terjadi perzinaan bersumber
dari pihak perempuan. Lebih dari itu, juga karena pihak perempuanlah
yang paling besar terkena dampak negatif dari perlakuan zina yang
dilakukannya. Bekasnya bagi perempuan lebih serius dan lama.
Adapun tindak pidana pencurian, yang disebutkan lebih dahulu
adalah laki-laki. Pencurian biasanya lebih banyak dilakukan oleh kaum
laki-laki. Laki-laki lebih berani melakukannya dan lebih besar ancamannya
daripada perempuan. Dengan demikian, laki-laki disebutkan terlebih
dahulu.
Apabila dilihat secara lahiriah, ayat ini menjelaskan hukuman bagi
orang yang berbuat zina, yakni dicambuk seratus kali. Tetapi dalam AlSunnah terdapat keterangan yang jelas, dan gamblang serta mutawâtir
yang membedakan antara pelaku perzinaan yang berstatus belum kawin
dan yang berstatus sudah kawin.
Adapun hukuman had bagi pelaku perzinaan yang sudah menikah
adalah dirajam dengan batu hingga mati, berdasarkan dalil hadis qauli
(perkataan) dan hadis ’lî (perbuatan dan tindakan).
Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud ra
dari Rasulullah Saw. Berliau bersabda, “Tidak halal darah seorang Muslim
yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku adalah
Rasulullah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara.
“Pertama, orang yang berzina (muhshan) yang berstatus sudah
menikah.
“Kedua, orang yang membunuh.
“Ketiga, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri
dari jamaah.”
Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasa`i, Abu Daud, Imam Malik
dalam Al-Muwaththa`, dan Imam Ahmad dalam Musnad-nya, meriwayatkan
dari Abu Hurairah ra dan Zaid Ibnu Khalid Al-Juhani ra, ada dua orang lakilaki Badui datang menemui Rasulullah Saw.
Salah satunya berkata, “Putraku ini adalah ’Aîf (bekerja) kepada
orang ini. Putraku berzina dengan istrinya.
“Aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak
perempuan (walîdah).
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“Aku bertanya kepada orang-orang yang berilmu dan mereka
menjawab, bahwa anakku itu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama
setahun. Sedang istri orang ini dirajam.”
Rasulullah Saw bersabda, “Demi Zat yang jiwaku berada dalam
genggaman-Nya, sungguh aku akan memberi keputusan di antara kalian
berdua dengan kitabu l-llâh: tebusan berupa budak perempuan dan
kambing itu dikembalikan (kepadamu).
“Anakmu itu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama
setahun.
“Wahai Unais, ia adalah seorang laki-laki dari Aslam, pergi dan
temuilah istri orang ini. Tanyailah ia, jika ia mengakuinya, maka rajamlah
ia.”
Unais pun berangkat menemui perempuan tersebut. Dan
mendapatkan pengakuan perempuan tersebut.
Rasulullah Saw memerintahkan untuk merajamnya.
Beberapa sahabat meriwayatkan dalam hadis-hadis sahih yang
periwayatannya Mutawâtir. Ma’iz Ibnu Malik Al-Aslami memberikan
pengakuan sebanyak empat kali di depan Rasulullah Saw, yang sedang
berada di masjid bahwa ia telah melakukan perbuatan zina.
Rasulullah Saw memerintahkan untuk merajamnya.
Imam Muslim, Ahmad, dan Abu Daud meriwayatkan dari Buraidah
ra. Ada seorang perempuan dari Bani Ghamid memberikan pengakuan
telah berbuat zina. Rasulullah Saw memerintahkan untuk merajamnya
setelah ia melahirkan. (HR Muslim, Ahmad, dan Abu Daud)
Kaum Al-Khawarij menolak hukuman rajam, sebab hukuman
rajam itu tidak bisa setengahnya. Oleh sebab itu, hukuman rajam tidak
bisa diterapkan bagi orang merdeka, karena hukuman rajam bagi hamba
sahaya adalah setengahnya, dan tidak ada hukuman setengah rajam.
Allah berﬁrman,
… Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan
perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa
(hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)… (QS
Al-Nisâ` [4]: 25)
Kaum Khawarij menegaskan, hukuman rajam itu tidak tercantum
dalam Al-Quran. Ayat tentang hukuman cambuk untuk dan perbuatan
perzinaan bersifat umum untuk semua pelaku perbuatan zina. Dengan
demikian, ayat ini tidak bisa dibatasi keumumamnya (di-takhshîsh) dengan
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hadis Âhâd yang menerangkan hukuman rajam.
Jumhur ulama membantah: aturan separuh itu hanya berlaku dalam
hukuman had cambuk, sehingga hukuman had selain cambuk, yaitu rajam,
tetap pada cakupan keumumannya. Selain itu, hukum-hukum syarak itu
diturunkan selaras dengan keadaan dan perkembangan kemaslahatankemaslahatan yang muncul.
Barangkali munculnya kemaslahatan yang menurut keharusannya
adanya hukuman rajam itu setelah turunnya ayat cambuk. Keumumannya
ayat Al-Quran dengan hadis Âhâd boleh menurut kami. Bahkan,
sebenarnya hadis-hadis rajam diriwayatkan secara mutawâtir maknâwî,
sedangkan hadis-hadis Âhâd menerangkan rincian bentuk dan kekhususankhususannya.
Ancaman delik/tindak pidana perzinaan ghairu muhshan (orang yang
belum menikah) tidak hanya dicambuk seratus kali, tetapi ada hukuman
tambahan, yaitu diasingkan selama satu tahun. Ini berdasar penjelasan
dari hadis sahih tentang kisah Asîf di atas, sedangkan anakmu harus
dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.”
Selain itu, terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Muslim, Al-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Ubadah Ibnu Shamit
ra. Rasullah Saw bersabda, ”Ambillah dariku. Sungguh Allah Swt telah
memberi jalan kepada pezina perempuan dan laki-laki yang belum menikah
dihukum jilid (cambuk) seratus kali dan diasingkan 1 tahun. Laki-laki dan
perempuan yang sudah/pernah menikah jika berzina dihukum cambuk
seratus kali dan dirajam.”
Keumuman ayat al-zzâniyatu wa l-zzânî, meliputi orang Islam dan
orang kaﬁr. Hanya saja orang kaﬁr harbî tidak dijatuhi hukuman had zina
karena ia tidak memiliki komitmen dan tidak terikat dengan hukum-hukum
Islam. Sementara itu, orang kaﬁr dzimmî, menurut pendapat jumhur,
hukuman dera diberlakukan terhadapnya.
Terdapat penjelasan yang menerangkan dari riwayat Imam Malik
bahwa orang kaﬁr dzimmî tidak dikenai hukuman cambuk ketika berzina.
Dalam konteks ini, janganlah sampai perasaan belas kasihan
mendorong tidak menjatuhkan hukuman kepada para pelaku perzinaan.
Sebab itu adalah hukuman Allah Swt dan tidak boleh menyia-nyiakan
peraturan dan ketentuan yang digariskan Allah Swt.
Hal yang menjadi keharusan adalah komitmen pada nash, memiliki
ghîrah, semangat, dan memiliki rasa hormat di sisi Allah Swt dan tidak
boleh melanggarnya. Demikian itulah sesuai dengan sabda Rasulullah
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Saw dalam sebuah hadis yang dikisahkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari,
Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasa`i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Aisyah ra.
”Demi Zat yang jiwaku berada di dalam genggaman-Nya, seandainya
Fatimah Binti Muhammad mencuri, niscaya aku pasti akan memotong
tangannya” (HR Ahad, Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasa`i, Abu
Daud, dan Ibnu Majah).
Dengan demikian, tegakkanlah hukuman terhadap orang yang
berzina dengan hukuman cambuk terhadapnya dengan keras. Dengan
demikian, efek jera akan timbul kepada pelaku dan orang lain. Untuk itu,
eksekusi hukuman perlu dilakukan secara terbuka di hadapan sejumlah
orang Islam.
Apabila mereka berdua dicambuk dihadapan orang banyak, itu
menimbulkan efektivitas dalam memberikan efek jera kepada mereka
berdua. Kondisi yang demikian itu sekalian membuat celaan, kecaman,
dan cercaan terhadap mereka berdua akan dirasakan lebih keras, tegas
dan menyakitkan.
Pengertian segolongan, paling sedikit ada satu orang. Ada yang
mengatakan dua orang. Ada pula yang mengatakan tiga orang. Bahkan,
ada juga yang mengatakan empat orang, dikaitkan dengan sejumlah saksi
dalam kasus perzinaan. Sebab, kesaksian dalam kasus pezinaan harus
empat orang saksi atau lebih. Ada juga yang mengatakan lima orang.
Serta ada juga yang mengatakan sepuluh orang.
Qatadah menerangkan, Allah Swt memerintahkan agar hukuman
yang dilaksanakan kepada mereka berdua disaksikan oleh sekelompok
orang beriman, yakni sejumlah orang Islam, untuk memberikan pelajaran
dan efek jera. Ini pendapat yang paling utama.
Pembuktian delik perzinaan sebagai berikut:
(1) Pengakuan seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw.
(2) Kesaksian empat orang saksi mata laki-laki yang merdeka, adil, Muslim.
Hal ini kesaksian yang berat dan sangat jarang terjadi.
(3) Kehamilan bagi perempuan yang berzina.
Hikmah Hukuman Zina
Hikmah hukuman zina, baik yang berbentuk jilid seratus kali maupun
rajam, untuk memelihara kehormatan, status nasab, kesucian kehidupan
sosial, membendung tersebarnya penyakit kelamin yang berbahaya,
memelihara kehormatan perempuan, dan generasi mendatang.
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Hudzaifah meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda, ”Wahai umat
manusia, hindarilah zina, karena dapat menimbulkan enam bahaya; tiga
di dunia dan tiga di akhirat. Adapun bahaya di dunia, menghilangkan
kehormatan, mengakibatkan kefakiran, dan memendekkan umur.
Sedangkan bahaya di akhirat ialah murka Allah, hisâb yang berat, dan
azab neraka.”

             
   
   
Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan,
atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh
menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik;
dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang Mukmin. (QS Al-Nûr
[24]: 3)
Al-Nasa`i meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Amr ra Ada seorang
perempuan bernama Ummu Mahzul (atau Ummu Mahdum). Ia adalah
seorang perempuan yang berzina. Ada seorang laki-laki dari sahabat
Rasulullah Saw ingin menikahinya. Allah pun menurunkan ayat 3 Surah
Al-Nûr ini (HR Al-Nasa`i).
Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa`i dan Al-Hakim meriwayatkan dari
hadis Amr Ibnu Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Ada seorang laki-laki
bernama Martsad. Ia datang dari Al-Anbar ke Mekah.
Di Mekah, ada seorang pelacur bernama Anaq. Ia adalah sahabat
Martsad.
Martsad meminta izin kepada Rasulallah Saw untuk menikahi Anaq.
Namun, Rasulullah Saw belum memberikan jawaban apa pun
kepadanya, hingga turunlah ayat 3 Surah Al-Nûr ini: Laki-laki yang berzina
tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan
yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh
laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik pula, dan yang demikian itu
diharamkan atas orang-orang Mukmin.
Rasulullah Saw membacakan ayat itu kepada Martsad. Dan berkata,
“Jangan kamu nikahi dirinya.”
Zahir ayat tersebut menunjukkan diharamkannya perempuan baikbaik bagi laki-laki pezina dan diharamkannya perempuan pezina bagi lakilaki baik-baik.
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Maknanya adalah pemberitahuan yang didasarkan pada hukum
kelumrahan dan kelaziman yang berlaku, sehingga pengharaman di sini
maksudnya bukanlah larangan. Akan tetapi, yang dimaksud di sini adalah
memandang menikahi pezina sebagai sesuatu yang selayaknya dihindari
dan dijauhi.
Adalah suatu kelaziman kalau pezina itu menikah dengan sesama
pezina. Pezina itu disebut fâsiq dan fâjir (keluar dari ajaran yang benar dan
durhaka). Maka sudah selayaknya kalau mereka menikah dengan orang
yang seperti itu.
Begitu pula dengan perempuan pezina. Ia biasanya tidak disukai
melainkan oleh laki-laki pezina sepertinya atau laki-laki musyrik yang
biasanya tidak menjaga kesucian dirinya.
Pada ayat ini, yang disebut dahulu adalah laki-laki pezina. Dalam
ayat sebelumnya, yang disebutkan lebih dahulu adalah perempuan yang
berzina. Ayat ini berbicara tentang nikah dan mengutarakan keinginan
menikah dengan melakukan pinangan. Biasanya hal itu datang dari pihak
laki-laki, bukan dari pihak perempuan.
Adapun dalam konteks pembicaraan tentang perbuatan zina pada
ayat sebelumnya yang disebutkan lebih dahulu adalah perempuan yang
berzina. Kebanyakan faktor yang menjadi pemicu terjadinya perzinaan
adalah pihak kaum perempuan. Perempuan adalah bahan dasar dalam
perbuatan zina.
Adapun dalam pernikahan, pihak laki-laki sebagai pihak asal karena
laki-laki sebagai yang biasanya meminta dan mengajukan keinginan
untuk menikah. Hal ini menjelaskan adanya unsur perasaan kesusilaan,
ketepatan, kesepahaman dan keharmonisan kedua belah pihak, laki-laki
dan perempuan.
Zaman sekarang, kita tidak jarang mendengar para pelaku dunia seni
dan dunia hiburan lainnya menikah hanya dengan orang yang sepekerjaan
dengannya. Unsur cemburu menurut pendapat dan pandangan mereka
harus dihilangkan agar kedua belah pihak tidak terjadi kerusakan dan
kehancuran. Jika, tidak, maka pernikahan yang mereka bina selama ini
akan terancam hancur dan putus.
Ayat yang berbunyi dan yang demikian itu diharamkan atas orangorang yang Mukmin, menjelaskan bahwa pengharaman di sini adalah
melihat hal itu sebagai sesuatu yang tidak pantas dan seharusnya dihindari.
Maksud di sini diungkapkan dengan kata-kata “diharamkan” sebagai bentuk
pemberian penekanan lebih agar benar-benar menghindari dari menjauhi
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hal itu. Perbuatan itu merupakan perilaku yang menyerupai perbuatan
orang-orang yang fasik, merusak citra nasab, pembicaraan yang tidak
baik, dan berbagai akibat buruk lainnya.
Ini pendapat Jumhur seperti Abu Bakar Al-Shshiddiq ra, Umar Ibnu
Khaththab ra, serta sejumlah tâbi’în dan fuqahâ. Oleh karena itu, bisa saja
menikahi perempuan pezina. Perzinaan tidak mengakibatkan perempuan
diharamkan bagi suaminya dan tidak mengharuskan adanya perceraian di
antara keduanya.
Pandangan Jumhur ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan AlThabrani dan Al-Darulquthni dari Aisyah ra. Rasulullah Saw ditanya tentang
seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, dan si laki-laki
berkeinginan untuk menikahinya.
Rasulullah Saw bersabda, “Awalnya adalah perzinaan dan akhirnya
adalah pernikahan. Hal yang haram tidak menjadi sesuatu yang halal
menjadi haram.”
Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasa`i,
dari Ibnu Abbas ra. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Saw.
Ia berkata, “Istriku adalah perempun yang tidak menolak tangan orang
yang memegang-megang (dulunya seorang pezina)!”
Rasulullah Saw bersabda, “Jauhkanlah dirinya.”
Laki-laki itu berkata, “Aku khawatir diriku tidak kuat berpisah
dengannya, sehingga akhirnya terus mengikuti dirinya.”
Rasulullah Saw bersabda, “Jika begitu, nikmatilah istrimu itu.”
Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan kebolehan menikahi
perempuan pezina. Sabda Rasulullah Saw, “Jika begitu, maka nikmatilah
istrimu itu.” Maksudnya, janganlah kamu mempertahankannya melainkan
kadar untuk bisa mendapatkan kesenangan dari dirinya. Kata nikmatilah
dan gunakanlah sampai batas waktu tertentu.
Di antara contoh penggunaan kata yang memiliki akar kata yang
sama, yaitu Surah Al-Mu’min (40): 39, Wahai kaumku! Sesungguhnya
kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya
akhirat itulah negeri yang kekal.
Adapun sejumlah ulama salaf (Ali Ibnu Abu Thalib ra, Aisyah ra,
Al-Barra’ ra, dan Ibnu Mas’ud) menetapkan hukum haram menikahi
perempuan pezina. Menurutnya, jika ada seorang laki-laki berzina dengan
seorang perempuan atau ada laki-laki lain berzina dengan perempuan
tersebut, tidak halal baginya menikahi perempuan tersebut.
Ali Ibnu Abu Thalib ra, mengatakan, jika suami berzina, maka harus
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diceraikan dari istrinya. Begitu juga jika yang berzina adalah istrinya.
Dalil mereka dalam hal seperti ini yang disebutkan dalam ayat alzzâni lâ yankihu, adalah bermakna larangan. Juga sejumlah hadis, di
antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ammar Ibnu
Yasir ra. Rasulullah Saw bersabda, “Tidak masuk surga seorang dayyûts
(suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya).”
Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu
Umar ra Rasulullah Saw bersabda,
“Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga dan Allah Swt tidak
berkenan memandang mereka pada hari kiamat, yaitu anak yang durhaka
kepada orangtuanya, perempuan yang memiliki sifat kelaki-lakian, dan
orang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap pasangannya.
“Ada tiga orang yang Allah Swt tidak berkemauan memandang
mereka pada hari kiamat, yaitu anak yang durhaka kepada kedua
orangtuanya, penenggak minuman keras, dan orang yang mengungkitngungkit pemberiannya” (HR Ahmad).
Menurut Imam Ahmad tidak sah akad nikah seorang laki-laki dengan
seorang perempuan pezina, sampai perempuan itu diminta untuk bertobat.
Apabila ia mau bertobat, akad nikah itu sah. Akan tetapi apabila tidak mau
bertobat, maka tidak sah.
Demikian juga, tidak sah menikahkan seorang perempuan dengan
seorang laki-laki pezina hingga bertobat dengan tulus, benar, dan sungguhsungguh. Hal ini sesuai dengan ayat yang berbunyi wa hurrima dzâlika 'alâ
l-mu`minîn.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka dapat diambil
hikmah dan pesan berikut:
(1) Zina termasuk salah satu dosa besar karena itu Allah Swt
menyandingkannya dengan perbuatan syirik dan pembunuhan.
(2)

Had zina, adalah hukuman ﬁnal yang ditetapkan oleh syariat Islam.

(3)

Pemegang kewenangan dan menegakkan hukuman Had menurut
kesepakatan ulama adalah hakim atau wakilnya.

(4)

Alat yang digunakan untuk menyambuk, yaitu yang tidak terlalu
keras dan tidak terlalu lembek, keadaan yang tengah-tengah,
sebagaimana yang pernah dipraktikkan Rasulullah Saw.
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(5)

Manfaat dan maslahat hukuman zina, untuk menegakkan hukuman
yang ditetapkan oleh Allah Swt tanpa pandang bulu dan tanpa belas
kasihan kepada pelaku yang telah berbuat kerusakan.

(6)

Eksekusi hukuman zina boleh dihadiri kaum Muslim agar mereka
memperoleh pelajaran, sehingga tidak meniru perbuatan tersebut.
***

Hukuman bagi Orang yang Menuduh Zina Tanpa Bukti (QS Al-Nûr
[24]: 4-5)

        
           
        
    
(4) Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik
(berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka
deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian
mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik; (5)
Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Nûr [24]: 4-5)
Latar dan Konteks
Allah Swt melarang perbuatan menuduh orang lain berbuat zina.
Setelah melarang menikahi perempuan pezina dan laki-laki pezina, Ia
menjelaskan hukuman di dunia, yaitu dicambuk sebanyak delapan puluh
kali, serta hukumannya di akhirat. Hukuman di akhirat berupa azab yang
menyakitkan dan memilukan bagi pelaku yang tidak bertobat.
Isyarat-isyarat yang ada menunjukkan bahwa yang dimaksud
dengan tuduhan dalam ayat ini adalah tuduhan berbuat zina berdasarkan
ijmak ulama.
Alasannya: Pertama, sebab sebelumnya didahului oleh pembicaraan
tentang zina. Kedua, penyebutan kaum perempuan di sini dengan sebutan
para perempuan yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya dari
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perbuatan zina. Ketiga, diindikasikannya pembuktian tuduhan yang ada
dengan empat orang saksi dan jumlah empat orang saksi tidak dituntut
kecuali dengan kasus perzinaan. Keempat, telah terbentuknya ijmak bahwa
hukuman cambuk tidak menjadi keharusan dalam kasus tuduhan selain
zina. Seperti tuduhan mencuri, meminum minum keras, dan tuduhan kaﬁr.
Bisa diambil kesimpulan bahwa berdasarkan keseluruhan empat
isyarat tersebut yang dimaksud dengan tuduhan dalam ayat ini adalah
tuduhan zina.
Penjelasan Ayat
Ayat 4:

        
           
Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik
(berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka
deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian
mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS
Al-Nûr [24]: 4)
Ayat ini menjelaskan hukum perempuan muhshanât, yaitu
perempuan yang balig, berakal, baik-baik, memelihara kehormatan dan
kesucian diri dari perbuatan yang bersifat immoral. Pelakunya dikenai
hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali.
Demikian juga terhadap pelaku perbuatan menuduh berbuat zina
terhadap laki-laki yang baik-baik yang menjaga kehormatan dan kesucian
diri. Tindakan menuduh zina kepada laki-laki, juga masuk ke dalam
substansi ayat ini. Seperti pengharaman lemak babi yang masuk ke dalam
cakupan substansi pengharaman dagingnya.
Mengapa yang disebutkan secara khusus di sini adalah kaum
perempuan? Perbuatan menuduh (berzina) kaum perempuan adalah lebih
keji dan perbuatan zina mereka adalah lebih buruk. Sementara dalam
masalah tindakan kriminal, pencuri laki-laki lebih berani dan lebih memiliki
kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, hukuman mencuri lakilaki disebutkan lebih duhulu.
Kata al-muhshanât, memberikan isyarat bahwa perbuatan menuduh
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zina kepada orang lain, khususnya terhadap orang ‘afîf (orang yang menjaga
diri dari perbuatan keji dan mungkar), baik laki-laki maupun perempuan,
merupakan perbuatan yang dikenai sanksi hukuman had qadzaf.
Orang yang memang sudah dikenal keji dan mungkar, tidak ada
sanksi hukuman had atas seseorang yang melakukan tindakan menuduh
zina terhadap orang seperti itu. Karena orang fasik tidak memiliki
kehormatan dan martabat yang harus dijaga dan dihormati.
Oleh karena itu makna ayat-ayat di atas, sesungguhnya orangorang yang mencaci maki, menjelek-jelekkan, dan mencemarkan nama
baik kaum perempuan yang memiliki sifat menjaga diri dari perbuatanperbuatan bejat (‘iffah), berstatus merdeka, dan Muslimah dengan cara
melemparkan tuduhan telah berbuat zina, dikenai sanksi. Tuduhan yang
dilemparkan terhadap orang lain tanpa bisa membuktikan kebenaran
dan validitas tuduhannya dengan mendatangkan empat orang saksi yang
menyaksikan sendiri, ada hukuman bagi mereka sebagai berikut:
(1) Dijatuhi hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali;
(2)

Kesaksiannya ditolak dan tidak diterima selama hidupnya dalam
kasus apa pun; dan

(3)

Divonis sebagai orang fasik bukan orang adil, baik di mata Allah Swt
maupun mata manusia. Kefasikan maknanya adalah keluar dari rel
ketaatan kepada Allah Swt.

Berdasarkan penjelasan di atas, menuduh orang lain berbuat zina
termasuk dosa besar. Perilaku tersebut mendapatkan kecaman dan hujatan.
Selain itu, perbuatan tersebut merupakan bentuk tindakan mencemarkan
dan menodai kehormatan serta nama baik kaum perempuan orang-orang
yang beriman.
Di dalam hukum syarak, pelaku qadzaf harus memenuhi empat
hal, yaitu ia adalah mukallaf, balig, berakal, atas kemauan sendiri,
dan mengetahui pengharaman tindakan qadzaf. Apabila pelaku tidak
mengetahui pengharaman tindakan menuduh orang lain berbuat zina,
statusnya dianggap seperti orang yang sudah tahu. Sebab sebenarnya
ia sudah memiliki cukup waktu yang memungkinkan dirinya mengetahui
hukum-hukum syarak.
Sedangkan syarat korban yang dituduh seperti di dalam nash adalah
orang yang berstatus menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar
(muhshan). Korban (yang dituduh) memiliki lima syarat:
Pertama dan kedua, yaitu balig dan berakal; ketiga merdeka;
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keempat adalah beragama Islam; berdasarkan sabda Rasulullah Saw dalam
hadis, “Barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah Swt, maka
ia bukanlah orang muhshan.” Kelima, memiliki karakteristik 'iffah (menjaga
diri) dari perbuatan zina.
Orang gila, anak kecil, budak, orang kaﬁr, dan orang yang berbuat
zina bukanlah orang yang berstatus muhshan. Oleh karena itu orang yang
melakukan qadzaf terhadap salah seorang dari mereka tidak terkena sanksi
hukuman. Ia hanya dikenai sanksi hukuman ta`zir (adalah hukuman yang
bersifat pengajaran terhadap kesalahan yang tidak diancam had khusus,
atau kejahatan yang sudah pasti hukumnya, tetapi syarat-syaratnya tidak
cukup) karena ia melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain.
Jika diperhatikan, zahir ayat di atas mencakup semua perempuan
'afîfah (perempuan baik-baik), apakah perempuan Muslimah ataukah
perempuan kaﬁr, baik perempuan merdeka maupun budak. Hanya saja,
fuqahâ menyatakan bahwa syarat-syarat status muhshan dalam masalah
qadzaf ada lima: Islam, berakal, balig, merdeka, dan ‘iffah dari perbuatan
zina.
Berdasarkan hadis di atas, Islam sebagai status keyakinan
diperhitungkan sebagai salah satu syarat tuduhan kepada wanita yang baikbaik (ihshan qadzaf). Sedangkan, untuk syarat berakal dan balig sesuai
dengan sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang sudah populer
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Nasa`i, Ibnu Majah,
dan Al-Hakim dari Aisyah : bahwa raf’u qalam (dihilangkannya beban) atas
tiga sifat orang yang di antaranya: anak kecil dan orang gila.
Adapun syarat merdeka, karena budak adalah orang yang kurang
status, martabat, dan kedudukannya.
Adapun syarat‘iffah dari perbuatan zina dikarenakan hukuman had
yang diberlakukan dan untuk pembuktian terbalik, yaitu menyatakan
kebohongan kepada si penuduh (si pelaku qadzaf). Jika orang yang
dituduh adalah memang seorang pezina, maka tuduhan yang dilontarkan
terhadap dirinya adalah benar.
Dengan demikian orang yang melontarkan tuduhan tersebut tidak
terkena hukuman had. Begitu juga jika orang yang dituduh itu adalah
orang yang menyetubuhi seorang perempuan karena syubhat atau
karena berdasarkan pernikahan yang rusak (tidak sah), pelaku qadzaf (si
penuduh) terhadapnya tidak bisa dikenai hukuman had. Sebab, perbuatan
orang yang dituduh mengandung unsur ke-syubhat-an zina.
Apabila ada budak atau orang kaﬁr yang diragukan, di satu sisi
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memiliki sifat 'iffah dari zina sehingga ia adalah orang yang muhshan; akan
tetapi di sisi lain orang tersebut diduga bukan muhshan. Hal ini menjadi
unsur syubhat dalam ke-muhshanan-nya.
Oleh karena itu, orang yang menuduh (pelaku qadzaf) terhadapnya
juga tidak bisa dikenai hukuman had qadzaf disebabkan karena adanya
unsur syubhat tersebut.
Seharusnya, status pernikahan juga dimasukkan sebagai salah
satu kriteria disebut muhshan, hanya saja dalam hal ini para ulama tidak
mempertimbangkannya. Sebab, qadzaf yang terjadi di antara suami-istri
memiliki hukum tersendiri.
Ayat yang berbunyi tsumma lam ya`tû biarba’ati syuhadâ`i (…dan
mereka tidak mendatangkan empat orang saksi…), menunjukkan bahwa
tuduhan berbuat zina bisa masuk ke dalam kategori perbuatan qadzaf
dengan ancaman hukuman. Apabila pelaku penuduh (qadzaf) tidak dapat
mendatangkan empat orang saksi yang memberikan kesaksian bahwa
mereka benar-benar melihat si tertuduh telah melakukan zina.
Penggunaan kalimat bi`arba’ati (empat), memberikan arti bahwa
keempat saksi itu haruslah laki-laki. Hal ini diperkuat dengan aturan hukum
bahwa kesaksian kaum perempuan tidak diperhitungkan dalam masalah
hukum hudûd berdasarkan kesepakatan.
Tidak berarti ayat tersebut mensyaratkan empat orang saksi itu
merupakan orang yang memiliki kompetensi (keahlian) untuk menjadi
saksi. Namun, muncul perbedaan pendapat di antara para ulama tentang
syarat adil.
Ulama Sya ’iyyah berpendapat bahwa seorang saksi haruslah orang
yang memiliki sifat 'adalah (keadilan).
Di pihak lain, ulama Hana yyah berpendapat bahwa itu tidak
dipersyaratkan.
Apabila terdapat empat orang fasik bersaksi, menurut ulama
Sya ’iyyah dianggap juga sebagai penuduh (pelaku qadzaf). Oleh karena
itu, mereka juga dikenai hukuman penuduh (qadzif). Sedangkan menurut
ulama Hana yyah, mereka berempat tidak dikenai hukuman (had qadzaf).
Sebab kesaksian mereka berempat itu menunjukkan adanya syubhat
perbuatan zinanya, sehingga hukuman tidak dikenakan kepada mereka
dan juga kepada si penuduh (pelaku qadzaf).
Demikian juga hukuman had zina tidak dijatuhkan kepada orang
yang dituduh.
Berdasarkan pengertian keumuman ayat di atas, apabila saksi yang
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salah satunya adalah suami dari perempuan yang dituduh, maka kondisi
tersebut cukup dan dapat diterima.
Ini adalah pendapat yang diambil oleh ulama Hana yyah.
Adapun menurut Imam Malik dan Imam Syaﬁ’i, suami tidak bisa
menjadi salah satu dari keempat saksi tersebut. Suami kalau demikian
harus melakukan li’ân, sementara itu tiga saksi lainnya dikenai hukuman
had qadzaf. Karena memberikan kesaksian tentang perbuatan zina masuk
dalam kategori tuduhan (qadzaf), sementara itu jumlah saksi yang diminta
tidak lengkap, sebab hanya tiga orang saksi saja.
Berdasarkan ayat di atas, para saksi boleh datang memberikan
kesaksiannya, secara terpisah atau bersama-sama dalam suatu majelis.
Inilah yang diambil oleh ulama Mâlikiyyah dan ulama Sya ’iyyah, sama
seperti kesaksian dalam hukum-hukum yang lainnya.
Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Abu Hanifah berpendapat,
kesaksian mereka tidak dapat diterima melainkan jika mereka datang
dan memberi kesaksian secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri.
Apabila mereka datang dan memberikan kesaksian secara sendiri-sendiri,
kesaksian mereka tidak dapat diterima.
Sebab, satu orang saksi ketika memberi kesaksian justru ia berubah
menjadi si penuduh (pelaku qadzaf). Untuk itu ia harus mendatangkan
empat orang saksi, apabila ia tidak mau dikenai hukuman (had qadzaf)
atau tidak lagi layak untuk memberikan kesaksian.
Pendapat ini diambil dari Imam Malik.
Ayat ini juga mengisyaratkan, si penuduh (pelaku qadzaf) dikenai
hukuman had qadzaf jika ia hanya bisa mendatangkan dua atau tiga orang
saksi. Demikian juga, kedua atau ketiga saksi itu dikenai hukuman had
qadzaf apabila mereka tidak bisa menyempurnakan jumlah mereka, yaitu
empat orang.
Hal ini berdasarkan praktik Umar Ibnu Khaththab ra, yang
memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman (had qadzaf) terhadap
tiga saksi dalam kasus tuduhan, yaitu Syabl Ibnu Ma’bad, Abu Bakrah
(Nufai Ibnu Harits), dan saudara laki-lakinya yang bernama Naﬁ’. Mereka
bertiga bersaksi atas Al-Mughirah Ibnu Syu’bah ra yang dituduh berbuat
zina. Sedangkan saksi yang keempat, yaitu Ziyad dalam kesaksiannya
tidak memberikan kesaksian dalam bentuk yang tegas tentang kepastian
tindakan perzinaan.
Maksud ayat fajlidûhum tsamânîna jaldatan, ditujukan untuk
pemegang otoritas pemerintahan. Teks ayat ini mencakup pelaku yang
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berstatus merdeka dan budak, sehingga hukuman mereka berdua sama,
yaitu delapan puluh kali cambuk.
Pendapat ini adalah menurut Ibnu Mas’ud ra dan Al-Auza’i.
Adapun menurut fuqaha lain, bahwa hukuman had qadzaf bagi
pelaku yang berstatus budak adalah setengahnya, yaitu empat puluh kali
cambuk.
Teks ayat di atas menunjukkan bahwa hakim wajib melaksanakan
hukuman kepada si penuduh (had qadzaf) sekalipun korban tidak
mengajukan tuntutan dan gugatan.
Ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila.
Selain itu, jumhur ulama berpendapat bahwa si penuduh (pelaku
qadzaf) tidak dikenai hukuman melainkan berdasarkan tuntutan dari
korban. Sedangkan, Imam Malik berpendapat jika imam mendengar
si penuduh melontarkan tuduhan, ia menjatuhkan hukum atas dirinya
walaupun korban tidak mengajukan tuntutan. jika ia memiliki para saksi
yang adil serta mengetahui dan menyaksikan tuduhan yang dilontarkan si
pelaku.
Kesimpulannya, menurut empat mazhab, imam tidak boleh
menjatuhkan hukuman penuduh, kecuali berdasarkan tuduhan dari
korban.
Hukuman/had qadzaf ditegakkan dengan mempertimbangkan dua
faktor. Pertama, memelihara hak masyarakat atau hak Allah Swt dalam
menjaga kehormatan dan nama baik. Kedua, menjaga hak individu atau
hak hamba yang kehormatan dan nama baiknya dilanggar.
Namun, para ulama berselisih pendapat tentang manakah unsur
yang lebih diutamakan dalam hukuman had qadzaf, apakah hak Allah Swt
atau hak hamba.
Ulama Sya ’iyyah berpendapat bahwa yang lebih dominan dan
diutamakan adalah hak hamba dengan mempertimbangkan bahwa sifat
hamba adalah butuh, sedangkan sifat Allah Swt adalah Maha Kaya tiada
butuh kepada siapa pun.
Ulama Hana yyah berpendapat bahwa yang dominan diutamakan
adalah hak Allah Swt karena dengan memenuhi hak-Nya secara otomatis
kemaslahatan hamba juga akan terwujud.
Perbedaan pertimbangan di atas berimplikasi munculnya perbedaan
dalam aplikasi dan penerapannya. Pertama, apabila tertuduh meninggal
dunia sebelum pelaksanaan hukuman/qadzaf, menurut ulama Hana yyah
hukumannya menjadi gugur karena lebih mempertimbangkan hak Allah
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Swt. Sedangkan menurut ulama Sa ’iyyah, hukumannya tidak gugur, tetapi
ahli warisnya mewarisi hak penuntutan untuk dilaksanakannya hukuman
karena lebih mempertimbangkan hak hamba.
Kedua, apabila ada seseorang menuduh zina beberapa orang
dengan satu tuduhan atau beberapa kalimat, menurut ulama Hana yyah,
di sini berlaku prinsip Al-ttadâkhul, yaitu pelaku dikenai satu kali hukuman
qadzaf. Sebab lebih mempertimbangkan hak Allah Swt, sama seperti
orang yang berkali-kali berzina, mencuri, atau meminum minuman keras.
Adapun menurut ulama Sya ’iyyah, hukuman qadzaf dalam kasus
seperti ini tidak mengalami al-ttadâkhul setiap tuduhan berlaku satu
hukuman had qadzaf, karena lebih mempertimbangkan hak hamba.
Ketiga, apabila korban memaafkan dan membebaskan pelaku dari
hukuman qadzaf, menurut ulama Syaﬁ’iyyah, hukuman had itu gugur
karena lebih mempertimbangkan hak hamba.
Sedangkan menurut ulama Hana yyah, hukuman had tidak bisa
gugur setelah adanya pengajuan penuntutan pelaksanaannya.
Seluruh sanksi hukuman qadzaf yang tersebut dalam ayat di
atas disebutkan dengan menggunakan huruf 'athaf atau kata sambung.
Menurut pendapat Imam Syaﬁ’i, kesaksian penuduh zina itu tertolak dan
tidak diterima lagi meskipun ia belum menjalani hukuman had qadzaf.
Sedangkan, menurut imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kesaksian
pelaku qadzaf baru berstatus tertolak dan tidak diterima jika ia telah
menjalani hukuman qadzaf. Sebab huruf ‘athaf wawû sekalipun tidak
menghendaki pengertian berurutan, akan tetapi tetap saja di sini yang
dimaksudkan adalah berurutan.
Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Dailami dan
Ibnu Abu Syaibah dalam bentuk riwayat marfû', “Orang-orang Islam
adalah adil, sebagian mereka atas sebagian yang lain, kecuali orang-orang
yang dihukum had dalam kasus qadzaf”.
Keterangan semisal juga diriwayatkan oleh Al-Daruquthni dari Umar
Ibnu Khaththab ra dalam surat yang ia sampaikan kepada Abu Musa AlAsy’ari.
Kesaksian pelaku qadzaf tertolak bersifat umum, mencakup
kesaksian darinya sebelum qadzaf atau setelah qadzaf. Selain itu, mencakup
kesaksian orang tatkala melakukan qadzaf, ia masih kaﬁr, kemudian masuk
Islam.
Hanya saja, ulama Hana yyah mengecualikan orang kaﬁr yang
dikenai hukuman had qadzaf, kemudian setelah itu ia masuk Islam, maka
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kesaksiannya setelah Islam adalah diterima. Karena dengan masuk Islam,
ia mendapatkan status ke-adilan (kredibilitas dan integritasnya) baru.
Tidak diterima dan ditolaknya kesaksian seorang pelaku qadzaf
adalah bagian dari hukuman had qadzaf menurut ulama Hana yyah. Hal
ini didasarkan pada zahir ayat yang menyatakan ada dua hukuman yang
menjadi akibat tindakan qadzaf. Oleh karena itu kedua hukuman itu adalah
hukuman had qadzaf.
Sementara itu, Imam Syaﬁ’i dan Iman Malik berpendapat bahwa
hukuman had qadzaf hanya berupa cambuk sebanyak delapan puluh kali.
Sedang tertolaknya kesaksian adalah hukuman tambahan di samping
hukuman had tersebut. Sebab hukuman had adalah hukuman ﬁsik,
sementara tertolaknya kesaksian adalah hukuman maknawi (moril).
Berdasarkan sabda Rasulullah Saw kepada Hilal Ibnu Amayyah
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, dan
Al-Tirmidzi dari Ibnu Abbas ra, yang menyatakan, “Datangkanlah bayyinah
(saksi), atau jika tidak, maka hukuman had pada punggungmu” (HR AlBukhari, Abu Daud, dan Al-Tirmidzi).
Hadis ini menunjukkan bahwa cambuk adalah hukuman pokok
dalam delik tuduhan zina.
Akibat yang muncul dari pendapat ulama Hana yyah di atas adalah
bahwa hakim tidak menjatuhkan vonis tertolaknya kesaksian pelaku
qadzaf, kecuali adanya pengajuan tuntutan dari si korban.
Sedangkan ulama lain, tidak melihat seperti itu, dalam artian vonis
tertolaknya kesaksian pelaku qadzaf tidak disyaratkan harus adanya
permintaan dari si korban.
Ayat 5:

           
Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Nûr [24]: 5)
Kecuali orang-orang yang bertobat, menarik kembali pernyataan
mereka, dan menyesal atas apa yang mereka telah lakukan, memperbaiki
diri, dan tidak lagi melakukan qadzaf.
Ibnu Abbas ra menyatakan, jika mereka yang mengikrarkan
bertobat, maka sesungguhnya Allah Swt Maha Pengampun, menutupi
dosa-dosa mereka dan Maha Penyayang kepada mereka. Oleh karena
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itu, Dia berkenan menerima tobat mereka dan mencabut sifat fasik yang
sebelumnya dialamatkan kepada diri mereka.
Pendapat imam Syaﬁ’i menyatakan bahwa tobat pelaku qadzaf
adalah ia menyatakan bahwa qadzaf yang dilontarkannya itu bohong.
Dijelaskan oleh Al-Ishtukhri, maksud dari pernyataan bohong itu
sebagaimana diungkapkan salah satu rekan imam Syaﬁ’i, adalah si pelaku
berkata, ”Tuduhanku itu bohong, aku tidak akan mengulanginya lagi.”
Adapun menurut Abu Ishaq Al-Marwazi, itu jangan mengatakan ”Aku
telah berbohong,” karena barangkali tuduhannya itu adalah benar. Oleh
sebab itu, perkataan “Aku telah berbohong” justru sebuah kebohongan
juga.
Kebohongan adalah sebuah kemaksiatan, sementara perbuatan
maksiat itu tentu tidak bisa dijadikan sebagai bentuk tobat dari kemaksiatan
yang lain. Namun, pelaku berkata “Qadzaf itu batil, aku menyesalinya,
mengapusnya, dan tidak akan kembali melakukannya.”
Sementara itu, Abu Hasan Al-Lakhami berpendapat bahwa tobat
dalam kasus qadzaf, yaitu dengan menyatakan bahwa tuduhan itu bohong.
Sebagian ulama menyatakan bahwa tobat bagi pelaku qadzaf
sebagaimana tobat yang dilakukan oleh pelaku kemaksiatan pada umumnya,
yaitu antara dirinya dengan Tuhannya. Intinya adalah menyesali apa yang
telah dilontarkannya dan berniat untuk tidak akan mengulanginya lagi.
Para ulama berbeda pendapat tentang pengecualian dalam ayat ini.
Apakah pengecualian itu kembali kepada kalimat yang terakhir saja (vonis
fasik), sehingga tobat yang dilakukan hanya menghapus vonis fasik saja.
Sedangkan vonis tertolaknya kesaksian tetap berlaku sekalipun pelakunya
bertobat dan mengadakan perbaikan. Ataukah pengecualian itu kembali
kepada kalimat yang kedua dan ketiga, atau kepada semua kalimat yang
disebutkan sebelumnya?
Perlu digarisbawahi, sebagaimana yang sudah pernah disebutkan
sebelumnya, ayat ini menyebutkan tiga hukuman dengan kalimat yang
disambungkan sesuai dengan fungsi huruf 'athaf wawû, lalu diikuti dengan
penyebutan pengecualian. Para ulama sepakat bahwa pengecualian ini
tidak kembali kepada kalimat yang pertama, yaitu vonis hukuman had
qadzaf, sehingga hukuman had yang ada tidak bisa gugur dengan adanya
tobat pelaku qadzaf dalam rangka menjaga hak hamba (hak personal),
yaitu korban yang dituduh.
Berarti perbedaan pendapat yang ada terbatas pada kembalinya
pengecualian kepada kalimat yang kedua, yaitu vonis tertolaknya kesaksian,
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dan kalimat yang ketiga, yaitu vonis sebagai orang fasik.
Dalam hal ini, ulama Hana yyah berpendapat bahwa pengecualian
tersebut hanya kembali kepada kalimat yang terakhir, oleh karena itu
vonis fasik terhapus dengan adanya tobat sedangkan vonis tertolaknya
kesaksian tetap berlaku.
Sebab, menurut mereka, kalimat wa ulâ`ika humu l-fâsiqûn
permulaan kalimat baru dalam bentuk kalimat berita dan terputus dari
kalimat sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi munculnya
asumsi keliru bahwa tindakan qadzaf tidak menjadi sebab ditetapkannya
sifat fasik dengan mencemarkan kehormatan seorang Muslim tanpa ada
manfaat. Apabila kalimat yang terakhir itu adalah kalimat yang diikuti,
berarti pengecualian tersebut hanya kembali kepada (kalimat terakhir)
saja.
Jumhur ulama (Malikiyyah, Sya ’iyyah, dan ulama Hana yyah),
berpendapat bahwa pengecualian tersebut kembali kepada kalimat yang
kedua dan yang ketiga. Menurut mereka, yang merupakan permulaan
kalimat baru dan terputus dari kalimat sebelumnya adalah kalimat ‘lâ
taqbalû syahâdatan abadâ (dan janganlah kamu terima kesaksian mereka
buat selama-lamanya).
Kalimat ini bukan menjadi bagian pelengkap hukuman had qadzaf,
sebab menurut mereka, hukuman had qadzaf adalah cambuk delapan
puluh kali saja, sedangkan tertolaknya kesaksian adalah hukuman
tambahan. Sedangkan kalimat wa ulâ`ika humu l-fâsiqûn, menjelaskan
alasan tertolaknya kesaksian itu. Jika vonis kefasikan yang merupakan
alasan tertolaknya kesaksian terhapus dengan adanya tobat, secara
otomatis tertolaknya kesaksian, juga ikut terhapus. Sebab, kalimat ini
adalah kalimat yang menjelaskan alasan, bukan permulaan kalimat yang
berdiri sendiri. Oleh karena itu, janganlah kalian menerima kesaksian
mereka karena kefasikan mereka. Apabila kefasikan itu telah hilang, lalu
kenapa kesaksian mereka tetap diterima atau ditolak?
Pendapat yang berbeda seperti ini tidak akan terjadi di antara kedua
belah pihak apabila indikasi atau dalil yang menunjukkan ke manakah
pengecualian akan kembali. Seperti dalam dua contoh berikut ini:
Pertama, Ayat tentang diyat pembunuhan tersalah (tidak sengaja),
(92) Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang
yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang
siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar)
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tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)…” (QS AlNisâ` [4]: 92)
Dalam ayat ini, terdapat indikator yang menunjukkan bahwa
pengecualian yang ada illâ an yashshaddaqû (kecuali jika mereka, keluarga
terbunuh, membebaskan pembayaran), adalah kembali kepada diyat,
bukan kepada pemerdekaan budak. Pemerdekaan budak merupakan hak
Allah Swt dan sedekah wali korban tidak bisa menggugurkan hak Allah
Swt.
Kedua, ayat yang menyangkut pelaku kriminal, penggarongan,
Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka;
maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS
Al-Mâidah [5]: 34)
Di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa pengecualian itu
kembali kepada semua kalimat sebelumnya. Sebab, penyebutan kalimat
min qabli an taqdirû 'alaihim (sebelum kalian menangkap mereka)
menjadikan pengecualian tersebut tidak bisa dikembalikan kepada kalimat
terakhir wa lahum l-âkhirati 'adzâbun 'adzîm (dan bagi mereka di akhirat
ada azab yang besar).
Tobat menggugurkan azab akhirat, apakah tobat itu dilakukan
sebelum maupun setelah tertangkap. Oleh karena itu, keberadaan
ikatan tersebut tidak memiliki faedah melainkan gugurnya hukuman
penggarongan. Dengan demikian pengecualian dalam ayat ini adalah
kembali kepada semua kalimat sebelumnya berdasarkan kesepakatan.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka dapat diambil
hikmah dan pesan sebagai berikut:
(1) Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban hukuman/had qadzaf
dalam bentuk cambuk delapan puluh kali apabila penuduh (pelaku
qadzaf) tidak bisa membuktikan tuduhannya dengan empat orang
saksi.
(2)

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada hukuman qadzaf
atas orang yang melakukan qadzaf terhadap seorang laki-laki atau
perempuan dari ahlul kitab. Akan tetapi ia hanya dikenai hukuman
ta’zir (yaitu hukuman sebagai pelajaran atas kesalahan yang tak
diancam had atau kejahatan yang ada hadnya, tapi tidak terpenuhi
syaratnya.
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(3)

Adapun menyangkut syarat penyampaian kesaksian, yaitu dilakukan
secara bersama-sama di suatu majelis.

(4)

Kesaksian yang ada haruslah menyaksikan dalam bentuk melihat
dan menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri
perbuatan zina yang dituduhkan.

(5)

Jika pelaku qadzaf bertobat, kesaksiannya kembali diterima menurut
jumhur ulama.
***

Hukum Li’an atau Qadzaf yang Dilakukan Suami terhadap Istrinya
(QS Al-Nûr [24]: 6-10)

         
          
            
           
            
  
(6) Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka
tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian
masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama)
Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar; (7)
Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia
termasuk orang yang berdusta; (8) Dan istri itu terhindar dari hukuman
apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya)
benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta; (9) Dan (sumpah)
yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia
(suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar; (10) Dan sekiranya
bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (niscaya kamu
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akan menemui kesulitan). Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat,
Mahabijaksana. (QS Al-Nûr [24]: 6-10)
Latar dan Konteks
Al-Bukhari, Abu Daud, dan Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang
diterima dari Ibnu Abbas ra. Hilal Ibnu Umayyah ra melakukan qadzaf
terhadap istrinya di hadapan Rasulullah Saw bahwa istrinya itu telah
berzina dengan Syarik dan Sahma.
Rasulullah Saw berkata kepada Hilal Ibnu Umayyah ra, “Ajukanlah
bayyinah (empat orang saksi), atau jika tidak, maka hukuman had pada
punggungmu.”
Hilal Ibnu Umayyah berkata, “Ya Rasulullah, jika salah seorang
dari kami melihat seorang laki-laki asing bersama dengan istrinya, maka
apakah ia harus pergi mencari bayyinah?”
Rasulullah Saw kembali bersabda, “Ajukanlah bayyinah empat orang
saksi), atau jika tidak, maka hukuman had pada punggungmu.”
Hilal Ibnu Umayyah berkata, “Demi Zat yang telah mengutus Anda
dengan hak, sesungguhnya aku adalah orang yang berkata benar dan jujur,
dan sesungguhnya Allah Swt akan menurunkan apa yang membebaskan
punggungku dari hukuman had.”
Jibril as pun turun dengan membawa wahyu, wa l-lladîna yarmûna
azwâjahum.
Rasulullah Saw membacakan ayat ini, in kâna min l-shshâdiqîn.
Hal senada dengan hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad. Tatkala turun ayat tentang qadzaf, wa l-lladzînana
yarmûna l-muhshshâti tsumma lam yatûbû biarba’ati syuhadâ`i, Sa’ad
Ibnu Ubadah ra, pemuka Anshar, berkata, “Apakah demikian ayat itu turun
ya, Rasulullah?”
Rasulullah Saw berkata, “Wahai kaum Anshar, tidakkah kalian
dengar apa yang dikatakan oleh pemuka kalian itu?”
Mereka pun berkata, “Ya Rasulullah Saw, janganlah Anda mencelanya
karena ia memang laki-laki yang sangat pencemburu. Sungguh demi
Allah, ia tidak pernah menikahi seorang perempuan pun melainkan pasti
perempuan yang masih perawan, dan tidak ada seorang pun dari kami
yang berani menikahi mantan istrinya yang telah diceraikan karena begitu
besar rasa cemburunya.”
Sa’ad Ibnu Ubadah ra berkata, “Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh
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aku tahu dan yakin bahwa ayat itu adalah hak/benar dan bahwa ayat itu
berasal dari Allah Swt. Akan tetapi, aku merasa heran bahwa jika aku
mendapati seorang perempuan murahan berbuat mesum dengan seorang
laki-laki, aku tidak bisa menggerebeknya, hingga aku datang membawa
empat orang saksi. Sungguh demi Allah, aku tidak akan datang membawa
keempat saksi itu hingga laki-laki tersebut menyelesaikan hajatnya.”
Tidak lama kemudian, datanglah Hilal Ibnu Umayyah. Ia salah satu
dari tiga orang yang diterima tobatnya (yaitu yang disebutkan dalam
Surah Al-Taubah (9): 118. Ia pulang dari ladang/kebunnya, mendapati ada
seorang laki-laki berbuat mesum dengan istrinya.
Ia menyaksikan perbuatan itu secara langsung dengan mata
kepalanya sendiri dan mendengarnya langsung dengan telinganya sendiri.
Namun ia mendiamkan kejadian itu dan tidak menggerebeknya hingga
pagi.
Ia pergi menemui Rasulullah Saw. Ia menceritakan kejadian, “Aku
pulang ke rumah pada waktu Isya, lalu aku mendapati seorang lakilaki berbuat mesum dengan istriku. Aku melihat langsung dengan mata
kepalaku sendiri. Mendengarnya langsung dengan telingaku sendiri.”
Mendengar cerita itu, Rasulullah Saw tampak tidak suka dan berat
mendengarnya.
Kaum Anshar pun berkumpul dan berkata. “Sungguh sekarang
kita benar-benar telah diuji dengan apa yang pernah dikatakan Sa’ad
Ibnu Ubadah. Rasulullah Saw akan mencambuk Hilal Ibnu Ubadah dan
membatalkan kesaksiannya.”
Hilal Ibnu Umayyah berkata, “Demi Allah, sungguh aku sangat
berharap Allah Swt memberiku jalan keluar dari persoalan ini.”
Waktu itu, Rasulullah Saw hendak menginstruksikan untuk mencabuk
Hilal Ibnu Umayyah. Tiba-tiba, wahyu turun kepada beliau.
Melihat hal itu, orang-orang tidak berani mengganggu Rasulullah
Saw, sampai beliau selesai menerima wahyu.
Turunlah ayat, wa l-lladzîna yarmûna azwâjahum, al-alyat (HR
Ahmad). Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Abu Ya’la dari hadis
Anas ra.
Pada sebuah riwayat disebutkan bahwa tatkala turun ayat tentang
perbuatan qadzaf di atas, yang maksudnya bersifat umum mencakup
semua dan yang lainnya, Sa’ad Ibnu Ubadah ra berkata, “Ya Rasulullah,
jika aku mendapati seorang laki-laki berbuat mesum dengan istriku, aku
membiarkannya saja hingga aku datang membawa empat orang saksi.
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Sungguh demi Allah, aku akan langsung menghantam laki-laki itu dengan
mata pedang.”
Rasulullah Saw berkata, “Apakah kalian heran dengan rasa cemburu
yang dimiliki Sa’ad? Sungguh aku lebih pencemburu dari dirinya, dan Allah
Swt lebih pencemburu dariku.”
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya dari Sahl
Ibnu Sa’ad. Uwaimir Al-Ajalani datang menemui Ashim Ibnu Adi, “Tolong
tanyakan kepada Rasulullah Saw tentang bagaimana apabila ada seorang
laki-laki berbuat mesum dengan istrinya, lalu membunuhnya. Apakah ia
juga dibunuh (dihukum qishash), atau apa yang harus ia perbuat terhadap
laki-laki itu?”
Ashim Ibnu Adi menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw.
Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah Saw mencela si penanya.
Uwaimir menemui Ashim Ibnu Adi, “Bagaimana, apa yang telah
kamu lakukan?”
Ashim Ibnu Adi berkata, “Apa yang aku lakukan? Sesungguhnya
kamu tidak datang kepadaku dengan membawa kebaikan. Aku telah
menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw dan beliau mencela.”
Uwaimir berkata, “Jika begitu, maka sungguh demi Allah, aku akan
langsung menemui sendiri Rasulullah Saw. Menanyakan hal itu.”
Uwaimir datang menemui Rasulullah Saw dan menyampaikan
pertanyaan tersebut.
Beliau bersabda, “Sesungguhnya telah diturunkan wahyu
menyangkut persoalan seperti yang kamu alami” (Al-Hadîs).
Al-Haﬁdz Ibnu Hajar menyatakan, para imam memiliki pendapat
yang berbeda berkaitan dengan riwayat-riwayat tersebut. Di antara mereka
ada yang men-tarjîh bahwa ayat turun dilatarbelakangi oleh kisah Uwaimir.
Ada juga yang men-tarjîh bahwa ayat tersebut turun dilatarbelakangi oleh
kisah Hilal Ibnu Umayyah.
Selain itu, ada pula yang mengkompromikan dan memadukan di
antara keduanya dengan mengatakan bahwa kasus yang pertama kali
terjadi Hilal Ibnu Umayyah, lalu secara kebetulan kasus yang sama juga
dialami oleh Uwaimir. Kemudian turunlah ayat itu menyangkut kasus
mereka berdua.
Imam Al-Nawawi cenderung kepada pendapat yang ketiga ini.
Pendapat ini juga diikuti oleh Al-Khathib, “Barangkali kasus mereka berdua
kebetulan terjadi pada waktu yang bersamaan.”
Al-Hajar menyatakan tidak masalah, sebab dan latar belakang
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turunnya suatu ayat lebih dari satu. Al-Qurthubi berpendapat bahwa yang
masyhur adalah kasus Hilal Ibnu Umayyah yang lebih dahulu terjadi.
Kasusnya menjadi sebab turunnya Ayat. Pendapat lainnya menyatakan
sebaliknya. Kasus Uwaimir adalah yang lebih dahulu, dan kasusnya
diriwayatkan dalam hadis sahih dan masyhur yang diriwayatkan oleh para
imam.
Al-Suhaili menyatakan bahwa hal itu adalah benar. Al-Kalbi
menyatakan bahwa yang lebih jelas adalah orang yang mendapati istrinya
berbuat mesum dengan Syarik Ibnu Salma adalah Uwaimir Al-Ajalani. Ini
berdasarkan sumpah, dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta (li’ân)
antara Al-Ajalani dan istrinya.
Pendapat yang penting adalah semua riwayat yang ada memiliki
titik temu pada tiga hal. Pertama, ayat-ayat li’ân turun setelah ayat qadzaf
dengan rentang waktu cukup lama. Ayat-ayat li’ân terpisah dari ayat
qadzaf. Kedua, sebelum turunnya ayat-ayat li’ân, mereka memahami ayat
qadzaf (wa l-lladzîna yarmûna l-muhshanâti) bersifat umum mencakup
qadzaf terhadap perempuan asing dan qadzaf terhadap istrinya. Ketiga,
ayat li’ân ini turun untuk memberikan keinginan keringanan bagi suami.
Ayat sebelumnya menjelaskan hukum tentang qadzaf terhadap
perempuan lain selain istrinya; pada ayat ini Allah Swt menjelaskan qadzaf
terhadap istri yang merupakan pengecualian dari ayat qadzaf di atas. Hal ini
bertujuan untuk meringankan suami. Ini karena aib yang menimpa dirinya,
sementara sangat sulit baginya untuk mendapatkan bayyinah (keterangan
empat orang saksi). Hal ini membebani suami untuk menghadirkan empat
orang saksi yang tentunya sangat merepotkan dirinya dan menjadi dilema
baginya.
Di samping itu, disebabkan alasan adanya rasa cemburu terhadap
istrinya. Juga, karena rata-rata seorang suami tidak akan menuduh istrinya
telah berbuat zina melainkan ia benar dan jujur dalam tuduhannya itu.
Tindakan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang paling ia benci dan
sebenarnya sangat tidak ingin melakukannya.
Penjelasan Ayat
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Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masingmasing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa
sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. (QS Al-Nûr [24]: 6)
Ayat tersebut di atas menjelaskan, Allah Swt ingin memberikan
keringanan kepada para suami. Allah Swt memberi jalan ketika mereka
melakukan qadzaf terhadap istrinya, sementara sangat sulit baginya jika
menghadirkan bayyinah (keterangan empat orang saksi).
Jalan keluar itu adalah menghadapkan istrinya kepada hakim.
Mengungkapkan tuduhan terhadap istrinya. Melakukan li’ân (bersumpah,
dia akan kena laknat Allah jika berdusta) terhadap istrinya, seperti
diperintahkan Allah Swt, dengan cara bersumpah sebanyak empat kali
sumpah. Menyebut nama Allah, sebagai ganti empat orang saksi, yang
menunjukkan bahwa ia termasuk orang-orang yang benar dan jujur dalam
tuduhannya itu.

  
        
Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia
termasuk orang yang berdusta. (QS Al-Nûr [24]: 7)
Suami yang menuduh istrinya berbuat zina, yang tidak mampu
mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah
empat kali bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya. Ia bersumpah
sekali lagi, akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam ﬁkih
dikenal dengan li’ân.
Apabila suami tersebut telah mengucapkan li’ân itu, maka terjadilah
thalâq bâ’in, menurut jumhur ulama selain ulama Hana yyah. Istri itu
haram bagi suaminya selama-lamanya. Suami harus membayarkan mahar
kepadanya, had qadzaf gugur dari dirinya, anak dinaﬁkan dari dirinya
(bukan anak suami), dan istri diancam hukuman zina (rajam).

        
     
Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas
(nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang
yang berdusta. (QS Al-Nûr [24]: 8)
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Adapun untuk istri, ancaman hukuman had zina kepada dirinya bisa
dihindarkan. Caranya, ia bersumpah sebanyak empat kali dengan nama
Allah Swt bahwa suaminya telah berbohong ketika menuduh berzina.

       
   
Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya
(istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar. (QS
Al-Nûr [24]: 9)
Sumpah yang kelima adalah murka Allah Swt, apabila suaminya benar
dan jujur dalam tuduhannya. Di sini terjadi perbedaan antara suami dan
istri. Sumpah suami menggunakan kata-kata “laknat” Allah Swt. Sumpah
istri menggunakan kata-kata “murka” Allah Swt. Hal ini mengandung arti,
sanksi dan akibat yang berat bagi seorang istri, karena ia menjadi sebab
dan sumber perbuatan asusila dan nista, melalui perilaku yang membuat
lelaki tertarik dan berhasrat kepada dirinya.
Allah Swt lalu menjelaskan kemurahan-Nya kepada para hamba,
berupa pemberian karunia, nikmat, dan rahmat dengan pemberlakukan
syariat dan aturan ini. Li’ân dijadikan sebagai jalan bagi suami untuk
mewujudkan keinginannya. Bagi seorang istri, sebagai jalan menghindari
dan menyelamatkan dirinya dari hukuman.

         
Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu
(niscaya kamu akan menemui kesulitan). Dan sesungguhnya Allah Maha
Penerima tobat, Mahabijaksana. (QS Al-Nûr [24]: 10)
Apabila bukan karena limpahan karunia Allah Swt, nikmat-Nya,
kebaikan-Nya, rahmat-Nya, kelembutan dan belas kasih-Nya, berupa
pemberlakuan aturan yang bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan,
dilema dan kesempitan, serta harapan diterima tobat, niscaya kalian
sudah terjatuh ke dalam problema dan kesempitan dalam banyak urusan
kalian. Niscaya Dia mempermalukan kalian dengan menguak aib kalian
dan menyegerakan azab. Akan tetapi, Allah Swt tetap berkenan menutup-
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nutupi dan menyelamatkan kalian dari kondisi dilematis dengan li’ân.
Sebab, di antara sifat-sifat Allah Swt adalah bahwa Ia menetapkan rahmat
atas diri-Nya. Dia Maha Penerima tobat dari hamba-Nya meskipun itu
setelah adanya sumpah yang diperberat.
Dia Maha Bijaksana dalam apa yang Dia syariatkan, apa yang Dia
perintahkan, dan apa yang Dia larang. Sekalipun salah satu dari suami-istri
itu pasti ada yang bohong dalam sumpahnya, ia tetap diselamatkan dari
hukuman duniawi, yaitu hukuman had dan ia berhak mendapatkan apa
yang lebih keras dari itu, yaitu hukuman akhirat.
Pada ayat ini, digunakan kata-kata ‘hakîm’ (Maha Bijaksana) bukan
menggunakan kata-kata ‘rahîm’ (Maha Penyayang), padahal rahmat
adalah yang sesuai dengan konteks tobat. Hal ini karena Allah Swt ingin
menutup-nutupi aib para hamba-Nya dengan mensyariatkan li’ân di antara
suami-istri.
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat di atas menerangkan hukum li’ân antara suami dan istri,
dan bagaimana praktik li’ân tersebut. Oleh karena itu, perlu dikemukakan
hikmah dan pesan sebagai berikut:
(1) Ayat-ayat li’ân dan qadzaf, diturunkan secara bertahap. Ayat-ayat
li’ân setelah ayat qadzaf terhadap perempuan muhshanât selain istri.
Menurut ahli ushul dari kalangan Hana yyah, ayat li’ân me-nasakh
ayat qadzaf. Intinya tuduhan zina terhadap istri tidak diberlakukan
hukum qadzaf, tapi diberlakukan hukum li’ân.
(2)

Hikmah li’ân, adalah memberikan keringanan bagi para suami.
Sebab, terlalu sulit serta sangat dilematis apabila mereka harus
membuktikan perbuatan zina istri mereka dengan empat orang
saksi.

(3)

Apakah redaksi li’ân dengan syahadah atau sumpah? Dalam hal ini,
ulama Hana yyah berpendapat bahwa redaksi li’ân adalah syahadat
berdasarkan zahir ayat-ayat li’ân yang di dalamnya disebutkan kata
syahadat sebanyak lima kali. Sedangkan menurut jumhur, redaksi
li’ân itu sumpah.

(4)

Perbedaan pendapat di atas juga berimplikasi munculnya perbedaan
pendapat menyangkut li’ân bagi orang bisu. Dalam hal ini, jumhur
mengutarakan bahwa orang bisu bisa melakukan li’ân karena orang
bisu termasuk orang yang sah melakukan talak, zhihâr, dan ilâ`
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apabila memang ia bisa mengutarakannya dengan bahasa yang
bisa dipahami.

(5)

Apabila ada empat orang bersaksi atas perzinaan seorang perempuan
dan salah satu dari keempat saksi itu adalah suami perempuan itu,
menurut pendapat ulama Malikiyyah, suami cukup melakukan li’ân,
dan tiga saksi lainnya dihukum qadzaf.

(6)

Jika ada seorang suami melakukan qadzaf terhadap seorang lakilaki bahwa ia telah berbuat zina dengan istrinya, Imam Abu Hanifah
dan Imam Malik berpendapat bahwa hukum masing-masing dari
keduanya diberlakukan, yaitu ia melakukan liân menyangkut istri
dan ia dihukum had qadzaf menyangkut laki-laki yang dituduh itu.

(7)

Ulama berpendapat, tidak halal bagi seorang suami melakukan
qadzaf terhadap istrinya, kecuali apabila ia memang benar-benar
mengetahui perzinaan yang dilakukannya atau memiliki dugaan
yang sangat kuat terhadapnya. Bagi seorang suami, lebih utama
dan lebih baik mentalaknya saja, demi menutupi aib istrinya, selama
pemisahan dengan istri tidak memunculkan dampak buruk.
***
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Kisah Berita Bohong terhadap Perselingkuhan Aisyah (QS Al-Nûr
[24]: 11-22)
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(11) Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah
dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi
kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat
balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka
yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia
mendapat azab yang besar (pula); (12) Mengapa orang-orang Mukmin
dan Mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika
kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, “Ini adalah (suatu berita)
bohong yang nyata;” (13) Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak
datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksisaksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang
berdusta; (14) Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatNya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang
besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong
itu); (15) (Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari
mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu
ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam
pandangan Allah itu soal besar; (16) Dan mengapa kamu tidak berkata
ketika mendengarnya, “Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Mahasuci
Engkau, ini adalah kebohongan yang besar;” (17) Allah mengingatkan
kamu agar (jangan) kembali mengulangi seperti itu selama- lamanya, jika
kamu orang beriman; (18) Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-(Nya) kepada
kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana; (19) Sesungguhnya
orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong)
tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab
yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu
tidak mengetahui; (20) Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatNya kepadamu (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar). Sungguh,
Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang; (21) Wahai orang-orang yang
beriman! Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang
siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan)
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menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan
karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang
pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selamalamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah
Maha Mendengar, Maha Mengetahui; (22) Dan janganlah orang-orang
yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah
bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya),
orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan
hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak
suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang. (QS Al-Nûr [24]: 11-22)
Latar dan Konteks
Beberapa ulama termasuk di antaranya Imam Ahmad, Al-Bukhari,
dan Muslim meriwayatkan hadis (mu’allaq), dari Ummu l-Mukminîn Aisyah
ra. Apabila Rasulullah Saw hendak melakukan suatu perjalanan, beliau
mengundi para istrinya, menentukan siapa yang akan ikut menemani
Rasulullah Saw.
Ketika beliau hendak pergi melakukan peperangan (perang Bani AlMusthaliq, juga dikenal dengan Perang Al-Muraisi’), ternyata yang keluar
undiannya adalah Ummu l-Mukminîn Aisyah ra. Ia pun ikut menemani
Rasulullah Saw.
Kejadian itu berlangsung setelah turun ayat hijab. Waktu itu, Aisyah
ra dinaikkan dan dibawa dalam sebuah sekedup (pelana atau tempat
duduk dari kayu yang dipasang di punggung unta dan berkubah seperti
saung. Kemudian mereka pun memulai perjalanan.
Singkat kisah, setelah selesai dari peperangan, Rasulullah Saw
melakukan perjalanan pulang ke Madinah. Saat mendekati Madinah,
pada suatu malam, Rasulullah memerintahkan untuk siap-siap kembali
melanjutkan perjalanan pulang.
“Ketika beliau memerintahkan bersiap-siap itu, aku berjalan
melewati pasukan untuk suatu keperluan,” ujar Ummu l-Mukminîn Aisyah
ra. Setelah selesai, ia pun bergegas kembali ke tempat di mana kendaraan
dan sekedupnya berada. “Namun, tatkala aku meraba dada, ternyata
kalungku yang terbuat dari untaian manik-manik Zhafâr (sebuah nama
kota di Yaman) putus dan jatuh.”
Ia pun kembali untuk mencarinya beberapa lama. Sewaktu mencari
kalung, pasukan yang bertugas mengangkut pun berjalan menuju sekedup,
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dan mengangkatnya ke atas punggung unta yang menjadi kendaraan
Aisyah ra. “Ketika itu, mereka mengira bahwa aku ada di dalam sekedup.”
Kaum perempuan waktu itu pada umumnya bertubuh kurus karena
umumnya mereka hanya makan sedikit. Oleh karena itu, pasukan yang
bertugas mengangkut Aisyah ra tidak curiga dengan ringannya sekedup
ketika mengangkat ke punggung unta. Saat itu, Aisyah ra juga memang
masih gadis belia.
Mereka pun menjalankan unta dan melanjutkan perjalanan.
“Aku lalu berhasil menemukan kembali kalung yang hilang tersebut
setelah pasukan berjalan beberapa waktu. Maka, tatkala mendatangi
tempat-tempat di mana mereka beristirahat, tetapi di sana tidak ada seorang
pun yang memanggilku. Dan tidak pula yang menjawab panggilanku.”
Ia pun berjalan menuju ke tempat turun semula, karena berpikir
orang-orang akan menyadari kalau Aisyah ra tidak ada, tidak bersama
mereka sehingga mereka akan kembali menjemputnya.
Sewaktu ia duduk di tempat itu, kedua matanya mengantuk. Ia pun
tertidur. Ketika itu, Shafwan Ibnu Mu’aththal Al-Sulami Al-Dzakwani ra
berhenti untuk berisitirahat di tempat yang agak jauh di belakang pasukan
yang lain. Saat itu, ia adalah orang yang biasa bertugas menjaga bagian
belakang pasukan, sehingga berjalan agak jauh di belakang pasukan.
Tatkala bermaksud untuk melanjutkan perjalanan dan sampai di
tempat di mana Aisyah ra berada, mereka melihat ada yang tertidur. Ia
mendatangi, dan ketika melihat, ia pun mengenali Aisyah ra.
Sebelum turun ayat hijab, ia memang sudah pernah melihat Aisyah
ra. Sewaktu tahu kalau orang itu adalah Aisyah ra, ia langsung membaca
innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji’ûn, membuat Aisyah ra terbangun.
Aisyah ra lalu menutupi wajah dengan jilbab. “Demi Allah, sungguh
ketika itu ia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku, dan aku pun
tidak mendengar satu patah kata pun darinya kecuali bacaan istirjâ’-nya
(innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji’ûn) tersebut.”
Shafwan memberangkatkan dan menginjak kaki depan untanya,
dan Aisyah ra pun naik ke atas unta. Shafwan pun berjalan menuntun
untanya hingga berhasil menyusul pasukan, di perhentian istirahat siang.
“Kemudian, celakalah orang yang berkaitan dengan perkaraku.
Orang yang paling besar peran dan keterlibatannya dalam peristiwa al-ifki
(bohong) adalah Abdullah Ibnu Ubai Ibnu Salul.”
Lalu, mereka sampai di Madinah. Setelah itu, Ummu l-Mukminîn
Aisyah ra jatuh sakit selama satu bulan.
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Sementara itu, orang-orang tengah ramai membicarakan desasdesus dan berita bohong. Yang diisukan orang-orang yang sengaja
mengada-adakannya. “Sementara itu, aku tidak tahu dan menyadari
sedikitpun tentang apa yang terjadi tersebut.”
“Sewaktu aku sakit, hal yang membuatku curiga adalah aku tidak
lagi melihat kelembutan dan perhatian Rasulullah Saw, yang biasa aku
dapatkan ketika aku sakit.”
Ketika itu, Rasulullah Saw hanya masuk, mengucapkan salam, lalu
bertanya, “Bagaimana keadaanmu?”
“Itulah kejanggalan yang aku rasakan dan membuatku curiga.”
Aisyah ra tidak sedikit mengetahui kegaduhan yang terjadi di luar. Sampai
ketika ia sudah agak sembuh, pergi keluar, ditemani Ummu Misthah,
menuju ke Al-Manashi’, yang menjadi tempat buang hajat.
“Kami hanya pergi pada malam hari. Semua itu berlangsung
sebelum kami membuat tempat buang hajat di dekat rumah kami. Ketika
itu, kebiasaan kami seperti kebiasaan masyarakat Arab terdahulu, yaitu
buang hajat di tempat yang jauh dari pemukiman. Dan kami merasa belum
terbiasa serta merasa nyaman membuat tempat buang hajat di dekat
rumah.”
Aisyah ra pergi ditemani oleh Ummu Misthah. Ia putri Abu Ruhm
Ibnu Muthallib Ibnu Manaf, ibunya adalah anak perempuan Shakhr Ibnu
Amir, Khalah (bibi dari jalur ibu) Abu Bakar Al-Shshiddiq ra. Ummu Misthah
memiliki putra bernama Misthah Atsatsah Ibnu Abbad Ibnu Abdil Muthallib.
Selesai buang hajat, mereka berdua kembali pulang ke rumah. Di
perjalanan, Ummu Misthah terbelit pakaiannya sendiri. Ia bergumam,
“Celakalah Misthah.”
Mendengar pernyataan itu, Ummu l-Mukminîn Aisyah ra berkata,
“Betapa buruknya ucapanmu itu. Kamu mencaci maki seorang laki-laki
yang ikut perang Badar?”
Ummu Misthah menjawab, “Apakah kamu mendengar apa yang
diucapkannya?”
Aisyah ra menjawab, “Apa memangnya yang telah dia ucapkan?”
Ummu Misthah pun menceritakan desas-desus, berita miring, yang
diberitakan orang-orang yang terlibat dalam kasus al-ifki.
Mendengar ceritanya itu, Ummu l-Mukminîn Aisyah ra jatuh sakit.
Dan semakin berat. Sewaktu itu ia sampai ke rumah, Rasulullah Saw masuk
menemui, mengucapkan salam, hanya berkata, “Bagaimana keadaanmu?”
Ummu l-Mukminîn Aisyah ra berkata kepada beliau, “Bolehkah aku
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mengunjungi kedua orangtuaku?”
Beliau menjawab, “Silakan.”
Tatkala itu, ia bertujuan ingin mencari kepastian dari kedua
orangtuanya tentang berita dan desas-desus yang beredar. Ia bertanya
kepada ibunya, “Ibunda, kenapa orang-orang membicarakan seperti itu
tentang diriku?”
Ibunya menjawab, “Putriku, tenangkanlah dirimu. Sungguh demi
Allah, tidak ada seorang istri yang jelita yang suaminya sangat mencintai,
sementara ia juga memiliki madu, melainkan biasanya para madu itu tidak
suka kepadanya dan melakukan hal-hal yang tidak simpatik terhadapnya.”
Ummu l-Mukminîn Aisyah ra berkata, “Subhâna l-llâh! Orang-orang
membicarakan seperti itu?”
Ia menangis terus malam itu sampai pagi. “Air mataku mengalir
terus tidak ada putusnya. Mataku tidak bisa terpejam.”
Pada saat itu, menurut cerita Siti Aisyah ra Rasulullah Saw
memanggil Ali Ibnu Abu Thalib ra dan Usamah Ibnu Zaid ra. Keduanya
dimintai pendapat dan saran, menyangkut penceraian istri beliau.
Usamah Ibnu Zaid ra mengutarakan tentang apa yang ia ketahui
mengenai bersihnya keluarga Ummu l-Mukminîn Aisyah ra dan kasih
sayang mereka. “Ya Rasulullah, itu adalah keluarga Anda, dan kami tidak
mengetahui tentang mereka melainkan kebaikan (yang kami tahu, mereka
itu adalah orang yang baik).”
Adapun Ali Ibnu Abu Thalib ra berkata, “Ya Rasulullah, Allah Swt
tidak akan mempersempit langkah Anda. Perempuan selain dia masih
banyak. Jika Anda bertanya kepada perempuan itu (maksudnya adalah
Barirah), tentu dia akan berkata jujur dan apa adanya kepada Anda.”
Rasulullah Saw memanggil Barirah. “Apakah kamu pernah melihat
sesuatu dari Aisyah yang membuatmu curiga dan tidak kamu sukai?”
Barirah pun berkata, “Demi Zat yang telah mengutus Anda dengan
hak, sungguh aku tidak pernah melihat suatu hal yang aku cela atas
dirinya, melainkan ia adalah seorang perempuan muda yang tidur dan
lupa menjaga adonan roti keluarganya, lalu ada unggas yang datang dan
memakan adonan itu.”
Pada hari itu juga, Rasulullah Saw pun berdiri di atas mimbar. “Wahai
kaum Muslim, siapakah yang berkenan menolongku terhadap seorang lakilaki, yakni Abdullah Ibnu Ubai Ibnu Salul, yang telah sampai kepadaku
pernyataannya yang menodai dan menjelek-jelekkan keluargaku. Sungguh
demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku melainkan kebaikan. Mereka
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juga telah menyinggung-nyinggung seorang laki-laki (yakni, Shafwan Ibnu
Mu’aththal Al-Sulami Al-Dzakwani ra) yang aku tidak mengetahui tentang
dirinya melainkan kebaikan, dan ia tidak masuk menemui keluargaku
melainkan bersama-sama denganku.”
Sa’ad Ibnu Mu’adz Al-Anshri berdiri, “Ya Rasulullah, aku yang akan
menolong Anda terhadap laki-laki itu. Apabila ia berasal dari Aus, kami
akan membunuhnya. Akan tetapi, jika ia berasal dari kalangan para
saudara kami dari Al-Khazraj, apa pun yang Anda perintahkan, kami akan
melakukannya.”
Sa’ad Ibnu Ubadah, yang merupakan pemuka kaum Khazraj, pun
berdiri. Ia adalah laki-laki yang saleh, akan tetapi saat itu tengah dikuasai
perasaan fanatisme kesukuan. Ia berkata kepada Sa’ad Ibnu Mu’ad ra,
“Kamu bohong. Sungguh demi Allah, kamu tidak boleh membunuhnya dan
kamu tidak akan bisa membunuhnya. Apabila ia berasal dari kalanganmu,
pastilah kamu juga tidak ingin ia dibunuh.”
Usaid Ibnu Khudhair ra adalah putra paman Sa’ad Ibnu Mu’adz ra,
berkata kepada Sa’ad Ibnu Ubadah ra, “Bohong kamu, sungguh kami
akan membunuhnya. Sungguh kamu adalah orang munaﬁk yang membela
orang munaﬁk.”
Terjadilah kegaduhan di antara Aus dan Khazraj sampai hampir
saling bunuh.
Rasulullah Saw masih berada di atas mimbar. Beliau menenangkan
mereka. Akhirnya, mereka reda dan diam. Beliau pun terdiam.
“Hari itu, aku pun terus menangis, air mataku terus mengalir tidak
henti-hentinya dan tidak bisa terpejam,” ujar Ummu l-Mukminîn Aisyah
ra. Kedua orangtuanya sangat mengkhawatirkan kondisinya. Pada saat
mereka berdua sedang duduk di sampingnya, tiba-tiba datang seorang
perempuan dari Anshar, dan permisi minta izin diperkenankan masuk
menemuinya.
“Aku pun menyilakannya masuk. Ia duduk dan ikut menangis
bersamaku.”
Secara tiba-tiba Rasulullah Saw datang dan mengucapkan salam,
kemudian duduk. “Semenjak beredarnya desas-desus dan berita yang
tidak berimbang menyangkut diriku, Rasulullah Saw belum pernah duduk
di sampingku. Sementara itu beliau sudah sebulan menunggu-nunggu
turunnya wahyu menyangkut persoalan diriku itu.”
Tatkala duduk, Rasulullah Saw pun lantas ber-tasyahhud (katakata pembuka suatu pidato), lalu berkata, “Amma ba’du, wahai Aisyah,
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sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentangmu. Jika memang
kamu bersih, tidak bersalah dan tidak melakukan apa yang dituduhkan itu,
Allah pasti akan menyatakan hal itu. Tetapi, jika kamu memang pernah
melakukan suatu dosa, meminta ampun kepada Allah Swt dan meminta
ampun kepada-Nya. Seorang hamba apabila ia mau mengakui perbuatan
dosa yang dilakukannya dan mau meminta ampun, Allah Swt akan
menerima tobatnya itu.”
Pada saat Rasulullah Saw selesai bertutur kata, Ummu l-Mukminîn
Aisyah ra berhenti menangis. Ia berkata kepada ayahnya, “Ayah, tolong
jawablah Rasulullah Saw.”
Ayahnya berkata, “Demi Allah, sungguh aku tidak punya apa yang
harus aku katakan kepada Rasulullah Saw.”
Aisyah ra berkata kepada ibunya, “Ibunda, tolong jawablah
Rasulullah Saw.”
Ibunya pun demikian, “Demi Allah, sungguh aku tidak tahu apa
yang harus aku katakan kepada Rasulullah Saw.”
Aisyah ra pun berkata, sebagai perempuan muda yang belum
banyak membaca Al-Quran, “Sungguh, demi Allah, aku tahu, kalian telah
mendengar berita dan desas-desus itu hingga tertanam kuat dalam diri
kalian, dan membenarkannya dan memercayainya. Apabila aku berkata
bahwa aku tidak bersalah, dan Allah Swt tahu bahwa aku tidak bersalah,
tentu tidak akan memercayaiku.
“Sungguh demi Allah, aku tidak menemukan suatu ungkapan yang
pas menyangkut dilema ini, kecuali seperti yang dikatakan ayah Nabi Yusuf
as.”
Dan mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) darah
palsu. Dia (Yakub) berkata, ”Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang
memandang baik urusan yang buruk itu; maka hanya bersabar itulah
yang terbaik (bagiku). Dan kepada Allah saja memohon pertolongan-Nya
terhadap apa yang kamu ceritakan.” (QS Yûsuf [12]: 18)
“Ketika itu, aku pun mengubah posisiku, dan berbaring di atas
ranjang. Aku tahu dan yakin, aku tidak bersalah. Dan sungguh Allah Swt
akan menyatakan posisiku yang tidak bersalah.
“Namun, sungguh demi Allah, tidak pernah menyangka bahwa Allah
Swt akan menurunkan wahyu yang akan selalu dibaca berkaitan dengan
diriku. Aku menyadari diriku terlalu rendah untuk dibicarakan Allah Swt
dalam wahyu yang akan selalu dibaca.
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“Aku hanya berharap Rasulullah Saw akan bermimpi; dalam mimpi
itu Allah Swt menyatakan kedudukanku yang tidak bersalah.
“Demi Allah, belum sampai Rasulullah beranjak dari tempat duduk,
belum sempat seorang pun keluar dari rumah, Allah Swt menurunkan
wahyu kepada rasul-Nya.
“Beliau, seperti biasanya, tampak tegang dan berat sewaktu
menerima wahyu turun. Sampai-sampai beliau bercucuran keringat.
Padahal, saat itu musim dingin. Saking beratnya wahyu yang diturunkan
kepada beliau.”
Selang waktu kemudian, keadaan yang melingkupi Rasulullah Saw
sirna. Dan langsung diikuti senyum beliau.
Yang pertama beliau ucapkan ketika itu, “Bergembiralah wahai
Aisyah, ketahuilah bahwa Allah Swt benar-benar telah menyatakan kalau
kamu bersih dan tidak bersalah.”
Sang ibu lalu berkata kepada Aisyah ra, “Berdirilah dan hampirilah
beliau.”
Aisyah ra berkata, “Sungguh demi Allah, aku tidak mau berdiri
menghampiri beliau. Aku tidak memuji melainkan kepada Allah Swt karena
Dia-lah yang menurunkan wahyu tentang keadaanku yang tidak bersalah.”
Ketika itu, wahyu yang diturunkan Allah Swt adalah sepuluh ayat
mulai dari ayat inna l-lladzîna jâ`û bi l-ifqi 'ushbatun minkum ...
Sewaktu Allah Swt menurunkan ayat-ayat tersebut, sang ayah, Abu
Bakar Al-Shshiddiq ra, yang sebelumnya selalu memberi jatah nafkah
kepada Misthah Ibnu Atstsah (karena di samping masih kerabat, ia juga
orang miskin) berkata, “Sungguh demi Allah, aku tidak mau lagi memberi
jatah nafkah kepadanya setelah apa yang ia bicarakan menyangkut Aisyah.”
Kemudian Allah pun menurunkan ayat wa lâ ya`tali ulû l-fadhli
minkum.
Abu Bakar Al-Shshiddiq ra pun berkata, “Ya, sungguh demi Allah,
aku benar-benar ingin Allah Swt mengampuniku.”
Ia pun kembali menjatah nafkah untuk Misthah, “Sungguh demi
Allah, aku tidak akan lagi menghentikan jatah nafkah untuknya.”
Aisyah ra bercerita, Rasulullah Saw pernah bertanya kepada Ummu
l-Mukminîn Zainab Binti Jahsya ra tentang diri Aisyah ra, “Wahai Zainab
apa yang kamu ketahui atau kamu lihat?”
Zainab Ibnu Jahsyi ra berkata, “Aku menjaga pendengaran dan
penglihatanku. Sungguh demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali
kebaikan.”
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Di antara para istri Rasulullah Saw, Zainab Bintu Jahsyi ra adalah
istri beliau yang menyaingi Aisyah ra dalam berbagai hal.
Allah Swt melindungi dirinya dengan sikap warâ`. Sementara
saudara perempuan yang bernama Hammah Bintu Jahsyi selalu berseteru
dengannya. Hammah Ibnu Jahsya termasuk orang yang ikut terlibat dalam
kasus al-ifki.”
Masruq setiap kali meriwayatkan suatu riwayat dari Aisyah ra
berkata, ”Telah menceritakan kepadaku Al-Ashidiq Binti Al-Ashiddiq,
kekasih Rasulullah Saw dan perempuan yang dinyatakan bebas dan tidak
bersalah langsung dari langit.”
Latar dan Konteks
Ayat sebelumnya mengungkapkan hukuman qadzaf terhadap
perempuan asing (selain istri) dan hukum tindakan qadzaf terhadap istri.
Dalam ayat ini, Allah mengutarakan tentang posisi Aisyah ra yang bersih
dari tuduhan orang-orang munaﬁk yang terlibat dalam kasus al-ifki kepada
dirinya.
Di dalamnya, Allah mengutarakan sejumlah adab dan etika yang
harus mereka aktualisasikan, serta sejumlah larangan yang harus dihindari.
Semuanya itu berjumlah sembilan seperti yang akan dijelaskan di bagian
mendatang.
Penjelasan Ayat

              
             
   
Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah
dari golongan kamu Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu
bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat
balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka
yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia
mendapat azab yang besar (pula). (QS Al-Nûr [24]: 11)
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Ini ayat yang di dalamnya Allah Swt menyatakan bahwa posisi Aisyah
ra tidak bersalah. Bersih dari apa yang dituduhkan orang-orang munaﬁk
dalam kasus al-ifki (berita bohong). Ini merupakan bentuk ketidakrelaan
Allah Swt apabila Aisyah ra diperlakukan seperti itu, sekaligus menjaga
harga diri, kewibawaan, nama baik, martabat dan pretise nabi-Nya.
Ayat di atas mengungkapkan, sesungguhnya orang-orang yang
datang membawa berita bohong dan palsu itu adalah segolongan dari
kalian, bukan satu atau dua orang. Maksudnya, berita bohong, desasdesus dan tuduhan miring tersebut dipimpin kaum munaﬁk, Abdullah Ibnu
Ubai.
Ia adalah orang yang pertama kali membuat dan menciptakan
berita bohong serta berkonspirasi dengan beberapa orang. Mereka
menghembuskan dan memberitakannya ke tengah masyarakat hingga
masuk dan memengaruhi sebagian pikiran kaum Muslim, ikut-ikutan
membicarakannya. Desas-desus pun tersebar di tengah masyarakat
selama hampir satu bulan hingga akhirnya turunlah ayat ini.
Kata ushbatun mengandung isyarat bahwa mereka yang terlibat
adalah sekelompok kecil saja. Kata minkun maksudnya adalah dari
golongan orang-orang Mukmin. Abdullah Ibnu Ubai termasuk salah satu
orang yang secara zahir dihukumi sebagai orang beriman.
Kalimat lâ tahsabûhu syarran lakum bal huwa khairun lakum
mengandung arti, janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk
bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Abu Bakar dan setiap orang
ikut merasa terganggu, tersakiti, dan sedih dengan berita bohong itu,
berdasarkan kata minkum, mereka mengira apa yang terjadi adalah buruk
dan jelek.
Yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini merupakan kebaikan bagi
mereka di dunia dan akhirat. Dengan kejadian itu, mereka mendapatkan
pahala yang agung. Allah Swt memperlihatkan kepada Aisyah, melalui ayatayat Al-Quran, ia adalah bersih dan tidak bersalah, senantiasa dibaca hingga
hari kiamat. Selain itu, ayat-ayat tersebut memuat ancaman yang serius
bagi orang-orang yang ikut terlibat membicarakan dan mengembuskan
berita bohong dan tuduhan miring.
Kalimat likulli mri`in minhum ma iktasaba mina l-istmi berarti tiap-tiap
seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya.
Tiap-tiap orang yang ikut terlibat dan menuduh Aisyah ra, mendapatkan
azab. Besar-kecilnya, sesuai dengan peran dan keterlibatannya,
mendapatkan hukuman atas apa yang diperbuat.
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Selanjutnya, wa l-lladzî tawallâ kibrahû minhum lahu ‘adzâbun
‘adhîm, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar
dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Dan orang
yang paling besar dosa dan keterlibatannya dalam perbuatan ini, menurut
kebanyakan ulama, ialah Abdullah Ibnu Ubai Ibnu Salul. Ia adalah orang
yang pertama kali menciptakan dan merekayasa berita bohong itu dan
memberitakannya.
Oleh sebab itu, kejelekan yang paling besar adalah berasal dari
dirinya. Azabnya di dunia adalah kedok kemunaﬁkannya dikuak dan diusir
dari tengah-tengah masyarakat. Di akhirat, hukumannya adalah berada di
tingkat yang paling bawah dari api neraka.
Ada pandangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah
peristiwa al-ifki, dengan pelakunya ialah Hassan Ibnu Tsabit. Namun,
menurut Ibnu Katsir, hal itu merupakan pandangan yang aneh. Andaikata
bukan karena ada suatu keterangan dari Shahîhu l-Bukhârî yang secara
sekilas mengisyaratkan pengertian itu, tentu penyebutan pandangan
seperti itu tidak begitu berguna.
Hasan Ibnu Tsabit ra adalah salah satu tokoh sahabat yang memiliki
banyak keutamaan dan rekam jejak yang terpuji. Di antara rekam
jejak terpuji yang paling baik dimilikinya bahwa ia adalah orang yang
memanfaatkan syair-syairnya untuk membela Rasulullah Saw. Beliau
pernah berkata kepadanya, “Serang dan hujatlah mereka dengan syairmu,
malaikat Jibril as besertamu.”
Allah memberi pelajaran kepada orang-orang Mukmin yang ikutikutan membicarakan berita palsu tersebut. Allah Swt menegur mereka,
karena hal-hal berikut ini.
Pertama,

         
 
  
Mengapa orang-orang Mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka
terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu
dan berkata, “Ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata.” (QS Al-Nûr
[24]: 12)
Kenapa sewaktu mendengar berita bohong tentang Aisyah ra tidak
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berbaik sangka kepadanya? Tuntutan keimanan mendorong kita untuk
berbaik sangka, serta tegas menyatakan bahwa Aisyah ra bersih dari semua
tuduhan, dengan mengatakan “Itu semua adalah sebuah kebohongan yang
nyata.” Kebohongan yang dibuat-buat sedemikian rupa terhadap Aisyah ra.
Apa yang terjadi sama sekali bukan sesuatu yang mencurigakan dan
melahirkan prasangka buruk. Waktu itu, Aisyah ra datang dengan baik,
naik unta milik Shafwan Ibnu Mu’aththal ra di tengah siang bolong. Semua
pasukan manyaksikan, Rasulullah Saw bersama-sama mereka.
Secara wajar, setiap pikiran negatif dan prasangka buruk ditepis.
Apabila mengandung sesuatu yang mencurigakan, tentu tidak akan terjadi
secara terbuka seperti itu.
Penggunaan kata-kata orang Mukmin secara tegas di sini
mengandung petunjuk bahwa orang Mukmin tidak berprasangka kepada
Muslim, melainkan dengan prasangka yang baik.
Kedua,

           
 
   
Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi?
Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam
pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. (QS Al-Nûr [24]: 13)
Mengapa mereka tidak mendatangkan empat orang saksi yang bisa
memberikan kesaksian? Itu sebagai bukti yang sah, menyatakan melihat
langsung dengan mata kepala sendiri apa yang mereka katakan.
Jika mereka tidak mendatangkan empat orang saksi untuk
membuktikan tuduhannya, mereka orang-orang yang berbohong dan
jahat menurut sudut pandang Allah Swt.
Ini termasuk salah satu teguran Allah Swt.
Ketiga,

           
   
Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di
dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan
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oleh pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong itu). (QS Al-Nûr
[24]: 14)
Andai bukan karena kemurahan Allah Swt di dunia, yang memberi
penangguhan dan kesempatan untuk bertobat dan mencari rahmat-Nya,
niscaya sudah disegerakan hukuman terhadap mereka. Hal itu disebabkan
desas-desus yang mereka bicarakan.
Ini termasuk kategori teguran.
Kata wa lau lâ dalam ayat ini memiliki makna tidak terjadinya sesuatu
karena adanya sesuatu yang lain.
Keempat,

          
      
(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut
dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit
pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah
itu soal besar. (QS Al-Nûr [24]: 15)
Apabila bukan karena karunia dan rahmat Allah Swt, mereka akan
tertimpa azab; karena menyebarkan desas-desus dari mulut ke mulut,
menjadikan topik pembicaraan. Dan mereka menganggapnya sebagai
perilaku yang biasa-biasa dan mudah saja.
Padahal, menurut syariat dan hukum Allah Swt, hal itu merupakan
sesuatu yang besar, sangat serius dan tidak main-main. Tindakan itu
mencemarkan rumah dan keluarga Nabi Muhammad Saw, dan itu
merupakan sesuatu yang paling buruk10.
Dalam Shahîhu l-Bukhârî dan Muslim meriwayatkan, “Sesungguhnya
seseorang mengatakan suatu perkataan yang sebenarnya bisa menyebabkan
murka Allah Swt, yang ia tidak menyadari bahwa sebenarnya perkataan itu
sangat serius, sehingga perkataan itu menjadikannya terjatuh ke dalam
jurang neraka sejauh lebih dari antara langit dan bumi.”
Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Yang ia tidak begitu
memedulikannya dan menganggapnya sebagai perkataan yang biasa dan
remeh” (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Keadaan ini juga merupakan salah satu teguran. Allah Swt
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menyebutkan mereka melakukan tiga bentuk perbuatan dosa, yang
menjadikannya tertimpa azab yang besar. Ketiga perbuatan dosa itu adalah
sebagai berikut:
(1) Menyampaikan berita bohong dengan mulut mereka, sengaja
memperbincangkannya dan menyebarkannya dari mulut ke mulut.
Tidak sekadar mendengarkannya secara tidak sengaja. Akan tetapi,
sengaja membincangkannya dan menyebarkannya dari mulut ke
mulut.
(2)

Membicarakan sesuatu yang mereka tidak memiliki pengetahuan
tentangnya dan tidak pula memiliki dalil dan bukti. Ini adalah
perbuatan yang diharamkan, seperti yang dijelaskan dalam ayat
berikut:

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena
pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta
pertanggungjawabannya. (QS Al-Isrâ` [17]: 36)
Ayat ini mirip dengat ayat:
… Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi
hatinya .… (QS Âli ’Imrân [3]: 167)
Menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa, mudah dan remeh.
Padahal di sisi Allah Swt, hal tersebut sangat serius, sangat besar dosanya,
dan menyebabkan hukuman yang keras.
Keadaan ini menunjukkan tiga hal. Pertama, qadzaf (menuduh)
termasuk salah satu dosa besar, bersandarkan ayat wa huwa 'inda l-llâhi
'adzîm (padahal dia pada sisi Allah adalah besar). Kedua, besar dan seriusnya
kemaksiatan tidak ada sangkut pautnya dengan dugaan dan persangkaan
pelakunya, tetapi dengan fakta dan kenyataan. Sebab barangkali ia tidak
menyadari dari tidak mengetahui besar dan seriusnya suatu kemaksiatan
yang dilakukannnya. Ini berdasarkan ayat yang berbunyi wa tahsabûnahu
hayyinâ (kamu menganggapnya suatu yang ringan saja). Ketiga, keharusan
setiap mukallaf yang meyangkut segala sesuatu yang diharamkan, adalah
melihat tindakan yang diharamkan sebagai sesuatu yang sangat serius dan
bukan main-main. Sebab, barangkali kemaksiatan itu termasuk salah satu
dosa besar.
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Kelima,

 
           
 
  
Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, “Tidak pantas
bagi kita membicarakan ini. Mahasuci Engkau, ini adalah kebohongan yang
besar.” (QS Al-Nûr [24]: 16)
Ayat di atas adalah bagian dari adab karena merupakan didikan lain
setelah didikan yang pertama di atas, yaitu berprasangka baik. Mengapa
ketika mendengar perkataan yang buruk dan tidak pantas, mereka tidak
mengatakan “Tidak sepantasnya, kita membicarakan pembicaraan seperti
ini, memperbincangkan kehormatan Nabi Muhammad Saw. Dan kita tidak
boleh menyebutkannya kepada siapa pun karena tidak ada dalil dan bukti
sama sekali. Subhâna l-ll-âhu, benar-benar tidak pantas dan tidak boleh
terjadi hal seperti itu dituduhkan kepada istri Rasulullah Saw.”
Maksud dari kalimat tersebut di atas adalah kami benar-benar
heran dan tercengang mendengar hal yang sangat serius seperti itu. Kami
bertasbih menyucikan Allah Swt sebagai ungkapan ketidakpercayaan
terhadap tuduhan yang dilontarkan terhadap istri Nabi Muhammad Saw.
Hal tersebut adalah suatu kebohongan besar, rekayasa yang sangat
keji, dan bentuk dari tindakan menyakiti Nabi Muhammad Saw.
Allah Swt berﬁrman,
Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan rasulNya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan
azab yang menghinakan bagi mereka. (QS Al-Ahzâb [33]: 57
Istri seorang nabi, ada yang kaﬁr. Hal itu merupakan hal yang
bisa dan memang terjadi, seperti istri Nabi Nuh as dan istri Nabi Luth as
Kekaﬁran bukan merupakan sesuatu aib di kalangan mereka.
Namun, tidak mungkin istri seorang nabi ada yang nakal dan bejat
(pezina). Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci
dan dikecam.
Oleh karena itu, menurut akal dan agama, jelas menolak sikap
membicarakan hal seperti itu. Hal itu merupakan salah satu bentuk
tindakan yang sangat menyakiti Nabi Muhammad Saw.
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Sebagaimana akal dan agama menolak tindakan orang-orang yang
melontarkan tuduhan palsu yang keji dan menyebarkan berita bohong
seperti itu. Hal itu merupakan kejanggalan kalau perbuatan itu tidak
dikenai sanksi hukuman.
Keenam,

         
Allah mengingatkan kamu agar (jangan) kembali mengulangi seperti itu
selama- lamanya, jika kamu orang beriman. (QS Al-Nûr [24]: 17)
Ayat di atas masuk kategori teguran, yang di dalamnya Allah Swt
mewanti-wanti kepada kaum Mukminin agar jangan sampai kembali
melakukan hal seperti itu lagi. Allah Swt mengancam dan melarang kaum
Mukminin jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan itu.
Allah Swt menasihati orang-orang beriman tidak melakukannya
perbuatan itu lagi, apabila memang benar-benar beriman kepada Allah
serta syariat-Nya. Diikuti selanjutnya mematuhi perintah-Nya dan menaati
larangan-Nya. Ayat selanjutnya,

        
Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-(Nya) kepada kamu. Dan Allah Maha
Mengetahui, Mahabijaksana. (QS Al-Nûr [24]: 18)
Allah Swt menerangkan kepada orang-orang beriman hukumhukum syarak, norma-norma agama, sosial, dan tata nilai. Allah Swt
Maha Mengetahui apa yang sesuai dan baik bagi para hamba-Nya, Maha
Mengetahui keadaannya, tingkah laku dan keadaan mereka.
Dia akan membalas tiap-tiap orang sesuai dengan apa yang
diusahakannya. Maha Bijaksana dalam syariat dan aturan-Nya, ketetapanNya, pengaturan dan urusan-urusan makhluk-Nya. Allah telah mewajibkan
manusia mengikuti syariat-Nya dengan berbagai bentuk beban yang bisa
menciptakan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.
Ketujuh,
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Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji
itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka
mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui. (QS Al-Nûr [24]: 19)
Ayat di atas merupakan adab ketiga, menyangkut orang yang
mendengar suatu perkataan yang buruk. Sesungguhnya, orang-orang yang
sengaja dan suka menyiarkan kekejian, senang menyebarkan perbuatanperbuatan nista dan berita-berita perzinaan di tengah-tengah kaum
Mukminin, bagi mereka azab yang menyakitkan di dunia, yaitu hukuman
qadzaf, dan azab di akhirat yang pedih (neraka).
Allah Swt mengetahui hakikat sebenarnya segala urusan, tiada
yang tersembunyi satu pun dari pengetahuan-Nya. Dengan demikian,
kembalikanlah segala urusan kepada-Nya, niscaya kita akan benar dan
lurus dalam mengikuti jalan-Nya. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman
kita tentang segala sesuatu, membuat kita kurang mengetahui hal-hal
tersebut.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Tsauban dari Rasulullah Saw.
Beliau bersabda, “Janganlah kalian menyakiti para hamba Allah Swt.
Janganlah kalian mencela dan menjelek-jelekan mereka. Dan janganlah
kalian mencari-cari aib dan kekurangan mereka. Karena barang siapa yang
mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan sesama saudara
Muslim, maka Allah Swt akan mengorek-ngorek aib dan kekurangannya
sekalipun yang ia lakukan di dalam rumahnya.”
Rasulullah telah menghukum dera Abdullah Ibnu Ubai, Hasan Ibnu
Tsabit ra dan Misthah ra Shafwan Ibnu Mu’aththal ra mengintai Hasan Ibnu
Tsabit ra kemudian memukulnya dengan pedang satu kali, hingga matanya
buta.
Peringatan ini memiliki tujuan yang mendalam dan visi yang jauh ke
depan. Tersebarnya perbuatan yang keji dan hina di kalangan masyarakat
akan menyebabkan orang-orang terdorong untuk berani melakukan
perbuatan itu dan akan menganggapnya sebagai perbuatan yang biasabiasa saja11.
Ayat ini menunjukkan bahwa sekadar memiliki keinginan dan suka
dengan tersiarnya perbuatan keji, sudah cukup untuk terancam dan terkena
azab. Secara prioritas, orang-orang yang benar-benar menyiarkannya
sudah tentu jauh lebih besar kejahatannya serta dosanya dan sangat
pantas mendapatkan hukuman.
Suka dengan tersiarnya perbuatan keji menunjukkan adanya
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perasaan dengki dan hasud. Mereka lebih jahat dibanding orang lain
yang iri terhadap kekompakan, kesolidan, persatuan, ketenteraman, dan
keharmonisannya.
Oleh sebab itu, memiliki hati yang dengki dan iri semisal
Abdullah Ibnu Ubai berusaha untuk merobohkan pilar-pilar masyarakat
tersebut, menginjak-nginjak kehormatannya, melecehkan harga dirinya,
mendiskreditkan dan menodai nama baiknya. Perbuatan yang dilakukannya,
dianggapnya sebagai kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi dirinya.
Kedelapan,

         
Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (niscaya
kamu akan ditimpa azab yang besar). Sungguh, Allah Maha Penyantun,
Maha Penyayang. (QS Al-Nûr [24]: 20)
Andaikata bukan karena karunia Ilahi dan rahmat-Nya, tentu
akan terjadi hal yang lain. Kalimat yang menjadi jawabanya, wa lau lâ
dibuang, yakni mereka telah binasa, atau niscaya Allah Swt mengazab
dan membasmi mereka. Akan tetapi, Allah Swt Maha Penyantun dan Maha
Belas Kasih kepada para hamba-Nya. Dia berkenan menerima tobat orangorang dari kasus tersebut dan membimbingnya ke arah kebaikan.
Dia menunjukkan ke jalan yang paling lurus, mengingatkan terhadap
akibat dari sikap yang terus saja berada di jalur penyelewengan dan
penyimpangan tersebut. Allah Swt menjelaskan bahaya dan risiko perbuatan
yang sangat buruk itu, yaitu perbuatan mencemarkan kehormatan rumah
tangga dan keluarga Nabi Muhammad Saw.
Segala puji bagi Allah dan kebaikan-Nya dipanjatkan.
Oleh sebab itu, dalam ayat berikutnya, Allah Swt mengingatkan agar
jangan sekali-kali mengikuti dan menuruti bisikan dan godaan setan.
Kesembilan,
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikuti langkahlangkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka
sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan
mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu,
niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan
mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia
kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Al-Nûr
[24]: 21)
Wahai orang-orang Mukmin yang beriman kepada Allah Swt dan
rasul-Nya, janganlah sekali-kali berjalan di jalur-jalur setan dan janganlah
sekali-kali mendengarkan bisikan setan, bujuk rayunya, pengaruh dan
hasutannya.
Dan janganlah sekali-kali mendengarkan berita bohong dan tuduhan
palsu, menerimanya, dan menceritakanya dari mulut ke mulut, menyiarkan
perbuatan keji ke tengah-tengah masyarakat Mukminin.
Sesungguhnya, orang yang menuruti bisikan-bisikan setan dan
mengikuti jejak-jejaknya, ia pasti akan merugi dan celaka. Setan tidak
memerintahkan kecuali perbuatan yang sangat buruk dan kemungkaran.
Oleh karena itu, selayaknya seorang Mukminin tidak mematuhi dan
menuruti langkah-langkah setan. Ini adalah sebuah peringatan dan
larangan yang sangat tegas.
Pada ayat ini, sekalipun Allah Swt hanya menyebutkan orang-orang
Mukmin, tetapi larangan ini bersifat umum untuk setiap orang mukallaf.
Ini berdasarkan ayat, Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan,
maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji
dan yang mungkar.
Oleh karena itu, setiap orang mukallaf dilarang mengikuti dan
memperturutkan bisikan dan bujuk rayu setan. Hikmah yang terkandung
dalam ayat ini, yang disebutkan secara khusus, adalah orang-orang Mukmin
agar sungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan dan tidak menyerupai
tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam kisah al-ifki.
Selanjutnya diterangkan, Wa lâkinna l-llâha yuzakkî man yasyâ`u
wa l-llâhu samî’un 'alîmun. Allah Swt yang menyucikan siapa saja dari
makhluk-Nya yang dikehendaki-Nya, berkenan menerima tobat dan
memberi tauﬁk kepada apa yang diridai-Nya.
Hal ini seperti diterimanya tobat Hassan Ibnu Tsabit ra, Misthah ra
dan lainnya yang terlibat dalam kisah al-ifki. Allah Swt Maha Mendengar
segala ucapan para hamba-Nya, terutama ketika terjatuh ke dalam
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kubangan kemaksiatan, lalu membersihkan diri dari lumpur dosa-dosanya.
Allah Swt Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapat petunjuk
dan siapa yang berhak sesat. Dia Maha Mengetahui segala perkataan dan
perbuatan, Maha Mengetahui siapa yang tetap teguh untuk menyiarkan
perbuatan keji dan siapa yang bertobat darinya. Allah Swt pasti membalas
setiap manusia atas apa yang diperbuatnya. Ini adalah sebuah motivasi
yang tegas, agar membersihkan diri dari dosa serta bersegera untuk
bertobat dengan penuh keputusan dan kesungguhan.
Setelah memberikan peringatan kepada orang-orang yang berperan
dalam kasus al-ifki dan orang-orang yang ikut mendengarkan perkataan
mereka, Allah Swt memberikan pelajaran kepada Abu Bakar Al-Shshiddiq
ra, takala ia bersumpah tidak mau lagi memberi nafkah kepada Misthah ra.
Ulama tafsir berpendapat bahwa ayat berikut ini turun menyangkut
diri Abu Bakar Al-Shshiddiq ra tatkala ia bersumpah tidak mau lagi memberi
jatah kepada Mistah ra, Ia adalah putra khâlah (saudara perempuan ibu)
Abu Bakar Al-Shshiddiq ra, dan anak yatim yang sebelumnya berada dalam
pengasuhannya. Abu Bakar Al-Shshiddiq ra menjatah nafkah kepada
Misthah ra dan kepada kerabatnya.
Ayat selanjutnya,

          
           
      
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di
antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan)
kepada kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah
di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada.
Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Nûr [24]: 22)
Orang-orang yang memiliki keutaman dalam hal keberagamaan,
akhlak dan kebaikan, memiliki keluasan ekonomi, janganlah bersumpah
untuk tidak akan memberikan bantuan nafkah kepada kerabat mereka
yang miskin yang ikut berhijrah, semisal Misthah ra putra khâlah Abu Bakar
Al-Shshiddiq.
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Ia adalah orang miskin dan ikut berhijrah dari Mekah dan Madinah.
Ia juga termasuk salah seorang yang ikut dalam Perang Badar.
Berdasarkan keterangan tersebut di atas terdapat dalil tentang
keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar Al-Shshiddiq ra. Di sini juga terkandung
dorongan untuk menyambung kekerabatan. Apa yang disebutkan dalam
ayat ini merupakan bentuk sikap belas kasih dan kelembutan menyangkut
usaha menyambung tali kekerabatan.
Oleh karena itu, dalam ayat selanjutnya Allah Swt berﬁrman, Wa
l-ya’fâ wa l-yashfahû, dan hendaklah mereka memaafkan orang yang
berbuat tidak baik kepada mereka, berlapang dada memaafkan kesalahan
orang yang berbuat salah kepada mereka, dengan tidak menghukumnya
dan tetap memberi bantuan ekonomi kepadanya. Hendaklah mereka
kembali kepada hubungan mereka semula.
Orang yang berbuat kesalahan dan kekhilafan sekali, semestinya
tidak lantas ditindak dengan tegas dan keras. Misthah ra telah dijatuhi
hukuman cambuk dan itu sudah cukup. Ia tergelincir sekali melakukan
kesalahan, dan Allah Swt telah menerima tobatnya atas kesalahan itu.
Dalam ayat berikut Allah Swt mengingatkan, Allâ tuhibbûna an
yagh ra l-llâhu lakum wa l-llahu ghafûru r-rahîm, tidaklah kalian ingin Allah
Swt menutupi dosa-dosa kalian? Sebab, balasan sesuai dengan perbuatan.
Sebagaimana kamu berkenan mengampuni kesalahan orang yang berbuat
salah kepadamu, maka Allah Swt juga berkenan mengampuni dosadosamu. Demikian juga sebagaimana kamu mau memaafkan, maka Allah
Swt juga akan berkenan memaafkanmu.
Sebagaimana diungkapkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh AlThabrani dari Jarir. “Barang siapa yang tidak mau mengasihani, maka ia
tidak dikasihani, barang siapa yang tidak mau mengampuni, maka ia tidak
diampuni, barang siapa yang tidak mau menerima tobat (penyesalan dan
permintaan maaf), maka tobatnya juga tidak diperkenankan.”
Allah Swt Maha Pengampun terhadap dosa-dosa para hamba-Nya
yang taat dan bertobat, sehingga Allah Swt tidak mengazab mereka atas
suatu kesalahan dan kekhilafan yang terjadi kemudian dan mereka mau
bertobat. Oleh karena itu, berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah
Swt.
Keterangan di atas adalah sebuah bujukan dan dorongan untuk
membangun kesadaran saling memaafkan dan berlapang dada. Demikian
juga sebuah janji yang mulia untuk mengampuni dosa-dosa orang yang
mau bertobat.
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Oleh karena itu, Abu Bakar Al-Shshiddiq ra langsung berkata, “Ya,
sungguh demi Allah Swt, kami sangat ingin Engkau mengampuni kami
wahai Tuhan kami”. Ia pun kembali menjatah nafkah kepada Misthah ra
“Sungguh demi Allah, aku tidak akan mencabutnya lagi selamanya.”
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan keterangan ayat-ayat di atas, dapat ditarik hikmah dan
pesan sebagai berikut:
(1) Sesungguhnya penyakit yang paling berbahaya di dalam tubuh umat
adalah usaha meruntuhkan kepercayaan kepada para pemimpin dan
tokoh-tokoh reformasinya, melancarkan kritikan destruktif kepada
mereka, usaha mendiskreditkan mereka, mencemarkan kehormatan,
harga diri, nama baik, martabat, dan prestasi mereka.
(2)

Hakikat segala sesuatu tidak ada yang murni baik dan tidak pula
murni jelek. Akan tetapi, apa yang manfaat dan sisi positifnya
lebih dominan daripada mudarat dan sisi negatifnya, itu disebut
baik. Sedangkan, yang mudarat dan sisi negatifnya lebih dominan
daripada manfaat dan sisi positifnya, itu disebut jelek.

(3)

Orang-orang yang ikut tenggelam dalam kubangan dosa kasus alifki mendapatkan balasan dan hukuman di dunia dan di akhirat.
Mereka adalah orang-orang yang tetap bersikukuh melontarkan
tuduhan yang ada.

(4)

Sesungguhnya, pentolan kaum munaﬁk yang bernama Abdullah
Ibnu Ubai Ibnu Salul adalah orang yang paling besar peran, dosa,
dan keterlibatannya dalam kasus al-ifki.

(5)

Sesungguhnya hukum-hukum dunia menyangkut pembuktian,
penetapan, dan lain sebagainya berlaku berdasarkan realitas/
lahiriah.

(6)

Dalam kisah al-ifki, Allah Swt menyebutkan sebanyak dua kali
pernyataan tentang jasa baik dan kemurahan-Nya kepada hambaNya.

(7)

Allah Swt menyebut orang-orang yang ikut terlibat dalah kisah alifki telah melakukan tiga perbuatan dosa. Pertama, mengucapkan
dengan mulut mereka berita bohong itu dan menyiarkannya
di antara mereka dari mulut ke mulut. Kedua, berbicara tentang
hal yang sebenarnya mereka tidak mengetahuinya. Ketiga, sikap
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mereka yang memandang hal itu sebagai sesuatu biasa dan remeh.
Padahal, itu adalah sesuatu yang besar dan serius sekali dosanya
dan termasuk salah satu dosa besar yang sangat serius.
(8)

Allah Swt mencela dan menegur seluruh kaum Mukminin bahwa
semestinya mereka mengingkari dan menolak berita bohong dan
desas-desus tersebut, tidak menceritakannya dan menyebarkannya
dari mulut ke mulut.

(9)

Seorang Mukmin hendaklah berakhlak dengan akhlak Allah Swt,
seperti berkenan memaafkan kesalahan, kealpaan, dan kekeliruan.
***

Hukuman Akhirat bagi yang Menuduh Zina (QS Al-Nûr [24]: 2326)

        
         
         
         
        
  
      
(23) Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik
yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat
di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar;
(24) pada hari, (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas
mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan; (25) Pada hari itu Allah
menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu
bahwa Allah Mahabenar, Maha Menjelaskan; (26) Perempuan-perempuan
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yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuanperempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang
baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuanperempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan
orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (Surga). (QS
Al-Nûr [24]: 23-26)
Latar dan Konteks
Al-Thabrani mengeluarkan riwayat dari Al-Dhahhak Ibnu Muzahim.
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan istri-istri Nabi Saw, Inna l-lladzîna
yarmûna l-Muhshanâti l-ghâ lât... dan seterusnya. Sementara itu, menurut
riwayat Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan
khusus dengan Siti Aisyah ra.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Siti Aisyah ra. Siti Aisyah berkata, “Aku
pernah dituduh dengan tuduhan yang keji sebagaimana telah dimaklumi.
Sementara, aku sendiri tidak sadar tentang adanya tuduhan itu. Aku baru
tahu tuduhan itu beberapa waktu kemudian.
“Ketika Rasulullah Saw berada di depanku, lalu beliau menerima
wahyu, kemudian duduk dengan tegak, dan mengusap wajahnya, seraya
bersabda kepadaku, “Ya Aisyah, bergembiralah (karena wahyu telah turun
tentang berita bohong itu).”
“Maka, aku berucap Alhamdulilah (segala puji bagi Allah), bukan
pujian untukmu.” Lalu beliau membacakan ayat 23 sampai dengan 26 dari
Surah Al-Nûr (24).”
Al-Thabrani mengeluarkan riwayat dari Al-Hakam Ibnu Utaibah.
Ketika orang-orang membicarakan kasus Siti Aisyah, Rasulullah Saw
mengutus utusan kepada beliau (Siti Aisyah ra). Utusan itu kemudian
menanyakan kepada Siti Aisyah bagaimana komentarnya tentang isu-isu
yang berkembang di masyarakat.
Siti Aisyah ra berkata, “Aku tidak akan mencari-cari alasan, sehingga
datang penjelasan Allah secara langsung tentang hal itu dari langit.”
Atas peristiwa ini, Allah Swt menurunkan 15 (lima belas) ayat dari
Surah Al-Nûr. Rasul Saw membacakan ayat-ayat tersebut sampai ayat 26
dari surah tersebut.
Dilihat dari konteks ayat ini dengan ayat sebelumnya, setelah
menjelaskan berita bohong dan hukuman bagi pelakunya, serta pembinaan
terhadap orang-orang yang ikut membincangkannya, Allah menjelaskan
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terbebasnya Siti Aisyah dari segala tuduhan.
Di samping itu, disebutkan pula hukum yang berlaku umum: setiap
orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina akan diusir dari
rahmat Allah dan mendapat azab yang berat.
Ini jelas-jelas merupakan ancaman dari Allah Swt kepada orangorang yang menuduh zina kepada wanita Mukmin yang lalai. Ini keluar dari
konteks yang biasa terjadi. Ummu l-Mu’minîn layak dimasukkan ke dalam
kelompok wanita istimewa yang dapat menjaga diri. Apalagi, yang menjadi
latar belakang turunnya ayat ini adalah Siti Aisyah ra Binti Abu Bakar AlShshiddiq.
Penjelasan Ayat
Allah Swt berﬁrman sebagai berikut,

        
  
    
Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang
lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia
dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar, (QS Al-Nûr
[24]: 23)
Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh zina kepada
wanita yang baik-baik dan beriman kepada Allah dan rasul-Nya, demikian
juga kaum laki-laki yang mendapat tuduhan keji seperti itu, adalah
dijauhkan Allah dari rahmat-Nya di dunia dan di akhirat. Mereka yang
menuduh akan mendapat murka Allah. Di akhirat, kelak mendapat azab
yang dahsyat sebagai balasan atas kejahatan dan kebohongan mereka. Ini
menjadi dalil bahwa menuduh orang berbuat zina merupakan salah satu
dosa besar.
Ahmad dan Syaikhânî (Al-Bukhari dan Muslim), serta lainnya,
meriwayatkan dari Abu Hurairah ra Rasulullah Saw bersabda, ”Jauhilah
oleh kalian tujuh dosa besar!”
Beliau ditanya (sahabat), ”Apa saja dosa besar yang kau maksud,
ya Rasulullah?”
Rasul menjelaskan, “Dosa syirik kepada Allah, sihir, menghilangkan
nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, memakan
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riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari arena peperangan,
menuduh zina wanita baik-baik, dan lalai dari kalangan yang beriman.”
Abu Al-Qasim Al-Thabrani meriwayatkan dari Khuzaidah dari Nabi
Saw. Beliau bersabda, “Menuduh berzina kepada wanita muhshan/baikbaik dapat menghancurkan amalan 100 (seratus) tahun.”
Selanjutnya, Allah menerangkan,

         
Pada hari, (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas
mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS Al-Nûr [24]: 24)
Maknanya, azab bagi mereka yang menuduh zina pada hari kiamat
nanti. Saat seluruh anggota tubuhnya seperti lidah, tangan, serta kaki
mereka menjadi saksi atas yang mereka kerjakan di dunia, baik ucapan
maupun perbuatan12. Allah membuat anggota badan itu bisa bicara dengan
kudrat-Nya.
Ini sebagaimana diterangkan pada QS Fushshilat (41): 21, yang
artinya,
Dan mereka berkata kepada kulit mereka, “Mengapa kamu menjadi saksi
terhadap kami?” (Kulit) mereka menjawab, “Yang menjadikan kami dapat
berbicara adalah Allah, yang (juga) menjadikan segala sesuatu dapat
berbicara, dan Dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan
hanya kepada-Nya kamu dikembalikan.”
Abu Said Al-Khudri ra menceritakan. Nabi Saw bersabda, jika hari
kiamat sudah tiba, orang kaﬁr dapat dikenali dengan perbuatannya, lalu ia
menolak dan membantahnya. Dikatakan kepada mereka, “Itu adalah para
tetangga kamu dan menjadi saksi atas perbuatanmu.”
Orang kaﬁr berkata, “Mereka adalah pendusta.”
Dikatakan, “Itu keluarga dan kaum kerabat kamu.”
Orang kaﬁr berkata, “Mereka adalah pendusta.”
Dikatakan, “Bersumpahlah kalian.”
Mereka lalu mengambil sumpah. Kemudian, Allah membuat mereka
tuli. Lidah, tangan dan kakinya menjadi saksi. Akhirnya, Allah memasukkan
mereka ke dalam neraka.
Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 91) mengatakan, sebagian mufasir
berpendapat bahwa persaksian di sini bukan dengan ungkapan lisan,
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melainkan penetapan dan penjelasan. Segala perbuatan yang dilakukan
manusia di dunia, baik ucapan maupun perbuatan, terpancar dan tampak
dalam anggota badan yang mengerjakannya.
Ucapan yang dilontarkannya akan tampak terlihat dalam lidahnya.
Tangan yang digunakan untuk menggapainya. Kaki yang diayunkan
langkahnya untuk melakukan perbuatannya. Semua terpelihara dalam
anggota badan yang mengerjakannya.
Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan dalam pengambilan
sidik jari dari orang-orang yang berbuat jahat. Atau, melalui tanda-tanda
ﬁsik dan kakinya, dan anggota tubuh lain di dalam catatan pribadinya.
Berbagai data itu menjadi rujukan, untuk memastikan bahwa mereka
adalah penjahat.

           
Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Mahabenar, Maha Menjelaskan. (QS AlNûr [24]: 25)
Pada hari kiamat itu, Allah memberi balasan atas perbuatan mereka.
Mereka mengetahui bahwa janji Allah dan ancaman-Nya serta hisâb-Nya
adalah keadilan yang tiada berat sebelah.
Menurut Al-Zamakhsyari, sebagaimana dikutip oleh Al-Zuhaili (XVIII,
t.t.: 195), mengenai tafsirannya yang sangat teperinci tentang Al-Quran
Al-Karim (semoga Allah memberi balasan yang terbaik baginya) sebagai
berikut.
“Apabila Al-Quran direnungkan dan ditelusuri apa yang diancamkan
kepada para pendurhaka, Anda tidak melihat Allah Swt semurka terhadap
berita bohong yang disebarkan tentang Siti Aisyah ra.
“Tidak juga diturunkan ayat-ayat yang keras dengan ancamanancamannya: hukuman yang hebat, celaan yang keji, dianggap sebagai
kasus besar yang dilakukan (orang); keberanian dalam kekurangajaran,
dengan berbagai jalan dan redaksi yang bervariasi.
“Setiap kasus cukup selesai dalam babnya. Tidak pernah ada ayat
yang diturunkan dengan cara keras kecuali tiga ayat ini:
(1) Menjadikan para penuduh zina kepada wanita baik-baik dilaknat
Allah di dunia dan di akhirat;
(2)

Mereka diancam dengan azab yang besar di akhirat;
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Lidah, tangan, dan kaki mereka akan menjadi saksi apa yang telah
mereka lakukan (yaitu, menuduh serong kepada Siti Aisyah ra);
juga akan memberi balasan/hukuman yang memang menjadi hak
mereka.

“Dengan demikian, mereka mengetahui saat itu bahwa Allah adalah
Al-Haq (kebenaran) yang nyata.”
Dari pernyataan di atas dan pendapat Al-Fakhru Al-Razi dapat
diambil pemahaman sebagai berikut. Allah pasti mengazab orang-orang
yang menuduh zina kepada wanita yang baik-baik, dengan tiga hal:
dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat (ini ancaman yang berat); lidah,
tangan, dan kami menekan akan bersaksi atas perbuatan mereka; dan
dibalas dengan hukuman atas semua perbuatan mereka.
Selanjutnya, Allah Swt mengeluarkan dalil atau bukti yang konkret
atas terbebasnya Siti Aisyah ra dari berbagai tuduhan.

      
.…  
  
Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki
yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan
perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki
yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).... (QS Al-Nûr
[24]: 26)
Maksudnya, wanita pezina yang keji itu hanya pantas sebagai
pasangan laki-laki yang keji. Demikian pula, laki-laki pezina yang keji itu
hanya pantas sebagai suami bagi wanita-wanita yang keji. Seseorang itu
akan layak disatukan/digabungkan dengan orang yang sama, baik ucapan
maupun perbuatannya.
Persamaan dalam akhlak dan tabiat merupakan faktor pendukung
bagi terjadinya persatuan dan langgengnya suatu pergaulan. Ini didukung
oleh ﬁrman Allah Swt,
Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan,
atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh
menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan
yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang Mukmin. (QS Al-Nûr [24]:
3)
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Artinya, wanita-wanita yang berbuat keji akan layak menikah dengan
laki-laki yang berbuat keji lagi. Sebaliknya, laki-laki yang baik-baik akan
layak menikah dengan wanita-wanita yang baik-baik pula.
Oleh karena Rasulullah Saw itu orang yang terbaik di antara manusia
yang baik-baik dari dahulu hingga sekarang, maka yang cocok sebagai
istrinya adalah wanita yang jujur dan benar, yaitu Siti Aisyah ra, wanita
yang baik-baik, bahkan wanita terbaik. Akibatnya, semua yang disebarkan
oleh para penyebar kebohongan itu dibatalkan dan digugurkan olehnya.
Kejadian semacam ini dapat juga berlaku bagi yang semisal dengan
Siti Aisyah ra yang mengalami tuduhan keji seperti itu.

           …
… Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh
ampunan dan rezeki yang mulia (Surga). (QS Al-Nûr [24]: 26)
Maksudnya, laki-laki dan perempuan yang baik-baik, seperti Shafwan
Ibnu Muaththal dan Siti Aisyah ra terbebas dari apa yang dituduhkan
oleh para penyebar gosip di atas. Mereka yang terbebas dari tuduhan,
mendapat ampunan Allah dari dosa-dosa yang mereka lakukan di masa
lalu, lantaran tuduhan yang dialamatkan kepada mereka, dan mendapat
rezeki yang mulia di surga nanti.
...dan Kami sediakan rezeki yang mulia baginya. (QS Al-Ahzâb [33]: 31)
Riwayat dari Siti Aisyah ra, beliau berkata, ”Aku diberi sembilan
perkara yang tidak diberikan kepada seorang wanita/istri pun, yaitu:
(a)
Jibril as telah turun dengan membawa gambarku di dalam waktu
luangnya ketika Rasulullah Saw diperintah Allah Swt untuk
menikahiku;
(b)

Aku dinikahi oleh Rasul Saw dalam keadaan masih gadis dan itu
tidak pernah terjadi pada istri beliau lainnya;

(c)

Rasul Saw meninggal dunia di atas pangkuanku;

(d)

Rasul dikubur di rumahku;

(e)

Malaikat mengelilingi beliau di rumahku;

(6)

Wahyu diturunkan kepada beliau di tengah-tengah keluarganya;
kemudian mereka menyebarkannya;
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(7)

Wahyu diturunkan kepada beliau, sedang aku dan beliau berada di
selimutnya.

(8)

Aku adalah putri dari khalifah pertamanya dan sahabat dekatnya;

(9)

Pembebasanku dari tuduhan ﬁtnah bohong itu datang dari langit;
aku diciptakan menjadi wanita yang baik-baik dan diberi suami yang
baik-baik; dan aku sudah diberi janji baik, yaitu ampunan dan rezeki
yang mulia, yaitu surga.”

Dengan bahasan ini, demikian tulis Quthub (XVIII, t.t: 227),
berakhirlah penjelasan tentang berita bohong tersebut. Berita yang sempat
membebani kaum Muslim dengan ujian yang paling besar.
Ini merupakan ujian kepercayaan kepada kesucian rumah tangga
Rasulullah Saw, ujian dalam pengawasan Allah terhadap nabi-Nya, perihal
memasukkan orang ke dalam rumahnya hanya orang-orang yang suci dan
mulia saja.
Allah telah menjadikannya petunjuk: untuk mendidik kaum Muslim
sehingga menjadi bersih, bening, dan terangkat ke dalam naungannaungan cahaya Allah dalam Surah Al-Nûr ini.
Hikmah dan Pesan
Penjelasan ayat-ayat di atas menyiratkan hikmah dan pesan bagi
para penyibaknya sebagai berikut:
(1) Orang-orang yang menuduh zina kepada wanita-wanita yang baikbaik, atau orang-orang laki-laki yang baik-baik, atau menuduh zina
kepada yang lainnya, antara lain: Siti Aisyah ra, dan istri-istri Nabi
Saw lainnya, mereka dilaknat Allah di dunia dan di akhirat.
(2)

Hukum ini berlaku bagi penuduh zina kepada orang-orang yang
baik-baik siapa pun. Jelas, tindakan itu haram dan pelakunya yang
mukallaf itu termasuk berdosa besar.

(3)

Selain hukuman laknat bagi mereka yang menuduh zina, ada
hukuman lain yaitu lidah, tangan, dan kaki, menjadi saksi dan
berbicara dengan mereka pada hari kiamat nanti saat hisâb/hari
perhitungan amal atas apa yang mereka bicarakan dan lakukan di
dunia ini.

(4)

Hukuman berikutnya, perhitungan amal mereka dan balasannya
sebuah kepastian yang benar dengan kadar yang setimpal dengan
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perbuatannya. Sebab, balasan Allah itu kepada orang kaﬁr dan
penjahat diberikan dengan cara adil dan hak.

(5)

Wanita-wanita yang baik-baik akan berpasangan dengan laki-laki
yang baik-baik,

(6)

Ayat ini secara jelas menerangkan tentang pembebasan Siti Aisyah
ra dan Shafwan dari berita bohong yang dihembuskan oleh kaum
munaﬁkin Madinah.
***

Adab Meminta Izin Masuk ke Rumah Orang Lain (QS Al-Nûr [24]:
27-29)

         
 

         

           
            
             
 
   
(27) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah
yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada
penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu)
ingat; (28) Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka
janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan
kepadamu, “Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci
bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan; (29) Tidak
ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya
ada kepentingan kamu; Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan
apa yang kamu sembunyikan. (QS Al-Nûr [24]: 27-29)
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Latar dan Konteks
Ada dua latar belakang turun ayat 27 dan 29 ini yang diabadikan
oleh para ahli ilmu Al-Quran.
Pertama, latar belakang turun QS Al-Nûr (24): 27, diriwayatkan oleh
Al-Faryabi dan Ibnu Jarir dari Adi Ibnu Tsabit. Seorang perempuan dari
golongan Anshar bertanya, ”Ya Rasulullah, aku berada di dalam rumahku
dalam keadaan yang tidak suka jika ada orang lain yang melihatku.
Sementara itu, ada laki-laki dari keluargaku yang suka keluar-masuk ke
rumahku, padahal aku dalam keadaan yang tidak suka orang masuk ke
rumahku. Jika demikian, maka apa yang harus aku lakukan?”
Atas kejadian tersebut, maka turunlah ayat 27 dari QS Al-Nûr ini.
Kedua, latar belakang turun QS Al-Nûr ayat 29 adalah sebagai
berikut. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil Ibnu Hayyan. Ketika
ayat adab meminta izin masuk rumah diturunkan, Abu Bakar bertanya,
“Ya Rasulullah, bagaimana halnya dengan para pedagang Quraisy yang
pulang-pergi antara Mekah, Madinah, dan Syam, yang memiliki rumahrumah tertentu di rute jalan ketiga kota tersebut? Bagaimana mereka
meminta izin masuk dan mengucapkan salam, padahal rumah-rumah itu
tidak ada penghuninya?”
Atas kejadian tersebut, maka turunlah ayat 29 dari QS Al-Nûr (24).
Dilihat dari kaitan antarayat (munâsabatu l-âyah), setelah
menjelaskan hukum menuduh zina kepada wanita yang baik-baik dan
kisah bohong besar, (hadis ifki) di sini Allah menjelaskan hukum/aturan
yang terkait dan relevan dengan masalah tersebut.
Aturan yang dimaksud adalah adab memasuki rumah orang lain
dengan izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Tujuannya
agar terhindar dari tuduhan yang disebabkan masuk rumah orang lain
tanpa izin, terjadi khulwah (berdua-dua dalam keadaan sepi) yang dapat
menimbulkan tuduhan buruk. Atau, sebagai jalan menuduh para pelaku
berita bohong tentang Siti Aisyah dan Shafwan.
Di samping itu, untuk memelihara hak-hak orang, baik laki-laki
maupun perempuan, yang tidak ingin auratnya dilihat orang. Atau, ia
merasa terganggu. Sebab, melihat aurat orang lain itu merupakan jalan
menuju perbuatan zina.
Penjelasan Ayat
Berikut ini beberapa adab/etika sosial kemasyarakatan yang berdasar
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syariat dan menggambarkan petunjuk modern, juga peradaban yang
tinggi. Ayat ini berisi etika/adab yang mengatur kehidupan masyarakat dan
aturan keluarga di dalam rumah, menjaga ikatan perkawinan dan cintakasih, melanggengkan pergaulan yang harmonis dan saling berkunjung
antara satu dengan lainnya di antara kaum Mukminin.
Allah Swt berﬁrman,

         
…    
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah
yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada
penghuninya.... (QS Al-Nûr [24]: 27)
Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan
rasul-Nya, janganlah kalian memasuki rumah orang lain sebelum meminta
izin dan menyampaikan salam kepada penghuninya. Ini ditujukan agar
kalian tidak melihat aurat orang lain dan menyaksikan apa yang tidak
dibenarkan untuk dilihat.
Jangan pula kalian mengagetkan para penghuni rumah, sehingga
berakibat menyusahkan, menyulitkan, dan tidak menyenangkan mereka.
Oleh karena itu, meminta izin dan mengucapkan salam sebelum
masuk/dari luar rumah dimaksudkan agar diketahui siapa yang akan
masuk rumah. Ungkapan salam sebelum masuk rumah telah diketahui
sejak zaman dulu pada saat pintu-pintu rumah belum tertutup secara
rapat/kuat seperti sekarang. Pada saat itu, rumah-rumah tidak memiliki
batas penghalang.
Kata isti`nâs adalah pemberitahuan atau mencari tahu dan meminta
kejelasan. Ia diambil dari kata ânasa l-sysyai`a (mengenal sesuatu) apabila
ia melihatnya secara jelas dan terbuka. Maka, barang siapa masuk ke
dalam rumah orang lain, ia wajib memberitahukan siapa dirinya. Artinya,
pemilik/penghuni rumah mengenal dan mengetahui maksud minta izinnya
itu, sehingga membolehkan masuk atau melarangnya.
Inilah yang dimaksud dengan meminta izin di sini. Dasarnya, ialah
ﬁrman Allah Swt dalam QS Al-Nûr (24): 59, yang artinya,
Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah
mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa
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meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu.
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas (ayat 59) secara tepat bahwa
kata isti’nas itu berarti meminta izin (isti`dzân). Juga tidak akan terjadi
isti’nas kecuali setelah terjadinya perizinan setelah meminta izin. Meminta
izin masuk itu disunatkan tiga kali saja. Maka, jika diizinkan, ia boleh
masuk. Jika tidak, ia hendaklah kembali atau pergi.
Diriwayatkan dalam hadis sahih Imam Malik, Ahmad, Al-Bukhari
dan Muslim, serta Abu Daud dari Abu Musa dan Abu Said bersama-sama.
Abu Musa Al-Asy’ari meminta izin masuk ke rumah Umar Ibnu Khaththab
sebanyak tiga kali (salam). Akan tetapi belum juga diizinkan. Akhirnya,
Abu Musa pergi dari sana.
Setelah kejadian itu, Umar berkata (kepada para pembantunya),
“Apakah aku tidak mendengar suara Abdullah Ibnu Qais (Abu Musa AlAsy’ari) meminta izin? Izinkanlah dia masuk!”
Mereka pun mencari Abu Musa. Tetapi tidak mendapatinya.
Setelah itu, Abu Musa datang lagi ke rumah Umar.
Umar pun bertanya kepada Abu Musa, “Apa yang membuatmu pergi
dari rumahku?”
“Aku sudah meminta izin tiga kali, tetapi belum juga diizinkan.
Sementara aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, jika salah seorang
kalian meminta izin masuk rumah sebanyak tiga kali, lalu belum diizinkan
masuk, maka pergilah.”(Al-Hadis)
Makna lahiriah ayat menunjukkan bahwa meminta izin dan salam
itu semestinya bersama-sama dilakukan sebelum masuk rumah. Hanya
saja, hal yang pertama (meminta izin masuk) itu hukumnya wajib,
sedangkan mengucapkan salam itu hanya sunat saja, sebagaimana hukum
mengucapkan salam pada umumnya. Tetapi, yang wajibnya meminta izin
masuk itu hanya sekali. Sedangkan tiga kali berucap salam itu hukumnya
sunat.
Secara lahir/lafaz, meminta izin itu didahulukan daripada salam.
Sebab, asal dari tertib penyebutan adalah sesuai dengan tertib dalam
kenyataan. Demikian pendapat sebagian ulama.
Sementara itu, menurut jumhur/mayoritas ulama, salam didahulukan
daripada meminta izin. Argumentasinya adalah hadis yang dikeluarkan
oleh Al-Tirmidzi dari Jabir ra, “Salam diucapkan sebelum membuka
pembicaraan.”
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Di samping itu, ada hadis lain yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari
dalam kitab Al-Adab al-Mufrad, dan Ibnu Syaibah dari Abu Hurairah ra,
tentang orang yang meminta izin sebelum salam. “Ia tidak diizinkan masuk
kecuali setelah mengucapkan salam.”
Didukung pula oleh riwayat lain yang dikeluarkan oleh Qasim Ibnu
Ashbagh dan Ibnu Abdilbarr dari Ibnu Abbas ra.
Umar Ibnu Al-Khaththab meminta izin masuk ke rumah Rasulullah
Saw, “Salam kepada Rasul Saw, Al-ssalâmu ‘alaikum, apakah Umar boleh
masuk?”
Mengucapkan salam juga hendaknya tiga kali, sebagaimana
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas ra.
Nabi Saw meminta izin masuk rumah kepada Sa’ad Ibnu Ubadah,
al-ssalâmu ‘alaikum wa rahmatu l-llâh.”
Sa’ad menjawab, Wa ‘alaikum l-ssalâm wa rahmatu l-llâh.
Saat itu Nabi Saw tidak mendengar jawaban salam Sa’ad secara
jelas. Beliau mengucapkan salam itu tiga kali.
Demikian juga Sa’ad menjawab salam beliau hingga tiga kali.
Hikmah meminta izin dan mengucapkan salam adalah memelihara
pandangan terhadap aurat, dengan dalil yang didasarkan pada hadis yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dari Huzail.
Seorang laki-laki datang (menurut Utsman, laki-laki itu adalah Sa’ad)
dan berdiri di depan pintu kediaman Nabi Saw. Ia meminta izin. Ia berdiri
tepat di depan pintu rumah beliau.
Menurut Ustman, ia berdiri di hadapan pintu rumah beliau.
Nabi Saw memerintahkan Sa’ad agar berpaling ke kiri atau kanan.
Sebab, meminta izin itu untuk menjaga pandangan.
Di dalam dua kitab sahih diriwayatkan dari Rasulullah Saw bahwa
beliau bersabda, “Jika ada orang yang mengintip kamu tanpa izin, maka
lempar dengan batu kerikil, sehingga rusak matanya. Kamu tiada berdosa
karenanya.”
Maksud dari dua hadis di atas, adab meminta izin masuk rumah itu
adalah jangan langsung menghadap secara tepat ke pintu rumah, tetapi
berpalinglah ke barat atau ke timur. Juga jangan pula melongok ke dalam
rumah orang lain.
Diriwayatkan bahwa Abu Said Al-Khudri meminta izin masuk ke
rumah/kediaman Rasulullah Saw sambil menghadap ke pintu langsung.
Maka Rasulullah Saw bersabda, “Jangan kamu meminta izin masuk,
sedangkan kamu masih menghadap pintu.”
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Ini sama saja, apakah keadaan pintu itu tertutup atau terbuka.
Sebab, orang yang mengetuk pintu boleh jadi pandangannya akan tertuju,
di saat pintu terbuka, kepada sesuatu yang tidak boleh, atau tidak disukai
oleh penghuni rumah tersebut.
Meminta izin masuk rumah orang lain itu wajib hukumnya, meskipun
orang yang mengetuk pintu itu (tamu) adalah buta. Sebab, kekurangan
atau aib rumah itu dapat diketahui lewat pendengaran. Terkadang
penghuni rumah merasa terganggu juga dengan masuknya orang yang
buta. Adapun hadis yang disebut di atas, “Sesungguhnya meminta izin
itu guna menjaga pandangan,” sebagai kebiasaan yang memang sering
terjadi.
Tidak ada perbedaan, kewajiban meminta izin masuk rumah ini,
antara laki-laki dan perempuan, mahram (yang haram dinikah) atau yang
bukan mahram, karena hukum ini berlaku umum. Termasuk jika tamu itu
ayah atau anak sekalipun, maka ia wajib minta izin.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab AlMuwaththa` dari Atha’ Ibnu Yasar, bahwa ada seorang laki-laki bertanya
kepada Nabi Saw.
“Ya Rasulullah, apakah aku harus minta izin masuk ke rumah ibuku
sendiri?” tanya laki-laki itu.
Nabi Saw menjawab dengan singkat, “Ya.”
”Ibuku tidak punya pembantu selain aku, maka apakah aku harus
minta izin setiap kali aku masuk ke rumahnya?”
“Apakah kamu suka/ingin sekiranya mendapati ibumu dalam
keadaan tidak berbusana (telanjang)?” Nabi Saw balik bertanya.
“Tidak, ya Rasulullah!” jawab laki-laki dengan tegas.
“Kalau begitu, minta izinlah kepada ibumu setiap masuk ke
rumahnya,” jelas Nabi Saw.
Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, “Kalian
wajib meminta izin masuk ke rumah ibumu dan saudara perempuanmu.”
Al-Thabari meriwayatkan hadis dari Thawus. “Tidak ada
seorang perempuan yang paling aku benci daripada perempuan yang
memperlihatkan auratnya kepada mahram-nya.” Artinya, meminta izin
kepada mahram pun wajib hukumnya dan tidak boleh ditinggalkan.
Ibnu Abbas menjadikan dalil tentang hal ini dengan ﬁrman Allah Swt
yang artinya,
Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah
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mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa
meminta izin. (QS Al-Nûr [24]: 59)
Dia tidak membeda-bedakan antara mahram atau orang asing yang
bukan mahram.
Selanjutnya, Allah Swt menjelaskan hikmah di balik perintah
meminta izin dan salam sebelum masuk rumah orang lain, dengan ﬁrmanNya di bawah ini,

  
    
   …
... Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat (QS AlNûr [24]: 27)
Maknanya, meminta izin masuk rumah orang lain dan mengucapkan
salam kepada penghuninya adalah lebih baik dan lebih utama bagi kedua
belah pihak, daripada masuk secara tiba-tiba, baik bagi tamu yang meminta
izin dan tuan rumah/penghuni rumah. Mengucapkan salam (al-ssalâmu
‘alaikum) adalah lebih baik daripada salamnya kaum Jahiliyah, “selamat
pagi” atau “selamat sore,” lalu nyelonong masuk begitu saja. Padahal,
boleh jadi penghuni rumah (suami dan istri) sedang berada (bermesraan)
di dalam satu selimut.
Firman Allah yang berbunyi La’allakum tadzakkarûn dimaksudkan
bahwa Allah menurunkan ayat ini untuk membimbing kalian, agar kalian
mengambil pelajaran dan mengetahui apa yang lebih membawa maslahat
bagi kalian.
Setelah meminta izin, kemungkinannya, bisa jadi penghuni
rumahnya ada atau bisa juga tidak ada. Apabila tidak seorang pun berada
di dalamnya, tidak boleh didobrak, karena sama sekali tidak boleh masuk
tanpa izin.

....          
Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu
masuk sebelum kamu mendapat izin.... (QS Al-Nûr [24]: 28)
Maksudnya, jika kalian tidak menjumpai seorang pun di dalam
rumah orang lain tersebut, jangan masuk rumah itu kecuali jika diizinkan
oleh pemilik/penghuninya. Di dalam kondisi ini, tidak boleh memaksa
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masuk, karena itu bertindak pada milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
Sebab lain, rumah itu memiliki hak yang harus dihormati (privasi),
yang pihak lain tidak boleh mengetahuinya. Larangan masuk ke rumah
orang lain bukan semata-mata untuk menjaga pandangan terhadap aurat,
tetapi juga kepada hal yang biasanya ditutup-tutupi oleh pemiliknya.
Apabila anak kecil atau pembantu memberi izin masuk, janganlah
masuk ke rumah-rumah yang tidak ada pemilik atau penghuninya. Jika
pemilik rumah itu ada di dalam rumahnya, lalu anak kecil atau pembantu
yang memberi izin itu dianggap utusan pemilik/penghuni rumah, maka itu
berarti boleh masuk. Jika tidak demikian, maka seorang tamu tetap tidak
boleh masuk.
Ketentuan meminta izin masuk ke rumah orang lain dikecualikan
dalam keadaan darurat, seperti kebakaran, banjir, mencegah kemungkaran,
dan mencegah kemaksiatan.

             ...
 
 
... Dan jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu
kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (QS Al-Nûr [24]: 28)
Jika pemilik rumah menganjurkan kalian agar pulang, maka
pulanglah. Sebab, pulang itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci dari
sisi agama dan dunia. Orang-orang yang beriman tidak layak meminta
izin secara paksa, berdiri di depan pintu, atau duduk saja di depan
rumah padahal ditolak kehadirannya. Sebab, itu merupakan penghinaan,
pelecehan, dan aib, serta menyakiti/merepotkan perasaan pemilik rumah.
Wa Allahu bimâ ta’malûna ‘alîm (dan Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan.) Artinya, Allah mengetahui niat kalian, ucapan, dan
perbuatan kalian, lalu Dia akan membalasnya. Ini merupakan ancaman
bagi orang yang menyalahi petunjuk Allah Swt. Sebab, tujuan pemberitaan
ini adalah penetapan akan pahala atas perbuatan/amal-amal di atas.
Allah Swt menjelaskan hukum meminta izin masuk kepada rumah
yang tidak dihuni atau tidak ada penghuninya, dengan ﬁrman-Nya
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,

….            
Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di
dalamnya ada kepentingan kamu.... (QS Al-Nûr [24]: 29)
Maksudnya, tiada dosa bagi kalian untuk masuk tanpa izin ke
dalam rumah-rumah yang tidak khusus didiami di dalamnya, seperti hotel,
losmen, atau fasilitas umum dan pada tempat-tempat lain. Ini berlaku
jika ada kemaslahatan dan manfaat bagi kamu, seperti digunakan untuk
tempat tidur/menginap, menyimpan barang-barang dagangan, transaksi
jual-beli, dan untuk kepentingan mandi dan lain-lain.

        …
... Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu
sembunyikan. (QS Al-Nûr 24]: 29)
Artinya, Allah Maha Mengetahui apa yang kalian tampakkan, yaitu
meminta izin masuk ke dalam rumah, dan apa yang kalian sembunyikan,
yaitu niat buruk agar dapat melihat aurat orang lain. Ini merupakan
ancaman bagi orang-orang yang masuk rumah guna melihat auratnya.
Ayat ini lebih khusus atau spesiﬁk daripada ayat sebelumnya,
mengkhususkan ayat yang bersifat umum sebelumnya yang melarang
secara mutlak masuk rumah orang lain tanpa izin. Yaitu, bolehnya
memasuki rumah orang lain yang tidak ada penghuninya tanpa izin, jika
di dalam rumah itu ada barang yang menjadi miliknya. Misalnya, rumah
singgah atau rumah yang disediakan untuk tamu jika telah mendapat izin
dari pemiliknya pada pertama kalinya.
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat di atas menyiratkan dan menyuratkan hikmah dan pesan
sebagai berikut:
(1) Memasuki rumah orang lain tanpa izin/permisi dari pemiliknya
adalah haram hukumnya secara mutlak, sedangkan mengucapkan
salam dan penghormatan adalah sunat hukumnya. Menurut Sunah
Nabi Saw, salam itu diucapkan sebelum meminta izin sebanyak tiga
kali.
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Bentuk ungkapan meminta izin masuk rumah orang lain, yaitu alssalâmu ‘alaikum (apakah aku boleh masuk?)” Jika diberi izin, maka
masuklah ke rumah itu. Jika diperintahkan pulang, maka pulanglah.
Jika tidak ada seorang pun yang menjawabnya, maka minta izinlah
(dengan salam sebanyak tiga kali), lalu pergilah (setelah tiga kali
salam).

(3)

Pada zaman sekarang ini, orang-orang menggunakan ketukan
ke pintu atau membunyikan bel sebagai bentuk permintaan izin
masuk. Jika tamu diminta untuk mengenalkan dirinya, maka ia mesti
mengenalkan dirinya sendiri, guna mencegah rasa kaget, ketakutan,
dan kesulitan.

(4)

Orang yang sedang meminta izin masuk ke rumah orang lain tidak
boleh berdiri di depan pintu, tetapi berdiri di sebelah kiri dan/atau
kanan pintu, sehingga ketika pintu dibuka, maka pandangan mata
tidak langsung dan tiba-tiba menuju ke arah yang tidak disukai oleh
pemilik baru.

(5)

Apabila masuk ke rumah sendiri/khusus, maka tidak perlu izin
jika ada istri di dalamnya, dan disunahkan salam saja kepada
penghuninya. Jika masuk ke dalam rumah sendiri, tetapi tidak ada
yang menghuninya, maka ucapkanlah al-ssalâmu ‘alainâ wa ‘alâ
‘ibâdi l-llâhi l-shshâlihîn. Menurut Qatadah, malaikat akan membalas
salamnya.

(6)

Dilarang masuk ke dalam rumah orang lain jika tidak ada
penghuninya, kecuali jika diizinkan memasukinya oleh sang pemilik.

(7)

Ancaman bagi orang yang memata-matai rumah orang lain dan
meminta izin masuk, guna melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat.

(8)

Boleh memasuki rumah yang tidak berpenghuni dan tempat-tempat
yang menjadi fasilitas umum, seperti hotel, losmen, café, dan
tempat pemandian umum, jika masuknya itu ada kemaslahatan
atau manfaat.
***
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Hukum Menundukkan Pandangan dan Berhijab (QS Al-Nûr [24]:
30-31)

         
           
          
         
          
           
          
            
          
(30) Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih
suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka
perbuat; (31) Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman,
agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan
janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa)
terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya,
dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada
suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putraputra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara
laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putraputra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam)
mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan lakilaki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau
anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah
mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka
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sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orangorang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS Al-Nûr [24]: 30-31)
Latar dan Konteks
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil. Telah sampai berita
kepada kami dari Jabir Ibnu Abdullah. Ia menuturkan bahwa Asma’ Binti
Martsad berada di kebun kurma miliknya. Lalu kaum wanita masuk untuk
bertemu kepadanya tanpa menggunakan kain panjang. Akibatnya, tampak
perhiasan yang ada di kakinya, yaitu gengge atau perhiasan yang biasa
disimpan di kaki wanita Jahiliyah. Tampak juga perhiasan yang ada di
dadanya (seperti kalung).
Saat itu Asma' berkata, ”Alangkah buruknya apa yang kita lihat saat
ini.”
Atas kejadian ini Allah Swt berkenan menurunkan ayat berikut, Wa
qul lil mu'minât yaghdhudhna min abshârhihinna. (QS Al-Nûr [24]: 31)
Ibnu Mardawaih mengeluarkan riwayat dari Sayyidina Ali Ibnu Abu
Thalib kw. Ada seorang laki-laki melakukan perjalanan/berjalan di masa
Rasulullah Saw di salah satu jalan di Madinah. Ia melihat seorang wanita
dan wanita itu juga melihat dia. Setan menggoda keduanya.
Pada mulanya, salah satu atau keduanya saling memandang itu
lantaran saling mengagumi. Tapi, tatkala laki-laki itu berjalan menuju
ke samping dinding/tembok, pandangannya terus tertuju wanita itu.
Akibatnya, ia tiba-tiba menabrak tembok. Hidungnya terluka.
Laki-laki itu berkata, “Demi Allah, saya tidak akan mencuci
darah hidung (saya) ini, sebelum saya datang menghadap rasul, dan
mengkabarkan urusanku kepadanya.”
Dan, laki-laki itu pun datang menghadap, menuturkan kisahnya.
Pada saat itu Rasulullah Saw bersabda, “Ini adalah hukuman atas
dosa-dosa kamu.”
Atas kejadian ini, Allah Swt menurunkan ﬁrman Allah sebagai berikut,
Qul li l-mu'minîn Yaghudhdhu min abshârihim (QS Al-Nûr [24]: 31).
Ibnu Jarir, dari Hadhrami, meriwayatkan. Ada seorang wanita
membuat gengge/gelang-gelang kaki dari perak, dan membuat juga
dari bahan tulang. Perempuan itu melewati satu kaum, dan memukulmukulkan kakinya (guna mencari perhatian laki-laki), sehingga gelanggelang gengge itu jatuh dan berbunyi cukup nyaring.
Maka, Allah menurunkan ayat ini, Dan janganlah memukul-mukul
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tanah dengan kaki mereka....(QS Al-Nûr [24]: 31)
Ditinjau dari segi kaitan ayat, jelas-jelas ayat ini masih terkait erat
dengan ayat sebelumnya. Sebab, memasuki rumah orang lain diduga kuat
akan melihat aurat. Oleh karena itu, Alllah Swt memerintahkan kaum
Mukminin dan Mukminat untuk menundukkan pandangan sebagai bentuk
aturan hukum yang berlaku umum, termasuk orang-orang yang meminta
izin masuk ke rumah atau lainnya.
Orang yang meminta izin masuk ke rumah orang lain, hendaknya
menghiasi diri dengan adab ini ketika meminta izin masuk dan memasuki
rumah.
Ini ditujukan untuk mencegah agar tidak terjerumus ke dalam
tindakan haram yang terlarang. Demikian juga, kaum wanita dilarang
mempertontonkan perhiasannya kepada seseorang, kecuali orang-orang
yang termasuk mahram-nya. Alasannya, dikhawatirkan terjadi ﬁtnah/ujian
keimanan yang mengundang keterjerumusan mereka ke dalam haram,
seperti pandangan orang yang hendak berbuat zina.
Ringkasnya, perpaduan antara hukum memandang pihak lain yang
dilarang agama dan perintah berhijab merupakan alat untuk menutup
berbagai pintu kerusakan/kejahatan di masyarakat.
Penjelasan Ayat
Allah Swt berﬁrman sebagai berikut,

         
       
Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih
suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka
perbuat. (QS Al-Nûr [24]: 30)
Pada penggalan ayat yang berbunyi Qul lil mu’minîna yaghudhdhû
min abshârihim, ditafsirkan oleh Al-Maraghi (XVIII, t.t.: 97-98). Allah
memerintahkan nabi-Nya agar mengatakan kepada orang-orang yang
beriman, “Tundukkan pandangan kalian dari apa yang telah diharamkan.
Jangan melihat sesuatu kecuali yang dibolehkan untuk dilihat. Jika terjadi
pandangan yang tidak sengaja, maka palingkanlah pandangan matamu itu
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ke arah lain secepat mungkin.”
Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah
Al-Bajali. “Aku bertanya kepada Rasulullah Saw tentang pandangan
yang tiba-tiba, tanpa sengaja. Beliau memerintahkan aku memalingkan
pandanganku.”
Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda kepada Sayyidina
Ali Ibnu Abu Thalib kw, “Ya Ali, janganlah pandangan yang pertama diikuti
dengan pandangan yang kedua. Sebab, pandangan yang pertama itu
adalah milikmu, tetapi tidak demikian dengan pandangan yang kedua.”
Di dalam kitab hadis sahih, diriwayatkan dari Abu Said bahwa
Rasulullah Saw bersabda, “Jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan.”
Para Sahabat bertanya, “Ya Rasulullah,bagaimana jika kami harus
duduk di pinggir jalan untuk membicarakan sesuatu di sana?”
Rasulullah menjawab, ”Sekiranya kalian abaikan perintah ini, maka
berikanlah jalan itu haknya!”
Para sahabat bertanya lagi, ”Apa yang dimaksud dengan hak jalan
itu, ya Rasulullah?”
Rasulullah menjawab, ”(Hak jalan yang dimaksud) adalah
menundukkan pandangan; menghindarkan bahaya (seperti beling atau
paku) dari pengguna jalan; membalas salam (dari orang yang lewat);
amar makruf dan nahi mungkar (memerintahkan yang baik dan mencegah
yang mungkar).”
Hikmah dari ajaran menundukkan pandangan mata ini adalah
menutup pintu kejahatan dan mencegah kejahatan/dosa, sebagaimana
ungkapan Ahmad Syauqi sebagai berikut: “(Dimulai) pandangan,
senyuman, titip salam, percakapan, lalu melakukan perjanjian, dan
akhirnya pertemuan13.”
Penggalan ayat berikutnya, wa yahfadzû furûjahum, artinya jagalah
kemaluan kalian dari melakukan perbuatan keji, seperti zina, homoseks
(liwath), dan akibat memandang seseorang.
Imam Ahmad dan Ashâbu l-ssunan meriwayatkan, “Jagalah auratmu,
kecuali kepada istrimu atau hamba sahaya yang berada di tanganmu.”
Allah Swt menjelaskan hikmah perintah di atas, menurut Al-Zuhaili
(XVIII, t.t.: 214), sebagai berikut:
Kalimat dzâlika azka lahum ditafsirkan bahwa menundukkan
pandangan dan menjaga kemaluannya lebih baik dan bersih bagi hati kalian,
serta lebih suci bagi agama kalian. Ada ungkapan yang menyebutkan,
barang siapa sanggup menjaga pandangan matanya, Allah berikan cahaya
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di dalam hatinya.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah ra dari Nabi Saw.
Beliau bersabda, ”Tidaklah seorang Muslim melihat keindahan/kecantikan
seorang wanita, kemudian dia menundukkan pandangan matanya,
melainkan Allah akan mengganti tindakan itu dengan ibadah yang dia
temukan manisnya ibadah tersebut.”
Imam Al-Thabrani meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud ra Rasulullah
Saw bersabda, “Sesungguhnya pandangan mata itu adalah anak panah
beracun dari iblis. Jika seseorang sanggup menundukkan pandangannya
karena takut kepada-Ku, maka Aku akan ganti itu dengan iman yang
dirasakan nikmatnya di dalam hatinya.”
Kata Azka bahwa menundukkan pandangan mata dan menjaga
kemaluan itu lebih menyucikan jiwa dari kotoran kejelekan/perbuatan
yang rendah. Ini merupakan bentuk penghargaan dan keharusan.
Penggalan terakhir dari ayat ini, inna l-llâha khabîrun bimâ yashna’ûn,
bahwa Allah Swt Maha Mengetahui secara sempurna atas segala perbuatan
yang keluar/lahir dari manusia. Tidak ada satu hal yang tersembunyi dari
pengetahuan-Nya.
Ini jelas merupakan ancaman, sebagaimana ﬁrman-Nya dalam QS
Ghâﬁr (40): 19,
Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.
Kata Khabîr bermakna pengetahuan yang kuat sehingga dapat
menembus batin/kedalaman segala sesuatu.
Al-Bukhari mengeluarkan riwayat dalam kitab sahîh-nya, dan Muslim
dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda, “Setiap anak Adam dicatat
bagian dari perbuatan zina yang dilakukannya dan dia pun menyadarinya
dan bukan mustahil, yaitu zina dari matanya adalah pandangan mata; zina
lidah adalah mengucapkan hal yang porno; zina telinga adalah dengan
pendengaran; zina melalui tangannya adalah memegang; dan zina kaki
adalah dengan cara berjalan melangkahkan kaki. Jiwanya berangan-angan
dan berkeinginan (dengan syahwatnya). Sedangkan kemaluannya itu
membenarkan atau meluluskan keinginannya itu atau mendustakannya.”
Pada umumnya, perintah keagamaan kepada kaum Mukminin (kaum
laki-lakinya) itu adalah sudah termasuk kaum wanitanya (Mukminat). Akan
tetapi untuk perintah yang penting ini, Allah memerintahkan juga kepada
kaum Mukminat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya,
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sebagai bentuk penegasan atas apa yang diperintahkan.

Di samping itu, ada juga hal-hal yang khusus bagi kaum wanita
Mukminat, yaitu larangan menampakkan perhiasan yang biasa terdapat
pada bagian anggota badan tertentu, berhijab, dan mencegah yang dapat
memalingkan pandangan terhadap perhiasannya.
Allah Saw berﬁrman,

.... 
 
   
    
   
Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya.… (QS Al-Nûr [24]: 31)
Maksudnya, Allah memerintahkan rasul-Nya, katakanlah pula kepada
wanita-wanita Muslimat agar mereka menundukkan pandangan mata dari
apa yang diharamkan kepada mereka, yaitu kepada mereka yang bukan
suaminya. Hendaknya mereka menjaga pula kemaluannya dari perbuatan
zina dan selainnya (seperti: lesbian).
Wanita tidak boleh melihat laki-laki asing, baik dengan syahwat
maupun tidak dengan syahwat, menurut mayoritas ulama.
Adapun yang menjadi landasannya adalah riwayat yang dikeluarkan
oleh Abu Daud dan Al-Tirmidzi dari Ummu Salamah.
Ummu Salamah sedang berada di rumah Rasulullah disertai Siti
Maemunah. Tiba-tiba Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang dan menghadap
beliau.
Kejadian ini berlangsung setelah diturunkannya perintah berhijab.
“Berhijablah kalian berdua dari Ibnu Ummi Maktum,” perintah Nabi
Saw.
“Bukankah Ibnu Ummi Maktum itu adalah orang buta? Dia tidak bisa
melihat dan mengetahui keberadaan kita berdua” tanya Ummu Salamah.
“Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian berdua melihat
kepadanya,” jelas Nabi Saw.
Di dalam hadis lain, sebagai termaktub dalam kitab Al-Muwaththa`,
dari Siti Aisyah bahwa beliau berhijab dari orang yang buta. Ketika ditanya,
kenapa harus berhijab, bukankah orang buta itu tidak melihat?
Ia menjawab, “Tetapi, aku dapat melihat dia.”
Sebagian ulama lain membolehkan wanita-wanita melihat kaum
laki-laki tanpa syahwat dengan batasan selain antara pusar dan lutut. Dalil
yang dikemukakan adalah hadis dalam Kitab Shahîh Al-Bukhârî dan Muslim.
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Rasulullah Saw menonton permainan orang Habasyah. Mereka
bermain pedang pada hari raya di dalam masjid.
Sementara itu, Siti Aisyah ra berada di belakang beliau, sehingga
tertutupi oleh badan beliau. Akhirnya, acara nonton itu selesai setelah Siti
Aisyah sudah merasa puas. Pendapat ini lebih ringan dibanding pendapat
yang lainnya, seperti terjadi saat ini.
Para pendukung pendapat ini, yaitu yang membolehkan melihat
laki-laki tanpa syahwat, menganggap perintah berhijab dari Ibnu Ummi
Maktum itu sunat hukumnya.
Demikian juga halnya dengan Siti Aisyah ra yang berhijab dari
seorang yang buta. Pendapat ini diperkuat lagi dengan dibolehkannya
kaum wanita belanja ke pasar, atau ke masjid, dan dalam perjalanan
dengan bercadar, agar tidak dilihat oleh kaum laki-laki.
Selanjutnya Allah Swt menyebutkan hukum-hukum yang khusus
untuk kaum wanita, yaitu sebagai berikut:
Pertama,

….         …
... dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang
(biasa) terlihat.... (QS Al-Nûr [24]: 31)
Maksudnya, kaum wanita tidak boleh menampakkan sedikit pun
dari perhiasannya kepada orang asing ketika mereka berhias diri, seperti
berhias dan mempercantik diri dengan berbagai macam perhiasan.
Maka, menampakkan tempat-tempat di mana perhiasan itu berada dan
menempel tentu dilarang secara lebih tegas.
Dengan kata lain, jangan menampakkan tempat-tempat perhiasan
itu secara mutlak dan yang dimaksud adalah tempat perhiasan itu berada,
dengan landasan illâ mâ zhahara minha. Sebab, perhiasan itu sendiri
bukan hal yang dilarang sebenarnya. Tujuan utamanya, melarang atas
bagian-bagian badan tertentu yang menjadi tempat perhiasan. Contoh,
dada, telinga, pundak, lengan, lengan atas, dan betis.
Adapun yang biasa tampak dari anggota badan dimaksud adalah
wajah, dua belah telapak tangan, dan cincin. Ini sebagaimana dikutip dari
Ibnu Abbas dan jamaah. Hadis ini masyhur di kalangan ulama. Diriwayatkan
oleh Abu Daud dalam kitab Sunan-nya dari Siti Aisyah ra,
Asma Binti Abu Bakar masuk ke rumah kediaman Rasulullah
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Saw dengan mengenakan pakaian yang tipis. Beliau memalingkan
pandangannya, seraya bersabda, “Ya Asma`, seorang wanita yang telah
mengalami haid, tidak pantas dilihat (orang lain) kecuali bagian ini.”
Beliau lalu menunjuk ke wajah dan kedua tapak tangannya. (hadis
ini mursal, riwayatnya tidak sampai kepada Nabi Saw)
Berdasarkan hadis di atas, para pengikut Hana yyah, Malikiyyah,
dan Sya iyyah berpendapat bahwa wajah dan kedua tapak tangan
bukanlah aurat. Maka maksud mâ zhahara minha adalah bagian ﬁsik yang
biasa terlihat atau tampak.
Ada riwayat dari Abu Hanifah ra, menyebutkan, kedua tapak kaki
bukan juga aurat, karena kesulitan untuk menutupinya lebih kuat dibanding
menutup kedua tapak tangannya.
Imam Ahmad dan Imam Al-Syaﬁ’i berpendapat dalam pandangannya
yang lebih kuat bahwa seluruh bagian badan wanita merdeka adalah
aurat. Ini sebagaimana hadis terdahulu tentang hukum memandang orang
yang bukan mahram secara tiba-tiba/mendadak dan mengharamkan
memandang secara terus-menerus.
Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas ra Nabi Saw
membonceng Al-Fadhel Ibnu Abbas di atas unta beliau pada hari Nahar
(hari penyembelihan di musim haji). Fadhel terus-menerus melihat wanita
yang cantik ketika bertanya. Akibatnya, Nabi Saw memalingkan pandangan
mata Fadhel dari wanita tersebut ke arah yang lain.
Secara hukum ﬁkih dan syarak, wajah dan kedua tapak tangan
bukanlah aurat jika tidak khawatir terjadinya ﬁtnah. Jika dikhawatirkan
terjadi ﬁtnah dan kefasikan di masyarakat, maka menutup wajah wajib
hukumnya.
Adapun landasan pijak kelompok lain, pendapat mereka dibawa
kepada makna warâ` (kehati-hatian), kekhawatiran terjadi ﬁtnah, dan
terjerumus ke dalam jebakan setan.
Namun terdapat pengecualian, boleh melihat wanita asing, karena
kondisi darurat menurut syarak, seperti ketika proses melamar (khitbah),
persaksian/menjadi saksi, dalam proses pengadilan, dalam kegiatan
muamalah, pengobatan, dan pengajaran. Di dalam situasi yang disebutkan
tadi, boleh memandang wanita asing yang bukan mahram kepada wajah
dan kedua telapak tangan. Seorang dokter boleh melihat pasien wanita
pada bagian badan yang menderita sakit, jika tidak ada dokter wanita yang
dapat menanganinya.
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Kedua,

.…       …
...Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.... (QS
Al-Nûr [24]: 31)
Maksudnya, kaum wanita hendaklah menutupkan penutup
kepalanya (kerudung) pada bagian dadanya, guna menutup rambut, leher,
dan dadanya. Kata al-dharbu di sini artinya menutupkan, melepaskan, dan
memanjangkan.
Kata al-khumur adalah bentuk jamak dari khimar, artinya penutup
kepala. Kata Juyûb adalah bentuk jamak dari al-jaîb, adalah saku baju di
bagian atas.
Ini merupakan perintah yang membimbing untuk menutup tempattempat perhiasan yang tersembunyi pada badan kaum wanita.
Imam Al-Bukhari meriwayatkan. Siti Aisyah ra bertutur sebagai
berikut, semoga Allah merahmati wanita-wanita Muhajirât (yang berhijrah
dari Mekah ke Madinah) generasi pertama. Ketika datang/turun perintah
walyadhribna bi khumurihinna 'ala Juyûbihinna, mereka menggunting kain
milik mereka dan menjadikannya kerudung (penutup) di kepala mereka.
Ketiga,

          …
         
…
      


... dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada
suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putraputra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara lakilaki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra
saudara perempuan mereka.... (QS Al-Nûr [24]: 31)
Artinya, wanita-wanita Mukminat tidak boleh menampakkan
perhiasannya yang tersembunyi kecuali kepada suami mereka (maksudnya:
bersenang-senang dan memandang kepada istrinya); ayah-ayah kandung
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dari mereka, kakek mereka, ayah dari suami (mertua laki-laki), anak lakilaki dari istri dan anak-anak dari suami, saudara laki-laki dan saudara
perempuan kandung, anak lelaki dari saudara sekandung dan anak lakilaki dari saudara perempuan sekandung, dan saudara seayah atau seibu.
Semuanya adalah mahram atau orang yang tidak boleh dinikah.
Wanita boleh menampakkan perhiasannya kepada mereka selama
tidak ber-tabarruj (menampakkan aurat). Mereka adalah kaum kerabat
yang terdiri atas lima macam: dua macam kekerabatan sebagai akibat
pernikahan, yaitu ayah dari suami (mertua) dan anak laki-laki dari suami
(anak tiri laki-laki).
Akan tetapi, ayat ini tidak menyebut mahram dari segi nasab itu
adalah paman (dari ayah) dan paman dari pihak ibu, karena mereka
ditempatkan sejajar dengan bapak.
Demikian juga, ayat ini tidak menyebut mahram dari segi saudara
sepersusuan.
Namun demikian, sunnah Nabi Saw telah menetapkan, sebagaimana
riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad, Al-Bukhari-Muslim, Abu Daud, AlNasa'i, dan Ibnu Majah dari Siti Aisyah ra. “Diharamkan menikah disebabkan
(sebagai saudara) sepersusuan, sebagaimana haramnya menikahi saudara
senasab.”

            …
.…      
     
... atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang
mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai
keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti
tentang aurat perempuan.... (QS Al-Nûr [24]: 31)
Mereka yang disebutkan pada penggalan ayat di atas adalah orangorang yang dibolehkan bagi wanita untuk menampakkan perhiasannya,
selain antara pusar dan lutut. Mereka yang dimaksud: wanita-wanita
Muslimah, para budak sahaya, para pelayan yang tidak berminat lagi
kepada perempuan, yaitu para pembantu yang dibayar atau orang-orang
yang ikut tinggal di rumah itu. Juga, termasuk anak-anak di bawah umur
yang belum paham soal wanita dan auratnya, lantaran masih kecil dan
belum mengerti tentang seks.
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Terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang maksud
wanita-wanita Mukminat, hamba sahaya, pelayan rumah tangga, dan anakanak di bawah umur. Menurut pendapat mayoritas ulama, wanita-wanita
di sini adalah wanita yang seiman dalam beragama, bukan wanita ahlu
dzimmah (penduduk nonmuslim yang hidup, tinggal, dan tunduk kepada
aturan negara Islam).
Seorang Muslimah tidak boleh menampakkan sesuatu dari ﬁsiknya
kecuali wajah dan kedua telapak tangan di depan wanita yang kaﬁr.
Alasannya, agar wanita nonmuslimah itu tidak menerangkan tentang
dirinya kepada suaminya, sedangkan sang suami itu sama dengan orang
asing jika dikaitkan dengan wanita Muslimah tersebut.
Adapun jika wanita itu Muslimah, ia mengetahui bahwa menceritakan
wanita lain (kepada suaminya) adalah haram, sehingga akan menghindari
perbuatan haram tersebut. Dua orang syeikh hadis, yaitu Al-Bukhari dan
Muslim di dalam kitab sahîh-nya, meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dari
Nabi Saw, “Janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain yang
suka menceritakan diri sahabatnya itu kepada suaminya, karena laki-laki
(suami) seakan-akan sedang melihatnya.”
Adapun yang dimaksud dengan hamba sahaya, menurut mayoritas
ulama, adalah termasuk yang laki-laki dan perempuan. Seorang wanita
boleh menampakkan perhiasannya kepada hamba sahayanya, baik yang
laki-laki maupun yang perempuan, kecuali (yang tidak boleh) apa yang
terdapat antara pusar dan lutut.
Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud,
Ibnu Mardawaih, dan Al-Baihaqi dari Anas ra. Nabi Saw datang ke rumah
Siti Fatimah membawa seorang budak laki-laki yang akan diberikan.
Pada saat itu Fatimah menggunakan kain yang apabila digunakan
untuk menutup kepalanya, kakinya akan terbuka. Sebaliknya, jika ia
menutup kakinya, maka ia tidak dapat menutup kepalanya.
Ketika Nabi Saw melihat apa yang dilakukan oleh Siti Fatimah, beliau
bersabda, ”Kamu tidak berdosa (dengan menampakkan bagian kepala
atau kaki), karena ini adalah ayahmu dan hamba sahayamu.”
Sebagian lain berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah
hamba sahaya perempuan. Hamba sahaya laki-laki itu sama dengan lakilaki merdeka yang asing dalam status hukum haramnya.
Adapun maksud “orang-orang yang menjadi pelayan dan tidak
memiliki minat lagi kepada perempuan” adalah para pembantu laki-laki
yang ikut tinggal di rumah orang lain, guna memperoleh makan/upah,
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tanpa memiliki keinginan kepada wanita. Di dalam konteks ini, ulama
berbeda pandangan sebagai berikut:
(1) Mereka adalah orang yang sudah tua dan tidak berminat lagi kepada
wanita.
(2)

Orang yang tidak tahu sama sekali tentang wanita.

(3)

Orang yang dikebiri, dan

(4)

Asisten Rumah Tangga (ART)/Pembantu Rumah Tangga (PRT), dan
lain-lain.

Pendapat yang dapat dijadikan sandaran tentang yang dimaksud
adalah setiap orang yang tidak lagi berminat kepada perempuan, sehingga
aman dari ﬁtnah dan terbebas dari berita tentang diri wanita-wanita itu
kepada laki-laki asing.
Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Al-Nasa`i meriwayatkan
hadis dari Siti Aisyah ra. Ada seorang laki-laki yang berperilaku seperti
perempuan, masuk ke rumah istri-istri Nabi Saw. Mereka menduga
bahwa laki-laki ini sebagai orang yang sudah tidak berminat lagi kepada
perempuan. Tiba-tiba Nabi Saw masuk ke rumah itu, sedangkan laki-laki
itu sedang menerangkan tentang sifat dan ukuran badan seorang wanita.
Rasulullah Saw bersabda, “Aku tidak ingin melihat orang ini
mengetahui apa yang ada di rumah ini. Jangan biarkan dia masuk ke
rumah kalian.”
Beliau mengeluarkan orang tersebut dari rumah.
Adapun anak-anak kecil yang belum mengerti aurat perempuan
adalah mereka yang belum mengerti hal-ihwal wanita dan aurat wanita.
Selain itu, kecenderungan/dorongan seksnya pun belum tampak pada
mereka, karena usianya yang masih sangat belia. Jika anak itu masih kecil
dan belum mengerti tentang hal itu, ia boleh masuk ke tengah-tengah
kaum wanita.
Adapun anak yang sudah mencapai remaja (awal) atau hampir
mendekati fase remaja tersebut, telah mampu menceritakan apa yang
dilihatnya dan bisa membedakan wanita yang cantik dan yang jelek, maka
tidak dibolehkan masuk ke tengah-tengah kaum wanita. Sebab, anakanak kecil diwajibkan meminta izin masuk ke kamar dalam tiga waktu,
sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikut, yang artinya:
Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah
mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa
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meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu.
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS Al-Nûr [24]: 59)
Pendapat lain mengatakan, tidak diharamkan bagi seorang wanita
menampakkan perhiasannya kepada anak kecil, baik yang sudah remaja
maupun yang belum masuk masa remaja, kecuali jika diduga kuat dapat
membangkitkan syahwatnya kepada wanita. Pendapat ini lebih longgar
daripada pendapat yang pertama.
Selanjutnya, Allah menjelaskan larangan-Nya tentang hal menjadi
wasilah/jalan bagi terjadinya bahaya dan ﬁtnah:

….           …
...Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan
yang mereka sembunyikan..... (QS Al-Nûr [24]: 31)
Maksudnya, wanita tidak dibolehkan memukul-mukulkan kakinya
ketika dia berjalan guna menarik perhatian orang-orang dengan suara
gelang-gelang di kakinya. Sebab, itu akan menimbulkan ﬁtnah dan
kerusakan, mencuri pandangan orang lain, membangkitkan syahwat,
menimbulkan dugaan buruk/sû’udzan kepada wanita tersebut.
Dengan demikian, memperdengarkan suara perhiasan itu sama
dengan menampakkannya, bahkan lebih dari itu. Adapun maksud larangan
di sini adalah untuk menyembunyikan suara perhiasan.
Yang termasuk dapat menimbulkan ﬁtnah dan kerusakan adalah
menggerakkan tangan dengan gelang tangan, mengerak-gerakkan gelang
di kaki, mengenakan minyak wangi, dan berdandan (secara menor) saat
keluar rumah. Akibatnya, laki-laki mencium bau minyak wangi wanita
tersebut dan tergoda dengan dandanannya.
Berkaitan dengan hal ini, Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa`i
meriwayatkan hadis dari Abu Musa Al-Asy’ari ra. dari Nabi Saw, “Setiap
mata itu akan berzina. Seorang wanita yang memakai minyak wangi, lalu
melewati satu majelis, maka dia itu begini dan begitu.” Maksudnya, ia telah
berzina.
Abu Daud dan Ibnu Majah mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah
ra. Rasulullah Saw bersabda, “Allah tidak akan menerima salat seorang
wanita yang memakai minyak wangi ke masjid ini, kecuali jika pulang ke
rumahnya dan mandi seperti mandi jinabat.”
Huruf lâm pada kalimat liyu’lama di sini adalah untuk menunjukkan
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akibat, yang artinya dilarang memukul-mukulkan kaki di hadapan laki-laki
yang asing secara mutlak, apakah ada niat atau tidak diniatkan untuk
mencari perhatian. Akibat pukulan itu akan menimbulkan pemberitahuan
kepada orang-orang tentang perhiasan yang disembunyikan, sehingga
terjadilah ﬁtnah. Contoh konkret di zaman sekarang, sepatu wanita yang
memiliki hak tinggi, sehingga jika berjalan, maka sepatu akan menimbulkan
bunyi yang dapat menarik perhatian orang-orang juga.
Abu Hanifah mengambil dalil dari larangan ini bahwa suara
perempuan itu adalah aurat. Kalaulah memperdengarkan suara gelang
saja dilarang, mengeraskan suara perempuan lebih utama untuk dilarang.
Menurut penulis, Al-Zuhaili, secara makna lahir suara perempuan
itu bukanlah aurat jika aman dari ﬁtnah, dengan argumen bahwa istri-istri
Nabi Saw juga mengajarkan kabar atau hadis kepada laki-laki asing.
Pada penggalan akhir ayat, Allah Swt berﬁrman sebagai berikut:

          …
... Dan bertobatllah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang
beriman, agar kamu beruntung. (QS Al-Nûr [24]: 31)
Maksudnya, Allah memerintahkan orang-orang Mukmin, kembalilah
kalian seluruhnya untuk menaati Allah dan bertobat kepada-Nya.
Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah, berupa sifat dan akhlak terpuji
ini. Perhatikanlah apa yang dipesankan Allah kepada kalian, menundukkan
pandangan, menjaga kemaluan, masuk ke rumah orang lain tanpa izin, dan
akhlak yang dilakukan oleh kaum Jahiliyah. Dengan cara demikian, kalian
akan mendapat keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Kalian akan diseru dengan sebutan orang-orang yang beriman, karena
keimanan yang benar akan membawa pemiliknya menjalankan perintah
Allah, bertobat, dan memohon ampun atas dosa dan kekhilafannya.
Tobat adalah sebab kebahagiaan dan kemenangan (kebahagiaan).
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan penjelasan dan tafsir ayat di atas, maka ada beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik, antara lain sebagai berikut:
(1) Kewajiban menundukkan pandangan dari laki-laki dan perempuan
atas hal yang tidak halal dilihat dan dikhawatirkan dapat
menimbulkan ﬁtnah. Sebab, pandangan merupakan pintu masuk
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bagi kemungkaran, menyibukkan hati, dan menggerakkan bisikan
nafsu, dan media yang dapat mengantarkan kepada ﬁtnah atau
zina.

(2)

Wajib menjaga kehormatan (kemaluan) agar tidak terlihat oleh orang
yang bukan haknya; memeliharanya dari perbuatan keji, seperti zina
atau perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks dan sejenisnya).

(3)

Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan menjamin
terpeliharanya kesucian, lebih terhindar dari kotoran dosa;
sedangkan Allah Maha Mengetahui perbuatan hamba-hamba-Nya,
termasuk niat, ucapan lisan, kedipan mata. Tidak ada sesuatu yang
tersembunyi dari ilmu-Nya dan akan dibalas sesuai dengan bentuk
amalnya.

(4)

Allah memerintahkan kaum wanita Mukminat agar tidak
menampakkan perhiasannya kecuali wajah dan kedua telapak
tangannya, lantaran khawatir terjadi ﬁtnah. Perhiasan itu terbagi dua:
perhiasan yang zahir/tampak, maka ini boleh dilihat oleh kelompok
mahram dan yang asing/bukan mahram. Adapun perhiasan yang
tersembunyi, maka tidak dihalalkan dilihat kecuali oleh orang-orang
yang disebut dalam ayat 31 ini.

(5)

Wanita Mukminat wajib menutup rambutnya, lehernya, dan dadanya,
kecuali orang-orang tertentu yang disebutkan dalam ayat di atas.

(6)

Wanita diharamkan melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan
orang kepada ﬁtnah dan kerusakan, tabarruj (mempertontonkan
aurat), dan mencari perhatian laki-laki. Di antaranya, memukulmukulkan sandal atau menghentakkan sepatunya guna mencari
perhatian laki-laki, memakai wangi-wangian yang menyengat, dan
berdandan secara mencolok ketika keluar rumah.

(7)

Bertobat diwajibkan bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun
perempuan, tanpa terjadi perbedaan pandangan di antara para ahli.
***
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Perintah Menikah, Memerdekakan Budak, dan Larangan Zina (QS
Al-Nûr [24]: 32-34)

(32) Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara
kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan perempuan; Jika mereka miskin, Allah akan
memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah
Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui; (33) Dan orang-orang
yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai
Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika
hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan),
hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui
ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari
harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa
hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka
sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan
kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka
dipaksa; (34) Dan sungguh, Kami telah menurunkan kepada kamu ayatayat yang memberi penjelasan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang
terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang
bertakwa. (QS Al-Nûr (24): 32-34)
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Latar dan Konteks
Diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dari Abdullah Ibnu Shuhaibah yang
bersumber dari bapaknya. Shubaih, hamba sahaya Huwaithib Ibnu Abdil
Uzza, meminta dimerdekakan dengan perjanjian tertentu. Akan tetapi,
permohonannya ditolak. Maka turunlah ayat ini (QS Al-Nûr [24]: 33).
Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sufyan yang bersumber dari
Jabir Ibnu Abdillah. Abdullah Ibnu Ubai memiliki dua orang hamba sahaya
wanita, bernama Musaikah dan Umaimah. Dia lantas menyuruh kedua
jâriah-nya (hamba sahaya wanita) melacur. Keduanya pun mengadu
kepada Rasulullah Saw. tentang hal tersebut.
Lanjutan dari ayat ini Surah Al-Nûr (24): 33 berkenaan dengan
peristiwa tersebut.
Muqatil menuturkan bahwa hamba sahaya wanita itu dipekerjakan
oleh tuan mereka pada masa jahiliyah. Salah seorang tokoh munaﬁk yang
bernama Abdullah Ibnu Ubai memiliki enam orang hamba sahaya wanita:
Mu’adzah, Musaikah, Umaimah, Amrah, Arwa, dan Qutailah. Dia memaksa
mereka untuk berzina dan meminta hasil dari perbuatannya.
Suatu hari, satu dari mereka membawa uang sebesar satu dinar
(hasil dari perbuatan zina tersebut). Kemudian yang lainnya membawa
uang kurang dari itu. Abdullah Ibnu Ubai berkata kepada mereka,
“Kembalilah kalian dan berzina lagi.”
Keduanya pun berkata, “Demi Allah, kami tidak akan melakukan
perbuatan itu. Sungguh, Allah telah mendatangkan agama Islam kepada
kami dan telah mengharamkan zina.”
Keduanya pun mendatangi Rasulullah Saw dan mengadukan hal
tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ini Surah Al-Nûr (24): 33.
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt menerangkan perbuatanperbuatan yang dapat menghindarkan dari perbuatan zina yang
diharamkan, seperti ghadhdhu l-bashar (menjaga pandangan) dan
memelihara kemaluan. Hal ini semata-mata sebagai upaya pencegahan
dari perbuatan zina dan dampaknya yang besar yaitu percampuran nasab.
Pada ayat-ayat berikut ini, Allah Swt menerangkan perbuatan yang
halal, yaitu pernikahan yang dapat memelihara nasab, melahirkan generasi
penerus, terbina ikatan keluarga yang harmonis, serta mendidik anak
secara baik.
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Penjelasan Ayat
Allah Swt berﬁrman,

....        
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu,
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu
yang laki-laki dan perempuan…. (QS Al-Nûr [24]: 32)
Wahai para wali, nikahkanlah orang-orang yang sendirian dari
kalian, lelaki maupun perempuan, juga hamba-hamba sahaya lelaki
maupun perempuan, dan siapa pun yang telah memiliki kemampuan untuk
melaksanakan kewajiban dalam berumah tangga. Berikanlah bantuan
kepada mereka berupa materi, juga singkirkan rintangan-rintangan yang
dapat menghalangi mereka untuk menikah.
Di samping itu, berikanlah pula kemudahan bagi mereka untuk
menikah.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah dalam ayat ini
menunjukkan pada anjuran (istihbâb, nadb, dan istihsân). Pada masa
Rasulullah Saw dan sesudahnya terdapat orang-orang yang sendirian dari
lelaki maupun perempuan (duda, janda, gadis, bujang). Oleh karena itu,
wali nikah tidak dapat memaksa janda bila ia menolak untuk dinikahkan
dengan seseorang. Demikian pula, ulama sepakat bahwa tuan tidak dapat
memaksa hamba sahayanya baik yang lelaki maupun perempuan untuk
menikah.
Adapun sebagian ulama, di antaranya Al-Razi, berpendapat bahwa
perintah dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban bagi setiap orang
yang memiliki kemampuan berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas’ud. Rasulullah
Saw bersabda, “Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang
sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah
itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa
yang belum sanggup menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena
puasa itu perisai baginya” (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Dalam riwayat lainnya, Ma’qal Ibnu Yasar menuturkan bahwa
Rasulullah Saw bersabda, “Nikahilah para wanita yang sangat berkasih
sayang dan kelak melahirkan banyak keturunan. Karena sesungguhnya
pada hari kiamat aku berbangga diri dengan jumlah umatku yang banyak.”
(HR Abu Daud dan Al-Nasa`i)
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Adapun yang dimaksud dengan shâlihîn (orang-orang yang layak)
berasal dari kata shalah secara istilah bermakna menjaga perintah dan
larangan agama. Sedangkan maknanya menurut bahasa ialah orang-orang
yang layak untuk menikah dan sanggup menunaikan hak dan kewajiban
berumah tangga.
Adapaun kata ibâd merupakan jamak dari kata abd yaitu hamba
sahaya lelaki. Sedangkan kata imâ`i jamak dari kata amal yaitu hamba
sahaya perempuan.
Dalam ayat ini menggunakan isyarat dengan frasa shâlihîn bagi
hamba sahaya lelaki dan perempuan, namun frasa ini tidak digunakan bagi
orang-orang yang merdeka (bukan hamba sahaya) lelaki dan perempuan.
Kelayakan (shalah) untuk menikah menjadi unsur kuat dan pendorong bagi
tuan untuk menikahkan hamba sahaya mereka. Tidak ada yang mendorong
para tuan untuk menikahkan mereka kecuali karena sikap istikamah
mereka dalam ketaatan dan kelayakan mereka untuk menunaikan hak dan
kewajiban rumah tangga.
Imam Al-Syaﬁ’i menjadikan ayat ini sebagai dasar/dalil
diperbolehkannya wali untuk menikahkan anak gadisnya, sekalipun tanpa
kerelaannya. Ayat ini ditujukan kepada para wali. Mereka diperintahkan
untuk menikahkan orang-orang yang berada dalam pengurusannya, baik
orang-orang itu muda ataupun tua, rela ataupun tidak.
Sekiranya tidak ada dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwa
wali tidak dapat menikahkan seorang janda tanpa kerelaannya, pastilah
hukumnya dipersamakan dengan menikahkan seorang gadis berdasarkan
keumuman ayat.
Akan tetapi, terdapat riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah
Saw bersabda, “Seorang gadis dimintai persetujuannya (izinnya) untuk
menikah, isyarat izinnya itu diketahui dari sikap diamnya” (HR Muslim, Abu
Daud, dan Al-Nasa`i).
Hadis ini menunjukkan kewajiban meminta izin kepada gadis dan
mempertimbangkan kerelaannya. Hadis ini mengkhususkan keumuman
ayat tersebut.
Para ulama sepakat bahwa perintah menikahkan orang-orang yang
sendirian dalam ayat itu terikat beberapa syarat: wanita yang hendak
dinikahi bukanlah mahram (orang yang haram dinikahi) baik karena
nasab, sepersusuan, ataupun karena pernikahan, seperti mengumpulkan/
menikahi dua saudari, juga menikahi bibi (saudara ayah) ataupun bibi
(saudara ibu), menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak
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perempuan dari saudara perempuan.
Firman Allah,

....       ...
Dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu
yang laki-laki dan perempuan…. (QS Al-Nûr (24): 32)
Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk dua perkara.
Pertama, diperbolehkan bagi wali untuk menikahkan hamba sahayanya lelaki
maupun perempuan tanpa kerelaan mereka. Kedua, tidak diperbolehkan
bagi hamba sahaya lelaki maupun perempuan untuk menikah tanpa izin
tuannya, berdasarkan hadis, “Hamba sahaya siapa pun yang menikah
tanpa izin tuannya, maka dia itu pezina” (HR Ahmad).
Pada penghujung ayat, Allah Swt berﬁrman,

 
             ...
…Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka
dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha
Mengetahui. (QS Al-Nûr [24]: 32)
Inilah janji Allah bagi orang-orang yang menikah bahwa Allah akan
memberi kemampuan dan memberikan kecukupan bagi mereka. Maka
janganlah melihat problem atau masalah kefakiran sebagai penghalang
bagi calon suami maupun istri untuk menikah. Allah memiliki karunia yang
dapat membuat mereka mampu, Allah Maha Kaya, tidak akan pernah habis
perbendaharaan-Nya, kekuasaan-Nya tiada batas.
Allah
Maha
Mengetahui
keadaan
makhluk-makhluk-Nya,
menghamparkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan menetapkan
ukurannya sesuai kemaslahatan dan hikmah-Nya.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda,
“Tiga orang yang berhak memperoleh pertolongan Allah: Orang yang
menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, seorang hamba sahaya yang
menebus untuk memerdekakan dirinya, dan orang yang berjuang di jalan
Allah” (HR Ahmad, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Nasa`i).
Ibnu Mas’ud mengatakan, “Carilah kecukupan itu dengan menikah.”
Hanya saja kecukupan bagi orang yang menikah itu terikat kepada
kehendak Allah, sebagaimana ﬁrman-Nya,
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Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang ka r tidak datang),
maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana. (QS Al-Taubah [9]: 28)
Berkenaan ayat ini,…Jika mereka miskin, Allah akan memberi
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas
(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS Al-Nûr [24]: 32)
Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak diperkenankan seorang
istri membatalkan pernikahannya karena ketidakmampuan suami memberi
nafkah. Allah tidak menjadikan kefakiran itu sebagai penghalang seseorang
untuk menikah dan kefakiran pun tidak pula menjadi rintangan dalam
menjaga kelanggengan pada perjalanan pernikahan selanjutnya.
Maksud dari ayat ini bahwa seorang wali jangan menolak pelamar
(orang yang mengkhitbah) karena yakin rezeki berasal dari Allah, sekalipun
kondisi mereka itu fakir. Demikian pula bagi para wanita untuk bersabar
bila suami mereka menghadapi kesulitan dalam memberikan nafkah.
Demikian Allah Swt menjelaskan perintah-Nya untuk menikah apa
pun kondisi seseorang itu, merdeka maupun budak, kaya ataupun miskin.
Pada ayat selanjutnya, Allah Swt memberikan solusi bagi orang-orang yang
belum sanggup menikah, Allah Swt berﬁrman,

...           
Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian
(dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan
karunia-Nya.... (QS Al-Nûr [24]: 33)
Maksudnya, orang yang belum mampu menikah untuk senantiasa
bersikap iffah atau memelihara dan menjaga kehormatan dirinya. Tidak
melakukan perbuatan yang diharamkan Allah berupa perbuatan fâhisyah
(zina), sampai Allah memberikan mereka kelapangan dan rezeki. Maka
janganlah khawatir, putus asa maupun takut14.
Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Wahai sekalian
pemuda, barang siapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah.
Karena menikah itu dapat lebih menundukkan pandangan dan memelihara
kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah
karena puasa itu merupakan perisai.”
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Hukum Hamba Sahaya (Budak) yang Menebus Dirinya untuk
Dimerdekakan
Pada lanjutan ayat di atas, Allah Swt berﬁrman,

         ...
....   
… Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian
(kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu
mengetahui ada kebaikan pada mereka .... (QS Al-Nûr [24]: 33)
Maksudnya, kepada para budak yang menginginkan perjanjian
dengan tuan mereka untuk membayar (menebus) dengan sejumlah harta
hingga waktu yang dijanjikan. Buatlah akad perjanjian dengan mereka jika
para budak itu orang-orang yang amanah, baik dan bertakwa, sanggup
berusaha untuk menunaikan perjanjian dan tebusan kepada tuannya.
Para ulama tafsir berbeda pendapat ketika menerangkan kata
khairan pada ayat di atas. Pertama, Ibnu Abbas dan Al-Syaﬁ’i berpendapat
bahwa khairan ialah akhlak (amanah) dan kemampuan untuk berusaha.
Kedua, pendapat lainnya menyatakan khirfah, yaitu keterampilan. Dalam
hadis marfu’ yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi, “Jika
kalian mengetahui ada keterampilan pada mereka dan janganlah kalian
menjadikan mereka sebagai beban tanggungan kepada manusia.” Ketiga,
kemampuan ﬁnansial atau mâl sebagaimana pendapat Ali dan sekelompok
ulama. Keempat, menurut Al-Hasan Al-Bashri ialah kemampuan berbuat
baik dan keimanan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah pada
frasa ayat hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. (QS Al-Nûr
[24]: 33)
Ini menunjukkan kepada anjuran, bukan perintah yang menunjukkan
pada kewajiban dan keharusan. Seorang tuan itu memiliki opsi (pilihan) bila
budaknya menginginkan mukâtabah (perjanjian untuk menebus dirinya).
Jika tuannya berkehendak untuk membuat perjanjian, maka lakukan.
Namun, bila tidak berkehendak, maka tidak melakukan perjanjian
tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Tidaklah halal harta
seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan darinya” (HR Ahmad).
Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, Daud Al-Zahiri dan
sekelompok tâbi’în berpendapat bahwa perintah pada ayat tersebut
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menunjukkan kepada wajib berdasarkan riwayat dari Anas Ibnu Malik,
“Sirin meminta mukâtabah (perjanjian untuk menebus dirinya), namun
aku menolaknya.” Maka datanglah Umar Ibnu Khaththab dan memukulku
dengan cambuk. Dia membaca ﬁrman Allah, …hendaklah kamu buat
perjanjian kepada mereka… (QS Al-Nûr [24]: 33). Maka Anas pun membuat
perjanjian itu.
Lantas, bagaimana budak itu melakukan penebusan dengan
sejumlah harta kepada tuannya? Apakah dilakukan seketika (kontan) atau
penebusan itu dapat dilakukan secara berangsur?
Mazhab Hanaﬁ dan sebagian ulama Maliki berpendapat berdasarkan
zahir ayat bahwa penebusan itu dapat dilakukan secara kontan juga
diperbolehkan secara berangsur.
Namun mazhab Syaﬁ’i menolak penebusan secara kontan karena
bila budak itu tidak mampu menebusnya kontan pada waktu yang telah
dijanjikan, maka dia akan kembali menjadi budak. Dengan demikian
tujuan dari mukâtabah (perjanjian untuk menebus dirinya) itu tidak dapat
terlaksana.
Selanjutnya, Allah Swt berﬁrman,

....       ...
… dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu … (QS Al-Nûr [24]: 33).
Maksud ayat ini menurut kalangan tâbi’în, berikanlah kepada mereka
sebagian dari harta mukâtabah itu seperti sepertiganya, sepertujuh, atau
sepersepuluhnya. Sedangkan sebagian kalangan sahabat berpendapat
bahwa menghapus sebagian kecil dari harta mukâtabah itu lebih
diutamakan.
Adanya pemberian harta ini merupakan bentuk bantuan untuk
meringankan beban budak sebagaimana pendapat mayoritas ulama.
Larangan Memaksa Budak Wanita untuk Melakukan Pelacuran
Allah Swt melarang orang-orang beriman untuk menghimpun dan
mengumpulkan harta melalui cara yang diharamkan.
Allah Swt berﬁrman,

          ...
....    
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… Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk
melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian,
karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.… (QS AlNûr [24]: 33)
Maksudnya, janganlah kamu memaksa budak-budak wanitamu
untuk berbuat zina (melacur) sedangkan mereka sendiri mengingini
kesucian. Jangan memaksa mereka semata-mata karena kamu hendak
mencari keuntungan duniawi, harta, anak-anak, dan lainnya.
Penggalan ayat sedang mereka sendiri mengingini kesucian
merupakan penunjuk bahwa pemaksaan itu berlaku kepada mereka dan
penjelas realita yang menjadi asbâbu l-nnuzûl ayat. Hal ini berdasarkan
riwayat Ibnu Mardawaih dari Ali Ibnu Abu Thalib.
Pada masa jahiliyah, orang-orang memaksa budak-budak wanita
mereka untuk melacur (berzina) untuk mendapatkan keuntungan darinya.
Ketika Islam datang, perbuatan itu diharamkan dan turunlah ayat ini.
Demikian juga diterangkan dalam asbâbu l-nnuzûl ayat ini bahwa
Abdullah Ibnu Ubai memiliki budak-budak wanita. Ia memaksa mereka
untuk melacur agar memperoleh sejumlah harta (sebagai keuntungan).
Memaksa budak-budak wanita melacur hukumnya haram secara
ijmak, baik karena alasan keinginan mereka untuk memelihara kesucian
atau tidak, memperoleh keuntungan maupun tidak.
Redaksi ayat itu sesuai dengan kondisi jahiliyah ketika seseorang
memiliki budak wanita, ia biarkan mereka pergi berzina. Tuannya mengambil
bagian dari upah yang budak wanita itu dapatkan setiap waktunya.
Allah Swt berﬁrman, …in aradnâ takhashshunan… (… sedang mereka
sendiri mengingini kesucian…). Dalam penggalan ayat ini menggunakan
kata in bermakna jika dan tidak menggunakan kata idza. Kata tersebut
memberikan kesan wajibnya menghentikan pemaksaan terhadap budakbudak wanita secara utuh, sama saja kondisi mereka menginginkan
kesucian atau tidak. Sekiranya keinginan untuk menjaga kesucian itu ada,
maka kondisi ini lebih utama dan alasan larangan pemaksaan itu lebih
kuat.
Pada penghujung ayat, Allah Swt berﬁrman,

          ...
Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS Al-Nûr
[24]: 33).
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Maksudnya, barang siapa yang memaksa budak wanita mereka,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi para budak wanita itu dan
Maha Penyayang terhadap mereka.
Ini merupakan isyarat, sekiranya zina itu benar-benar terjadi karena
dorongan pemaksaan, maka itu pun termasuk perbuatan dosa, dengan
dalil adanya ampunan Allah bagi mereka.
Menurut mayoritas ulama, ampunan Allah ini ditujukan kepada para
budak wanita yang dipaksa oleh tuannya berdasarkan bacaan (qirâ’at)
Ibnu Mas’ud, min ba’di ikrahihinna lahunna ghafûrun rahîmun (maka
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka)
setelah mereka dipaksa.).
Namun sebagian ulama berpendapat bahwa ampunan Allah tersebut
bagi orang-orang yang memaksa budak wanita mereka. Ini bermakna
membuka pintu harapan bagi mereka untuk bertobat. Akan tetapi pendapat
ini lemah karena ayat ini mengisyaratkan beratnya perbuatan orang-orang
yang dipaksa untuk berzina.
Allah Swt menerangkan hukum-hukum yang bertalian dengan
pernikahan, hukum hamba sahaya mukâtabah (menebus untuk
memerdekakan dirinya), dan larangan memaksa budak wanita untuk
berzina. Pada ayat berikut ini, Allah Swt menerangkan keutamaan Surah
Al-Nûr dan secara khusus keutamaan Al-Quran dengan tiga perkara.
Pertama, Allah Swt berﬁrman,

....   
    
Dan sungguh, Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan.… (QS Al-Nûr [24]: 34).
Maksudnya, Allah Swt menurunkan pada surah ini dan juga surahsurah lainnya, berupa ayat-ayat yang teperinci dan jelas tentang hukum,
had, dan aturan-aturan syariat yang dibutuhkan oleh manusia.
Kedua, ﬁrman Allah

....       ...
… dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu .…
(QS Al-Nûr [24]: 34).
Maksudnya, Kami turunkan pula kisah-kisah umat terdahulu. Seperti
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kisah hadîtsu l-ifki (kisah ﬁtnah yang menimpa Aisyah, istri Rasulullah
Saw) yang mempunyai kemiripan dengan kisah Yusuf as dan juga kisah
Maryam.
Sungguh, adanya kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran
bertujuan untuk menjaga dan menghindarkan umat ini jatuh kepada
kesalahan sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu.
Ketiga, ﬁrman Allah,

   ...
…dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Nûr [24]:
34).
Maksudnya, Kami turunkan pelajaran-pelajaran bagi orang-orang
yang bertakwa dan takut kepada Allah. Maka boleh jadi ketiga sifat ini
merupakan keistimewaan Surah Al-Nûr yang terdiri dari hukum, pelajaran
dan kisah, sebagaimana pendapat Al-Zamakhsyari.
Sedangkan menurut pendapat Al-Razi dan Ibnu Katsir, ketiga sifat
ini merupakan sifat yang secara umum menjadi keistimewaan yang dimiliki
oleh surah-surah Al-Quran.
Hikmah dan Pesan
Dari pembahasan ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik sebagai petunjuk dan pelajaran AlQuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan, antara lain:
(1) Orang-orang yang telah mampu menikah secara ﬁsik dan materi,
maka para wali diperintahkan untuk menikahkan mereka. Hal ini
bertujuan untuk menjaga kehormatan diri (iffah) dan kebaikan.
Adapun orang-orang yang belum mampu untuk menikah, Allah
memerintahkan mereka untuk bersungguh-sungguh memelihara
diri dengan cara berpuasa karena puasa itu merupakan perisai yang
dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.
(2)

Allah menjanjikan kecukupan rezeki bagi pasangan yang menikah
dengan tujuan mengharapkan rida Allah dan menjaga diri dari
maksiat. Allah memberikan rezeki dan membatasinya kepada siapa
yang dikehendaki oleh-Nya. Oleh karena faktor ekonomi menjadi
rintangan terbesar dalam menikah, maka Allah menjanjikan
kecukupan rezeki bagi siapa pun yang menikah.
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(3)

Mukâtabah ialah akad perjanjian antara tuan dan budaknya, yaitu
seseorang mengadakan perjanjian dengan budaknya dengan
menyepakati sejumlah harta yang dibayarkan oleh budaknya secara
berangsur. Bila budaknya itu membayarkan sepenuhnya, maka dia
menjadi merdeka.

(4)

Mukâtabah ini hukumnya mustahab (dianjurkan), karena syariat
Islam sangat mendorong kepada kemerdekaan diri seseorang dan
menghapuskan secara bertahap sistem perbudakan. Bila seseorang
merdeka, maka ia dapat memiliki dirinya dan bertindak seutuhnya,
serta berusaha dan menikah.

(5)

Mukâtabah ini sangat dianjurkan bila tuan mengetahui ada perangai
baik pada budaknya seperti ketaatan beragama, kejujuran, amanah,
serta kemampuan berusaha. Pada ayat di atas, Allah memerintahkan
seorang tuan untuk membantu para budak yang mengadakan
perjanjian (mukâtabah) ini dengan memberikan bantuan harta
kepada mereka atau menghapuskan sebagian dari harta yang
disepakati dalam perjanjian tersebut.

(6)

Memaksa budak wanita untuk berzina (melacur) hukumnya haram.
Hukum ini tetap dan tidak berbeda baik kondisi budak wanita itu
menghendaki kesucian (iffah) atau tidak menghendakinya. Namun
bila terpaksa dan benar-benar perbuatan ini terjadi, maka ampunan
Allah dan rahmat-Nya bagi budak-budak wanita yang dipaksa
tersebut.

(7)

Allah menyebutkan berbagai nikmat-Nya bagi orang-orang beriman
berupa Al-Quran yang mengandung ayat-ayat yang jelas, kisahkisah umat terdahulu untuk menjaga umat ini agar tidak jatuh
dalam kesalahan yang sama, serta pelajaran-pelajaran bagi orangorang yang bertakwa kepada Allah dan takut terhadap azab-Nya.
***
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Cahaya Allah Menerangi Langit dan Bumi serta Petunjuk bagi
Orang Beriman (QS Al-Nûr [24]: 35)

           
          
           
              
      
Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahayaNya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada
pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, (dan) tabung kaca itu
bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari
pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur
dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi,
waiaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah
memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki,
dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Nûr [24]: 35)
Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt menerangkan perihal
sebagian hukum-hukum-Nya berkaitan dengan praktik ibadah keseharian,
akhlak, dan adab.
Pada ayat berikut ini, Allah Swt menerangkan tentang ajaran iman
dan akidah dalam dua perumpamaan. Pertama, dalil-dalil keimanan itu
terlihat jelas, ia menerangi alam semesta dengan ayat-ayat kauniyyah dan
ayat-ayat qurâniyyah. Dalil-dalil itu menunjukkan wujud serta tauhid dan
keesaan Allah, kekuasaan, ilmu, serta seluruh sifat-sifat-Nya. Semua ini
menunjukkan pada kebaikan dunia dan akhirat. Kedua, penjelasan bahwa
ajaran-ajaran kekufuran itu membawa kepada kesesatan dan kezaliman.
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Penjelasan Ayat

           
          
           
              
      
Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahayaNya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada
pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, (dan) tabung kaca itu
bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari
pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur
dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi,
waiaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah
memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki,
dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Nûr [24]: 35)
Allah Swt berﬁrman, Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan
bumi … (QS Al-Nûr [24]: 35). Maksudnya, Allah menerangi alam semesta
seluruhnya, memberikan dalil-dalil di alam semesta yang menunjukkan
eksistensi dan keesaan-Nya. Demikian pula cahaya itu terdapat juga pada
ayat-ayat yang diturunkan kepada rasul-Nya.
Barang siapa yang terang hatinya dengan hidayah (petunjuk) dari
Allah, kelak ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, inilah
nûr/cahaya maknawi.
Adapun nûr hissî (cahaya yang dapat dijangkau oleh panca indera)
pun bersumber dari Allah, Dia pencipta cahaya itu, Dia yang menerangi
kegelapan, Dia yang mengatur alam semesta dengan sistem yang teperinci,
Dia memelihara dengan pemeliharaan-Nya yang menyeluruh dan terusmenerus pada tiap saat.

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Nûr (24) : 35

253

Allah Swt berﬁrman,

            ...
....  
   
Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus,
yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, (dan)
tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. (QS Al-Nûr [24]: 35).
Maksudnya, cahaya Allah yang menerangi alam semesta ini.
Penjelasan Al-Quran, dan iman yang tersimpan dalam hati seorang
Mukmin, seperti cahaya dalam pelita yang terbuat dari kaca yang jernih
dan memancarkan cahayanya ke berbagai arah tertentu sesuai dengan
kebutuhannya15.
Pelita itu bagaikan bintang yang besar dan beredar yang terlihat
jelas seperti Merkurius, Venus, dan Jupiter.
Allah Swt berﬁrman,

.....          ...
…yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu)
pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, … (QS
Al-Nûr [24]: 35).
Maksudnya, minyak pelita itu diambil dari minyak pohon zaitun
yang diberkahi dan banyak memberikan manfaat, pohonnya ditanam
di puncak bukit yang tinggi maupun di tengah padang pasir. Pohon itu
tersinari cahaya matahari bukan pada saat terbitnya di arah timur, tetapi
mendapatkan sinarnya juga ketiga matahari terbenam di barat.
Allah Swt berﬁrman,

….        …
… yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, waiaupun tidak
disentuh api.... (QS Al-Nûr [24]: 35)
Maksudnya, minyaknya yang sangat jernih dan bersih itu seakanakan ia memancarkan terangnya sendiri walaupun tidak disentuh api.
Cahayanya terlihat dari kejauhan dan bila disentuh api maka akan
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bertambah terang cahayanya.
Demikianlah hati orang yang beriman. Dia akan beramal dengan
petunjuk sekalipun ilmu belum datang kepadanya. Jika ilmu telah datang
kepadanya, maka cahayanya akan bertambah. Cahaya di atas cahaya dan
hidayah di atas hidayah.
Yahya Ibnu Salam menuturkan hati seorang Mukmin telah mengenal
kebenaran sebelum kebenaran itu dijelaskan kepadanya, karena kesesuaian
amalnya dengan kebenaran itu.
Rasulullah Saw bersabda, “Berhati-hatilah terhadap ﬁrasat seorang
Mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah” (HR Al-Bukhari dan Abu
Daud).
Allah Swt berﬁrman,

....       ...
…Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis).… (QS Al-Nûr [24]: 35).
Maksudnya, cahaya yang berlapis-lapis berhimpun bersama misykât,
energi, kaca, pelita, dan minyak. Semua itu menjadikan cahaya semakin
terang dan kuat. Misykat itu menjadikan cahaya terarah dan fokus.
Keindahan kaca menambah pula kekuatan cahaya. Minyak yang jernih
merupakan faktor yang kuat pembakaran dan penerangan yang sempurna.
Allah Swt berﬁrman,

....            ...
… Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia
kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia
… (QS Al-Nûr [24]: 35).
Maksudnya, Allah memberikan hidayah dan tauﬁk kepada siapa
yang dikehendaki dari hamba-hamba-Nya dengan mentadabburi dan
merenungkan tanda-tanda di alam semesta.
Allah menerangkan dalil-dalil keimanan dan sarana-sarana meraih
hidayah, menunjukkan kepada mereka kebenaran-kebenaran yang
tersembunyi.
Dengan perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan akan
menambah kekuatan yang melekat dalam pikiran, hati, dan jiwa. Iman
yang tertanam dalam hati umpama gunung yang tertancap kuat ke dalam
perut bumi.
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Surah Al-Nûr (24) : 35

Inilah keistimewaan bahasa Al-Quran yang menampilkan sesuatu di
luar makna (nonmateri) dengan sesuatu yang realistis dan dapat dijangkau
oleh panca indera.
Allah Swt berﬁrman,

 
  
 
   ...
… Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Nûr [24]: 35).
Maksudnya, Allah Maha Mengetahui dan pengetahuan-Nya itu
meliputi segala sesuatu yang materi dan non-materi, zahir dan batin.
Allah bentangkan hidayah itu bagi siapa yang berhak dan siap untuk
menerimanya. Inilah janji Allah bagi siapa pun yang menggunakan
pikirannya dan menyadari sarana-sarana hidayah.
Peringatan-Nya bagi siapa pun yang berpaling, tidak mentadabburi
dan merenungkannya. Inilah nûr atau cahaya Allah yang menerangi orangorang Mukmin.
Demikian halnya minyak yang jernih dapat menerangi sekalipun
belum tersentuh api, terlebih lagi terang dan cahayanya akan bertambah
kuat jika telah disentuh api. Hati seorang Mukmin beramal atas dasar
hidayah sekalipun ilmu belum datang kepadanya. Jika ilmu telah
menghampirinya, maka hidayah bertambah di atas hidayah dan cahaya
bertambah di atas cahaya.
Hikmah dan Pesan
Dari pembahasan ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik sebagai petunjuk dan pelajaran AlQuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan, antara lain:
(1) Allah memberikan hidayah kepada penduduk langit dan bumi,
terang dan jelas petunjuk-Nya menjangkau ruang terjauh. Hidayah
itu berupa ayat-ayat yang jelas yang ada di alam semesta dan ayatayat yang diturunkan kepada para rasul-Nya. Ayat-ayat itu bagaikan
misykât yang didalamnya terdapat kaca nan jernih, dan di balik kaca
itu terdapat pelita yang dinyalakan dengan minyak jernih.
(2)

Cahaya Allah itu perumpamaan iman yang tertanam dalam hati
seorang Mukmin dan hidayah yang terus bertambah dengan AlQuran, terus bertambah dan tiada berkurang.
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(3)

Pelita/cahaya itu adalah Al-Quran, kacanya ialah hati seorang
Mukmin, misykât (wadahnya) ialah lisan dan pemahamannya, pohon
keberkahan ialah pohon wahyu. Hampir saja minyak itu menyala
sekalipun tidak tersentuh api, maknanya hujjah-hujjah (argumen)
Al-Quran selalu jelas sekalipun tiada orang yang membacanya.

(4)

Cahaya di atas cahaya maknanya Al-Quran itu cahaya Allah bagi
makhluk-Nya bersamaan dengan bukti/dalil yang ada sebelum AlQuran diturunkan. Maka bertambah cahaya di atas cahaya. Tidak
ada yang dapat menjangkau cahaya itu kecuali orang-orang yang
memperoleh petunjuk dan hidayah-Nya.

(5)

Allah memiliki cahaya yang meliputi segala sesuatu, dari Allah-lah
permulaan, bersumber dari-Nya. Allah menciptakan cahaya di langit
dan bumi, Dia mengatur keduanya dengan sistem yang baik dan
teperinci. Dia menerangi langit dengan para malaikat dan bintangbintang. Dia menerangi bumi dengan para nabi dan rasul, syariat,
ﬁtrah yang lurus, akal yang terarah kepada kebaikan.
***

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Nûr (24) : 36-38

257

Orang Beriman sebagai Pemakmur Masjid (QS Al-Nûr [24]: 3638)

            
            
         
            
  
(36) (Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan
Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih
(menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang; (37) orang yang
tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah,
melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari
ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat); (38) (Mereka
melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan
yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia
menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada
siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. (QS Al-Nûr [24]: 36-38)
Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt menerangkan tentang nûr,
atau cahaya Allah, sebagai jalan hidayah hamba-hamba-Nya. Mereka
senantiasa mendapatkan hidayah tanda-tanda kekuasaan Allah serta
bukti-bukti yang jelas.
Pada ayat-ayat berikut, dijelaskan bagaimana keadaan orang-orang
yang memperoleh manfaat cahaya Allah.
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Penjelasan Ayat
Allah Swt berﬁrman,

            
 
(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk
memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan)
nama-Nya pada waktu pagi dan petang. (QS Al-Nûr [24]: 36)
Maksudnya, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah
diperintahkan Allah untuk diagungkan, dimuliakan, dan disucikan
dari berbagai najis dan kotoran. Dihindarkan dari kemusyrikan dan
penyembahan terhadap berhala serta perkataan yang sia-sia.
Di masjid-masjid itu, doa-doa khusus dipanjatkan. Ibadah ditujukan
semata-mata kepada-Nya. Nama Allah senantiasa diingat dan tauhid selalu
disyiarkan. Kitab suci-Nya pun senantiasa dilantunkan serta dibaca.
Qatadah menuturkan, “Inilah masjid-masjid yang diperintahkan
Allah untuk dibangun, dimakmurkan, ditinggikan, dan disucikan.”
Ibnu Abbas menjelaskan, masjid-masjid ialah rumah-rumah Allah di
bumi. Tempat yang memancarkan cahaya bagi penduduk langit, laksana
bintang-bintang yang memancarkan cahaya bagi penduduk bumi.
Amr Ibnu Maimun menambahkan, “Aku jumpai beberapa sahabat
Rasulullah Saw. Mereka mengatakan, masjid-masjid itu adalah rumahrumah Allah.” Maka, kewajiban dari Allah Swt untuk memuliakan siapa
saja yang mengunjungi-Nya di rumah-rumah tersebut.
Utsman Ibnu Affan berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw
bersabda, ‘siapa yang membangun masjid karena Allah semata, niscaya
Allah akan bangun baginya yang serupa di surga’” (HR Al-Bukhari dan
Muslim).
Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk memakmurkan
masjid, baik ﬁsik maupun nonﬁsik. Memakmurkan masjid, sesuai tujuan
utama masjid, yaitu mendirikan salat, tilawah Al-Quran, zikir, dan halaqah
(majelis) ilmu. Sebagaimana ﬁrman Allah,
Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan
salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada
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Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang
mendapat petunjuk. (QS Al-Taubah [9]: 18)
Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu
Sa’id. Rasulullah Saw bersabda, “Jika kalian mendapati orang yang rutin
(terbiasa) ke masjid, maka bersaksilah akan keimanan orang tersebut.
Sesungguhnya Allah Swt berﬁrman, Sesungguhnya yang memakmurkan
masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari
kemudian.… (QS Al-Taubah [9]: 18)
Dalam berbagai hadisnya, Rasulullah Saw memberikan panduan
serta aturan dalam memakmurkan masjid.
Pertama, memelihara masjid dan membersihkannya. Rasulullah
Saw. bersabda, “Barang siapa yang menyingkirkan kotoran dari masjid,
kelak Allah akan bangun baginya rumah di surga” (HR Ibnu Majah).
Kedua, memelihara dan menjaga masjid dari bau yang tidak sedap,
perkataan yang buruk dan lainnya. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah
Saw bersabda, “Siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah,
maka janganlah ia mendekati masjid-masjid kami dan hendaklah ia salat di
rumahnya, karena sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan
apa-apa yang mengganggu manusia” (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Ketiga, larangan melakukan aktivitas jual-beli di masjid, transaksi
duniawi, dan mengumumkan barang yang hilang. Abu Hurairah
meriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda, Bila engkau mendapatkan
orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah
kepadanya, "Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada
perniagaanmu.’ Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan
kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, ‘Semoga
Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang." (HR Al-Tirmidzi)
Keempat, disunahkan berdoa ketika memasuki dan keluar masjid.
Abu Usaid meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda,

 َوا َذا ﺧ ََﺮ َج، اﻠﻬُﻢ اﻓْ َ ْﺢ ِﱄ ﺑْ َﻮ َاب َر ْ َﲪﺘِ َﻚ:ا َذا َد َ َﻞ َ ﺪُ ُﰼُ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِ ﺪَ ﻓَﻠْ َﯿ ُﻘ ْﻞ
َ ِ ْ اﻠﻬُﻢ ا ِ ّﱐ ْﺳ ُ َ ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀ:ﻓَﻠْ َﯿ ُﻘ ْﻞ
Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka
ucapkanlah, ‘Allâhumma iftah lî abwâba rahmatik’ (Ya Allah, bukakanlah
pintu-pintu rahmat-Mu). Jika keluar dari masjid, ucapkanlah, ‘Allâhumma
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innî as’aluka min fadhlik’ (Ya Allah, aku memohon pada-Mu di antara
karunia-Mu. (HR Muslim)
Kelima, salat sunat tahiyatul masjid ketika memasuki masjid.
Rasulullah Saw bersabda,

ا َذا َد َ َﻞ َ ﺪُ ُ ُﰼ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِ ﺪَ ﻓَﻠْ َ ْﲑﻛَ ْﻊ َر ْﻛ َﻌ َﺘ ْ ِﲔ ﻗَ ْ َﻞ ْن َ ْﳚ ِﻠ َﺲ
Jika seseorang memasuki masjid, maka hendaklah dia mendirikan salat
dua rakaat sebelum dia duduk. (HR Muslim)
Adapun bermegah-megahan dalam membangun masjid dan
menghiasnya, para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat.
Pertama, sebagian ulama membolehkannya karena hal itu termasuk
perbuatan memuliakan dan mengagungkan masjid.
Allah Swt telah memerintahkan untuk mengagungkan masjid dalam
ﬁrmannya,

....      
(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk
memuliakan.... (QS Al-Nûr [24]: 36)
Maksudnya, membesarkan dan mengagungkan masjid. Diriwayatkan
bahwa Utsman membangun masjid Nabawi dengan kayu pilihan yang
diambil dari negeri India dan memperindah bangunannya.
Abu Hanifah menuturkan, tidaklah mengapa mengukir masjid dan
memperindah dengan warna berlapis emas. Demikian pula Umar Ibnu
Abdul Aziz memperindah masjid Nabawi dan menghiasinya pada masa
beliau menjadi gubernur di kota Madinah dan tiada seorang pun yang
mengingkari perbuatannya itu.
Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa bermegah-megahan
dalam membangun masjid dan menghiasinya termasuk perbuatan yang
makruh. Pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Anas bahwa Rasulullah
Saw bersabda, “Tidaklah hari kiamat itu terjadi sehingga orang-orang
bermegah-megahan dalam membangun masjid.” (HR Abu Daud)
Pada penghujung ayat, Allah berﬁrman,

         ...
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…dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya
pada waktu pagi dan petang. (QS Al-Nûr [24]: 36).
Maksudnya, disebutkan nama Allah dengan bertasbih dan mendirikan
salat di masjid-masjid tersebut, pada permulaan hari, di waktu pagi, dan
pada penghujung hari, di waktu petang.
Selanjutnya, Allah Swt berﬁrman,

             
      
Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat
Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada
hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat). (QS AlNûr [24]: 37)
Maksudnya, para lelaki yang tidak disibukkan oleh perniagaan
dan jual-beli dari mengingati Allah, mendirikan salat pada waktunya,
menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Kata rijâl pada ayat tersebut memberi kesan, mereka ialah orangorang yang mempunyai harapan dan cita-cita yang tinggi serta tekad yang
benar. Dengan sifat-sifat tersebut, mereka gemar memakmurkan masjid
(rumah-rumah Allah), menauhidkan Allah, mensyukuri nikmat-Nya, dan
bertasbih kepada-Nya.
Ayat tersebut juga secara jelas menyebutkan tijârah (perniagaan).
Kegiatan ini umumnya yang paling besar menyita perhatian dan paling
banyak melalaikan manusia dari mendirikan salat.
Mayoritas sahabat berpendapat, ayat ini turun berkenaan dengan
para sahabat yang berprofesi sebagai pedagang di pasar. Ketika mendengar
seruan azan, mereka tinggalkan aktivitas perdagangan, bersegera
menunaikan salat berjamaah di masjid. Perbuatan mereka ini sematamata karena takut akan azab Allah Swt.
Kata rijâl tersebut dapat ditemukan juga pada dengan ﬁrman Allah,
Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa
yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang
gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan
mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya). (QS Al-Ahzâb [33]: 23)
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Sungguh, harta benda dan anak-anak itu sesuatu yang bisa
melalaikan manusia dari mengingati Allah. Disebutkan dalam ﬁrman-Nya,
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta-bendamu dan anakanakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat
demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. (QS Al-Munâﬁqûn
[63]: 9)
Di samping itu, kata rijâl menjadi dalil dan isyarat bahwa salat
berjamaah ini sangat ditekankan bagi laki-laki. Adapun bagi kaum wanita,
lebih utama mereka melaksanakannya di rumah.
Abdullah Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda,

 َو َﺻ َﻼﲥُ َﺎ ِﰲ َﻣ ْ ﺪَ ِﻋﻬَﺎ ﻓْﻀَ ُﻞ،َﺻ َﻼ ُة اﻟْ َﻤ ْﺮ ِة ِﰲ ﺑ َ ْﳤِ َﺎ ﻓْﻀَ ُﻞ ِﻣ ْﻦ َﺻ َﻼﲥِ َﺎ ِﰲ ُﺣ ْﺠ َﺮﲥِ َﺎ
ِﻣ ْﻦ َﺻ َﻼﲥِ َﺎ ِﰲ ﺑ َ ْﳤِ َﺎ
Salat perempuan di kamarnya lebih utama dari salat yang ia kerjakan di
ruang utama di rumahnya dan salat di ruangan kecil (yang berada di dalam
kamar) lebih utama dari salat di kamarnya. (HR Abu Daud)
Dari Ummu Salamah, Rasulullah Saw bersabda,

ْ َُﲑ َﻣ َﺴﺎ ِ ِﺪ اﻟ ِ ّ َﺴﺎ ِء ﻗَ ْﻌ ُﺮ ﺑُ ُﯿ ْﻮﲥِ ِ ﻦ
Sebaik-baiknya tempat salat perempuan adalah di dalam rumah-rumah
mereka. (HR Ahmad)
Secara khusus disebutkan masjid pada ayat tersebut, karena
merupakan sumber kekuatan akidah, pemikiran, akhlak, ilmu, siyâsi dalam
kehidupan kaum Muslim. Motivasi, dan dorongan rijâl, atau kaum laki-laki
yang bersegera untuk beribadah kepada Allah di masjid-masjid tersebut
ialah semata-mata mereka sangat takut akan azab Allah.
Alasan Rijâl (kaum laki-laki) yang mendirikan salat berjamaah di
masjid-masjid semata-mata karena khaûf (takut) akan siksa yaumu
l-qiyâmah, di mana hati dan mata bergemetar dan terbelalak tercekam
dahsyatnya keadaan hari tersebut.
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Allah Swt berﬁrman,
Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang
diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan
mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. (QS
Ibrâhîm [14]: 42)
Juga ﬁrman Allah Swt,
Sungguh, kami takut akan (azab) Tuhan pada hari (ketika) orang-orang
berwajah masam penuh kesulitan. (QS Al-Insân [76]: 10)
Kemudian pada ayat berikutnya, Allah Swt berﬁrman,

            
  
(Mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka
dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar
Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki
kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. (QS Al-Nûr [24]: 38)
Maksudnya, rijâl, kaum lelaki yang mengingat Allah, mendirikan
salat, dan menunaikan zakat itu bertujuan supaya Allah memberikan
balasan karena amal perbuatan mereka yang baik. Mereka itulah orangorang yang diterima amal perbuatannya dan dihapus amal buruknya, serta
dilipatgandakan pahala kebaikan mereka.
Allah Swt berﬁrman,
Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat
amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan
kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi). (QS Al-An’âm
[6]: 160)
Juga ﬁrman-Nya,
Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan
tambahannya (kenikmatan melihat Allah). Dan wajah mereka tidak ditutupi
debu hitam dan tidak (pula) dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni
surga, mereka kekal di dalamnya. (QS Yûnus [10]: 26)
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Dan ﬁrman-Nya,
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada
seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan
Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 261)
Dalam Hadis Qudsi, Allah Swt berﬁrman,

ْﺪَ د ُْت ِﻟ ِﻌ َﺒﺎ ِد َي اﻟﺼﺎ ِﻟ ِ ْ َﲔ َﻣﺎ َﻻ َ ْ ٌﲔ َر ْت َو َﻻ ُذ ٌن َ ِﲰ َﻌ ْﺖ َو َﻻ ﺧ ََﻄ َﺮ َ َﲆ ﻗَﻠْ ِﺐ
ََﴩ
Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh (di surga)
kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata-mata, dan
tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga, dan tidak pernah terbetik
dalam benak manusia. (HR Al-Bukhari dan Muslim)
Kemudian pada penghujung ayat, Allah Swt berﬁrman, …Dan Allah
memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. (QS
Al-Nûr [24]: 38).
Maksudnya, Allah memiliki karunia dan keutamaan yang Maha Luas,
Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batasan dan
Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
Hikmah dan Pesan
Dari pembahasan ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik sebagai petunjuk dan pelajaran AlQuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan, antara lain:
(1) Tempat pertama yang memancarkan petunjuk dan cahaya Allah ialah
masjid. Maka, orang beriman membangun dan memakmurkannya
dengan salat, zikir pada pagi dan petang. Itulah masjid yang
semata-mata dimakmurkan dengan ibadah karena Allah yang akan
memancarkan cahayanya bagi penduduk langit sebagaimana halnya
bintang menerangi penduduk bumi di kegelapan malam.
(2)

Allah memerintahkan untuk memakmurkan masjid, baik ﬁsik yang
meliputi aspek kegiatan pembangunan masjid, maupun nonﬁsik
berupa memakmurkan masjid dengan mendirikan salat, tilawah AlQuran dan zikir, dan halaqah (majlis) ilmu.
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(3)

Allah Swt menerangkan sifat-sifat orang yang memakmurkan masjid
dengan orang-orang yang gemar berzikir dan bertasbih, menaati
perintah Allah, mengharapkan rida-Nya, tiada urusan duniawi yang
dapat menyibukkan dan melalaikan mereka dari salat dan mengingat
Allah.

(4)

Allah Swt memberikan balasan atas kebaikan yang dilakukan dan
melipatgandakan balasannya tersebut hingga sepuluh kali lipat. Allah
Swt juga memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakiNya tanpa batas.
***

Orang Kaﬁr di Dunia dan Akhirat (QS Al-Nûr [24]: 39-40)

(39) Dan orang-orang yang ka r, perbuatan mereka seperti fatamorgana
di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga,
tetapi apabila didatangi tidak ada apa pun. Dan didapatinya (ketetapan)
Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan (amal-amal)
dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya); (40) Atau
(keadaan orang-orang ka r) seperti gelap-gulita di lautan yang dalam,
yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada (lagi) awan
gelap. Itulah gelap-gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan
tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya
(petunjuk) oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. (QS
Al-Nûr [24]: 39-40)

:: repository.unisba.ac.id ::

266

Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII

Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt menerangkan keadaan orangorang beriman. Mereka memperoleh petunjuk dan cahaya Allah di dunia
sehingga mereka melaksanakan amal-amal saleh. Di akhirat kelak, mereka
akan memperoleh kenikmatan yang kekal dan pahala yang besar.
Adapun pada ayat-ayat berikut ini, Allah Swt menerangkan keadaan
orang-orang kaﬁr. Mereka amat merugi di akhirat kelak. Mereka berada
dalam kegelapan di dunia, karena tiada petunjuk dan cahaya Allah bagi
mereka.
Dua keadaan (akhirat dan dunia) itu disampaikan dalam bentuk
perumpamaan.
Pertama, kerugian di akhirat dijelaskan dalam bentuk perumpamaan,
Dan orang-orang yang ka r, perbuatan mereka seperti fatamorgana…
(QS Al-Nûr [24]: 39). Kedua, perumpamaan amal perbuatan mereka di
dunia seumpama lautan yang gelap tiada penerang dan penuntun kepada
kebenaran. Atau (keadaan orang-orang ka r) seperti gelap-gulita di lautan
yang dalam.… (QS Al-Nûr [24]: 40)
Penjelasan Ayat
Dalam kedua ayat tersebut, Allah menyampaikan dua perumpamaan
keadaan orang-orang kaﬁr di akhirat dan dunia.
Perumpaman pertama, yaitu untuk orang-orang yang menyerukan
kekufuran.

         
….    
Dan orang-orang yang ka r, perbuatan mereka seperti fatamorgana di
tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi
apabila didatangi tidak ada apa pun.… (QS Al-Nûr [24]: 39)
Berbagai amal kebaikan (berupa silaturrahim, kebaikan terhadap
orang fakir, dan berbagai kebaikan lainnya) yang dilakukan orang-orang
kaﬁr (yaitu, orang-orang yang menentang Allah, tidak mentauhidkannya,
mendustakan Al-Quran dan Rasulullah Saw), dikiranya akan memberikan
manfaat di sisi Allah, akan menyelamatkan mereka dari azab-Nya. Namun
kelak di akhirat, harapan mereka itu sia-sia. Mereka mendapatkan kebalikan
dari yang diharapkan.

:: repository.unisba.ac.id ::

267

Surah Al-Nûr (24) : 39-40

Keadaan orang kaﬁr itu laksana orang yang kehausan di padang kering
nan gersang melihat fatamorgana. Ia menyangka apa yang dipandangnya
itu air yang dapat melenyapkan dahaga. Ia menghampirinya. Akan tetapi,
ia tidak mendapatkan apa yang diharapkan dan diinginkannya itu.
Demikianlah, keadaan orang-orang kaﬁr di akhirat. Mereka mengira
amal baik dapat memberi manfaat di akhirat dan menyelamatkan dari azab
Allah. Namun, ketika hari kiamat tiba, mereka malah dihadapkan pada
azab. Mereka kaget, amal kebaikan duniawi mereka sama sekali tidak
memberi manfaat.
Mereka mendapatkan malaikat Zabaniyah menyeret, membawa
mereka ke dalam Neraka Jahannam. Mereka diberi minum air yang
mendidih dan nanah.
Mereka inilah yang dimaksud oleh ﬁrman Allah,
(103) Katakanlah (Muhammad), “Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu
tentang orang yang paling rugi perbuatannya?”; (104) (Yaitu) orang yang
sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira
telah berbuat sebaik-baiknya. (QS Al-Kahﬁ [18]: 103-104)
Pada penghujung ayat tersebut, Allah Swt berﬁrman,

          ...
… Dan didapatinya (ketetapan) Allah baginya. Lalu Allah memberikan
kepadanya perhitungan (amal-amal) dengan sempurna, dan Allah sangat
cepat perhitungan-Nya. (QS Al-Nûr [24]: 39)
Orang kaﬁr itu mendapati azab dan siksa yang telah diperingatkan
kepada mereka. Allah memberikan balas sesuai perbuatan mereka semasa
di dunia.
Allah itu Maha Cepat perhitungan-Nya. Sungguh tidaklah suatu
hisâb itu menyibukkan Allah dan melalaikan dari hisâb lainnya. Akan tetapi,
perhitungan Allah itu sangatlah cepat. Sebagaimana dijelaskan dalam
ﬁrman Allah,
Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami
akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan. (QS Al-Furqân
[25]: 23)
Demikianlah keadaan orang-orang kaﬁr di akhirat dan juga keadaan
orang-orang yang mengajak kepada kekufuran. Mereka berada dalam
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kerugian dan kesia-siaan, tiada pertolongan dan manfaat dari perbuatan
baik yang mereka lakukan di dunia.
Adapun perumpamaan kedua, yaitu keadaan orang-orang kaﬁr di
dunia, atau keadaan orang kaﬁr yang taqlid kepada pemimpin-pemimpin
kaﬁr. Allah Swt berﬁrman,

             
             
       
Atau (keadaan orang-orang ka r) seperti gelap-gulita di lautan yang dalam,
yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada (lagi) awan
gelap. Itulah gelap-gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan
tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya
(petunjuk) oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. (QS
Al-Nûr [24]: 40)
Sungguh, perumpamaan perbuatan dan amalan orang-orang kaﬁr
di dunia ini laksana kegelapan yang berlapis-lapis dan bertindih-tindih di
lautan yang dalam lagi gelap, diliputi oleh gelombang air yang bersahutan
yang menghalangi masuknya sinar bintang-gemintang di langit. Kegelapan
itu meliputi tiga hal: lautan yang gelap, gelombang laut yang gelap juga,
dan gelapnya awan.
Demikianlah keadaan orang-orang kaﬁr. Mereka diliputi oleh tiga
kegelapan: kegelapan dalam akidah, kegelapan dalam ucapan, dan
kegelapan dalam perbuatan.
Ibnu Abbas menuturkan bahwa kegelapan orang-orang kaﬁr itu
melingkupi hati, penglihatan, dan pendengaran mereka.
Maksud dari ayat di atas ialah bayân, atau penjelasan bahwa
orang-orang kaﬁr itu diliputi oleh tiga kegelapan di dunia. Sungguh, hati,
penglihatan, dan pendengaran mereka itu berada dalam kegelapan yang
sangat tebal, sehingga tidak dapat membedakan kebenaran dengan
kesesatan.
Oleh karena itu, Allah berﬁrman,

....             ...
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…Itulah gelap-gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan
tangannya hampir tidak dapat melihatnya. .” (QS Al-Nûr [24]: 40)
Ketiga kegelapan itu berlapis dan bertindih, satu kegelapan berada
di atas kegelapan lainnya. Saking gelapnya, jika seseorang menjulurkan
tangan, ia tidak bisa melihatnya.
Pada lanjutan ayat, Allah berﬁrman:

            ...
…Barang siapa tidak diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, maka dia tidak
mempunyai cahaya sedikit pun. (QS Al-Nûr [24]: 40)
Maksudnya, siapa pun yang tidak diberikan hidayah (petunjuk) oleh
Allah, maka Allah tidak akan mengarahkan kehidupannya. Orang itu pun
akan berakhir pada kebinasaan dan kerugian dalam kesesatannya itu. Ia
berada dalam kegelapan yang sesat tiada cahaya, tidak ada petunjuk.
Firman Allah,
Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu
memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam
kesesatan. (QS Al-A’râf [7]: 186)
Juga ﬁrman Allah Swt,…Dan barang siapa disesatkan Allah, maka
tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya. (QS Al-Ra’d [13]:
33)
Senada juga dengan ﬁrman Allah Swt,
Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang
teguh (dalam kehidupan) di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan
orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. (QS
Ibrâhîm [14]: 27)
Pada penghujung ayat, Allah Swt berﬁrman, …maka dia tidak
mempunyai cahaya sedikit pun. (QS Al-Nûr [24]: 40)
Berkenaan ayat ini, Ibnu Abbas menuturkan, “Siapa yang tidak
dijadikan agama Islam oleh Allah sebagai agamanya, maka ia sama
dengan orang yang tidak beragama. Siapa yang tidak diberikan cahaya
oleh Allah yang dapat menerangi jalannya di hari kiamat, maka ia tidak
akan sampai menuju surga.”
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Ayat tersebut senada dengan ﬁrman-Nya,
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
berimanlah kepada rasul-Nya (Muhammad), niscaya Allah memberikan
rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu yang
dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, (QS Al-Hadîd [57]: 28)
Hikmah dan Pesan
Dari pembahasan ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik sebagai petunjuk dan pelajaran AlQuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan, antara lain:
(1) Ayat-ayat ini menerangkan dua bentuk perumpamaan terhadap
keadaan dan amalan-amalan orang kaﬁr laksana fatamorgana
dan kegelapan. Adapun fatamorgana di tengah padang dijadikan
perumpamaan terhadap kerugian dan kesia-siaan orang-orang kaﬁr
di akhirat. Kegelapan dijadikan perumpamaan bagi amal perbuatan
mereka yang berada dalam kesesatan. Karena hati, penglihatan,
dan pendengaran berada dalam kegelapan, sehingga mereka tidak
mengetahui kebenaran.
(2)

Syariat Allah merupakan cahaya kebenaran yang menuntun
kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Adapun syariat-syariat yang
menyimpang dari Allah laksana fatamorgana yang menipu dan
kegelapan yang berlapis-lapis. Dalam aspek peradaban duniawi,
boleh jadi keadaan orang-orang kaﬁr itu maju, kreatif, dan unggul.
Namun, mereka lalai dan jahil terhadap kehidupan akhirat.

(3)

Di akhirat kelak amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang
kaﬁr itu menjadi sia-sia. Karena amal mereka itu tidak dibangun di
atas dasar akidah yang benar dan iman kepada Allah.

(4)

Kedua perumpamaan di atas merupakan peringatan bagi orangorang kaﬁr. Barang siapa yang mentadabburi ayat-ayat Allah,
memperbaiki akidah dan amalnya, maka ia akan istikamah dalam
kebenaran di dunia. Namun, barang siapa yang terus-menerus
dalam kekufuran, mendustakan ayat-ayat Allah, kelak di akhirat
ia akan memperoleh azab dan kesulitan. Amal kebaikannya sama
sekali tidak memberikan manfaat apa-apa baginya serta tidak dapat
menyelamatkan dirinya dari azab Allah pada hari kiamat.
***
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Eksistensi Allah dan Keesaannya (QS Al-Nûr [24]: 41-46)

             
           
             
           
            
             
              
           
               
          
(41) Tidakkah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada Allah-lah bertasbih
apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan
sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui (cara) berdoa dan
bertasbih. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan; (42) Dan
milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah-lah
kembali (seluruh makhluk); (43) Tidakkah engkau melihat bahwa Allah
menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu
Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar
dari celah-celahnya, dan Dia (juga) menurunkan (butiran- butiran) es
dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gununggunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran es) itu kepada siapa
yang Dia kehendaki dan dihindarkan-Nya dari siapa yang Dia kehendaki.
Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan; (44) Allah
mempergantikan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu,
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pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan
(yang tajam); (45) Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air,
maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan
dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki.
Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Mahakuasa
atas segala sesuatu; (46) Sungguh, Kami telah menurunkan ayat-ayat
yang memberi penjelasan. Dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia
kehendaki ke jalan yang lurus. (QS Al-Nûr [24]: 41-46)
Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt menerangkan penyebabpenyebab yang dapat menerangi hati, berupa hidayah atau petunjuk. Di
samping itu, dijelaskan pula keadaan orang-orang kaﬁr, hati mereka gelap
dalam kesesatan.
Pada ayat-ayat berikut, dijelaskan dalil-dalil yang menunjukkan
keesaan Allah (tauhid) dan kekuasaan-Nya. Terdapat empat perkara yang
menjadi dalil-dalil kauniyyah yang menunjukkan eksistensi Allah dalam
rangkaian ayat-ayat tersebut. Pertama, bertasbihnya para makhluk. Kedua,
turunnya hujan. Ketiga, pergantian malam dan siang. Keempat, jenis-jenis
hewan.
Penjelasan Ayat
Ayat-ayat berikut ini menerangkan empat perkara yang menjadi
dalil-dalil kauniyyah, menunjukkan eksistensi Allah:
Dalil Pertama, bertasbihnya para makhluk. Allah Swt berﬁrman,

             
         
Tidakkah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada Allah-lah bertasbih
apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan
sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui (cara) berdoa dan
bertasbih. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS Al-Nûr
[24]: 41)
Semua makhluk itu bertasbih: malaikat, jin, manusia, dan benda-
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benda lainnya. Pun, burung-burung yang mengepakkan sayap di udara.
Sungguh, semua itu menunjukkan pada kekuasaan Allah.
Tasbîh, yaitu ucapan subhâna l-llâh (Maha Suci Allah), menunjukkan
bahwa Allah yang Maha Pencipta itu memiliki segenap sifat kesempurnaan.
Ini pun merupakan sanggahan terhadap orang-orang kaﬁr, yang
menuhankan dan menyekutukan Allah dengan makhluk serta menisbatkan
anak kepada Allah.
Mujahid menuturkan, “Manusia beribadah dengan mendirikan salat
sedangkan tasbih ialah ibadah yang dilakukan segenap makhluk selain
manusia.”
Ayat tersebut secara khusus menyebutkan burung dan bukan
menyebutkan hewan lain. Hewan ini mempunyai ciri khas, yang
menunjukkan keistimewaan penciptaan, kesempurnaan, dan kelemah
lembutan perincian ciptaan Allah. Sebab, bertahannya barang-barang
berat (seperti pesawat) di udara di saat terbang merupakan bukti yang
jelas atas kesempurnaan kekuasaan Sang Khaliq.
Sungguh, semua itu cukuplah menjadi dalil kauniyyah. Argumen
yang menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa benda yang mempunyai bobot
(berat) dapat terbang melayang di udara.
Ayat tersebut diawali dengan frasa alam tara (tidakkah kamu tahu).
Frasa ini menunjukkan bahwa bertasbihnya para makhluk itu adalah
perkara yang jelas diketahui dan tidak diragukan lagi.
Kemudian pada penghujung ayat, Allah Swt berﬁrman, “…Masingmasing sungguh telah mengetahui (cara) berdoa dan bertasbih. Allah
Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (QS Al-Nûr [24]: 41)
Allah Swt mengetahui cara sembahyang dan tasbih setiap makhlukNya. Allah menuntun dan membimbing mereka untuk beribadah kepadaNya. Allah Maha Mengetahui semua hal tersebut. Tiada yang tersembunyi
dari perbuatan mereka, baik saat menaati-Nya atau bermaksiat kepadaNya.
Sungguh, kelak Allah memberi balasan pada setiap perbuatan
mereka itu.
Allah Swt berﬁrman pada ayat selanjutnya,

        
Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah-lah
kembali (seluruh makhluk). (QS Al-Nûr [24]: 42)
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Sesungguhnya, hanya milik Allah semata apa-apa yang ada di
langit dan di bumi. Dia-lah yang menetapkan, mengatur, menghidupkan,
mematikan, dan Dia-lah Allah yang tertuju segala ibadah kepada-Nya
bukan kepada yang lain.
Tidak ada yang dapat mengingkari ketetapan Allah dan hanya
kepada-Nya tempat kembali pada hari kiamat. Allah menetapkan hukuman
sesuai yang Dia kehendaki dan memberikan balasan sesuai kehendak-Nya.
Allah Swt berﬁrman,
Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
(Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang
berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala
yang lebih baik (surga). (QS Al-Najm [53]: 31)
Sesungguhnya, alam semesta yang besar ini merupakan penciptaan
yang luar biasa. Makhluk hidup dan benda mati bertebaran di dalamnya.
Struktur organ tubuh manusia begitu tertata. Makhluk hidup di darat dan
laut serta udara dengan beragam jenisnya. Terdapat binatang yang paling
besar ukurannya hingga yang paling kecil. Lebah yang membangun sarang
yang indah dan menghasilkan madu. Laba-laba yang merajut sarang
dan menjebak serangga yang menghampirinya. Perilaku burung maupun
unggas yang menarik perhatian.
Semua itu ialah kekuasaan Allah untuk menghidupkan dan
mematikan. Seluruhnya, merupakan dalil-dalil kauniyyah (tersebar di alam
semesta) dan argumen yang jelas menunjukkan eksistensi dan keberadaan
Allah yang Maha Pencipta. Maha Mengadakan. Tuhan yang satu dan
mengatur makhluk-Nya, tiada Tuhan dan tiada yang berhak disembah
selain Allah.
Inilah dalil kauniyyah pertama yang menunjukkan keberadaan
Allah, kekuasaan, dan keesaan-Nya. Dalil ini sebenarnya telah cukup
membawa kepada sikap qanâ’ah, yaitu menerima ketetapan Allah. Secara
teperinci, dalil pertama ini dapat dibagi dua bagian. Pertama, beribadah
dan bertasbihnya segenap makhluk di alam semesta ini kepada Allah.
Kedua, pemilik kekuasaan itu mutlak untuk Allah dan kepada-Nya segenap
makhluk itu kembali.
Dalil kedua, turunnya hujan. Allah Swt berﬁrman,

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Nûr (24) : 41-46

275

            
           
            
 
Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan,
kemudian mengumpulkannya16, lalu Dia menjadikannya bertumpuktumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia (juga)
menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalangumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiranbutiran es) itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan dihindarkan-Nya dari
siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan
penglihatan. (QS Al-Nûr [24]: 43)
Hai nabi dan juga orang-orang yang diseru oleh ayat ini, tidakkah
kalian mengetahui bagaimana terbentuknya hujan. Allah dengan kuasaNya mengarak awan lalu mengumpulkan bagian-bagiannya dari uap-uap air
yang naik ke udara. Bagian-bagian itu bertindih-tindih, membentuk awan
yang tinggi di lapisan udara yang dingin. Kemudian angin menghembuskan
awan tersebut ke suatu tempat, dan dari celah-celah awan itu turunlah
hujan.
Demikianlah, Allah menurunkan hujan dari lapisan-lapisan awan yang
bertindih-tindih menyerupai pegunungan. Maka langit menurut manusia
ialah segala hal yang berada di atas dirinya. Di langit pula awan-awan itu
berada dan menaungi manusia. Awan-awan itu laksana pegunungan bila
dilihat dari bagian atasnya. Terlebih lagi bila seseorang menaiki pesawat di
atas ketinggian tiga puluh ribu kaki, maka tampak awan-awan putih yang
berhimpun itu laksana deretan pegunungan yang menjulang.
Sebagian mufassirîn berpendapat bahwa di langit terdapat
pegunungan (bermakna, kumpulan awan) yang bersuhu dingin dan
menurunkan hujan serta salju.
Teori ilmu pengetahuan modern saat ini membenarkan bahwa
pada lapisan-lapisan udara terdapat sesuatu (awan) yang menyerupai
pegunungan, terhimpun dari kumpulan-kumpulan partikel dingin.
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Kemudian turunnya hujan itu bergantung sebesar apa uap air yang naik
ke udara.
Allah Swt Maha Mengatur dan Maha Kuasa dalam menurunkan
hujan maupun menahannya. Dia turunkan hujan kepada siapa yang
dikehendaki sebagai rahmat dari-Nya, sehingga menumbuhkan tanaman,
buah-buahan, dan bunga yang indah. Dia pun menahan hujan maupun
mengakhirkannya sesuai dengan kehendak-Nya.
Dalil ketiga, pergantian malam dan siang. Allah Swt berﬁrman,

           
Allah memergantikan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu,
pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan
(yang tajam). (QS Al-Nûr [24]: 44)
Maksudnya, Allah Swt mengatur malam dan siang silih berganti.
Kenyataan menunjukkan bahwa suatu wilayah dengan wilayah lainnya
pun terdapat perbedaan seberapa panjang ataupun pendek waktu malam
dan siang, seberapa dingin ataupun panas cuaca wilayah itu. Sungguh,
pergantian waktu malam dan siang itu terjadi dengan sistem ilahi yang
kokoh dan teperinci.
Sungguh, ini merupakan dalil kauniyyah dan argumen yang kuat
sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Allah Swt berﬁrman,
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam
dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.
(QS Âli ’Imrân [3]: 190)
Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Anak
keturunan Adam telah mengganggu-Ku, ia memaki waktu, dan Aku adalah
waktu. Di tangan-Ku segala urusan, Aku membolak-balikkan malam dan
siang” (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Dalil keempat, jenis-jenis hewan. Allah Swt berﬁrman,
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Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang
berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang
sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa
yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS
Al-Nûr [24]: 45)
Ayat di atas menerangkan dalil keberadaan Allah, keesaan, dan
kekuasaan-Nya berupa alam semesta, langit, bumi, fauna yang bermacam
jenis dan warna serta gerak-geriknya. Pada ayat ini Allah menerangkan
bahwa Dia telah menciptakan semua jenis hewan dari air, karena air
merupakan materi asal dalam penciptaannya, yaitu air sperma yang
membuahi ovum.
Berbagai jenis hewan dapat dijumpai. Di antara hewan tersebut
ada yang berjalan di atas perutnya dengan mengandalkan otot-otot pada
perutnya, seperti ular.
Dalam Al-Quran, merayapnya ular itu disebut berjalan untuk
menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, sehingga terwujud tujuan
berjalan itu, yaitu berpindah dari suatu tempat, bergerak untuk mencari
rezeki (makanan), dan lainnya.
Terdapat pula yang berjalan di atas kedua kakinya, seperti unggas,
manusia, dan lainnya. Juga, yang berjalan di atas keempat kakinya, seperti
hewan-hewan ternak dan binatang liar di darat lainnya. Selain itu, terdapat
binatang yang berjalan dengan banyak kaki seperti serangga dan macammacamnya.
Dengan kekuasaan-Nya, Allah menciptakan segala sesuatu sesuai
dengan kehendak-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa menciptakan
segala sesuatu, tidak ada yang melemahkan Dia baik itu di langit maupun
di bumi. Apa-apa yang Dia kehendaki pasti terwujud. Apa-apa yang tidak
dikehendaki oleh-Nya maka tidak akan terwujud.
Sesudah rangkaian dalil-dalil yang menegaskan keesaan Allah,
kemudian dilanjutkan dengan ayat yang menerangkan secara utuh
melingkupi dalil-dalil sebelumnya, Allah Swt berﬁrman.

            
Sungguh, Kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan.
Dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.
(QS Al-Nûr [24]: 46)
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Allah menurunkan Al-Quran yang mengandung ayat-ayat secara
teperinci yang menerangkan keberadaan Allah. Dia mengatur alam semesta,
menuntun pada jalan kebenaran berupa hukum dan perumpamaan yang
jelas.
Dia pula menuntun untuk memahami Al-Quran dan mengkajinya,
Dia memberikan petunjuk kepada siapa saja ke jalan yang lurus yang tiada
penyimpangan di dalamnya.
Hikmah dan Pesan
Dari pembahasan ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik sebagai petunjuk dan pelajaran AlQuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan, di antaranya:
(1) Ayat-ayat di atas merupakan dalil tauhid, keesaan Allah dan
keberadaan-Nya. Dalil-dalil yang dapat dijangkau oleh pancaindera,
ciptaan-ciptaan-Nya yang berubah dan bergerak merupakan dalil
kesempurnaan dan kekuasaan Allah.
(2)

Allah Swt pemilik kekuasaan di langit dan bumi, Dia yang menetapkan
dan mengatur semua makhluk-Nya, dan kepada-Nya lah setiap
makhluk itu kembali pada hari kiamat.

(3)

Semua makhluk itu bertasbih, menyucikan Allah dari segala
kekurangan, dan mensifati-Nya dengan sifat kesempurnaan dan
kemuliaan. Allah Maha Mengetahui bagaimana makhluk-makhluk
itu bertasbih, berdoa, dan beribadah. Tiada yang tersembunyi dari
pengetahuan Allah sesuatu apa pun.

(4)

Proses turunnya hujan yang berawal dari naiknya uap air ke lapisan
udara, lalu awan-awan dihembuskan angin sehingga berhimpun,
lantas bertambah suhu udara menjadi lebih dingin, kemudian
turunlah rintik-rintik hujan dari celah-celah awan tersebut. Bumi
menjadi basah, berlimpah kebaikan dan rezeki, serta makhlukmakhluk menjadi hidup.

(5)

Pergantian waktu malam dan siang, perbedaan waktu dan
temperatur udara. Malam dan siang mempunyai karakter sendiri
yang sesuai dengan tabiat manusia: bekerja dan bergerak di siang
hari dan beristirahat di malam hari.

(6)

Berbagai binatang dengan jenis dan bentuk yang berbeda-beda,
karakter dan manfaat yang beragam pula. Padahal, semua berasal
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dari satu materi, yaitu air, lalu berubah menjadi makhluk dengan
struktur dan susunan yang berbeda.
(7)

Al-Quran mencakup dalil-dalil iman dan akidah, hukum dan ibadah,
adab dan akhlak. Dengan Al-Quran, Allah memberikan petunjuk
siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya kepada kebenaran dan
istikamah.
***

Kesesatan dan Kemunaﬁkan (QS Al-Nûr [24]: 47-50)

          
           
           
           
       
(47) Dan mereka (orang-orang muna k) berkata, “Kami telah beriman
kepada Allah dan rasul (Muhammad), dan kami menaati (keduanya).”
Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah
orang-orang beriman; (48) Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan
rasul-Nya, agar (rasul) memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba
sebagian dari mereka menolak (untuk datang); (49) Tetapi, jika kebenaran
di pihak mereka, mereka datang kepadanya (rasul) dengan patuh; (50)
Apakah (ketidakhadiran mereka karena) dalam hati mereka ada penyakit,
atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah
dan rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah
orang- orang yang zalim. (QS Al-Nûr [24]: 47-50)
Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt menerangkan perihal dalildalil tauhid. Adapun pada ayat-ayat selanjutnya, Allah Swt mencela
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sekelompok orang, yaitu kaum munaﬁk yang lidah mereka mengaku Islam,
akan tetapi hati mereka sebaliknya.
Mereka menyatakan, “Kami beriman kepada Allah dan rasul.”
Namun, kemudian mereka melakukan perbuatan yang bertolak belakang
dengan pernyataan mereka itu.
Dalam suatu riwayat dikemukakan, seseorang bertengkar dengan
seseorang. Ia merasa benar. Ia minta diadili Nabi Saw karena ia tahu
bahwa Nabi Saw akan mengadilinya dengan hak.
Akan tetapi, apabila ia bertengkar dengan maksud zalim, ia akan
menolak untuk diadili oleh Rasulullah Saw, dan mengajak untuk diadili oleh
orang lain.
Ayat ini (QS Al-Nûr [24]: 48) turun berkenaan dengan peristiwa
tersebut. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim yang bersumber dari AlHasan, tetapi mursal).
Penjelasan Ayat
Pada ayat-ayat berikut ini, Allah Swt memberitahukan sifat-sifat
orang munaﬁk. Allah berﬁrman,

          
     
Dan mereka (orang-orang muna k) berkata, “Kami telah beriman kepada
Allah dan rasul (Muhammad), dan kami menaati (keduanya).” Kemudian
sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orangorang beriman; (QS Al-Nûr [24]: 47)
Maksudnya, orang-orang munaﬁk berkata. Kami membenarkan Allah
sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasul. Kami menaati keputusan
Allah dan ketetapan Rasulullah Saw. Sebagian dari mereka berpaling dari
hukum Allah. Tampak nyata perbedaan antara ucapan dan perbuatan
mereka. Mereka mengatakan apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Dan
seketika itu pula mereka menyatakan kekufurannya.
Ayat ini pun menunjukkan bahwa iman itu tidak sekadar cukup
dinyatakan oleh lisan, melainkan harus diiringi dengan pembenaran hati
dan perbuatan dengan anggota tubuh.
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Kemudian pada ayat berikutnya, Allah Swt berﬁrman,

           
Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan rasul-Nya, agar (rasul)
memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka
menolak (untuk datang). (QS Al-Nûr [24]: 48)
Maksudnya, apabila orang-orang munaﬁk itu diminta untuk
berhukum kepada hukum Allah dan rasul dan mengikuti petunjuknya,
mereka pun berpaling dari hukum Allah dan rasul. Ayat tersebut merupakan
dalil bahwa hukum atau ketetapan Rasulullah Saw juga merupakan hukum
Allah yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan.
Mereka besar diri untuk mengikuti petunjuk Allah dan rasul,
sehingga mereka meninggalkan hukum Allah dan rasul.
Sebagaimana ﬁrman Allah,
(60) Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang
mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan
kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka
masih menginginkan ketetapan hukum kepada Thâgût, padahal mereka
telah diperintahkan untuk mengingkari Thâgût itu. Dan setan bermaksud
menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya; (61)
Dan apabila dikatakan kepada mereka, ”Marilah (patuh) kepada apa
yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada rasul,” (niscaya) engkau
(Muhammad) melihat orang muna k menghalangi dengan keras darimu.
(QS Al-Nisâ [4]: 60-61).
Selanjutnya Allah Swt berﬁrman,

       
Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya (rasul)
dengan patuh. (QS Al-Nûr [24]: 49)
Maksudnya, jika keputusan itu menyangkut kemaslahatan mereka,
mereka mendatangi rasul dengan tunduk dan patuh, karena mereka
mengetahui bahwa Rasulullah tidak memutuskan perkara kecuali dengan
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keputusan yang benar.
Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tujuan orangorang munaﬁk itu semata-mata memperoleh kemaslahatan diri mereka.
Mereka berpaling dari keputusan Allah dan rasul jika kemaslahatan itu
untuk selain mereka.
Pada ayat berikutnya, Allah Swt memberitahukan sifat-sifat orang
munaﬁk secara teperinci. Allah Swt berﬁrman,

            
    
Apakah (ketidakhadiran mereka karena) dalam hati mereka ada penyakit,
atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah
dan rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah
orang- orang yang zalim. (QS Al-Nûr [24]: 50)
Sesungguhnya keragu-raguan mereka antara menerima keputusan
(hukum) Rasulullah Saw dan berpaling dari keputusannya itu karena
sebab-sebab berikut. Pertama, hati mereka dijangkiti penyakit kufur dan
kemunaﬁkan. Kedua, mereka meragukan agama dan juga meragukan
Rasulullah Saw. Ketiga, mereka khawatir kalaulah Allah dan rasul
menetapkan hukum dan keputusan yang merugikan mereka.
Apapun kemungkinan sebab-sebab yang disebutkan itu ada pada
diri mereka, namun yang jelas sebab utama adanya kekufuran dalam diri
mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui sifat-sifat mereka, sehingga
pada penghujung ayat, Allah berﬁrman, …Sebenarnya, mereka itulah
orang- orang yang zalim. (QS Al-Nûr [24]: 50).
Maksudnya, mereka itulah orang-orang yang zalim dan durhaka.
Mereka hendak menzalimi orang-orang yang mempunyai hak atas mereka.
Sungguh, mereka tidak khawatir terhadap keputusan rasul, karena rasul
dikenal mempunyai sifat amanah, adil, dan terjaga dari perbuatan zalim.
Hikmah dan Pesan
Dari pembahasan ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik sebagai petunjuk dan pelajaran AlQuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan, di antaranya:
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(1)

Keimanan dan akidah yang benar hanya mengenal satu arah dalam
ucapan dan kesesuaian dalam perbuatan yaitu Islam. Adapun orangorang munaﬁk, mereka menampilkan perbuatan yang bertolak
belakang dengan apa yang ada dalam hati mereka. Itulah orangorang pengecut yang melukai Islam dari dalam, menghendaki
kehancuran Islam, dan merobohkan hukum serta pondasinya.

(2)

Orang-orang munaﬁk mengambil hukum kepada orang lain yang
sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bukan mengembalikan hukum
kepada keputusan Allah dan rasul.

(3)

Orang-orang munaﬁk didera dengan penyakit kekufuran,
kemunaﬁkan, keragu-raguan terhadap kenabian Muhammad Saw
dan keadilannya. Mereka pada kenyataannya ialah orang-orang
yang zalim, ingin menentang kebenaran dengan berpaling dari
hukum Allah.

(4)

Kemaslahatan diri merupakan tujuan dari orang-orang munaﬁk. Bila
kemaslahatan itu tidak ada atau berubah, mereka pun menjauh dari
Islam.

(5)

Ayat-ayat di atas menerangkan bahwa seseorang berkewajiban
memenuhi panggilan hakim untuk memberikan keputusan pada
suatu perkara. Sepanjang hakim tersebut seorang yang adil, bukan
seorang fasik, pendosa, khianat, dan lainnya.
***
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Ketaatan Orang Beriman (QS Al-Nûr [24]: 51-54)

           
          
          
             
           
             
     
(51) Hanya ucapan orang-orang Mukmin, yang apabila mereka diajak
kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul memutuskan (perkara) di antara
mereka, mereka berkata, “Kami mendengar, dan kami taat.” Dan mereka
itulah orang-orang yang beruntung; (52) Dan barang siapa taat kepada
Allah dan rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya,
mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan; (53) Dan mereka
bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah sungguh-sungguh,
bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi.
Katakanlah (Muhammad), “Janganlah kamu bersumpah, (karena yang
diminta) adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap
apa yang kamu kerjakan;” (54) Katakanlah, “Taatlah kepada Allah dan
taatlah kepada rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban
Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan
kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat
kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban rasul hanyalah
menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.” (QS Al-Nûr [24]: 51-54)
Latar dan Konteks
Uslûb atau gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa yang istimewa.
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Di antara uslûb yang digunakan ialah uslûb muqâbalah atau perbandingan.
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menerangkan perihal ucapan dan
sikap orang-orang munaﬁk. Ucapan dan sikap mereka menjadi pelajaran
bagi orang-orang Mukmin untuk dijauhi dan dihindari.
Pada ayat-ayat selanjutnya, Allah menerangkan perihal ucapan
dan perbuatan orang-orang beriman yang wajib diikuti dan dicontoh oleh
generasi saat ini dan mendatang. Mereka ialah orang-orang yang tunduk,
taat dan gemar beramal kebaikan.
Qatadah mengatakan, “Menaati Allah dan rasul-Nya dengan
mengerjakan segala perkara yang telah diperintahkan dan meninggalkan
segala perkara yang telah dilarang, takut kepada Allah terhadap dosa
yang telah dilakukannya dan bertakwa kepada-Nya untuk masa yang akan
datang.”
Penjelasan Ayat
Allah Swt berﬁrman,

           
       
Hanya ucapan orang-orang Mukmin, yang apabila mereka diajak kepada
Allah dan rasul-Nya agar rasul memutuskan (perkara) di antara mereka,
mereka berkata, “Kami mendengar, dan kami taat.” Dan mereka itulah
orang- orang yang beruntung. (QS Al-Nûr [24]: 51)
Ayat ini menerangkan sifat-sifat orang yang beriman. Mereka
memenuhi perintah Allah, melaksanakannya sesuai tuntunan Al-Quran
dan Sunah. Sungguh, inilah sifat orang Mukmin yang benar keimanannya,
jika mereka diminta untuk berhukum dengan hukum Allah dan rasul,
mereka menyatakan, “Kami mendengar dan kami taat.” Oleh karena itu,
mereka akan memperoleh falâh, yaitu kemenangan dan keberuntungan,
kesuksesan, terhindar dari kekhawatiran, dan selamat dari segala
ketakutan.
Al-Ssam’u dan Al-Ththâ’ah, dua kata yang berarti mendengar dan
taat. Ini merupakan janji kuat atau komitmen kaum Muslim pada periode
awal-awal Islam terhadap Rasulullah Saw.
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Inilah yang berlaku pada Baiat Aqabah pertama. Rasulullah Saw.
mengambil janji dan komitmen (membaiat) dari dua belas orang Anshar
untuk senantiasa mendengarkan dan menaati Rasulullah Saw dalam
kebaikan.
Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbadh Ibnu Sariyah.
Rasulullah Saw memberikan pelajaran kepada para sahabat. Beliau
bersabda, “Aku berpesan pada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan
mendengarkan serta menaati” (HR Abu Daud dan Al-Tirmidzi).
Pada saat-saat menjelang kematian, Ubadah Ibnu Shamit berwasiat
kepada keponakannya (bernama Junadah Ibnu Abu Umayah).
Ubadah berkata, “Maukah aku beritahukan kepadamu apa yang
menjadi kewajiban dan hak bagimu?”
Junadah menjawab, “Ya.”
Ubadah berkata, “Kamu berkewajiban untuk mendengarkan dan
menaati dalam keadaan sulit maupun mudah, senang maupun susah. Kamu
pun berkewajiban untuk menjaga lisanmu selalu adil, tidak menentang
suatu urusan kecuali bila menyuruhmu bermaksiat kepada Allah. Jika
kamu diperintah untuk menyimpang dari Al-Quran, maka ikutilah Al-Quran
(jangan menyelisihinya).”
Abu Darda menyatakan, “Tidaklah seseorang beragama Islam
kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Tidaklah ada kebaikan kecuali
dengan berjamaah, nasihat kepada Allah dan rasul serta khalifah dan
orang beriman pada umumnya.”
Kemudian, pada ayat selanjutnya Allah Swt memberitahukan bahwa
ketaatan kepada Allah dan rasul dapat mewujudkan kemenangan.
Allah Swt berﬁrman,

          
Dan barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya serta takut kepada Allah
dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. (QS Al-Nûr [24]: 52)
Barang siapa yang menaati perintah Allah dan rasul-Nya,
meninggalkan larangan, takut kepada Allah atas dosa-dosa yang diperbuat
kepada-Nya, bertakwa kepada Allah dalam mengisi usianya, mereka itulah
orang-orang yang memperoleh kemenangan dan terhindar dari segala
keburukan di dunia dan akhirat.
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Diriwayatkan dari Aslam. Ketika Umar Ibnu Khaththab berdiri
di masjid An-Nabawi, tiba-tiba seorang utusan dari Romawi berdiri di
hadapannya.
Ia berkata, “Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi
bahwa Muhammad itu utusan Allah.”
Umar berkata, “Bagaimana keadaanmu?”
Ia menjawab, “Aku telah memeluk Islam karena Allah.”
Umar bertanya, “Adakah sebab keislamanmu?”
Ia menjawab, “Ya benar, aku membaca di dalam Taurat, Zabur,
Injil dan kitab-kitab para nabi lainnya. Aku mendengar seorang tawanan
yang membaca ayat Al-Quran yang menghimpun isi kitab-kitab terdahulu.
Seketika itu pula aku mengetahui bahwa ayat itu berasal dari Allah. Aku
pun memeluk Islam.”
Umar bertanya, “Ayat apakah itu?”
Ia membacakan ﬁrman Allah, Dan barang siapa taat kepada
Allah (dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban) dan rasul-Nya (dalam
mengamalkan sunahnya) serta takut kepada Allah (atas perbuatan dosa
yang dilakukan di masa lalu umurnya) dan bertakwa kepada-Nya (di
sisa umurnya), mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan
(terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga). (QS Al-Nûr [24]: 52).
Umar menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Aku telah
diberikan Jawâmi’u l-Kalim (ungkapan-ungkapan yang ringkas, namun
padat maknanya)” (HR Al-Baihaqi).
Kemudian Allah Swt membandingkan sikap mereka dengan sikap
orang-orang munaﬁk yang ada pada setiap zaman. Allah Swt kembali
menyingkap sifat-sifat orang munaﬁk, di mana pada ayat-ayat sebelumnya
dijelaskan keengganan mereka untuk berhukum kepada hukum Allah dan
rasul-Nya.
Allah Swt berﬁrman,

            
        
Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah sungguhsungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka
akan pergi. Katakanlah (Muhammad), “Janganlah kamu bersumpah,
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(karena yang diminta) adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Mahateliti
terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Nûr [24]: 53).
Pada ayat di atas, orang-orang munaﬁk sungguh-sungguh
bersumpah kepada Rasulullah Saw. Jikalau mereka diperintahkan untuk
berjihad bersama kaum Muslim, tentulah mereka akan pergi berjihad.
Mereka berkata, “Demi Allah, jika engkau perintahkan kami untuk
keluar berjihad dari negeri kami, meninggalkan harta dan istri kami,
tentulah kami akan keluar berjihad.”
Kemudian, Allah memberitahukan kebohongan mereka itu,
sebagaimana ﬁrman-Nya, “… Janganlah kamu bersumpah, (karena yang
diminta) adalah ketaatan yang baik. …” (QS Al-Nûr [24]: 53).
Maksudnya, hai Muhammad, katakanlah kepada mereka, janganlah
kalian bersumpah, sungguh yang diminta dari kalian adalah ketaatan yang
sudah biasa dikenal, yaitu lisan yang jujur dan kebenaran dalam hati serta
perbuatan.
Pendapat lain mengatakan bahwa ketaatan orang-orang munaﬁk
itu sudah kaum Muslim ketahui. Maksudnya, ketaatan mereka sebatas
ketaatan lisan saja, tanpa diiringi pembenaran dalam hati. Ucapan
tanpa diiringi perbuatan dan setiap kali kamu bersumpah, niscaya kamu
berbohong, sebagaimana ﬁrman Allah,
Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka.
Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan rida kepada
orang-orang yang fasik. (QS Al-Taubah [9]: 96)
Juga ﬁrman Allah,
Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka
menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah; maka bagi mereka azab
yang menghinakan. (QS Al-Mujâdilah [58]: 16)
Ayat ini merupakan dalil larangan seseorang bersumpah untuk
keburukan dan kedustaan. Sebab, bila sumpahnya itu sebagaimana
mestinya, tentu tidak akan ada larangan sebagaimana dicantumkan dalam
ayat-ayat di atas. Hal ini menunjukkan bahwa sumpah yang dilakukan
orang-orang munaﬁk itu semata-mata karena kemunaﬁkan mereka.
Pada penghujung ayat, Allah berﬁrman, …Sungguh, Allah Mahateliti
terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Nûr [24]: 53)
Maksudnya, Allah Maha Mengetahui perbuatan kalian yang terangterangan dilakukan maupun sembunyi-sembunyi. Allah Maha Mengetahui
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orang-orang yang taat dan orang-orang yang bermaksiat. Allah Maha
Mengetahui sumpah-sumpah dusta yang kalian ucapkan. Allah Maha
Mengetahui apa-apa yang berada dalam hati kalian berupa kekufuran,
kemunaﬁkan, dan penipuan terhadap orang-orang Mukmin. Kelak Allah
akan memberikan balasan atas perbuatan buruk kalian tersebut.
Ayat ini merupakan janji juga peringatan terhadap orang-orang
munaﬁk.
Pada ayat berikutnya, Allah memberikan dorongan sekaligus
mengingatkan. Allah Swt berﬁrman,

           
            
 
Katakanlah, “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul; jika kamu
berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah
apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa
yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu
mendapat petunjuk. Kewajiban rasul hanyalah menyampaikan (amanat
Allah) dengan jelas.” (QS Al-Nûr [24]: 54)
Maksudnya, hai rasul, katakanlah kepada mereka, ikutilah kitab
Allah (Al-Quran) dan Sunah Rasulullah.
Ayat ini merupakan perintah, karena esensinya mereka tidak menaati
Allah dan rasul-Nya. Jika mereka berpaling (tidak menaati Allah dan rasul)
dan meninggalkan ajaranmu, maka sungguh rasul hanyalah berkewajiban
untuk menyampaikan (tablîgh) risalah serta menunaikan amanah.
Sedangkan kewajiban kalian ialah menaati perintah dan
memuliakannya. Jika kalian menaati perintah rasul dan menjauhi
larangannya, niscaya kalian akan memperoleh petunjuk kepada kebenaran.
Karena rasul akan mengajak kepada jalan yang lurus.
Tugasnya ialah menyampaikan, menjelaskan, menerangkan perkara
yang kalian membutuhkan penjelasan, sebagaimana ﬁrman Allah, Dan
sungguh jika Kami perlihatkan kepadamu (Muhammad) sebagian (siksaan)
yang Kami ancamkan kepada mereka atau Kami wafatkan engkau, maka
sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan Kamilah yang
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memerhitungkan (amal mereka). (QS Al-Ra’d [13]: 40)
Juga senada ﬁrman-Nya,
(21) Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad)
hanyalah pemberi peringatan; (22) Engkau bukanlah orang yang berkuasa
atas mereka. (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 21-22)
Sebagian ulama salaf menyatakan, “Barang siapa yang mengutamakan
sunah atas hawa nafsunya, baik secara ucapan dan perbuatan. Maka
lisannya akan menuturkan hikmah kebenaran. Namun barang siapa yang
mengutamakan hawa nafsu dalam ucapan dan perbuatan, niscaya ia akan
menuturkan bid’ah.”
Firman Allah,
… Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk .... (QS
Al-Nûr [24]: 54).
Hikmah dan Pesan
Dari pembahasan ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik sebagai petunjuk dan pelajaran AlQuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan, di antaranya:
(1) Ayat-ayat tersebut membandingkan antara orang-orang Mukmin
dan orang-orang munaﬁk perihal aspek ketaatan, yaitu taat kepada
Allah dan rasul dalam perintah dan larangan.
(2)

Orang-orang Mukmin, jika mereka diseru kepada Kitab Allah dan
hukum rasul-Nya, mereka serentak pada saat itu mengatakan “Kami
mendengar dan kami taat,” tanpa sedikit pun keraguan dan tidak
mengulur-ulur waktu.

(3)

Ketaatan orang-orang Mukmin kepada Allah dan rasul-Nya akan
membawa mereka pada kemenangan di dunia dan akhirat, serta
terhindar dari segala keburukan.

(4)

Orang-orang munaﬁk bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa
mereka akan pergi berjihad bersama-sama nabi serta orang-orang
Mukmin di masa mendatang dan menaati nabi. Namun, pernyataan
mereka ini merupakan sumpah palsu. Oleh karena itu, ayat ini
merupakan larangan mengatakan sumpah dusta dan perintah
menaati Allah dan rasul dengan ikhlas, tidak dicampuri kemunaﬁkan.
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(5)

Orang-orang munaﬁk diminta untuk taat, yaitu ketaatan yang biasa
dilakukan orang-orang Mukmin. Ketaatan yang lahir karena hati
yang ikhlas, sehingga tidak lagi memerlukan penegasan melalui
sumpah-sumpah tersebut. Allah Maha Mengetahui ketaatan orang
munaﬁk sebatas taat dalam ucapan, akan tetapi bertolak belakang
dengan perbuatan.

(6)

Tugas rasul ialah menyampaikan risalah Islam dan tugas manusia
untuk menaatinya. Jika mereka menaatinya, maka mereka akan
memperoleh petunjuk kepada kebenaran.
***

Janji Allah bagi Orang Beriman (QS Al-Nûr [24]: 55-57)

        
        
          
           
        
           
 
(55) Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu
yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh
akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah
menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia
akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan
Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam
ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan
tidak memersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa
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(tetap) ka r setelah (Janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang
fasik; (56) Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada
Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat; (57) Janganlah engkau
mengira bahwa orang-orang yang ka r itu dapat luput dari siksaan Allah
di bumi; sedang tempat kembali mereka (di akhirat) adalah neraka. Dan
itulah seburuk-buruk tempat kembali. (QS Al-Nûr [24]: 55-57)
Latar dan Konteks
Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Thabrani. Ubai Ibnu Ka’ab
menuturkan ketika Rasulullah Saw dan para sahabat tiba di Madinah,
orang-orang Anshar memberikan perlindungan kepada mereka.
Mereka khawatir suatu ketika orang-orang Arab akan menyerang.
Senjata selalu ada bersama mereka saat mereka tidur maupun terjaga.
Mereka berkata, “Bagaimana pendapat kalian bila kita dapat hidup
terhindar dari ketakutan dan diliputi keamanan, sehingga tidak ada yang
kita takutkan kecuali Allah.”
Maka, turunlah ayat:
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman
dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan
mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang
sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi
mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah
(keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman
sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukanKu dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) ka r setelah (Janji)
itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS Al-Nûr [24]: 55)
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al-Barra Ibnu Azib. Ayat ini turun
kepada kita manakala kita dilingkupi ketakutan yang sangat mencekam.
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt menerangkan perihal taat
dan buah ketaatan. Sesungguhnya orang yang menaati rasul, maka ia
akan memperoleh petunjuk kepada kebenaran dan surga. Pada ayatayat berikut ini, Allah menjelaskan janji-Nya bahwa Dia akan memberikan
kemenangan kepada orang-orang Mukmin yang taat, menjadikan mereka
berkuasa dan memakmurkan dunia.
Allah akan memuliakan dan memberikan pertolongan kepada
mereka. Allah memenangkan agama ini atas agama-agama lainnya.
Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan
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menjadi aman sentosa dan menjadi penguasa atas manusia. Mereka dapat
beribadah kepada Allah dengan aman, mereka tidak menyekutukan Allah
dengan sesuatu apa pun, dan mereka tidak diliputi ketakutan.
Allah memerintahkan mereka untuk mendirikan salat dan menunaikan
zakat sebagai ungkapan dan bentuk syukur terhadap nikmat-nikmat Allah
tersebut. Allah memberikan mereka ketenangan dan ketentraman seiring
dengan terwujudnya janji Allah di atas. Allah memupuskan kekufuran dan
orang-orang kaﬁr dan memasukkan mereka ke dalam neraka.
Penjelasan Ayat
Allah Swt berﬁrman,

        
        
          
           
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman
dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan
mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang
sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi
mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah
(keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman
sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukanKu dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) ka r setelah (Janji)
itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS Al-Nûr [24]: 55)
Ayat ini memberitahukan janji Allah bagi orang yang beriman
kepada Allah dan rasul serta beramal saleh. Mereka akan menguasai
dan memakmurkan bumi, menjadi pemimpin yang mengurusi umat, dan
memperbaiki keadaan negeri.
Sebagaimana Daud dan Sulaiman pernah menjadi penguasa di
muka bumi. Demikian pula Bani Israil menguasai Mesir dan Syam ketika
para penguasa yang berlaku zalim dan sewenang-wenang itu telah binasa.
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Dalam ayat lainnya, Allah Swt berﬁrman,
… Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan
kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. (QS Al-Fath
[48]: 29)
Dan janji Allah ialah janji yang benar dan pasti terlaksana.
Allah berﬁrman,
Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat
kamar-kamar (di surga), di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang
dibangun (bertingkat-tingkat), yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
(Itulah) janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janji-(Nya). (QS Al-Zumar
[39]: 20).
Sungguh, Allah telah melaksanakan janji-Nya, menjadikan kaum
Muslim pemenang atas orang-orang di jazirah Arab. Mereka dapat
menaklukkan wilayah timur dan barat, menaklukkan Persia, dan menaklukkan
kekaisaran Romawi, dan memimpin dunia dengan kepemimpinan Islam
yang silih berganti: Khulafâu l-Rrâsyidîn, Khilafah Umayah di Syam dan
Andalusia, Khilafah Abbasiyah, dan Khilafah Utsmaniyah yang berakhir
pada abad ke 20 yaitu pada tahun 1924.
Pada zaman Nabi Muhammad Saw, kaum Muslim berhasil
menaklukkan Mekah, Khaibar, Bahrain, seluruh Jazirah Arab dan tanah
Yaman seutuhnya. Beliau Saw sempat memungut jizyah dari orang-orang
Majusi Hajar dan juga dari para penduduk yang ada di pinggiran negeri
Syam (yang berada di dekat negeri Arab).
Berbagai macam hadiah berdatangan kepada beliau Saw dari
Heraklius (Kaisar Romawi), penguasa negeri Mesir dan Iskandariah (yaitu
raja Muqauqis), raja-raja negeri Amman (oman), dan Raja Negus (raja
negeri Abesinia).
Setelah Rasulullah Saw wafat, dan Allah telah memilihnya untuk
menempati kemuliaan yang ada di sisi-Nya, maka urusannya dipegang oleh
khalifah yang sesudahnya, yaitu Abu Bakar Al-Siddiq. Maka dirapikannya
kembali semua kesemrawutan sepeninggal Rasulullah Saw, dan seluruh
Jazirah Arabia berhasil disatukan kembali.
Ia mengirimkan sejumlah pasukan kaum Muslim ke negeri Persia di
bawah pimpinan Khalid Ibnu Walid. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan
sebagian dari negeri Persia, dan banyak korban yang berjatuhan dari
kalangan penduduknya.
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Ia mengirimkan pasukan lainnya di bawah pimpinan Abu Ubaidah
dan para amir yang mengikutinya menuju ke negeri Syam. Pasukan yang
ketiga dikirimkan menuju ke negeri Mesir di bawah pimpinan Amr Ibnu
Ash. Di masa pemerintahannya, pasukan yang dikirim ke negeri Syam
berhasil menaklukkan kota Busra, Damaskus, dan daerah lainnya dari
kawasan negeri Hauran dan negeri lainnya yang berdekatan.
Allah mewafatkan Khalifah Abu Bakar dan memilihnya untuk
menduduki kehormatan di sisi-Nya. Allah memberikan karunia-Nya
kepada kaum Muslim dengan memberikan ilham kepada Abu Bakar
sebelum wafatnya untuk memilih Umar Ibnu Khaththab sebagai khalifah
penggantinya. Umar Ibnu Khaththab memegang tampuk kekhalifahan
sesudah Abu Bakar.
Ia menjalankannya dengan sempurna sehingga belum pernah
tercatat oleh sejarah tentang kecemerlangan yang semisal dengannya
sesudah para nabi dalam hal kekuatan pribadi dan kesempurnaan
keadilannya. Dalam masa pemerintahannya telah berhasil ditaklukkan
seluruh negeri Syam dan negeri Mesir serta sebagian besar dari kawasan
Persia.
Dia telah menaklukan Kisra (Raja Persia) dan mengalahkannya
dengan kekalahan yang sangat fatal yang memaksa Raja Persia mundur
sampai ke bagian pedalaman negerinya. Kaisar Romawi terpukul mundur
dan merebut negeri Syam dari tangan kekuasaannya, lalu terus maju
sampai Konstantinopel.
Selanjutnya, pada masa kekuasaan Umayah, perluasan Islam terus
berlanjut hingga menjangkau Andalusia dan India. Perluasan itu semakin
bertambah dan Islam semakin kokoh di berbagai negeri pada masa
kekuasaan Abbasiyah.
Pada masa kekuasaan Utsmaniyah, kerajaan Islam makin meluas
sampai ke belahan timur dan barat yang paling dalam. Ditaklukkan
negeri-negeri di bagian barat sampai ke bagian yang paling dalam,
seperti Andalusia dan Cyprus, juga kota Qairuwan dan Sabtah yang ada
di tepi Laut Tengah. Di belahan timur penaklukkannya sampai ke bagian
pedalaman negeri Cina.
Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Saw
pernah bersabda,
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 َو َﺳ َ ْﻠُ ُﻎ ُﻣ ْ ُ ﻣ ِﱵ َﻣﺎ ُزوي، ﻓَ َﺮ ﯾْ ُﺖ َﻣﺸَ ِﺎرﻗَﻬَﺎ َو َﻣﻐ َِﺎرﲠَ َﺎ،ان ا َ َز َوى ِ َﱄ ا ْ ْر َض
ِ َﱄ ِﻣﳯْ َﺎ
Sesungguhnya Allah melipat bumi untukku sehingga aku dapat melihat
belahan timur dan baratnya, dan kelak kerajaan umatku akan mencapai
batas apa yang dilipatkan untukku itu. (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Janji Allah pada ayat di atas selaras dengan ﬁrman-Nya pada ayat
lain.
Allah Swt berﬁrman,
Dan ingatlah ketika kamu (para Muhajirin) masih (berjumlah) sedikit, lagi
tertindas di bumi (Mekah), dan kamu takut orang-orang (Mekah) akan
menculik kamu, maka Dia memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan
dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu
rezeki yang baik agar kamu bersyukur. (QS Al-Anfâl [8]: 26)
Juga ﬁrman Allah:
(5) Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas
di bumi (Mesir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan
menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi); (6) dan Kami
teguhkan kedudukan mereka di bumi dan Kami perlihatkan kepada Firaun
dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari
mereka. (QS Al-Qashash [28]: 5-6)
Allah Swt akan mengokohkan dan meneguhkan agama Islam ini di
muka bumi. Agama Islam, agama yang mulia, kuat, terjaga, agama yang
menjadi perhatian bagi orang-orang yang memusuhinya, agama yang
berdiri tegap dan menang atas kekufuran.
Sebagaimana ﬁrman Allah, …dan sungguh Dia akan meneguhkan
bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai … (QS Al-Nûr [24]: 55).
Allah akan mengubah keadaan mereka dari ketakutan, kecemasan
dan kekhawatiran menjadi aman dan tenteram. Allah Swt berﬁrman, …
Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam
ketakutan menjadi aman sentosa… (QS Al-Nûr [24]: 55)
Rasulullah Saw bersabda kepada Addi Ibnu Hatim ketika menjadi
utusan kaumnya menghadap kepada beliau,
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، ﻓَ َﻮا ِ ي ﻧ َ ْﻔ ِﴘ ِﺑ َﯿ ِﺪ ِﻩ: ﻗَﺎ َل. َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻗَﺪْ َ ِﲰ ْﻌ ُﺖ ﲠِ َﺎ، ﻟ َ ْﻢ ْﻋ ِﺮﻓْﻬَﺎ: ﺗَ ْﻌ ِﺮ ُف اﻟْ ِ ْ َﲑةَ؟ ﻗَﺎ َل
ﻟ َ ُﯿﺘَ َﻤﻦ ا ُ َﻫ َﺬا ا ْ ْﻣ َﺮ َﺣﱴ َ ْﲣ ُﺮ َج اﻟﻈ ِﻌ ْﯿﻨَ ُﺔ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِ ْ َﲑة َﺣﱴ ﺗ َُﻄ َﻮف ِ ﻟْ َﺒ ِْﺖ ِﰲ َ ْ ِﲑ
:ﴪى ْ ُﻦ ﻫ ُْﺮ ُﻣ َﺰ؟ ﻗَﺎ َل
َ ْ  َوﻟَﺘَ ْﻔ َ ُﺤﻦ ُﻛ ُﻨ َﻮز ِﻛ،ِﺟ َﻮ ِار َ ٍﺪ
َ ْ  ِﻛ: ﻗُﻠْ ُﺖ.ﴪى ْ ِﻦ ﻫ ُْﺮ ُﻣ َﺰ
:ﺎﰎ
َ ْ  ِﻛ،ﻧ َ َﻌ ْﻢ
ٍ ِ َ  ﻗَﺎ َل َ ِﺪي ْ ُﻦ. َوﻟَ ُﯿ ْﺒ َﺬﻟَﻦ اﻟْ َﻤﺎ ُل َﺣﱴ َﻻ ﯾ َ ْﻘ َ َ ُ َ ٌﺪ،ﴪى ْ ُﻦ ﻫ ُْﺮ ُﻣ َﺰ
 َوﻟَﻘَﺪْ ُﻛ ْﻨ ُﺖ،ﻓَﻬَ ِﺬ ِﻩ اﻟﻈ ِﻌﯿﻨَ ُﺔ َ ْﲣ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻦ اﻟْ ِ ْ َﲑ ِة ﻓَ َ ُﻄ ُﻮف ِ ﻟْ َﺒ ِْﺖ ِﰲ َ ْ ِﲑ ِﺟ َﻮ ِار َ ٍﺪ
 ﻟَﺘَ ُﻜ ْﻮ َﻦ اﻟﺜﺎ ِﻟﺜَ َﺔ؛ ِ ن، َوا ِ ي ﻧ َ ْﻔ ِﴘ ِﺑ َﯿ ِﺪ ِﻩ،ﴪى ْ ِﻦ ﻫ ُْﺮ ُﻣ َﺰ
َ ْ ِﻓﳰ َ ِﻦ اﻓْ َﺘَ َﺢ ُﻛﻨُ َﻮز ِﻛ
َر ُﺳﻮ َل ا ِ َﺻﲆ ا ُ َﻠَ ْﯿ ِﻪ َو َﺳ َﲅ ﻗَﺪْ ﻗَﺎﻟَﻬَﺎ
“Tahukah kamu Hirah?”
Addi Ibnu Hatim menjawab, “Belum, tetapi saya pernah
mendengarnya.”
Rasulullah Saw bersabda, “Demi Tuhan yang jiwaku berada di
dalam genggaman kekuasaan-Nya, sungguh Allah benar-benar akan
menyempurnakan urusan (Islam) ini hingga wanita pengendara unta
berangkat dari Hirah, lalu melakukan tawaf di Baitullah tanpa ada seorang
lelaki pun yang menemaninya (keadaannya aman sekali). Dan sungguh
Allah akan membuka perbendaharaan Kisra Ibnu Hurmuz.”
Aku bertanya, “Benarkah dia adalah Kisra Ibnu Hurmuz?”
Nabi Saw menjawab, “Ya, Kisra Ibnu Hurmuz. Dan sungguh
harta benda akan dibelanjakan tanpa ada seorang pun yang mau
menerimanya (karena semuanya sudah berkecukupan).”
Addi Ibnu Hatim mengatakan, “Wanita pengendara unta ini
berangkat dari Hirah, lalu melakukan tawaf di Baitullah tanpa ada seorang
laki-laki pun yang mengawalnya, dan sesungguhnya aku termasuk orang
yang menaklukkan perbendaharaan Kisra Ibnu Hurmuz. Demi Tuhan yang
jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sungguh akan ada
peristiwa yang ketiga, karena Rasulullah Saw telah mengatakannya.”
Peristiwa ketiga yang dimaksud telah terjadi pada masa Khalifah
Umar Ibnu Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal adil. Pada masanya
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kesejahteraan merata bagi segenap masyarakat.
Dalam riwayat lainnya, Ubai Ibnu Ka’ab menuturkan bahwa
Rasulullah Saw bersabda,

 ﻓَ َﻤ ْﻦ،ﴫ َواﻟﺘ ْﻤ ِﻜ ْ ِﲔ ِﰲ ا ْ ْر ِض
ِ ْ  َوا ّ ِ ْ ِﻦ َواﻟﻨ،َﴩ َﻫ ِﺬ ِﻩ ا ْ ﻣ َﺔ ِ ﻟﺴ ﻨَﺎء َو ّ ِاﻟﺮﻓْ َﻌ ِﺔ
ْ ِّ
 ﻟ َ ْﻢ َ ُﻜ ْﻦ َ ُ ِﰲ ا ْ ٓ ِﺧ َﺮ ِة ﻧ َِﺼ ٌﺐ،َ ِﲻ َﻞ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َ َﲻ َﻞ ا ْ ٓ ِﺧ َﺮ ِة ِ ﻧْ َﯿﺎ
Umat ini akan mendapat berita gembira memperoleh ketenaran, kedudukan
yang tinggi, agama, kemenangan, dan kekuasaan yang mapan di muka
bumi. Karena itu, barang siapa di antara mereka yang mengerjakan amal
akhirat untuk dunia(nya), maka tiada bagian baginya kelak di akhirat (HR
Ahmad).
Pada ayat berikutnya, Allah Swt menerangkan sifat umat ini yang
menjadikan mereka pantas memperoleh kemapanan dan kemenangan di
muka bumi. Allah Swt berﬁrman, …Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan
tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun.… (QS Al-Nûr [24]: 55)
Umat ini terus menyembah dan beribadah kepada Allah, tidak
menyekutukan-Nya, tidak berubah kepada kemusyrikan dan senantiasa
beribadah kepada-Nya.
Disebutkan dalam hadis, Muadz Ibnu Jabal menuturkan,

،ﺑ َ ْ َﺎ َ َر ِد ُﯾﻒ َر ُﺳﻮ ُل ا ِ َﺻﲆ ا ُ َﻠَ ْﯿ ِﻪ َو َﺳ َﲅ ﻟ َ َْﺲ ﺑ َ ِْﲏ َوﺑ َ ْ َ ُﻪ اﻻ ٓ ِﺧ َﺮ َة اﻟﺮ ْ ﻞ
 ُﰒ، ُﰒ َﺳ َﺎر َﺳﺎ َ ًﺔ: ﻗَﺎ َل. ﻟَﺒ ْﯿ َﻚ َ َر ُﺳﻮ َل ا ِ َوﺳ ْﻌﺪﯾﻚ: ﻗُﻠْ ُﺖ،" " َ ُﻣ َﻌﺎ ُذ:ﻗَﺎ َل
، ُﰒ َﺳ َﺎر َﺳﺎ َ ًﺔ. ﻟَﺒ ْﯿ َﻚ َ َر ُﺳﻮ َل ا ِ َو َﺳ ْﻌﺪَ ﯾْ َﻚ: ﻗُﻠْ ُﺖ،"  " َ ُﻣ َﻌﺎ ُذ ْ َﻦ َﺟ َ ٍﻞ:ﻗَﺎ َل
 "ﻫ َْﻞ: ﻗَﺎ َل." ﻟَﺒ ْﯿ َﻚ َ َر ُﺳﻮ َل ا ِ َو َﺳ ْﻌﺪَ ﯾْ َﻚ: ﻗُﻠْ ُﺖ،" " َ ُﻣ َﻌﺎ ُذ ْ َﻦ َﺟ َ ٍﻞ:ُﰒ ﻗَﺎ َل
ِ  " ﻓَﺎن َﺣﻖ ا: ﻗَﺎ َل. ا ُ َو َر ُﺳﻮ ُ ُ ْ َ ُﲅ:ﺗَﺪْ ِري َﻣﺎ َﺣﻖ ا ِ َ َﲆ اﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد"؟ ﻗُﻠْ ُﺖ
ِ ْ َ َﲆ اﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد ْن ﯾ َ ْﻌ ُﺒﺪُ و ُﻩ َو َﻻ
َ " : ُﰒ ﻗَﺎ َل. ُﰒ َﺳ َﺎر َﺳﺎ َ ًﺔ: ﻗَﺎ َل."ُﴩ ُﻛﻮا ِﺑ ِﻪ َﺷ ْ ًﺎ
 "ﻓَﻬ َْﻞ ﺗَﺪْ ِري َﻣﺎ: ﻗَﺎ َل. ﻟَﺒ ْﯿ َﻚ َ َر ُﺳﻮ َل ا ِ َو َﺳ ْﻌﺪَ ﯾْ َﻚ: ﻗُﻠْ ُﺖ،"ُﻣ َﻌﺎ ُذ ْ َﻦ َﺟ َ ٍﻞ
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: ﻗَﺎ َل. ا ُ َو َر ُﺳﻮ ُ ُ ْ َ ُﲅ: ﻗُﻠْ ُﺖ: ﻗَﺎ َل،ِ ا َذا ﻓَ َﻌﻠُﻮا َذ ِ َ "؟
."َ َﲆ ا ِ ْن َﻻ ﯾ ُ َﻌ ِّﺬﲠَ ُ ْﻢ

َﺣﻖ اﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد َ َﲆ ا
"ﻓَﺎن َﺣﻖ اﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد

Ketika kami sedang membonceng Nabi Saw di atas keledainya,
tanpa ada jarak antara aku dan dia selain bagian belakang pelananya,
Nabi Saw bersabda, “Hai, Mu’adz!”
Aku menjawab, “‘Labbaika, ya Rasulullah, kupenuhi seruanmu
dengan penuh kebahagiaan.”
Rasulullah Saw bersabda, “Tahukah kamu, apakah hak Allah atas
hamba-hamba-(Nya.)?”
Aku menjawab, “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui.”
Rasulullah Saw bersabda, “Hak Allah atas hamba-hamba-Nya ialah
hendaknya mereka menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan sesuatu
dengan-Nya.”
Kemudian Rasulullah Saw berjalan sesaat dan bersabda, “Hai,
Mu’adz!”
Aku menjawab, “Labbaika, ya Rasulullah, kupenuhi panggilanmu
dengan penuh kebahagiaan.”
Rasulullah Saw bersabda, “Tahukah kamu, apakah hak hambahamba Allah atas Allah bila mereka mengerjakan hal tersebut?”
Aku menjawab, “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui.”
Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya hak hamba-hamba atas
Allah Swt ialah Dia tidak mengazab mereka” (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Selanjutnya, Allah Swt berﬁrman pada penghujung ayat, …Tetapi
barang siapa (tetap) ka r setelah (Janji) itu, maka mereka itulah orangorang yang fasik. (QS Al-Nûr [24]: 55)
Yakni, barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap-Ku sesudah
itu, maka sesungguhnya dia telah keluar dari perintah Tuhannya, dan itu
sudah cukup merupakan dosa yang besar baginya.
Para sahabat ra adalah orang yang paling menegakkan perintahperintah Allah dan paling taat kepada-Nya sesudah Nabi Saw. Maka,
pertolongan Allah kepada mereka sesuai dengan keikhlasan mereka.
Mereka berhasil memenangkan kalimah Allah di belahan timur dan
barat, dan Allah mendukung mereka dengan dukungan yang besar serta
menjadikan mereka berkuasa atas semua hamba Allah dan semua negeri.
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Akan tetapi, kaum Muslim sesudah generasi mereka melalaikan
sebagian dari perintah-perintah Allah, maka kemenangan mereka
berkurang sesuai dengan keikhlasan mereka.
Sudah ditetapkan di dalam hadis melalui berbagai jalur dari
Rasulullah Saw bahwa beliau Saw pernah bersabda,

 َﻻ ﯾ َ ُﴬ ُ ْﱒ َﻣ ْﻦ ََﺬﻟَﻬُ ْﻢ َو َﻻ َﻣ ْﻦ،َﻻ َ َﺰ ُال َﻃﺎﺋِﻔَ ٌﺔ ِﻣ ْﻦ ﻣ ِﱵ َﻇﺎ ِﻫ ِﺮ َﻦ َ َﲆ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ
َﺎﻟ َ َﻔﻬُ ْﻢ ا َﱃ ﯾ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ َﺎ َﻣ ِﺔ
Masih tetap akan ada segolongan umatku yang memperjuangkan perkara
hak, tiada membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka
dan tiada pula orang-orang yang menentang mereka sampai hari kiamat.
(HR Al-Bukhari dan Muslim)
Dalam riwayat lainnya,

َ ِ  َو ُ ْﱒ َﻛ َﺬ، ِ َﺣﱴ ﯾ َ ِ َﰐ ْﻣ ُﺮ ا
... sampai datang perintah Allah (hari kiamat), sedangkan mereka tetap
dalam keadaan seperti itu (memperjuangkan perkara hak).
Di dalam riwayat lainnya disebutkan,

َﺣﱴ ﯾُﻘَﺎﺗِﻠُﻮا ا ﺎ َل
Sampai mereka memerangi Dajjal.
Di dalam riwayat lainnya lagi disebutkan,

َﺣﱴ ﯾ َ ْ ِﲋ َل ِ َﴗ ا ْ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َو ُ ْﱒ َﻇﺎ ِﻫ ُﺮ ْو َن
Sampai Isa putra Maryam turun, sedangkan mereka masih tetap berjuang.
Semua riwayat ini berpredikat sahih dan tiada pertentangan di
antaranya.
Pada ayat-ayat sebelumnya, kaum Muslim diperintahkan untuk
menaati Allah dan rasul. Pada ayat berikut ini, mereka diperintahkan untuk
mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menaati rasul.
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Allah Swt berﬁrman,

        
Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat. (QS Al-Nûr [24]: 56)
Dirikanlah salat dan tunaikan zakat sebagai bentuk syukur atas
nikmat-nikmat Allah dan ihsân atau berbuat baik kepada orang-orang
fakir. Kemudian diulang kembali perintah menaati rasul sebagai ta’kîd atau
penegasan keutamaan menaati rasul.
Menaati rasul ini berlaku dalam hal mengikuti apa-apa yang
diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Jika salat, zakat,
dan menaati rasul itu dilakukan, maka Allah akan merahmati dan
menyelamatkan dari azab. Sebagaimana ﬁrman Allah,
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat)
yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat,
menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka akan
diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
(QS Al-Taubah [9]: 71)
Kemudian pada ayat selanjutnya Allah berﬁrman,

           
 
Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang ka r itu dapat luput
dari siksaan Allah di bumi; sedang tempat kembali mereka (di akhirat)
adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (QS Al-Nûr [24]:
57)
Maksudnya, adapun orang-orang yang mengingkari Allah, tidak
menaati Allah dan rasul. Orang-orang yang menentang rasul, mendustakan,
dan mengingkari risalahnya, janganlah mereka mengira bahwa Allah tidak
berdaya untuk membinasakan mereka. Melainkan Allah Maha Kuasa
terhadap mereka, Dia berkuasa menurunkan azab duniawi dengan berbagai
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macam bentuknya, baik individu seperti penyakit, kesedihan, ketakutan,
dan kematian, maupun azab duniawi yang bersifat kelompok seperti
pembunuhan, peperangan, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran,
tenggelam, dan lainnya.
Sedangkan azab akhirat, kelak orang-orang itu akan menempati
Neraka Jahannam dan itulah tempat kembali dan tempat menetap yang
seburuk-buruknya.
Hikmah dan Pesan
Dari pembahasan ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik sebagai petunjuk dan pelajaran AlQuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Antara lain:
(1) Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapati:
pertama, janji Allah untuk memuliakan dan menjadikan mereka
sebagai penguasa di muka bumi. Kedua, pertolongan Allah. Ketiga,
agama Islam menjadi agama yang kokoh, memberi ketenteraman
bagi umat. Keempat, memperoleh rahmat Allah di akhirat.
(2)

Orang Mukmin berkewajiban menetapkan sifat kalam bagi Allah,
yaitu Allah berbicara (berﬁrman), karena ayat ini menerangkan
salah satu jenis kalam-Nya, ialah menyampaikan janji.

(3)

Allah Maha Kuasa menjadikan orang-orang Mukmin sebagai
penguasa di muka bumi, Maha Kuasa mengokohkan agama Islam
ini, Maha Kuasa mengubah keadaan penuh ketakutan menjadi
kondisi yang penuh keamanan.

(4)

Allah semata yang berhak untuk disembah dan ditujukan ibadah
semata kepada-Nya. Allah tidak mempunyai sekutu, tidak dibenarkan
beribadah kepada selain Allah seperti bintang, berhala, dan patung.

(5)

Prediksi Rasulullah (nubuwat) perihal peristiwa di masa depan itu
terbukti benar. Allah akan menjadikan orang-orang Mukmin sebagai
penguasa yang memakmurkan dunia. Sungguh, peristiwa ini telah
terjadi dan menunjukkan kebenaran Rasulullah Saw.

(6)

Orang yang beriman dan beramal saleh akan menjadi penguasa
(khalifah), hal ini terbukti dengan kepemimpinan khulafâu l-rasyidîn
yang menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah.

(7)

Asas atau dasar dalam beribadah ialah ikhlas, tiada dicampuri
oleh riya, baik secara nyata maupun sembunyi-sembunyi. Maka,
mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menaati rasul dengan
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penuh keikhlasan merupakan sebab datangnya rahmat atau kasih
sayang Allah.
(8)

Orang-orang kaﬁr mengira bahwa mereka akan terhindar dan
selamat dari azab Allah. Sungguh, Neraka Jahannam itu akan
menjadi tempat kembali dan menetap mereka.
***

Adab Meminta Izin dan berpakaian (QS Al-Nûr [24]: 58-60)

        
           
            
         
             
         
          
          
          
  
(58) Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (lakilaki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum
balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali
(kesempatan), yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan
pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat
(waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka
selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian
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kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat
itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana; (59) Dan
apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka
(juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta
izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha
Mengetahui, Mahabijaksana; (60) Dan para perempuan tua yang telah
berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi),
maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak
(bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan
adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
(QS Al-Nûr [24]: 58-60)
Latar dan Konteks
Berkenaan dengan sebab turunnya Surah Al-Nûr ayat 58,
diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasul Saw pernah mengirim petugas
yang bernama Mudlaj Ibnu Amr dari kaum Anshar untuk memanggil Umar
Ibnu Khaththab di siang hari.
Ketika Mudlaj datang menjalankan tugas dari Rasul Saw, Umar Ibnu
Khaththab sedang tidur siang. Karena pintu rumahnya diketuk dan Mudlaj
langsung masuk.
Umar terbangun dan memaksakan diri untuk menerimanya. Padahal
ia tidak menggunakan pakaian seperti yang biasa ia pakai.
Mudlaj melapor pada Rasul Saw dengan mengatakan bahwa ketika
dia menghadap, Umar sedang tidak senang didatangi.
Setibanya di hadapan Rasul Saw, Umar Ibnu Khaththab berkata,
“Aku berharap andaikan Allah Swt menurunkan perintah pada kita atau
larangan sesuatu tatkala diperlukan minta izin.”
Tidak lama kemudian turunlah Surah Al-Nûr ayat 58 ini.
Dalam riwayat lainnya, Umar pergi menghadap Rasulullah, maka
ia mendapati telah diturunkan ayat berkenaan dengan peristiwa yang
menimpanya. Maka ia pun bersungkur sujud, sebagai bentuk syukur
kepada Allah.
Ayat ini pun menjadi salah satu ayat yang menepati harapan Umar.
Dalam riwayat Muqatil diterangkan bahwa hamba sahaya masuk ke
kamar Asma Binti Abu Murtsid di waktu yang kurang disenanginya. Asma
menghadap Rasul Saw menanyakan (tentang ada atau tidaknya aturan
masuk kamar atau bertamu yang berkaitan dengan waktu tertentu).
“Sesungguhnya, pelayan dan budak kami masuk (ke kamar kami) pada
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waktu yang kami tidak menyenanginya.”
Tidak lama kemudian ayat ini turun.
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al-Suddi. Para sahabat senang
berkumpul (menggauli) dengan istri-istri mereka pada tiga waktu
itu. Sesudah mereka mandi, lalu mereka pergi salat. Kemudian Allah
memerintahkan kepada mereka untuk menyuruh budak-budak dan anakanak agar tidak memasuki ke kamar mereka pada waktu-waktu tersebut,
kecuali meminta izin terlebih dahulu.
Allah Swt berﬁrman, Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah
hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orangorang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada
kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu
menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya…
(QS Al-Nûr [24]: 58)
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt memberitahukan dalil-dalil
tentang perintah menaati Allah dan rasul, janji Allah berupa kemenangan
bagi orang yang beriman dan beramal saleh, serta peringatan bagi orangorang yang berpaling dan menentang Allah dan rasul.
Ayat-ayat berikut ini mengandung penjelasan perihal meminta izin
bagi orang-orang asing dan anak-anak ketika memasuki kamar, serta
keringanan bagi wanita lanjut usia untuk menanggalkan pakaian mereka
tanpa memperlihatkan perhiasan mereka.
Penjelasan Ayat
Adab Meminta Izin
Allah Swt berﬁrman,
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(58) Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (lakilaki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum
balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali
(kesempatan), yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan
pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat
(waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka
selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian
kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat
itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS Al-Nûr
[24]: 58)
Wahai orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya,
perintahkanlah kepada budak-budak, baik lelaki maupun perempuan
dan anak-anak kecil, untuk meminta izin ketika memasuki kamar pada
tiga waktu. Pertama, sebelum salat subuh. Waktu tersebut ialah waktu
tidur berbaring di tempat tidur, waktu saatnya bangun, waktu berganti
pakaian, dan waktu itu aurat tubuh kemungkinan tidak tertutupi. Kedua,
waktu ketika melepaskan pakaian bekerja dan bersiap untuk beristirahat
selepas salat zuhur, yaitu beristirahat pada waktu qailûlah. Seseorang
kemungkinan melepaskan pakaiannya dan berkumpul bersama istri
pada waktu tersebut. Ketiga, sesudah salat isya. Waktu itu merupakan
waktu menanggalkan pakaian dan mengenakan pakaian tidur. Janganlah
budak-budak kalian dan anak-anak memasuki kamar kalian pada waktuwaktu tersebut kecuali meminta izin dahulu17, karena dikhawatirkan aurat
terbuka, waktu beristirahat, hendak tidur, waktu mencampuri istri, dan
menanggalkan pakaian.
Perintah pada frasa liyasta`dzinkum (meminta izin), secara
teks menggunakan ’il amr (kata kerja perintah) yang menunjukkan
wajib. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa amr dalam ayat ini
menunjukkan hukum sunah dan istihbab (anjuran), serta pelajaran dan
petunjuk kepada etika yang baik.
Ini seperti sabda Rasulullah Saw, “Perintahkanlah anak-anakmu
untuk salat ketika mereka telah berusia tujuh tahun dan pukullah mereka
(jika enggan salat) saat mereka berusia sepuluh tahun” (HR Ahmad, Abu
Daud, dan Al-Hakim), merupakan didikan untuk berbuat baik.
Ibnu Abbas menuturkan, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan
Maha Lembut terhadap orang-orang beriman, Allah menyenangi orangorang yang menutup aurat mereka. Ketika ayat tersebut (QS Al-Nûr [24]:
58) turun, orang-orang saat itu tidak membuat pembatas (sekat) di dalam
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rumah mereka, dan tidak menggunakan kain yang menghalanginya.
Sekiranya budak-budak dan anak-anak memasuki kamar tanpa
meminta izin dahulu, perbuatan ini bukanlah termasuk maksiat, melainkan
perbuatan yang bertentangan dengan keutamaan dan adab yang baik.
Karena kalaulah budak itu mengetahui bahwa memasuki kamar tuannya
akan mengganggu dia, maka dilarang memasukinya karena dapat
menimbulkan gangguan bagi orang lain.
Khitâb atau orang yang dimaksud oleh ayat ini mencakup budakbudak secara mutlak, baik lelaki maupun perempuan, tua maupun muda,
sebagaimana pendapat mayoritas ulama.
Adapun yang dimaksud dengan ﬁrman Allah, wa l-lladzîna lam
yablughû l-huluma minkum (dan orang-orang yang belum balig (dewasa)
di antara kamu) (QS Al-Nûr [24]: 58), maksudnya anak-anak baik lelaki
maupun perempuan, mahram maupun bukan mahram, atau mereka yang
mulai memasuki masa remaja.
Firman Allah, … atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat
perempuan.… (QS Al-Nûr [24]: 31)
Kemudian, Allah Swt berﬁrman, … tsalâtsu 'aurâtin lakum … ((Itulah)
tiga aurat (waktu) bagi kamu) (QS Al-Nûr [24]: 58). Maksudnya, ketiga
waktu tersebut merupakan waktu di mana biasanya aurat tersingkap
(tidak tertutupi), sedangkan aurat itu tidak dibenarkan untuk dilihat.
Adapun selain aurat, maka hukumnya mubah (boleh) dilihat,
sebagaimana ﬁrman Allah, Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi
mereka selain dari (tiga waktu) itu. (QS Al-Nûr [24]: 58)
Maksudnya, tidak ada dosa bila tidak meminta izin di luar ketiga
waktu tersebut.
Adapun waktu yang membentang dari isya hingga subuh, maka
waktu ini termasuk kepada waktu larangan sebelum salat subuh. Terlebih
lagi, umumnya orang-orang menggunakan waktu itu untuk tidur. Kalaupun
mereka akan memasuki kamar pada waktu tersebut, umumnya mereka
meminta izin untuk menghindari prasangka dan ﬁtnah.
Para pelayan dan anak-anak itu sering berdatangan untuk melayani
dan berinteraksi satu sama lain, serta memenuhi kebutuhan, Allah Swt
mengulang-ulang hukum ini sebagai pujian untuk para tuan dan pelayan
(hamba sahaya), sebagaimana ﬁrman Allah, mereka keluar masuk melayani
kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. (QS Al-Nûr [24]: 58)
Ayat ini merupakan dalil bahwa seorang anak yang mumayyiz
(anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk), sekalipun belum
mencapai usia balig, senantiasa dididik, dibiasakan dengan adab yang baik,
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dilatih kedisiplinan, diajarkan tanggung jawab, dan menjalankan syariat.
Allah Swt berﬁrman,
Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah
terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan
apa yang diperintahkan. (QS Al-Tahrîm [66]: 6)
Kemudian pada penghujung ayat, Allah Swt berﬁrman, Demikianlah
Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana. (QS Al-Nûr [24]: 58)
Maksudnya, Allah menerangkan syariat dan aturan-Nya pada ayatayat yang jelas dan terang maksud serta maknanya. Allah Maha Mengetahui
keadaan hamba-hamba-Nya, kebaikan maupun keburukan dan manfaat
maupun mudarat mereka. Allah Maha Bijaksana dalam mengatur urusan
hamba-Nya, menetapkan keputusan yang terbaik dan terpantas bagi
mereka di dunia dan akhirat.
Adab Meminta Izin bagi Anak-Anak yang Telah Berusia Balig
Allah Swt berﬁrman,

        
            
Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah
mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa
meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu.
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS Al-Nûr [24]: 59)
Maksudnya, apabila anak-anak itu telah sampai usia balig, maka
mereka pun diperintahkan untuk meminta izin dalam berbagai kondisi.
Dalam ayat ini tidak disebutkan hukum bagi para budak, maka
ketetapan hukum bagi mereka ialah sama seperti ayat sebelumnya.
Adapun usia balig ditandai dengan usia lima belas tahun bagi anak
laki-laki menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan riwayat.
Ibnu Umar mendatangi Rasulullah Saw untuk ikut berperang di perang
Uhud. Saat itu ia berumur empat belas tahun. Rasulullah Saw tidak
menyertakannya dalam peperangan itu.
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Setahun berikutnya, ketika terjadi perang Khandaq, Ibnu Umar
mendatangi rasul dan hendak menyertainya dalam perang tersebut.
Rasulullah Saw membolehkannya.
Menurut Abu Hanifah, seorang anak dikatakan telah balig apabila
mencapai usia delapan belas tahun. Sedangkan perempuan bila telah
mencapai usia tujuh belas tahun.
Sebagian ulama, di antaranya Imam Syaﬁ’i, menerangkan bahwa
tumbuhnya bulu kemaluan merupakan ciri usia balig.
Ulama lainnya menyatakan bahwa ciri usia balig ialah manakala
seorang anak itu telah bermimpi basah.
Pada penghujung ayat, Allah Swt berﬁrman, Demikianlah
Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana. (QS Al-Nûr [24]: 59)
Maksudnya, demikianlah telah Kami terangkan kepada kamu
sekalian dengan penjelasan yang memadai. Kami pun jelaskan kepada
kalian hukum-hukum lainnya yang dapat mewujudkan ketenteraman,
ketenangan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba-Nya, Maha Bijaksana dalam
mengatur urusan-urusan mereka.
Hukum Adab Berpakaian bagi Wanita yang Telah Berusia Lanjut
Allah Swt berﬁrman,

          
          
   
(60) Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan
mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa
menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud)
menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih
baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Al-Nûr
[24]: 60)
Sesungguhnya, wanita yang telah berusia lanjut dan telah berhenti
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haidnya, tidak bisa mempunyai keturunan lagi, tidak berkeinginan untuk
menikah, tiada dosa baginya untuk menanggalkan sebagian pakaian luar
(seperti pakaian atas yang longgar yang menutupi pakaian yang dipakai
untuk menutup aurat, kerudung, khimar/penutup kepala) saat tidak
bermaksud menampakkan perhiasannya18.
Tidak ada dosa bagi mereka sepanjang tidak bermaksud
menampakkan rambut, leher, maupun betis. Namun, jika mereka
bermaksud menampakkannya, maka dilarang menanggalkan pakaian
luarnya itu.
Kata qawâ’id pada ayat tersebut adalah bentuk jamak dari kata qâ’id
yang menunjuk kepada perempuan yang telah tua. Kata tersebut pada
mulanya digunakan dalam arti duduk.
Wanita yang telah tua dinamai qâ’id karena terduduk di rumah, tak
mampu lagi berjalan, atau terduduk karena tidak dapat lagi melahirkan
akibat ketuaan. Sedangkan kata al-tstsiyâb di sini adalah sebagian dari
pakaian mereka, antara lain, kerudung yang menutup kepala mereka, atau
pakaian atas yang longgar yang menutupi pakaian yang dipakai untuk
menutup aurat.
Izin dan keringanan ini bukan saja disebabkan karena wanita-wanita
tua telah mengalami kesulitan dalam memakai aneka pakaian, tetapi lebihlebih karena memandangnya tidak lagi menimbulkan rangsangan birahi.
Allah Swt berﬁrman, … tetapi memelihara kehormatan adalah lebih
baik bagi mereka ... (QS Al-Nûr [24]: 60). Maksudnya, bersifat 'iffah
(menjaga kehormatan), berlaku sopan, dan berhati-hati dengan menutupi
auratnya, mengenakan pakaian penutup aurat seperti biasanya itu adalah
lebih baik dan lebih utama bagi mereka.
Berbuat 'iffah atau memelihara kehormatan diri dan tetap
mengenakan pakaian biasa yang menutupi aurat, tidak mengenakan
pakaian yang tipis dan menampakkan lekuk tubuhnya itu lebih utama dan
baik bagi mereka.
Rasulullah Saw bersabda, “Dua golongan dari ahli neraka yang aku
tidak melihatnya setelah itu: lelaki-lelaki yang selalu membawa cemeti
seperti ekor-ekor sapi yang memukul manusia dengannya (orang-orang
yang berbuat zalim dan melampaui batas) dan wanita-wanita yang
berpakaian tapi telanjang yang berjalan miring dan condong (berjalan
melenggak-lenggok).”
Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Saw bersabda, “Banyak wanita
yang berpakaian tetapi telanjang, mereka berjalan miring dan condong
(berjalan melenggak-lenggok), mereka tidak akan masuk surga dan tidak
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akan mencium wanginya” (HR Muslim).
Allah Swt berﬁrman, …Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
(QS Al-Nûr [24]: 60)
Maksudnya, Allah Maha Mendengar perbincangan mereka dengan
sesamanya maupun dengan lawan jenisnya. Allah Maha Mengetahui
maksud hati mereka, tiada yang tersembunyi sesuatu pun dari urusan
mereka, maka jauhilah segala was-was dan bisikan setan.
Hikmah dan Pesan
Dari pembahasan ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik sebagai petunjuk dan pelajaran AlQuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Antara lain:
(1) Sangat dianjurkan bagi pelayan (hamba sahaya) dan anak-anak
yang belum berusia balig untuk meminta izin kepada orangtua
pada tiga waktu berikut: sebelum salat subuh, ketika tidur siang
(qailûlah) saat waktu zuhur, dan sesudah salat isya. Ketiga waktu
itu merupakan waktu biasanya aurat tersingkap, maka sangat
dianjurkan untuk meminta izin supaya terhindar dari melihat aurat.
(2)

Anak-anak yang telah melampaui usia balig pun berkewajiban untuk
meminta izin pada setiap waktu ketika masuk kepada orang lain,
baik kerabat dekat maupun bukan kerabat.

(3)

Bagi wanita-wanita yang lanjut usia, mereka yang sudah tidak
berkeinginan untuk menikah, diperbolehkan bagi mereka untuk
menanggalkan pakaian luar, khimar (kerudung penutup kepala).
Namun, tetap tidak memperlihatkan perhiasan mereka, tidak
berdandan berlebihan, dan lainnya. Berbuat 'iffah atau memelihara
kehormatan diri dan tetap mengenakan pakaian biasa yang menutupi
aurat itu lebih utama dan baik bagi mereka.

(4)

Ayat ini menerangkan bahwa seorang anak yang belum balig
namun sudah dapat membedakan benar dan salah, maka mereka
diperintahkan untuk menjalankan aturan syariat secara bertahap
dan dilarang melakukan perbuatan yang buruk. Hal ini sebagai
bentuk pendidikan dan latihan agar ketika mereka balig akan lebih
mudah menjalankan kewajiban-kewajiban syariat dan meninggalkan
perbuatan yang dilarang.
***
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Hukum Mengonsumsi Makanan di Rumah Tertentu (QS Al-Nûr
[24]: 61).

          
          
          
         
          
           
          
  
Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak
(pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersamasama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah
ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudarasaudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang
laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah
saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu
yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah)
kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama
mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah
hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti
memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah
dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-(Nya)
bagimu, agar kamu mengerti. (QS Al-Nûr [24]: 61)
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Latar dan Konteks
Ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna yang menjadi
penyebab terhapusnya dosa dari orang yang buta, orang yang pincang,
dan orang yang sakit dalam ayat ini.
Atha Al-Khurrasani dan Abdur Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam
mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah jihad.
Mereka mengkategorikan ayat ini sama dengan apa yang terdapat di dalam
Surah Al-Fath yang menerangkan dengan jelas masalah jihad. Dengan kata
lain, dapat disebutkan bahwa tiada dosa atas mereka dalam meninggalkan
kewajiban berjihad karena kondisi mereka yang lemah dan tidak mampu.
Semakna pula dengan apa yang disebutkan di dalam Surah AlTaubah melalui ﬁrman-Nya,
(91) Tidak ada dosa (karena tidak pergi berperang) atas orang yang lemah,
orang yang sakit dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka
infakkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya. Tidak
ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.
Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang,; (92) dan tidak ada (pula
dosa) atas orang-orang yang datang kepadamu (Muhammad), agar engkau
memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, ”Aku tidak
memperoleh kendaraan untuk membawamu,” lalu mereka kembali, sedang
mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak
memperoleh apa yang akan mereka infakkan (untuk ikut berperang). (QS
Al-Taubah [9]: 91-92)
Menurut pendapat yang lain, makna ayat ini pada mulanya terkait
dengan keberatan mereka bila makan bersama orang buta. Orang buta
tidak dapat melihat makanan dan lauk-pauk yang ada dalam hidangan,
dan orang lain (yang tidak buta) berkemungkinan mendahului menyantap
hidangan yang disuguhkan.
Tidak pula bersama orang yang pincang. Orang yang pincang
tidak dapat duduk dengan baik sehingga teman-teman sekedudukannya
menjauh darinya. Tidak pula orang yang sedang sakit, sebab orang
yang sedang sakit tidak dapat menyantap hidangan dengan sempurna
sebagaimana yang lainnya.
Maka dari itu mereka tidak mau makan bersama orang-orang
tersebut, agar mereka tidak berbuat aniaya terhadap orang-orang itu.
Kemudian Allah Swt menurunkan ayat ini sebagai kemurahan dariNya dalam masalah ini. Demikianlah menurut pendapat yang dikemukakan

:: repository.unisba.ac.id ::

314

Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII

oleh Sa’id Ibnu Jubair dan Miqsam.
Al-Dahhak mengatakan bahwa dahulu sebelum Nabi Saw diutus,
mereka merasa keberatan bila makan bersama-sama orang-orang itu.
Mereka merasa jijik dan enggan serta menghindari agar orang-orang itu
tidak tersinggung. Lalu Allah menurunkan ayat ini (sesudah Islam datang).
Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma’mar,
dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid sehubungan dengan makna ﬁrmanNya, Tidak ada halangan bagi orang buta... (QS Al-Nûr [24]: 61), hingga
akhir ayat. Dahulu, seseorang pergi membawa seorang yang tunanetra,
atau seorang yang pincang, atau seorang yang sakit, ke rumah ayahnya
atau rumah saudara laki-lakinya, atau rumah saudara perempuannya,
atau rumah saudara perempuan ayahnya, atau rumah saudara perempuan
ibunya.
Orang-orang yang sakit tersebut merasa keberatan. Alasannya,
orang-orang mengajak mereka ke rumah keluarga mereka sendiri (yakni
mau mengajak hanya ke rumah keluarganya sendiri).
Lalu turunlah ayat ini sebagai rukhsah buat mereka.
Al-Saddi mengatakan bahwa seseorang masuk ke dalam rumah
ayahnya atau saudara lelakinya atau anak lelakinya. Istri pemilik rumah
menyuguhkan makanan. Tetapi, ia tidak mau memakannya karena pemilik
rumah tidak ada di tempat.
Allah Swt berﬁrman, Tidak ada halangan bagi orang buta... (QS AlNûr [24]: 61), hingga akhir ayat.
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt menerangkan hukum
meminta izin bagi para pelayan dan anak-anak yang belum balig maupun
yang sudah berusia balig.
Pada ayat berikut ini, dijelaskan perihal orang-orang yang
berhalangan karena adanya uzur syar’i, sehingga mereka tidak dapat
mengikuti jihad.
Di samping itu, dijelaskan pula hukum memakan makanan di rumahrumah yang disebutkan pada ayat di atas tanpa izin terlebih dahulu.
Dengan catatan, dia mengetahui, atau kuat dugaan bahwa pemilik rumah
tersebut rida terhadap apa-apa (makanan) yang diambilnya.
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Penjelasan Ayat
Allah Swt berﬁrman,

          
          
          
         
          
           
          
  
Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak
(pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersamasama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah
ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudarasaudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang
laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah
saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu
yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah)
kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama
mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah
hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti
memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah
dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-(Nya)
bagimu, agar kamu mengerti. (QS Al-Nûr [24]: 61)
Maksudnya, tiada halangan dan tidak berdosa bagi orang buta,
orang pincang, dan orang sakit, meninggalkan jihad karena kelemahan
dan keadaan mereka itu.
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Sebagaimana pendapat yang disebutkan dalam latar dan konteks
(asbâbu l-nnuzûl) sebelumnya, dari pendapat Atha Al-Khurrasani dan Abdur
Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam mengatakan bahwa ayat ini diturunkan
berkenaan dengan masalah jihad. Mereka mengkategorikan ayat ini sama
dengan apa yang terdapat di dalam Surah Al-Fath, yang menerangkan
dengan jelas masalah jihad.
Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa tiada dosa atas mereka
dalam meninggalkan kewajiban berjihad karena kondisi mereka yang
lemah dan tidak mampu. Semakna pula dengan apa yang disebutkan di
dalam Surah Al-Taubah ayat 91 dan 92.
Sementara itu, menurut Imam Fakrurrazi, mayoritas ahli tafsir
berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sikap orang-orang
yang berkeberatan manakala ketiga orang itu (orang buta, orang pincang,
dan orang sakit) ikut serta dalam menyantap makanan di rumah-rumah
yang disebutkan pada ayat tersebut. Maka Allah Swt menghilangkan sikap
keberatan dan perasaan mereka itu dengan turunnya ayat tersebut.
Syaikh Wahbah Al-Zuhaili menambahkan bahwa ayat ini menjelaskan
tentang tataaturan dalam keluarga, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya,
yang menerangkan tentang permintaan izin memasuki kamar, keringanan
bagi wanita-wanita yang lanjut usia dalam berpakaian. Sama halnya
dengan ayat ini, yang membolehkan orang-orang yang uzur dan lemah
untuk menyantap makanan bersama dalam satu hidangan.
Ayat ini menghilangkan dan memupuskan keberatan dan keengganan
mereka (orang-orang yang lemah dan uzur) untuk makan di rumah-rumah
tertentu: rumah kerabat, rumah teman, tanpa izin yang terang dari pemilik
rumah. Sesungguhnya, makan di rumah sendiri dengan makan di rumah
kerabat, teman, dan lafaz lain yang disebutkan dalam ayat ini mempunyai
hukum yang sama. Inilah adab bermasyarakat dan etika sosial yang tinggi
dalam Islam.
Allah Swt berﬁrman, …Tidak ada halangan bagi kamu makan
bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri… (QS Al-Nûr [24]: 61)
Sesungguhnya makan di rumah sendiri, yang disebutkan dalam ayat
ini, tiada lain agar di- ataf-kan (disandarkan, dan dikaitkan) kepadanya
lafaz lain yang disebutkan sesudahnya: supaya mempunyai hukum yang
sama dengannya. Termasuk pula ke dalam pengertian rumah sendiri
ialah rumah anak, sekalipun tidak disebutkan dalam nash ayat ini (tetapi
pengertiannya tersirat di dalamnya).
Karena itu, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai
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dalil yang menunjukkan bahwa harta milik anak sama dengan harta milik
ayahnya. Di dalam Kitab Musnad dan Kitab Sunan telah disebutkan sebuah
hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Rasulullah Saw.
Beliau Saw pernah bersabda,

َ ﻧ َْﺖ َو َﻣﺎ ُ َ ِ ﺑ
ِﯿﻚ
Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu
Dalam riwayat lainnya dari Aisyah, Rasulullah Saw bersabda,
“Sesungguhnya makanan yang paling baik kalian makan ialah hasil dari
jerih payah dan usaha kalian. Dan sesungguhnya anak-anak kalian ialah
hasil jerih payah kalian” (HR Al-Bukhari, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa`i).
Ayat ini menunjukkan bahwa makan beserta orang-orang uzur
(lemah) sama sekali tidak menurunkan derajat orang-orang yang sehat
dan berkedudukan. Di samping itu, sangat ditekankan seseorang bersikap
tawaduk (rendah hati) dan berlapang dada dalam pergaulan, sehingga
dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang sesama individu
masyarakat.
Allah Swt berﬁrman, …atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah
ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudarasaudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang
laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah
saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu
yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah)
kawan-kawanmu…. (QS Al-Nûr [24]: 61)
Maksudya, Allah Swt membolehkan makan dari sebelas tempat
tersebut, sekalipun tanpa izin yang jelas. Kesebelas tempat itu ialah:
rumah kamu, bapak-bapakmu, ibu-ibumu, saudara-saudaramu yang
laki-laki, saudaramu yang perempuan, saudara bapakmu yang laki-laki,
saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang laki-laki, saudara
ibumu yang perempuan, rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah
kawan-kawanmu.
Diperbolehkan makan di sebelas tempat itu bila diketahui dan diduga
kuat bahwa pemilik rumah itu merelakannya. Pemiliknya sama sekali
tidak merasa terganggu dan bukanlah orang yang kikir. Jika dia seorang
yang merasa terganggu dan berat hati, maka janganlah makan di rumah
tersebut manakala pemiliknya tidak ada.
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Makna ayat ini sudah jelas, dan ada sebagian ulama yang mewajibkan
memberi nafkah kepada kaum kerabat, sebagian dari mereka kepada
sebagian yang lain. Seperti yang ada pada mazhab Imam Abu Hanifah dan
mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal menurut pendapat yang terkenal dari
keduanya. Mengenai makna ﬁrman-Nya, …(di rumah) yang kamu miliki
kuncinya... (QS Al-Nûr [24]: 61).
Menurut Sa’id Ibnu Jubair dan Al-Saddi, yang dimaksud adalah
pelayan seseorang. Diperbolehkan baginya memakan sebagian dari
makanan yang disimpan oleh tuannya dengan cara yang makruf.
Al-Zuhri telah meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah yang telah
mengatakan bahwa dahulu kaum Muslim berangkat berjihad bersama
Rasulullah Saw. Mereka menyerahkan kunci rumah kepada orang-orang
kepercayaannya.
Dan mereka mengatakan, “Kami halalkan bagi kalian memakan
apa yang kalian perlukan.” Sedangkan orang-orang kepercayaan mereka
mengatakan, “Sesungguhnya tidak halal bagi kami memakan makanan
mereka, karena sesungguhnya mereka memberikan izinnya kepada kami
tidak berdasarkan keikhlasan hati, dan sesungguhnya kami ini adalah
orang-orang yang dipercaya untuk memegang amanat.” Maka, Allah
menurunkan ﬁrman-Nya, …(di rumah) yang kamu miliki kuncinya... (QS
Al-Nûr [24]: 61)
Adapun ﬁrman Allah Swt, ...atau (di rumah) kawan-kawanmu…. (QS
Al-Nûr [24]: 61). Di rumah teman-teman dan rumah sahabat-sahabat tiada
dosa untuk makan, jika diketahui bahwa hal tersebut tidak memberatkan
pemilik rumah. Para pemilik rumah merelakannya.
Qatadah mengatakan, “Apabila kamu memasuki rumah temanmu,
maka tidak ada halangan bagimu bila makan di dalamnya tanpa seizin
temanmu.”
Rasulullah Saw bersabda, “Tidaklah halal harta seorang Muslim,
kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR Ahmad dan Abu Daud).
Dalam riwayat lainnya, “Janganlah seseorang memeras susu ternak
milik kawannya, kecuali dengan seizinnya” (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Allah Swt menerangkan perihal makan secara bersama maupun
individu. Allah berﬁrman, ...Tidak ada halangan bagi kamu makan bersamasama mereka atau sendiri-sendiri.... (QS Al-Nûr [24]: 61).
Maksudnya, tidak berdosa dan tidak mengapa kalian makan
bersama-sama mereka maupun sendirian. Makan bersama mereka maupun
sendirian itu hukumnya mubah, tetapi yang lebih utama dan lebih berkah
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ialah makan bersama.
Disebutkan dalam riwayat bahwa seseorang berkata kepada rasul,
“Sesungguhnya kami makan, namun kami tidak merasa kenyang.”
Rasul bersabda, “Boleh jadi kalian makan sendirian, maka
berkumpullah bersama di hadapan makanan kalian (makanlah bersamasama), sebutlah nama Allah, niscaya kalian akan diberkahi” (HR Ahmad,
Abu Daud, dan Ibnu Majah).
Dalam riwayat lainnya, dari Umar dari Rasulullah Saw, beliau
bersabda, “Makanlah bersama-sama, janganlah makan sendirian, karena
keberkahan itu berserta jamaah (ketika bersama-sama)” (HR Ibnu Majah).
Kemudian Allah menerangkan hukum mengucapkan salam bagi orang
yang memasuki rumah. Allah Swt berﬁrman, ...Apabila kamu memasuki
rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya,
yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri.... (QS Al-Nûr [24]: 61)
Maksudnya, ucapkanlah salam sesama kalian atau bilamana kalian
memasuki rumah-rumah yang disebutkan di atas untuk makan di dalamnya.
Mulailah dengan mengucapkan salam kepada penghuninya.
Ayat ini menggunakan kata fasallimû ‘ala anfusikum (hendaklah
kamu memberi salam kepada dirimu sendiri). Maksudnya, ketika
kamu mengucapkan salam kepada penghuninya seakan-akan kamu
mengucapkannya untuk dirimu sendiri.
Allah Swt berﬁrman, ...dengan salam yang penuh berkah dan baik
dari sisi Allah.... (QS Al-Nûr [24]: 61).
Maksud salam di sini: ucapkanlah salam yang teguh dan berasal
dari Allah; disyariatkan oleh-Nya; salam yang diharapkan bertambah
kebaikan dan pahala; merasa tenteram dengannya hati orang-orang yang
mendengarkannya; memberikan keselamatan pada kehidupan orang yang
ditujukan ucapan salamnya itu; salam yang berarti doa seorang Mukmin
kepada Mukmin lainnya yang mengharapkan bertambah keberkahan dan
kebaikan rezeki, dan mendatangkan kasih sayang seorang Mukmin.
Qatadah menuturkan, jika kamu memasuki rumahmu, maka
ucapkanlah salam kepada penghuninya. Jika kamu memasuki rumah yang
tidak berpenghuni, maka ucapkanlah Al-ssalâmu ‘alainâ wa ‘alâ ‘ibâdi l-llâhi
l-shshâlihîn (semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada kita dan
kepada hamba-hamba Allah yang saleh).
Demikian juga mengucapkan salam ketika memasuki masjid. Jika
tidak ada seorang pun di dalam masjid, maka ucapkanlah Al-ssalâmu ‘alâ
Rasuli l-llâh shalla l-llâhu ‘alaihi wa sallam (semoga keselamatan selalu
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tercurah kepada Rasulullah Saw), sebagaimana pendapat Al-Nakhai dan
Hasan Al-Bashri.
Namun, Ibnu Al-Araby menuturkan pendapat yang mengatakan
bahwa kata buyût berarti rumah-rumah itu lebih sahih. Kata ini tidak dapat
diartikan dengan kata lainnya.
Sungguh, ucapan salam inilah yang diperintahkan untuk
mengucapkannya. Jabir Ibnu Abdullah berkata, “Jika kamu memasuki
rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya, ucapan salam
yang berasal dari Allah, membawa keberkahan dan kebaikan.”
Demikian pula ayat ini menerangkan bahwa mengucapkan
salam sangat dianjurkan kepada kerabat, sehingga tidak ada lagi yang
beranggapan bahwa saling mengucapkan salam tidaklah diperlukan
kepada sesama kerabat. Karena ini merupakan adab yang bersifat umum
dan jangan sampai seorang pun mengabaikannya.
Al-Dhahhak mengatakan, “Ucapan salam mengandung sepuluh
kebaikan, ditambahkan bersama rahmat menjadi dua puluh kebaikan, dan
ditambahkan lagi bersama keberkahan menjadi tiga puluh kebaikan.”
Allah Swt berﬁrman, ...Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(Nya) bagimu, agar kamu mengerti. (QS Al-Nûr [24]: 61)
Demikianlah Allah menerangkan ajaran-ajaran agama kalian. Allah
menerangkan di dalam ayat ini perbuatan yang dihalalkan bagi kalian.
Allah menjelaskan juga di dalam surah ini syariat-Nya dengan penjelasan
yang utuh supaya kalian dapat mentadabburi dan memahami perintah
dan larangan-Nya serta adab, sehingga kalian memperoleh kemenangan
berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Hikmah dan Pesan
Dari pembahasan ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik sebagai petunjuk dan pelajaran AlQuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan, antara lain:
(1) Tiada dosa bagi orang-orang yang uzur untuk tidak ikut berjihad.
Mereka ialah orang yang buta, orang yang pincang, dan orang
yang sakit. Dan tidak mengapa menyertai makan bersama orangorang yang uzur tersebut. Maka janganlah seseorang menyiapkan
makanan dan mengkhususkan untuk mereka, karena perasaan jijik
dan merendahkan kedudukan mereka.
(2)

Allah membolehkan kita untuk makan dari sebelas tempat yang
disebutkan dalam ayat, sekalipun tanpa izin yang jelas dari
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pemiliknya, jika diduga kuat adanya kerelaan dari pemilik rumah
tersebut.
(3)

Diperbolehkan makan secara bersama-sama maupun sendirian.
Maka seseorang diperbolehkan makan sendiri, bersama kerabat,
teman, tetangga, sesama Muslim atau non-Muslim.

(4)

Disunahkan untuk mengucapkan salam ketika masuk menemui
keluarga dan kerabat di rumah-rumah yang ditempati, dan juga
di rumah-rumah yang tidak ditempati dengan mengucapkan Alssalâmu ‘alainâ wa ‘alâ ‘ibâdi l-llâhi l-shshâlihîn (semoga keselamatan
senantiasa tercurah kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah
yang saleh).
***
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Adab Keluar Majlis dan Berbicara (QS Al-Nûr [24]: 62-64)

         
          
         


           

          
          
            
           
      
(62) (Yang disebut) orang Mukmin hanyalah orang yang beriman kepada
Allah dan rasul-Nya (Muhammad), dan apabila mereka berada bersamasama dengan dia (Muhammad) dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh
orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad), mereka itulah
orang-orang yang (benar-benar) beriman kepada Allah dan rasul-Nya.
Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan,
berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan
mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang; (63) Janganlah kamu jadikan
panggilan Rasul (Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian
kamu kepada sebagian (yang lain). Sungguh, Allah mengetahui orangorang yang keluar (secara) sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan
berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang
menyalahi perintah rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa
azab yang pedih; (64) ketahuilah, sesungguhnya milik Allahlah apa yang

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Nûr (24) : 62-64

323

ada di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang. Dan
(mengetahui pula) hari (ketika mereka) dikembalikan kepada-Nya, lalu
diterangkan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Nûr [24]: 62-64)
Latar dan Konteks
Berkenaan sebab turunnya Surah Al-Nûr ayat 63, Al-Dahhak telah
meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dahulu mereka mengatakan “Hai
Muhammad, hai Abul Qasim!”
Kemudian Allah Swt melarang mereka melakukan hal tersebut
sebagai penghormatan kepada nabi-Nya. Nabi Saw bersabda, “Ucapkanlah
oleh kalian, ‘Hai Nabi Allah, hai Rasulullah’.”
Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan Sa’id Ibnu Jubair.
Qatadah mengatakan bahwa Allah memerintahkan demikian agar
nabi-Nya disegani, dihormati, dimuliakan, dan dianggap sebagai pemimpin
(mereka).
Muqatil telah mengatakan sehubungan dengan makna ﬁrmanNya, Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) di antara
kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)... (QS
Al-Nûr [24]: 63)
Janganlah kalian menyebutnya ‘hai Muhammad’ bila kalian
memanggilnya. Janganlah pula kalian menyebutnya ‘hai anak Abdullah’.
Muliakanlah dia dengan sebutan ‘hai Nabi Allah, hai utusan Allah.’
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt menerangkan adab
meminta izin ketika memasuki rumah. Adapun pada ayat berikut ini, Allah
memerintahkan untuk meminta izin ketika hendak keluar, terutama ketika
para sahabat tengah bersama-sama Rasulullah Saw dalam pertemuan
membahas suatu urusan, usai salat Jumat, hari Îd, salat berjamaah, atau
bermusyawarah perihal suatu urusan yang penting.
Kemudian, Allah memerintahkan orang-orang Mukmin untuk
memuliakan Rasulullah Saw dan memperhatikan adab manakala mereka
memanggil dan berbicara dengan beliau.
Di samping itu, ayat ini mengandung peringatan bagi orang yang
menentang perintah nabi, sunah dan syariatnya.
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Penjelasan Ayat
1. Etika Meminta Izin Ketika Hendak Pergi
Allah Swt berﬁrman,

         
          
         
           
(Yang disebut) orang Mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah
dan rasul-Nya (Muhammad), dan apabila mereka berada bersama-sama
dengan dia (Muhammad) dalam suatu urusan bersama, mereka tidak
meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh
orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad), mereka itulah
orang-orang yang (benar-benar) beriman kepada Allah dan rasul-Nya.
Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan,
berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan
mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Nûr [24]: 62)
Ayat ini pun merupakan etika yang diajarkan oleh Allah
kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Sebagaimana Allah telah
memerintahkan mereka untuk meminta izin bila hendak masuk ke rumah
orang lain, Allah juga memerintahkan mereka meminta izin bila hendak
pergi meninggalkannya. Terlebih lagi bila mereka sedang berada dalam
pertemuan dengan Rasulullah Saw, seperti dalam salat Jumat, atau salat
hari raya, atau salat berjamaah, atau pertemuan membicarakan masalah
penting, dan lain sebagainya.
Allah Swt memerintahkan kepada mereka agar jangan pergi begitu
saja meninggalkan Rasulullah Saw dalam keadaan seperti itu, melainkan
sesudah terlebih dahulu meminta izin dan mendapat perintah darinya.
Sesungguhnya orang yang mengamalkan etika izin pamit ini termasuk
orang-orang Mukmin yang sempurna imannya.
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Karena itulah Allah Swt berﬁrman, ...berilah izin kepada siapa yang
engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk
mereka kepada Allah.... (QS Al-Nûr [24]: 62), hingga akhir ayat.
Rasulullah Saw bersabda,

 ﻓَﻠَ َْﺴ ِﺖ، ﻓَﺎ َذا َرا َد ْن ﯾ َ ُﻘﻮ َم ﻓَﻠْ َُﺴ ِ ّ ْﲅ،ا َذا ا ْﳤَ َ ﻰ َ ﺪُ ُ ْﰼ ا َﱃ اﻟْ َﻤ ْ ِﻠ ِﺲ ﻓَﻠْ َُﺴ ِ ّ ْﲅ
َ ْا
.وﱃ ِﺑ َﺣﻖ ِﻣ َﻦ ا ْ ٓ ِﺧ َﺮ ِة
Apabila seseorang di antara kalian sampai di majelis(nya), hendaklah
memberi salam; dan apabila hendak bangkit meninggalkannya, hendaklah
memberi salam (pula), karena salam yang pertama tidaklah lebih utama
daripada salam yang terakhir. (HR Abu Daud dan Ahmad)
Sesungguhnya, orang-orang yang meminta izin kepada Rasulullah
Saw ketika hendak pergi meninggalkannya, mereka itulah orang-orang
Mukmin yang sempurna keimanannya. Jika mereka itu meminta izin
kepada Rasulullah Saw pada sebagian urusan mereka, maka berilah izin
kepada siapa yang rasul kehendaki sesuai dengan hikmah dan maslahat.
Sebagaimana contoh, Umar Ibnu Khaththab meminta izin kepada
Rasulullah Saw pada Perang Tabuk untuk pulang menemui keluarganya,
maka Rasulullah mengizinkannya. Beliau berkata kepada Umar, “Demi
Allah, engkau bukanlah seorang munaﬁk.”
Dari ucapannya ini, beliau ingin ucapan ini terdengar oleh orangorang munaﬁk. Ketika orang munaﬁk mendengarkan perbincangan Umar
tersebut, mereka pun berkata, “Bagaimana Muhammad ini, bila sahabatsahabatnya meminta izin, maka ia mengizinkan mereka. Namun bila kami
yang meminta izin, dia tidak mengizinkan kami. Sungguh, kami melihat
Muhammad tidaklah bersikap adil.”
Pada penghujung ayat, Rasulullah Saw diperintahkan untuk
memohon ampunan Allah bagi mereka karena kemungkinan kesalahan
dan khilaf yang mereka lakukan. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun
dosa hamba-hamba-Nya yang bertobat. Maha Pengasih sehingga tidak
mengazab mereka sesudah mereka itu bertobat.
Ini merupakan isyarat bahwa meminta izin, sekalipun karena
terdapat uzur (alasan) yang penting, tetap menjadikan perbuatan ini
bentuk perbuatan mengabaikan perbuatan yang prioritas. Karena telah
mendahulukan kepentingan duniawi daripada kepentingan ukhrawi. Oleh
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karena itulah diperintahkan istigfar karena telah mengabaikan kepentingan
yang lebih utama.
2. Adab Berbicara kepada Rasulullah
Allah Swt berﬁrman,

           
          
      
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) di antara kamu
seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sungguh,
Allah mengetahui orang-orang yang keluar (secara) sembunyi-sembunyi
di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah
orang-orang yang menyalahi perintah rasul-Nya takut akan mendapat
cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (QS Al-Nûr [24]: 63)
Malik telah meriwayatkan dari Zaid Ibnu Aslam sehubungan
dengan makna ﬁrman-Nya ...Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul
(Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada
sebagian (yang lain).... (QS Al-Nûr [24]: 63). Allah memerintahkan kepada
mereka agar memuliakannya.
Ini merupakan suatu pendapat yang pengertiannya sesuai dengan
makna lahiriah ayat.
Makna ayat ini serupa dengan apa yang disebutkan oleh ﬁrman-Nya,
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, ”Râ’inâ” ...
(QS Al-Baqarah [2]: 104), hingga akhir ayat.
Dan ﬁrman Allah Swt,
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu
melebihi suara nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan
suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang
lain, nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak
menyadari. (QS Al-Hujurât [49]: 2)
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Sampai dengan ﬁrman-Nya,
Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka,
tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang. (QS Al-Hujurât [49]: 5), hingga akhir ayat.
Semuanya ini termasuk ke dalam bab “Etika dan sopan-santun dalam
berbicara kepada Nabi Saw dan mengobrol di hadapannya,” sebagaimana
mereka diperintahkan pula untuk mendahulukan bersedekah sebelum
berbicara dengan beliau Saw.
Menurut pendapat yang kedua mengenai makna ayat ini, ﬁrmanNya,
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) di antara kamu
seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sungguh,
Allah mengetahui orang-orang yang keluar (secara) sembunyi-sembunyi
di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah
orang-orang yang menyalahi perintah rasul-Nya takut akan mendapat
cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (QS Al-Nûr [24]: 63)
Yaitu, janganlah kalian mengira bahwa doa nabi kepada orang lain
sama dengan doa orang lain kepada sesamanya, karena sesungguhnya
doa nabi itu dikabulkan. Karena itu, hati-hatilah kalian, jangan sampai
Nabi Saw mendoakan untuk kemudaratan kalian yang akhirnya kalian
pasti akan binasa.
Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu
Hatim melalui Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, dan Atiyyah Al-Auﬁ.
Firman Allah Swt, ...Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang
keluar (secara) sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung
(kepada kawannya).... (QS Al-Nûr [24]: 63)
Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan, mereka yang berbuat demikian
itu adalah orang-orang munaﬁk. Mereka merasa enggan dan keberatan
mengikuti pembicaraan di hari Jumat, yang dimaksud ialah khutbah Jumat.
Mereka pergi secara berangsur-angsur (surut) dengan berlindung kepada
sebagian sahabat Nabi Saw hingga keluar dari masjid (lalu kabur).
Padahal, tidaklah pantas bagi seseorang keluar dari masjid
melainkan setelah mendapat izin dari Nabi Saw pada hari Jumat sesudah
Nabi Saw memulai khutbahnya. Dan bilamana seseorang dari kaum Muslim
hendak keluar, ia berisyarat dengan tangannya kepada Nabi Saw, dan Nabi
Saw memberikan izin kepadanya. Semuanya itu dilakukan olehnya hanya
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dengan isyarat, tanpa bicara; karena bila ia berbicara, sedangkan Nabi
Saw dalam keadaan berkhutbah, maka batallah salat Jumatnya.
Al-Saddi mengatakan bahwa orang-orang munaﬁk itu apabila ada
bersama Nabi Saw dalam suatu jamaah, sebagian dari mereka pergi
berangsur-angsur seraya berlindung kepada sebagian lainnya hingga pergi
meninggalkan Nabi Saw, dan Nabi Saw tidak melihat kepergian mereka.
Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna ﬁrmanNya, ...Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar (secara)
sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung (kepada
kawannya).... (QS Al-Nûr [24]: 63). Maksudnya, pergi secara berangsurangsur dari Nabi Saw dan dari Kitabullah (yakni tidak mengamalkannya).
Sufyan telah mengatakan sehubungan dengan makna ﬁrman-Nya, ...
Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar (secara) sembunyisembunyi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya).... (QS
Al-Nûr [24]: 63), yaitu dari shaf (barisan) salat.
Mujahid
telah
mengatakan
sehubungan
dengan
makna liwâdzan, bahwa makna yang dimaksud ialah menentang. Firman
Allah Swt, ...maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah rasulNya takut.... (QS Al-Nûr [24]: 63), yakni menyalahi perintah Rasulullah Saw,
yaitu menentang jalannya, metodenya, jalurnya, sunah dan syariatnya.
Semua ucapan dan amal perbuatannya ditimbang dengan semua ucapan
dan amal perbuatan Nabi Saw. Mana yang sesuai, dapat diterima. Mana
yang bertentangan, ditolak dan dikembalikan kepada pelakunya, siapa pun
dia adanya.
Seperti yang telah disebutkan di dalam kitab Shahihain dan kitabkitab hadis lainnya dari Rasulullah Saw bahwa beliau pernah bersabda,

َﻣ ْﻦ َ ِﲻ َﻞ َ َﲻﻼ ﻟَ ْ َﺲ َﻠَ ْﯿ ِﻪ ْﻣ ُﺮ َ ﻓَﻬ َُﻮ َر ّد
Barang siapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan yang bukan
termasuk urusan kami, maka hal itu ditolak” (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Dengan kata lain, hendaklah orang-orang yang menyalahi syariat
Rasulullah Saw berhati-hati dan takut lahir dan batinnya. Firman Allah,
...akan mendapat cobaan.... (QS Al-Nûr [24]: 63), yaitu dalam hati mereka
berupa kekaﬁran, kemunaﬁkan, atau perkara bid’ah.
Firman Allah, ...atau ditimpa azab yang pedih. (QS Al-Nûr [24]: 63),
yakni azab di dunia, seperti dihukum mati, atau dijatuhi hukuman had, atau
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dipenjara, dan lain sebagainya. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam
Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda,

 َﺟ َﻌ َﻞ اﻟْﻔَ َﺮ ُاش َو َﻫ ِﺬ ِﻩ. ﻓَﻠَﻤﺎ ﺿَ َﺎء ْت َﻣﺎ َﺣ ْﻮﻟَﻬَﺎ،َﻣ َِﲇ َو َﻣ َﻠُ ُ ْﲂ َﳈَﺜ َِﻞ َر ُ ٍﻞ ْاﺳ ﺘَ ْﻮﻗَﺪَ َ ًرا
: ﻗَﺎ َل. َو َﺟ َﻌ َﻞ َﳛْﺠِ ُﺰﻫُﻦ َوﯾ َ ْﻐ ِﻠ ْﺒﻨَ ُﻪ وﯾﺘﻘﺤﻤﻦ ِﻓﳱَﺎ،ا َواب اﻟﻼ ِﰐ ]ﯾَﻘَ ْﻌ َﻦ ِﰲ اﻟﻨ ِﺎر[ ﯾَﻘَ ْﻌ َﻦ ِﻓﳱَﺎ
.ﻮن ِﻓﳱَﺎ
َ  ﻓَ َ ْﻐ ِﻠ ُﺒ ِﻮﱐ َوﺗَ ْﻘ َ ِﺤ ُﻤ، َ ٓ ِ ٌﺬ ﲝﺠ ِﺰﰼ َﻋ ِﻦ اﻟﻨ ِﺎر ﻫ َُﲅ َﻋ ِﻦ اﻟﻨ ِﺎر،ﻓَ َﺬ ِ َ َﻣ َِﲇ َو َﻣ َﻠُ ُ ْﲂ
Perumpamaan aku dan kalian sama dengan seorang lelaki yang menyalakan
api. Setelah apinya menyala, maka kupu-kupu dan serangga-serangga
lainnya berjatuhan ke dalam apinya, sedangkan dia berusaha menghalanghalanginya, tetapi mereka dapat mengalahkannya dan menceburkan
diri mereka ke dalam api itu.” (Nabi Saw melanjutkan sabdanya), “Yang
demikian itulah perumpamaan aku dan kalian; aku menahan kalian agar
kalian jangan terjerumus ke dalam neraka, ‘Menjauhlah dari neraka!’
Tetapi, kalian dapat mengalahkan aku dan kalian menceburkan diri ke
dalam neraka. (HR Ahmad)
Kepunyaan Allah Segala yang di Langit dan Bumi
Selanjutnya, Allah Swt berﬁrman,

             
          
Ketahuilah, sesungguhnya milik Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi.
Dia mengetahui keadaan kamu sekarang. Dan (mengetahui pula) hari
(ketika mereka) dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkan-Nya kepada
mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu. (QS Al-Nûr [24]: 64)
Allah Swt memberitahukan bahwa Dia-lah yang memiliki langit
dan bumi, dan Dia adalah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
Dia mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Nya, secara
sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.
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Untuk itu, Allah Swt berﬁrman, “...sesungguhnya milik Allahlah apa
yang ada di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang....”
(QS Al-Nûr [24]: 64)
Huruf qâd menunjukkan makna tahqîq, yakni pasti terjadi. Seperti
pengertian yang terdapat di dalam ﬁrman-Nya, ...Sungguh, Allah
mengetahui orang-orang yang keluar (secara) sembunyi-sembunyi di
antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya).... (QS Al-Nûr [24]:
63)
Juga ﬁrman Allah:
Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di
antara kamu... (QS Al-Ahzâb [33]: 18)
Juga ﬁrman Allah:
Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan
gugatan kepadamu (Muhammad)... (QS Al-Mujâdilah [58]: 1)
Juga ﬁrman Allah,
Sungguh, Kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu
menyedihkan hatimu (Muhammad), (janganlah bersedih hati) karena
sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim
itu mengingkari ayat-ayat Allah. (QS Al-An’âm [6]: 33)
Dan ﬁrman Allah Swt,
Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit... (QS
Al-Baqarah [2]: 144)
Semua ayat tersebut di dalamnya terdapat huruf qad yang
bermakna tahqîq (yakni pasti terjadi). Semisal dengannya ialah ucapan
seorang muazin dalam ikamahnya,

" ﻗَﺪْ ﻗَﺎ َﻣ ِﺖ اﻟﺼ َﻼ ُة،ُ"ﻗَﺪْ ﻗَﺎ َﻣ ِﺖ اﻟﺼ َﻼة
Sesungguhnya salat telah didirikan.
Firman Allah Swt, ...sesungguhnya milik Allahlah apa yang ada di
langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang.... (QS AlNûr [24]: 64), yakni Dia mengetahui dan menyaksikannya, tiada sesuatu
pun yang tersembunyi dari-Nya walaupun sebesar zarrah. Pengertiannya
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sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Swt dalam ayat lain melalui
ﬁrman-Nya,
(217) Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha
Penyayang; (218) Yang melihat engkau ketika engkau berdiri (untuk salat);
(219) dan (melihat) perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang
yang sujud; (220) Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS
Al-Syu’arâ` [26]: 217-220)
Demikian juga dalam ﬁrman Allah Swt,
Dan tidakkah engkau (Muhammad) berada dalam suatu urusan, dan
tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan
suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu ketika kamu
melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu
biarpun sebesar zarrah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu
yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua
tercatat dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfûz). (QS Yûnus [10]: 61)
Juga ﬁrman Allah,
Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang
diperbuatnya (sama dengan yang lain)?... (QS Al-Ra’d [13]: 33)
Yakni Dia Maha Menyaksikan apa yang diperbuat oleh hambahamba-Nya, kebaikan dan keburukan mereka.
Firman Allah,
...Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah
mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan,
sungguh, Allah Maha Mengetahui (segala) isi hati. (QS Hûd [11]: 5)
Firman Allah,
Sama saja (bagi Allah), siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya
dan siapa yang berterus-terang dengannya... (QS Al-Ra’d [13]: 10)
Hingga akhir ayat.
Demikian juga ﬁrman Allah,
Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan
semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya
dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata
(Lauh Mahfûz). (QS Hûd [11]: 6)
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Dan ﬁrman Allah Swt,
Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui
selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada
sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir
biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau
yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfûz).
(QS Al-An’âm [6]: 59)
Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang membicarakan hal ini
sangat banyak.
Firman Allah Swt,
...Dan (mengetahui pula) hari (ketika mereka) dikembalikan kepada-Nya....
(QS Al-Nûr [24]: 64)
Yakni di hari semua makhluk dikembalikan kepada Allah, yaitu hari
kiamat.
...lalu diterangkan-Nya kepada
kerjakan.... (QS Al-Nûr [24]: 64)

mereka

apa

yang

telah

mereka

Artinya, Allah memberitahukan kepada mereka semua perbuatan
mereka ketika di dunia, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang
berat maupun yang ringan. Sama seperti yang disebutkan oleh Allah Swt.
dalam ayat lain melalui ﬁrman-Nya,
Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya
dan apa yang dilalaikannya. (QS Al-Qiyâmah [75]: 13)
Firman Allah Swt,
Dan diletakkanlah kitab (catatan amal), lalu engkau akan melihat orang
yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya,
dan mereka berkata, “Betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada yang
tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya,” dan
mereka dapati (semua) apa yang telah mereka kerjakan (tertulis). Dan
Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. (QS Al-Kahﬁ [18]: 49)
Karena itulah dalam ayat berikut ini disebutkan oleh ﬁrman-Nya,
...Dan (mengetahui pula) hari (ketika mereka) dikembalikan kepada-Nya,
lalu diterangkan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan
Allah Maha Mengehui segala sesuatu. (QS Al-Nûr [24]: 64)
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Yakni, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang telah dilimpahkan
oleh-Nya kepada manusia. Allah memberitahukan segalanya di hari kiamat
pada saat perhitungan (hisâb). Ayat ini merupakan dalil bahwa setiap
orang akan menghadapi perhitungan masing-masing di hadapan Allah.
Hikmah dan Pesan
Dari pembahasan ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik sebagai petunjuk dan pelajaran AlQuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan, di antaranya:
(1) Kewajiban meminta izin kepada nabi ketika hendak pergi
meninggalkan majelisnya.
(2)

Seorang mujtahid dapat menetapkan sebagian perkara dengan
pendapatnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat
manakala tidak ditemukan landasannya di dalam Al-Quran maupun
hadis.

(3)

Orang-orang munaﬁk pergi berangsur-angsur meninggalkan
Rasulullah Saw tanpa izin dari beliau pada hari Jumat, saat khutbah
jumat berlangsung.

(4)

Memuliakan Rasulullah Saw hukumnya wajib dalam berbagai aspek,
terlebih lagi memuliakan beliau dalam memanggil dan berbicara
dengannya.

(5)

Allah Swt Maha Mengetahui apa-apa yang tersembunyi dalam benak
manusia, niat, ucapan dan perbuatan mereka.

(6)

Perintah untuk menaati Rasulullah Saw dan larangan menyelisihi
dan menentangnya.

(7)

Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan bumi, Allah Maha
Mengetahui setiap keadaan, Dia memberikan balasan dan pahala
atas perbuatan-perbuatan manusia.
***
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Catatan Akhir
1.

Orang yang Khusyuk dalam Salat
Salat yang khusyuk adalah salat yang berkomunikasi dan berinteraksi
dengan Allah Swt secara dekat. Dalam beribadah seakan-akan Allah Swt
melihatnya, kalaulah Allah Swt tidak melihatnya, dia yakin bahwa Allah Swt
melihatnya. Kedekatan Allah Swt dengan hamba-Nya, lebih dekat dari urat
nadinya. Oleh karena itu salatnya benar-benar terkonsentrasi, terhimpun
seluruh motivasi dan perhatiannya kepada Allah Swt. Dengan demikian
shalat yang khusyuk mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Motivasi yang kuat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Allah
Swt, terhimpun dalam segenap konsentrasinya.
2. Menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah, sekaligus merasa
kelemahan sebagai manusia di hadapan-Nya.
3. Harapannya untuk mendapat keuntungan akhirat, yaitu surga-Nya.
Selalu menganggap salatnya, salat yang terakhir.
4. Mengerti, memberi arti dan menghayati apa yang diucapkannya dalam
salat. Hal ini tidak mungkin dicapai apabila apa yang diucapkannya
dilakukan dengan cara terburu-buru.
5. Menjalankannya dengan istikamah, konsisten dan berkesinambungan,
dengan sabar dan tawakkal kepada Allah Swt.
6. Menduga keras bahwa mereka akan menemui Allah Swt, dan bahwa
mereka akan kembali kepada-Nya.
7. Makna dan arti bacaan salat sudah mengekpresi di dalam qalbunya,
sudah lisan berucap-ucap.
Dengan ketujuh komponen di dalam shalat khusyuk, maka di dalam
kehidupan nyata dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk
itu, gerakan iman di dalam hati secara spontan memberikan warna yang
nyata di dalam perbuatan, dan sikap perilakunya yang sholeh.

2.

Perbuatan Masalah Kesia-siaan (al-llaghwu)
Sudah menjadi ﬁtrah manusia untuk hidup bahagia. Bahkan lebih dari
sekedar bahagia, seorang Mukmin pasti menginginkan eksistensi dirinya
bisa memberikan manfaat bagi sesama manusia. Apalagi, Rasulullah Saw
menjelaskan bahwa manusia terbaik di antara kaum Muslim adalah yang
paling banyak memberi manfaat.
Akan tetapi, belum banyak yang benar-benar mengerti bagaimana menempa
diri menjadi pribadi bahagia dan bermanfaat.
Kebanyakan justru banyak yang terjebak pada perkara-perkara yang tidak
bermanfaat bagi dirinya sendiri. Bukan karena mereka tidak berilmu, tetapi
karena salah dalam memanfaatkan ilmunya. Jika hal ini terjadi, bagaimana
mungkin seorang Mukmin bisa menjadi manusia terbaik di sisi Allah dan
rasul-Nya.
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, bahwa ada 10 perkara yang tidak
bermanfaat, dimana kita mesti waspada dan berupaya untuk menjauhinya.
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(1) Ilmu yang tidak diamalkan
Hal ini berlaku pada apapun yang masuk kategori ilmu. Salat misalnya,
ketika seorang Muslim mengerti bahwa salat itu wajib, namun
melalaikannya, maka jelas ia berada dalam kategori ini. Termasuk
berhijab atau berjilbab. Muslimah yang sudah mengerti wajibnya jilbab,
namun mengabaikannya, akan termasuk pada kategori kesia-siaan ini.
Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kita doa penting, Ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak
bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak
pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabul. (HR Muslim, Al-Tirmidzi,
dan Al-Nasa`i).
Terhadap orang berilmu namun tidak mengamalkannya, inilah ancaman
untuk mereka. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda:
“Pada malam diisrâ`kan, aku melewati orang-orang yang lidah mereka
dipotong dengan alat-alat pemotong dari api neraka. Aku bertanya:
Siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab: Para khatib umatmu
yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. (HR Al-Bukhari dan
Muslim).
(2) Amal yang dilakukan dengan tidak ikhlas dan tidak mengikuti syariat
Islam
(3) Harta yang tidak diinfakkan
Padahal, orang yang mengumpulkannya tidak dapat menikmati
perbendaharaan ini untuk selama-lamanya di dunia dan tidak pula dapat
dipersembahkan ke hadapan Allah di akhirat kelak.
(4) Hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah, kerinduan terhadap-Nya,
dan kenyamanan ketika berada di dekat-Nya.
(5) Anggota badan yang tidak dipergunakan untuk melakukan ketaatan
kepada Allah dan melayani-Nya.
(6) Cinta yang tidak terikat dengan keridaan Allah dan tidak terkait dengan
pelaksanaan perintah-perintah-Nya.
(7) Waktu yang tidak dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang tidak
boleh terlewatkan, ataupun untuk memperoleh kebajikan dan kedekatan
kepada Allah.
Apabila seorang Muslim bisa melakukan perkara ketujuh ini, insya Allah
tidak ada waktu yang terlewati, kecuali dimanfaatkan untuk memperbaiki
kualitas dirinya di sisi Allah Taala.
Misalnya, ia tidak bangun tahajjud, maka ia akan menggantinya dengan
12 rakaat Dhuha di siang hari. Jika sehari ia tidak membaca Al-Quran,
maka ia akan ‘menghukum’ dirinya dengan infak sebesar 50 ribu rupiah
atau lebih besar lagi. Dua tindakan tersebut disebut dengan Mu’âqabah,
yakni menghukum diri sendiri atas kelalaian yang dilakukan atau maksiat
yang dikerjakan.
(8) Pikiran yang memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Dalam konteks kekinian, ini mungkin dialami oleh sebagian besar orang
yang suka berangan-angan. “Andai saja aku punya ini, punya itu, namun
ia sama sekali tidak pernah memikirkan kesehariannya, apakah sudah
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diisi dengan ketaatan atau tidak. Apakah sudah memahami Al-Quran
atau belum. Kalau belum idealnya ya berpikirlah untuk banyak membaca
dan mentadabburinya.
(9) Melayani siapa saja yang tidak membuat Anda, dengan pelayanan itu,
bertambah dekat dengan Allah, juga tidak menghasilkan kebaikan bagi
dunia Anda.
(10)Merasa takut atau menaruh harap kepada orang yang ubunubunnya berada di tangan Allah. Padahal, orang itu tertawan di dalam
genggaman-Nya dan tidak kuasa mencegah bahaya atau mendatangkan
manfaat bagi dirinya sendiri, tidak pula ia sanggup menolak kematian,
kehidupan, maupun kebangkitannya kelak.
Kesepuluh perkara sia-sia di atas dibagi dalam dua kategori oleh Ibnu Qayyim
Al-Jauziyah. Yakni penyia-nyiaan hati, yang muncul akibat mengutamakan
dunia daripada akhirat. Dan, penyia-nyiaan waktu yang muncul akibat larut
dalam angan-angan.
3.

Orang yang Menjaga Batasan Auratnya
Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. (QS Al-Mu'minûn (23): 5)
(Muhammad Fuad Abd Al-Baqi: 2008)
Secara etimologis kata ’auratun berasal dari kata ’awira yang memiliki arti
naqasha kekurangan, khalala kekosongan, dan aib pada sesuatu ’aibun fî
l-sysyai`i. Disebut buruk atau aib dikarenakan dipandang buruk oleh mata
manakala aib itu terlihat (Ibrahim Mushthafa dkk, I, 199: 636). Demikian
juga kata ini dipergunakan untuk menunjukkan setiap tempat atau rumah
kosong dan dikhawatirkan akan dimasuki pencuri atau musuh disebut
“aurat” sebagaimana ﬁrman Allah Swt:
Maka Kembalilah kamu, dan sebagian dari mereka minta izin kepada nabi
(untuk kembali pulang) dengan berkata : “Sesungguhnya rumah-rumah
Kami terbuka (tidak ada penjaga)”. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak
terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari. (QS Al-Ahzâb (33): 13).
Adapun deﬁnisi aurat secara terminologis sebagaimana dikemukakan oleh
Wahbah Al-Zuhaili adalah sebagai berikut:
Aurat menurut syarak adalah anggota tubuh yang wajib ditutupinya dan
apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya (Wahbah Al-Zuhaili, I, 1989:
738).
Jadi, aurat adalah bagian tubuh wanita atau laki-laki yang wajib ditutupi dan
haram untuk di buka atau diperlihatkan kepada orang lain.
Adapun menurut Muhammad Rawas Qalajie yang dimaksud dengan aurat
adalah sebagai berikut:
Segala perkara yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama
menutupnya dari anggota tubuh pria maupun wanita (Muhammad Rawas
Qalajie, 1988: 324)
Dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan
pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya
sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu
dibuka dengan sengaja maka berdosalah pelakunya. Masing-masing dari
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wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syariat Islam.
Oleh karena itu, setiap Muslim dan Muslimah wajib untuk mengetahui
batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam
kehidupan sehari-hari (Ardiansyah, III, 2014: 258-273).
Seluruh mazhab dan para ulama mujtahid Islam bersepakat tentang
wajibnya menutup aurat, baik aurat perempuan maupun laki-laki. Mereka
bersepakat bahwa tubuh wanita seluruhnya merupakan aurat, termasuk
kepala, dada, dan lehernya, dan hal itu tidak berbeda antara istri-istri rasul
ataupun selain mereka dari kalangan wanita. Tidak ada perbedaan antara
wanita bangsa arab ataupun bangsa ‘ajm (diluar Arab) dalam hal ini, karena
seruan Allah (Swt) sifatnya umum ditujukan kepada kaum wanita Mukminat,
bukan khusus kepada kalangan istri-istri Rasulullah Saw ataupun wanita
bangsa Arab saja. Dalam Al-Quran Allah Swt berﬁrman:
Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan
isteri-isteri orang Mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke
seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah
untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzâb [33]: 59)
4.

Manusia Diciptakan dari Saripati Tanah
Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari
tanah. (QS Al-Mu’minûn [23]: 12)
Definisi Tanah (Berdasarkan Pengertian yang Menyeluruh)
Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang: 1. secara fisik berfungsi sebagai
tempat tumbuh & berkembangnya perakaran penopang tumbuhnya
tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara; 2. secara kimiawi berfungsi
sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi (senyawa organik dan
an-organik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti: N, P, K, Ca, Mg,
S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cl), unsur-unsur tersebut sama dengan yang terdapat
dalam tubuh manusia; dan 3. secara biologi berfungsi sebagai habitat biota
(organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan
zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman. Maka ketiganya
secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan
biomass dan produksi baik tanaman pangan, tanaman obat-obatan,industri
perkebunan, maupun kehutanan. Secara umum tanah tersusun dari 4045% materi an-organik, 5% materi organik, 25% air dan 25% udara.

5.

Proses Kejadian Manusia dalam Rahim Ibu
(12) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu
saripati (berasal) dari tanah; (13) Kemudian Kami jadikan saripati itu air
mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim); (14) Kemudian
air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami
jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang
belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian
Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah,
Pencipta Yang Paling Baik. (QS Al Mu'minûn [23]: 12-14)
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Surat lain tentang Penciptaan Manusia
Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal
(kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia
sendirilah yang mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang
berbangkit itu) (QS Al An’âm [6]: 2).
(Ingatlah) ketika Tuhanmu ber rman kepada malaikat, “Sesungguhnya Aku
akan menciptakan manusia dari tanah (QS Shâd [38]: 71).
Penciptaan Manusia menurut Ilmu Pengetahuan
Salah satu ciri makhluk hidup khususnya manusia adalah berkembang biak.
Manusia berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Untuk berkembang
biak manusia menggunakan alat reproduksi. Alat reproduksi pada laki-laki
akan menghasilkan sperma melalui proses Spermatogenesis yang terjadi
pada saat dewasa. Sel telur dihasilkan alat reproduksi wanita melalui proses
Oogenesis. Pada wanita dewasa, oogenesis terjadi selama siklus menstruasi.
Pembuahan dimulai apabila terjadi pertemuan sperma dengan sel telur.
Apabila telur tidak dibuahi akan terjadi luruhnya dinding uterus atau
endometrium disertai pecahnya pembuluh darah, itulah yang disebut
menstruasi.
Sel telur yang telah dibuahi disebut zigot. Zigot mengalami beberapa kali
pembelahan selama perjalanan menuju rahim dan membentuk embrio
yang menempel pada dinding rahim. Selanjutnya embrio akan tumbuh dan
berkembang di dalam rahim membentuk janin. Umumnya janin akan keluar
setelah sekitar 9 bulan didalam rahim.
Proses Berkembangnya Janin dalam Rahim
Al-Quran secara gamblang telah menjelaskan proses pembentukan embrio
manusia. Al-Quran telah berbicara tentang pertumbuhan janin di dalam
perut ibu fase demi fase, padahal janin dan pertumbuhannya tidaklah
terlihat dengan mata kepala dan tidak mungkin juga dijelaskan hanya
dengan duga dan kira.
Diketahui adanya enam fase terbentuknya janin dalam rahim.
(1) Penciptaan janin disebut Sulâlah dimulai dari saripati mani. Allah
menjelaskan bahwa manusia diciptakan “dari saripati air yang hina
(air mani)”. Manusia bukan diciptakan dari seluruh mani yang keluar
dari suami-istri, tapi hanya dari bagian yang sangat halus. Itulah yang
dimaksud dengan Sulâlah . Menurut riset yang telah diteliti oleh para
ahli sekarang, bahwa manusia itu tercipta dari satu sperma saja. Itu
sangat sedikit sekali bila dibanding dengan sperma yang keluar dari lakilaki yang mencapai jutaan sperma. Sulâlah adalah kata yang paling
tepat dan cocok untuk menggambarkan proses terbentuknya janin ini,
karena satu dari jutaan sperma ini bergerak menuju ke rahim untuk
membuahi ovum dari wanita.
2. Alaqoh/ segumpal darah. ’Alaqoh berarti juga nama dari binatang kecil
yang hidup di air dan di tanah yang terkadang menempel di mulut
binatang pada waktu minum di rawa-rawa (yaitu sebangsa lintah ).
3. Mudhghah (Segumpal Daging).
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4. Muncul dan tumbuhnya tulang.
5. pembungkusan tulang dengan daging.
6. Perubahan janin ke bentuk yang lain. Termasuk yang membedakan pada
periode ini adalah: bahwa bentuk tulang berbentuk bengkok menyerupai
bulan sabit, kemudian mulai berubah lurus dan tegap. Di tambah lagi
ada sesuatu yang membedakan janin dengan makhluk hidup yang lain,
yaitu sempurnanya bentuk tubuh pada pekan kedelapan
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ”Seseorang dari kamu
ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat
puluh hari, kemudian menjadi ’alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian
menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus
seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan
kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya.” (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari
dari Abdullah).

6.

Maksud Sab’a Tharâiq
Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan
(tujuh buah langit); dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (kami). (QS
Al-Mu'minûn [23] : 17)
Secara harﬁah, langit adalah segala sesuatu yang ada di atas kita. Sedangkan
dalam skala makro, langit adalah segala sesuatu yang ada di luar bumi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, langit adalah ruang luas yang
terbentang di atas bumi, tempat beradanya bulan, bintang, matahari, dan
planet lain.
Fungsi Langit Menurut Al-Quran
Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit
sebagai atap, dan Dia menurunkan sebagian air dari langit, lalu Dia
menghasilkan dengan air itu buah-buahan sebagai bagian rezeki untuk
kamu; karean itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah,
padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 22)
Ayat ini mengisyaratkan bahwa di atas langit bumi yang disebut ini, ada
aneka langit yang lain, yang tidak sesuai dengan kondisi manusia secara
umum. Aneka langit itu bila tidak terhalangi oleh atap langit bumi, atau bila
manusia berada di luar bangunan ini, niscaya hidupnya atau kenyamanan
hidupnya akan terganggu. Merujuk pada ayat ini, para ulama memahami
kata langit dalam artian udara yang meliputi bumi kita. Oleh ayat ini,
kata al-samâ` (Arab) diibaratkan sebagai bangunan. Persamaannya adalah
sebagaimana bangunan menjadi pelindung bagi manusia dari bahaya yang
dapat mengancamnya, langit yang diartikan udara yang meliputi kita, juga
melindungi manusia dan makhluk-makhluk bumi dari bahaya yang dapat
mengancamnya yang bersumber dari langit lain.
Para ilmuwan menjelaskan bahwa bumi kita memiliki lapisan ozon yang
merupakan bagian dari lapisan atmosfer (langit bumi) dalam stratosfer yang
berfungsi sebagai payung yang melindungi kehidupan di bumi terhadap
radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya dengan cara menyerap banyak
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gelombang pendek dari radiasi itu.
“Atap yang terpelihara” dalam Surah Al-Anbiyâ` [21]: 32 bisa ditafsirkan
lapisan ozon. Di langit bumi inilah, terjadi berbagai aktiﬁtas cuaca seperti
hujan, perubahan cuaca, perubahan suhu yang mendadak, angin, tekanan,
dan kelembaban serta fenomena alam lainnya. Dari ayat di atas pula,
kita dapat mengetahui bahwa bukan hanya ini, tetapi Allah Swt. telah
menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyiapkan sarana-sarana yang
menunjang kehidupan di dunia. Dia pula yang menurunkan sebagian air
dari langit, yakni hujan melalui hukum-hukum alam yang ditetapkan-Nya
untuk mengatur turunnya hujan. Ini merupakan sebagian fungsi langit
menurut ayat Al-Quran melalui perantaraan fenomena alam.
Fungsi Langit Menurut Sains
Saat disebut kata langit, biasanya yang terlintas dalam pikiran kita adalah
hamparan biru yang tak berujung dan seolah menjadi atap bumi, inilah yang
kita kenal sebagai langit bumi. Yang dimaksud langit bumi tidak lain ialah
lapisan atmosfer yang tidak kenal lelah melindungi kita dari segala macam
marabahaya yang kerap kali datang dari benda-benda luar angkasa sana.
Atmosfer memiliki beberapa lapisan yang setiap lapisannya mempunyai fungsi
dan perannya masing-masing. Setelah dilakukan penelitian-penelitian, para
ilmuwan mengungkapkan bahwa atmosfer terdiri dari 7 lapisan, yang setiap
lapisannya berbeda ciri-ciri ﬁsiknya, seperti dari tekanan dan jenis gasnya.
Dikemukakan pula bahwa lapisan-lapisan atmosfer ini saling bertumpukan
atau berlapis-lapis. Fakta ini sesuai dengan apa yang dimaksud Al-Quran
dengan tujuh lapis langit. Lapisan (langit) troposfer adalah lapisan yang
paling dekat dengan bumi, lalu ada lapisan stratosfer, ozonosfer, mesosfer,
termosfer, ionosfer, dan eksosfer yang bertumpuk secara berurutan di
atasnya.
Berikut merupakan urutan serta fungsi langit-langit di atmosfer.
Langit Troposfer
Troposfer merupakan bagian paling bawah atmosfer bumi yang jaraknya
berkisar antar 9-17 km dari permukaan bumi, tetapi ketinggian ini berbedabeda di seluruh dunia dan dari musim ke musim. Lapisan ini membentuk
sekitar 90% massa atmosfer bumi. Campuran gasnya paling ideal untuk
menopang kehidupan di bumi karena terlindung dari sengatan radiasi yang
dipancarkan oleh benda-benda langit lain. Lapisan ini merupakan tempat
mayoritas aktivitas cuaca di bumi terjadi seperti hujan, perubahan cuaca,
perubahan suhu yang mendadak, angin, tekanan, dan kelembaban yang
kita rasakan sehari-hari berlangsung. Hujan dapat terjadi karena jaraknya
dari atas permukaan bumi membuat uap air naik dari permukaan bumi dan
terkumpul hingga jenuh lalu turun kembali ke bumi sebagai hujan.
Langit Stratosfer
Di atas lapisan troposfer terdapat lapisan stratosfer. Lapisan ini
berketinggian sekitar 11 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Lapisan
ini mengandung 19,9% massa atmosfer. Di lapisan ini, tidak banyak terjadi
aktivitas suaca. Suhu di lapisan stratosfer yang paling bawah relatif stabil
dan sangat dingin yaitu -70° F atau sekitar -57°C. Pada lapisan pertama
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stratosfer, suhu konstan dengan ketinggian. Zona dengan suhu konstan
di atmosfer disebut lapisan isthermal. Pada lapisan ini angin yang sangat
kencang terjadi dengan pola aliran tertentu. Lapisan ini juga merupakan
tempat terbangnya pesawat.
Langit Ozonosfer
Ozonosfer (lapisan ozon) yang terletak dalam atmosfer tepatnya di lapisan
stratosfer pada ketinggian 20-30 km sangat penting dalam perlindungan
kehidupan di bumi. Gas ozon mempunyai sifat menyerap radiasi matahari
berenergi tinggi seperti radiasi ultraviolet (UV) sehingga radiasi matahari
yang sampai ke permukaan menjadi sesuai dengan kehidupan di bumi.
Meteorid yang jatuh akibat gaya tarik bumi akan terbakar dan berpijar
sebagai meteor (bintang jatuh) yang menukik ke dalam atmosfer dengan
kecepatan antara 11 dan 72 km/sekon.
Langit Mesosfer
Mesosfer merupakan lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan
berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga lapisan keempat. Udara
di sini akan mengakibatkan pergeseran dengan objek yang datang dari
angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Kurang lebih 25 mil atau 40
km di atas permukaan bumi, saat suhunya berkurang dari 290 K menjadi
200 K, terdapat lapisan transisi menuju lapisan mesosfer. Dekat bagian atas
dari lapisan ini, yaitu kurang lebih 81 km di atas permukaan bumi suhu akan
kembali turun ketika ketinggian bertambah menjadi sekitar -143°C. Suhu
serendah ini memungkinkan terjadi awan noctilucent, yang terbentuk dari
kristal-kristal es. Antara lapisan mesosfer dan lapisan di atasnya terdapat
lapisan perantara yaitu mesopause. Di mesosfer, sebagian besar meteor
yang sampai ke bumi terbakar. Oleh sebab itu, tidak bisa dibayangkan jika
lapisan ini tidak ada.
Langit Termosfer
Transisi dari mesosfer ke termosfer dimulai pada ketinggian sekitar 81 km.
Dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi
pada lapisan ini yaitu sekitar 1982°C. Meskipun suhunya tampak ekstrem,
energi panas yang terlibat hanya sedikit karena jumlah panas yang disimpan
oleh suatu zat bergantung pada massanya. Perubahan ini terjadi karena
serapan radiasi sinar ultra violet. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia
sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal dengan nama
ionosfer. Udara di lapisan ini sangat tipis dengan molekul terpisah karena
jarak yang jauh. Bumi tidak akan aman dari ganasnya benda-benda langit
lain jika tanpa lapisan ini karena tidak akan terbentuknya lapisan ionosfer
yang sangat penting karena meteor yang menuju bumi tidak akan terkikis.
Langit Ionosfer
Lapisan ini mengandung ion dan elektron bebas yang dihasilkan oleh radiasi
matahari. Lapisan ini bersifat memantulkan gelombang radio. Karena adanya
penyerapan radiasi dan sinar ultra violet maka menyebabkan timbul lapisan
bermuatan listrik yang suhunya menjadi tinggi. Dengan adanya lapisan
yang ada akibat reaksi kimia ini, bumi dapat merasakan peranan sebagai
lapisan pelindung bumi dari batu meteor yang berasal dari luar angkasa
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karena ditarik oleh gravitasi bumi. Batu meteor akan terbakar dan terurai.
Jika ukurannya sangat besar dan tidak habis terbakar di lapisan udara ini,
maka akan jatuh sampai ke permukaan bumi yang disebut meteorit.
Langit Eksosfer
Lapisan terluar atmosfer adalah eksosfer. Di lapisan ini, kerapatan udaranya
sangat tipis. Kandungan gas utama lapisan udara ini adalah hidrogen. Di
lapisan ini juga terdapat reﬂeksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh
partikel debu meteoritik. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga
dikenal dengan nama cahaya zodiakal. Kehidupan di bumi tidak akan
berlangsung tanpa lapisan-lapisan ini.
7.

Diturunkannya Air dari Langit dengan Satu Ukuran
Dan Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran; lalu Kami jadikan
air itu menetap di Bumi, dan pasti Kami berkuasa melenyapkannya. (QS AlMu’minûn [23]: 18)
Air yang turun dari langit disebut hujan. Hujan merupakan salah satu bentuk
presipitasi yang berwujud cairan. Presipitasi juga dapat berwujud padat
seperti salju dan hujan es atau aerosol seperti embun dan kabut. Hujan
terbentuk apabila titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi. Hujan
memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu
di atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan Bumi. Di Bumi, hujan
adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup
berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang mungkin
terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan,
yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke udara. Tidak semua
air hujan sampai ke permukaan bumi karena sebagian menguap ketika jatuh
melalui udara kering. Air hujan yang jatuh di permukaan Bumi sebagian
dialirkan di permukaannya dan sebagian lagi meresap dan tersimpan dalam
tanah. Hujan merupakan bagian atau tahap dari peredaran atau pergerakan
air di muka Bumi, yang disebut siklus hidrologi.
Hujan yang jatuh dari langit memiliki ukuran butiran yang beragam mulai
dari diameter rata-rata 0,1 – 9 mm. Di langit, butiran-butiran itu akan
terpisah-pisah. Butiran kecil disebut butiran awan dan berbentuk bola.
Butiran hujan besar semakin pepat di bawah seperti roti hamburger, butiran
terbesar berbentuk mirip parasut.
Banyaknya hujan yang jatuh di muka bumi dari waktu ke waktu dan dari
satu tempat dan tempat lainnya tidaklah sama. Oleh karena itu itu dikenal
adanya istilah curah hujan dan intensitas curah hujan. Curah hujan adalah
jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Alat
untuk mengukur banyaknya curah hujan disebut rain gauge. Curah hujan
diukur dalam jumlah harian, bulanan, dan tahunan. Curah hujan rata-rata
tahunan global adalah 990 mm. Jumlah curah hujan ini dihitung secara aktif
oleh radar cuaca dan secara pasif oleh satelit cuaca.
Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada
suatu kurun waktu di mana air tersebut terkonsentrasi, dengan satuan
mm/jam. Intensitas hujan yang tinggi pada umumnya berlangsung dengan
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durasi pendek dan meliputi daerah yang tidak sangat luas. Hujan yang
meliputi daerah luas, jarang sekali dengan intensitas tinggi, tetapi dapat
berlangsung dengan durasi cukup panjang. Kombinasi dari intensitas hujan
yang tinggi dengan durasi panjang jarang terjadi, tetapi apabila terjadi
berarti sejumlah besar volume air bagaikan ditumpahkan dari langit.
Berdasarkan tingkat presipitasinya (intensitas curah hujan), hujan dapat
dikelompokkan menjadi hujan ringan (gerimis), hujan sedang, hujan deras,
dan hujan yang hebat (badai). Gerimis bila tingkat presipitasinya kurang
dari 2,5 mm/jam; Hujan sedang bila tingkat presipitasinya antara 2,5 –
7,6 mm/jam atau 10 mm/jam; Hujan deras bila tingkat presipitasinya lebih
dari 7,6 mm/jam, atau antara 10 – 50 mm/jam; Hujan badai bila tingkat
presipitasinya lebih dari 50 mm/jam.
Curah hujan tergantung pada beberapa faktor, di antaranya adalah garis
lintang, ketinggian suatu tempat, jarak dari sumber air, arah angin, suhu
tanah, dan luas daratan.
Garis lintang merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap curah
hujan di suatu tempat. Garis lintang ini merupakan tempat kedudukan
atau posisi suatu tempat dihitung dari garis katulistiwa. Semakin dekat
suatu tempat dengan garis katulistiwa, maka curah hujan yang diterima
tempat tersebut akan semakin besar. Sebaliknya, semakin jauh suatu
tempat dari garis katulistiwa, maka akan semakin kecil pula curah hujan
yang diterimanya. Pengaruh garis lintang terhadap curah hujan dapat
terjadi karena suhu udara yang terdapat pada daerah dengan derajat
lintang rendah cukup tinggi sehingga memungkinkan terjadinya penguapan
yang tinggi pula. Penguapan yang tinggi inilah yang setelah mengalami
kondensasi akan mengakibatkan tingginya curah hujan.
Ketinggian atau elevasi suatu tempat dari permukaan air laut juga menjadi
faktor yang berpengaruh terhadap curah hujan. Semakin besar elevasi
suatu tempat maka semakin rendah curah hujan yang diterima tempat
tersebut, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suatu
tempat akan mengakibatkan rendahnya suhu udara di tempat tersebut.
Laut merupakan sumber penguapan air yang terbesar di muka bumi sehingga
ia juga berpengaruh terhadap curah hujan. Semakin dekat suatu tempat
dengan laut maka akan semakin besar pula curah hujan tempat tersebut,
begitupun sebaliknya. Jarak suatu tempat yang terlalu jauh dengan laut
akan menjadikan uap air yang terkondensasi (awan) akan mencair menjadi
hujan sebelum mencapai tempat tersebut.
Selain ketiga faktor tersebut di atas, arah angin juga menjadi salah satu
faktor yang memengaruhi curah hujan. Angin adalah media yang membawa
awan untuk mencapai tempat tertentu. Jika suatu daerah jarang dilalui
angin, maka akan semakin jarang pula daerah tersebut menerima guyuran
air hujan.
Pegunungan yang berderet menjulang tinggi di suatu wilayah juga sangat
memengaruhi curah hujan di sekitar wilayah tersebut. Deretan gunung
adalah pembatas bagi awan untuk dapat mencapai daerah di balik gunung
yang juga sering disebut daerah bayangan hujan. Jika menemui deretan
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gunung, awan akan terus naik ke atas dan terakumulasi sebelum berhasil
melewati gunung, dan kemudian menghasilkan hujan.
Perbedaan suhu antara darat dan laut juga menjadi faktor yang
memengaruhi curah hujan. Jika suhu daratan lebih tinggi dari suhu laut,
maka hujan akan lebih sering terjadi di laut, sementara jika suhu laut lebih
tinggi dari suhu darat, maka hujan akan lebih sering terjadi di daratan.
Keringnya tanah di daerah gurun di muka bumi misalnya, tidak lepas dari
pengaruh luas daratan. Jika daratan semakin luas, maka curah hujan yang
diterima wilayah tersebut akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya.
Intensitas dan durasi hujan biasanya berkaitan terbalik yang berarti badai
intensitas tinggi memiliki durasi pendek dan badai intensitas rendah memiliki
durasi panjang. Butir hujan pada hujan es cair cenderung lebih besar
daripada butiran hujan lain. Butir hujan jatuh pada kecepatan terminalnya,
lebih besar untuk butiran besar karena masanya yang lebih besar terhadap
rasio tarikan. Di permukaan laut tanpa angin, gerimis 0,5 mm jatuh dengan
kecepatan 2 m/detik, sementara butiran besar berukuran 5 milimeter jatuh
pada kecepatan 9 m/detik.
Secara umum, baik curah hujan maupun intensitasnya sangat berkaitan
dengan iklim dan cuaca di suatu wilayah atau daerah.
Iklim adalah statistik cuaca dalam jangka waktu yang lama. Hal ini diukur
dengan menilai pola variasi suhu, kelembaban, tekanan atmosfer, angin,
curah hujan, jumlah partikel atmosfer dan variabel meteorologi lainnya di
wilayah tertentu dalam jangka waktu yang lama. Berbeda dengan cuaca
yang hanya menggambarkan kondisi jangka pendek dari variabel-variabel
ini di wilayah tertentu.
Iklim suatu wilayah dihasilkan oleh sistem iklim, yang memiliki lima
komponen yaitu atmosfer, hidrosfer, kriosfer, litosfer, dan biosfer. Iklim ini
dipengaruhi oleh garis lintang, medan, dan ketinggiannya, serta badan air
terdekat dan arusnya. Iklim dapat diklasiﬁkasikan menurut rata-rata dan
kisaran khas dari berbagai variabel, paling umum suhu dan curah hujan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan normal curah
hujan dan intensitasnya selalu sesuai dengan “ukuran” berdasarkan
kondisi setempat baik secara geograﬁs maupun medannya. Perubahannya
berlangsung secara berangsur dan dalam jangka waktu lama. Perubahan
(iklim dan dengan demikian curah hujan dan intensitasnya) yang sangat
drastis pada akhir-akhir ini biasanya dikaitkan dengan adanya “pemanasan
global” yang disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan perindustrian
yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
8.

Hikmah Pengurutan Kata sam’a, abshâr, dan af’idah
Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan
makhluk yang lainnya. Kesempurnaan penciptaan manusia terutama karena
sejak kelahirannya telah dianugerahi Allah Swt seperangkat peranti untuk
mencapai kesempurnaan. Peranti-peranti itulah yang dapat mengantarkan
manusia untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan
berbagai keterampilan yang mengantarkannya menjadi makhluk yang

:: repository.unisba.ac.id ::

346

Tafsir Al-Quran Unisba Juz XVIII
berperadaban. Seperangkat piranti dimaksud ada yang berupa peranti
keras (hardware), yaitu mata, telinga, dan hati. Dari ketiga peranti keras
tersebut Allah membekali manusia seperangkat peranti lunak (software),
yaitu penglihatan, pendengaran, dan pemahaman atau daya nalar.
Ketika menyebut mata, telinga, dan hati sebagai hardware pada ayat
secara bersamaan, maka Al-Quran menyebut secara berurut mulai dari hati,
mata, dan baru kemudian telinga sebagai mana dinyatakan dalam QS AlArâf (7):179, 195. Tetapi ketika Allah berkehendak untuk menghilangkan
fungsinya, maka Allah mengunci mati hati, pendengaran, dan kemudian
penglihatannya seperti ditegaskan pada QS Al-Baqarah (2): 7. Al-Quran
menyebut pendengaran, penglihatan dan hati sebagai peranti lunak secara
bersamaan di antaranya dalam QS Al-Nahl (16): 78, Al-Isrâ (17): 36, AlMu’minûn (23): 78; Al-Sajdah (32): 9, Al-Ahqâf (46): 26, dan Al-Mulk (67):
23. Dalam penyebutan pendengaran, penglihatan, dan daya nalar dengan
istilah “al-sam’a, al-abshâr, dan al-a dah” selalu menempatkan pendengaran
di urutan pertama, kemudian penglihatan dan disusul kemudian dengan
menyebut hati (daya nalar).
Hikmah penyebutan Al-Quran yang senantiasa menempatkan mata pada
urutan pertama dibanding telinga berdasarkan kajian para ahli karena
mata secara anatomi berada di posisi depan dibanding telinga. Sedangkan
hikmah penyebutan pendengaran yang selalu di urutan pertama sebelum
penglihatan dan hati mengandung makna bahwa fungsi pendengaran
memiliki berbagai macam kelebihan dan keutamaan. Penyebutan mata dan
telinga, dan hati pada kategori pertama merupakan konteks penyebutan
pada tataran anatomi, sedangkan penyebutan pendengaran, penglihatan,
dan hati (daya nalar) konteksnya telah beralih pada persepsi indra.
Perkembangan pengetahuan tentang fungsi indra menyatakan bahwa
persepsi indra penglihatan diolah oleh bagian oppcital lobe yang berada di
belakang otak, sementara persepsi indra pendengaran diolah oleh temporal
lobe yang berada di depan occipital lobe. Dengan demikian, berdasarkan
struktur otak manusia persepsi indra pendengaran berada di depan persepsi
indra penglihatan. Dalam sebuah makalah yang diterbitkan Journal of the
Islamic Medical Association, Dr. Keith Moore menyatakan bahwa pada tahap
perkembangan janin, indra mata terbentuk setelah tahap awal terbentuk
bagian dalam telinga. Sedangkan berkenaan dengan otak, sebagai pusat
perasaan dan pemahaman, menurutnya mulai berkembang setelah telinga
dan mata. Berdasarkan hasil kajiannya, Beliau menyatakan bahwa telinga
janin mulai terbentuk sejak kehamilan berumur dua puluh dua (22) hari
dan berfungsi utuh pada bulan keempat sehingga janin dapat mendengar
suara di dalam rahim. Dengan demikian, indra pendengaran pada bayi
yang baru lahir telah berfungsi sebelum indra yang lain. Perkembangan
ilmu pengetahuan manusia memberi informasi pula bahwa pada saat
bayi dilahirkan dari kandungan ibunya, maka organ tubuh yang pertama
kali bekerja dan berfungsi adalah organ pendengaran. Dalam Tafsir AlMishbah, Quraish Shihab menyatakan bahwa ilmu kedokteran modern telah
membuktikan tentang indra pendengaran yang telah mulai tumbuh pada
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diri seorang bayi pada usia relatif dini, yaitu pada pekan-pekan pertama.
Sedangkan indra penglihatan mulai dimiliki bayi pada bulan ketiga dan
menjadi sempurna menginjak bulan keenam. Sementara kemampuan mata
hati yang berfungsi membedakan yang baik dan buruk datang sesudah itu.
Urutan penyebutan beberapa indra pada ayat di atas mencerminkan tahap
perkembangan fungsi indra tersebut. Dengan kata lain organ pendengaran
merupakan organ yang pertama yang berfungsi dan memberikan pengaruh
pada kehidupan seseorang. Tangisan seorang bayi ketika lahir dipahami
sebagai rasa kaget atas suara-suara yang belum pernah ia dengar, dan buka
karena melihat sesuatu yang belum ia lihat.
Kelebihan lain fungsi pendengaran adalah bahwa ia tetap berfungsi
walaupun dengan intensitas tertentu pada saat seseorang dalam keadaan
tidur dan seluruh organ tubuh dalam keadaan istirahat. Itulah sebabnya
jika seseorang menginginkan terbangun dari tidurnya pada waktu tertentu
sering menggunakan dering waker di dekat telinga dan tidak meletakan
sesuatu yang dapat dilihat matanya. Dengan demikian pantas jika terdapat
pernyataan bahwa jika seseorang sedang tidur maka semua organ
tubuhnya ikut tertidur atau istirahat, kecuali telinga. Jika terdengar suara
di sampingnya maka secara alamiah (sunatullah) seseorang yang sedang
tidur akan terbangun. Bahkan ada pernyataan bahwa sejak awal kelahiran
seseorang, telinga tidak pernah istirahat. Telinga berfungsi sejak detik
pertama kelahiran kehidupan sampai dengan hari pertanggung-jawaban.
Jika fungsi pendengaran telinga seseorang terhenti, maka semua hirukpikuk manusia di siang maupun malam hari dan semua bunyi yang ada
di sekitarnya tidak akan membangunkannya. Di akhirat kelak, telinga
merupakan alat pendengar panggilan penyeru ketika terompet dibunyikan.
Keistimewaan lain fungsi pendengaran adalah menjadi penghubung antara
seseorang dengan dunia luar. Komunikasi seseorang dengan dunia luar
melalui pendengaran lebih kuat dan lebih luas dibandingkan dengan melalui
pandangan mata. Pendengaran seseorang tidak terpengaruh secara mutlak
karena terdapat dinding pemisah atau pun karena cahaya gelap, sementara
penglihatan seseorang sangat dipengaruhi oleh dinding penghalang dan
atau kegelapan. Di kegelapan dan dari tempat tertutup seseorang masih
dapat berkomunikasi dan mendengar sesuatu, sedangkan penglihatan tidak
dapat menangkapnya. Mata membutuhkan cahaya untuk bisa melihat,
sedangkan telinga tidak memerlukannya. Dalam keadaan gelap, mata tidak
bisa melihat, walaupun mata seseorang dalam keadaan baik dan sehat serta
tidak rusak. Akan tetapi telinga bisa mendengar apapun, baik siang maupun
malam; dalam gelap maupun terang benderang. Berdasarkan penjelasan
ini, dapat dipahami jika kaum Ashhâbu l-Kah dapat tidur bertahun-tahun
tanpa tepengaruh oleh kehidupan manusia yang lainnya, karena Allah telah
menutup rapat-rapat telinga (pendengaran) mereka (QS Al-Kahﬁ [20]: 11).
Kelebihan fungsi pendengaran dibandingkan fungsi penglihatan lainnya
dapat dilihat dari kekuatan memilih dan luas tidaknya jangkauan.
Penglihatan mata seseorang memiliki kemampuan untuk memilih; ia bisa
melihat atau memalingkan pandangan matanya. Namun, pendengaran
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setiap orang dapat mendengar apa saja yang berbunyi di sekitarnya, baik
sesuatu yang diinginkan atau pun tidak. Mata seseorang dapat melihat halhal yang berbeda-beda pada tempat dan waktu melihatnya, sedangkan
pendengaran dapat menangkap semua hal pada tempat dan waktu yang
sama. Dengan penglihatan, seseorang dapat melihat apa saja yang ia mau,
akan tetapi ia tidak mampu memilih hal yang ingin didengarkan.
Fakta lain ditemukan bahwa Al-Quran selalu menyebut pendengaran
dalam bentuk tunggal sedangkan penglihatan dalam bentuk jamak.
Penyebutan tersebut tentu mengandung maksud, tujuan dan makna. Organ
pendengaran tidak pernah istirahat dan dapat menangkap semua bunyi
yang ada di sekitarnya layak disebut pada urutan pertama daripada organ
penglihatan yang bisa tidur atau istirahat serta memiliki keterbatasan.
Makna lain dapat merujuk pada perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu
pengetahuan mutakhir memberi informasi bahwa persepsi penglihatan
diolah oleh kedua belah otak secara bersamaan, yaitu kiri dan kanan,
sedangkan persepsi pedengaran diolah oleh bagian otak secara berbeda.
Otak kiri mengolah persepsi pendengaran yang berhubungan dengan
komprehensi, pembelajaran, analisis, pemahaman, sedangkan otak kanan
mengolah persepsi pendengaran yang berkaitan dengan norma-norma/
nilai-nilai (etika/value) dan nilai-nilai keindahan (estetika).
9.

Hikmah Dibalik Pemberlakuan Hukuman Cambuk Bagi Pezina
Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan
janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu
dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah
dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk)
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa
adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta
tanpa adanya unsur syubhat (Abu Zahrah, II, t.t.: 109.). Delik perzinaan
ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunah. Hukuman bagi pelaku zina yang
belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat Al-Quran, yakni
didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam.
Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. (Hasbi Al-Shiddiqi, XV,
1965: 136), rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui
ajalnya (Abu Zahrah, II, t.t.: 142).
Seks bebas dalam bahasa agama disebut zina, yaitu hubungan seksual
antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan yang sah. Ini
berbeda dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang
salah satu unsur pidananya adalah antara yang sudah menikah dan ada
unsur paksaan.
Pidana perzinaan itupun dikategorikan sebagai delik aduan, Jadi meskipun
di dalamnya terpenuhi unsur-unsur pidananya, jika pihak yang dirugikan
tidak mengadukan kepada aparat, maka tidak cukup disebut sebagai tindak
pidana (Sa’ad: 1432 H).
Banyak faktor sebenarnya yang mendorong dan menyebabkan orang
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melakukan pezinaan, faktor-faktor tersebut antara lain; Pertama, faktor
internal berupa dorongan kebutuhan biologis yang tinggi karena ketidak
mampuannya menjaga pandangan dan kemaluan karena sebab-sebab
tertentu (Abdullah Al-Fauzan: 1433 H). Kedua, faktor eksternal berupa
faktor ekonomi yang pas-pasan dan pengaruh lingkungan yang merusak,
terutama pengaruh media cetak dan elektronik yang akhir-akhir ini banyak
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses gambargambar porno melalui internet, majalah, atau televisi baik secara vulgar
maupun implisit.
Oleh karena itu zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya
harus dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam,
karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal.
Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena
perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan
hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang
banyak), jika ia muhshan. Jika ia ghairu muhshan, maka dihukum cambuk
100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhshan seharusnya
bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau
masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan
nama baik keluarganya, sementara ghairu muhshan belum pernah
menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa
keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela dalam Islam dan
tidak boleh diberi belas kasihan, sebagaimana ﬁrman Allah:
Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu
beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang- orang yang beriman. (QS
Al-Nûr [24]: 11).
Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam
zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat
kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat
manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan
rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang
kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah (Abdullah Al-Fauzan: 1433 H).
Ide dasar munculnya hukuman jilid dan rajam bagi pezina berdasarkan hadis
nabi sebagaimana termaktub di atas yakni sebagai upaya dan antisipasi nabi
kepada umatnya agar bisa menjaga kehormatan/kesucian diri dan menjaga
keturunan yang sah secara hukum agama, dengan benar-benar menjauhi
perbuatan zina yang dalam Al-Quran termasuk perbuatan fahisyah (keji),
dan sangsi tersebut sebagai bentuk tindakan preventif/pemberian efek
jera bagi sang pelaku. Sebagai solusi agar tidak berbuat zina, Rasulullah
menganjurkan umatnya untuk menikah atau berpuasa.
Wanita pezina dan laki-laki sama-sama didera dengan 100 kali cambukan.
Ini berlaku bagi pezina yang masih bujang. Namun bagi yang telah menikah,
maka dikenai hukuman rajam sebagaimana kisah wanita Juhainah dalam
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hadis berikut ini.
Dari Abu Nujaid Imran Ibnu Al-Hushain Al-Khuza’i, ia berkata,
Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah Saw
sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini lalu berkata
kepada Rasulullah Saw, “Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang
perbuatan tersebut layak mendapatkan hukuman rajam. Laksanakanlah
hukuman had atas diriku.” Nabi Saw lantas memanggil wali wanita
tersebut, lalu beliau berkata pada walinya, “Berbuat baiklah pada wanita ini
dan apabila ia telah melahirkan (kandungannya), maka datanglah padaku
(dengan membawa dirinya).
Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw.
Setelah itu, beliau meminta wanita tersebut dipanggil, lalu diikat pakaiannya
dengan erat (agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam,
-penulis). Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam.
Wanita itu pun meninggal dunia, lantas beliau pun menyolatkannya. Ketika
itu Umar berkomentar pada Nabi Saw, “Engkau menyolatkan dirinya, wahai
Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina?” Beliau bersabda, Wanita ini
telah bertobat dengan tobat yang seandainya tobatnya tersebut dibagi
kepada 70 orang dari penduduk Madinah maka itu bisa menyukupi mereka.
Apakah engkau dapati tobat yang lebih baik dari seseorang mengorbankan
jiwanya karena Allah Taala? (HR Muslim, no. 1696).
Ditambahkan dalam hadis selain dikenakan 100 kali cambukan, nantinya
akan diasingkan.
Dari Ubadah Ibnu Al-Shamit ra, Nabi Saw bersabda,
Ambillah dariku, ambillah dariku! Allah telah menjadikan bagi mereka jalan
keluar. (Apabila berzina) jejaka dengan gadis (maka had-nya) dicambuk
seratus kali dan diasingkan setahun. (Apabila berzina) dua orang yang
sudah menikah (maka had-nya) dicambuk seratus kali dan dirajam. (HR
Muslim, no. 1690)
Dalam hadis Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Khalid ra, Nabi Saw pernah
berkata pada seseorang yang anaknya telah berzina,
Bagi anakmu yang telah berzina, nantinya akan dikenakan hukuman cambuk
100 kali dan diasingkan selama setahun. (HR Al-Bukhari, no. 2695 dan
Muslim, no. 1697)
Dari Ibnu Umar ra, Nabi Saw menjatuhkan hukuman cambuk dan
mengasingkan pelaku zina; Abu Bakar pun demikian. (HR Tirmidzi, no.
1438. Al-Haﬁzh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih.)
Mengenai diasingkan di sini, diterangkan oleh ulama Syafî’iyyah yaitu
diasingkan dari negerinya ke tempat lain sejauh jarak safar dan diasingkan
selama setahun setelah menjalani hukuman cambuk terlebih dahulu.
(Lihat Hasyiyah ’alâ l-Qauli l-Mukhtar, II:180.) hal ini dilakukan sebagai
hukuman kepada para pelaku zina yang harus terasingkan dari komunitas,
keluarga dan masyarakat asal di mana mereka berada. Perlakuan
pengasingan sebagai hukuman tersebut memberikan hikmah tersendiri
bagi yang bersangkutan para pelaku zina untuk memperbaiki diri dan
merehabilitasi derajat kemanusiaannya di tempat yang baru yang sangat
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memungkinkan orang orang pada komunitas masyarakat baru tidak
mengetahui masa lalu dan bisa menerimanya secara terbuka.
Inilah yang dimaksud Allah tidak boleh berbelas kasih dalam menerapkan
hukuman had, misalnya kasihan karena yang dihukum adalah sudah sepuh
atau kasihan karena hukumannya terlalu berat. Padahal hikmah dijatuhkan
hukuman had di antaranya adalah sebagai penebus dosa (kafarat). Dari
Abdullah Ibnu Al-Shamit ra, ia berkata bahwa Nabi Saw pernah menyatakan
dalam suatu majelis,
Barang siapa terkena hukuman had, lantas ia dikenakan hukuman, maka
itu adalah kafarat untuknya. Sedangkan orang yang terkena hukuman had
lantas Allah menutupinya, maka urusannya diserahkan pada Allah. Jika
mau, Allah akan memaafkannya. Jika mau, Allah akan menyiksanya. (HR
Muslim, no. 1709)
Dari beberapa nash di atas Hukuman had diterapkan kalau memang yang
berbuat zina berterus terang atau terdapat saksi sehingga pemberlakuan
hukumnya bisa ditegakkan.
Sedangkan dalam ayat disebut fajlidû, hendaklah dicambuk, berarti yang
menerapkan hukuman had adalah penguasa atau majikan dari hamba
sahaya. Sehingga eksekusi had bukan jadi wewenang seorang kiai atau
ustadz. inipun memberikan hikmah tersendiri yang menunjukkan bahwa
umat Islam harus menjadi sulthan atau pihak yang memungkinkan mampu
menjalankan had tersebut ( Mas’uliyyah). Wa l-llâhu a’lam.
10.

Bahaya Berita yang Diterima dari Mulut ke Mulut pada hal berita
bohong. (Urgensi Cek dan Ricek Berita)
Di era globalisasi yang serba canggih ini banyak teknologi yang berkembang
pesat di luar apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang hidup sebelum
kita. yang dahulunya manusia hanya mengenal telegram sebagai media
pengirim pesan, koran sebagai media cetak dan radio sebagai penyebar
berita. Lalu muncul lah telepon dan televisi yang dinilai lebih efektif dalam
penyampaian dan penyebaran informasi di kala itu, sehingga masyarakat
bisa dengan mudah menangkap semua informasi tanpa menyaring informasi
tersebut benar atau tidak adanya. Informasi yang diterima oleh masyarakat
bisa dengan cepat menyebar ke publik, ditambah lagi dengan munculnya
jejaring media sosial yang memermudah dan mempercepat suatu berita
atau informasi yang tidak benar sehingga siapapun bisa mengakses
informasi tersebut.
Selain itu, dalam perspektif Islam pun sudah dijelaskan mengenai
penyebaran berita bohong atau yang lebih dikenal dengan berita “hoax”,
dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar berita yang tidak
jelas asal-usulnya. Kadang isu kecil di perbesarkan dalam berita yang di
edarkan atau sebaliknya. Kadang berita itu berkait dengan kehormatan
seseorang Muslim. Bagaimanakah sikap kita terhadap berita yang belum
tahu kebenarannya dan bersumber dari orang yang belum kita ketahui
kejujurannya?
Berikut ini adalah hadis mengenai bagaimana seharusnya sikap seorang
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Muslim terhadap berita-berita yang belum jelas kebenarannya itu.
Allah berﬁrman,
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa
suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Al-Hujurât [49]: 6).
Dalam ayat tersebut, Allah melarang hamba-hambaNya yang beriman
percaya kepada berita angin. Allah menyuruh kaum Mukminin memastikan
kebenaran berita yang sampai kepada mereka. Tidak semua berita itu benar,
dan juga tidak semua berita yang disampaikan ada faktanya. Ingatlah,
musuh-musuh kamu senantiasa mencari kesempatan untuk menjatuhkan
kamu. Maka wajib atas kamu untuk selalu berwaspada, hingga kamu boleh
kenal pasti orang yang hendak menyebarkan berita yang tidak benar.
Selain itu dalam segi komunikasi juga terdapat beberapa teori yang
menjelaskan mengenai bahaya berita yang diterima dari mulut ke mulut
padahal berita bohong atau mengenai urgensi berita.
Informasi Hoax
Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya
untuk memercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut
tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan
palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian
dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/ kejadian sejatinya.
Deﬁnisi lain menyatakan hoax adalah suatu tipuan yang digunakan untuk
memercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang
melalui media online (https://www.merriamwebster.com).
Berita bohong / hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring
opini publik, membentuk persepsi dan juga untuk hufting fun yang menguji
kecerdasan dan kecermatan masyarakat dalam menerima informasi atau
berita tersebut (Dedi Rianto Rahadi: 2017). Berita hoax juga disebarkan
bisa bertujuan sebagai bahan lelucon atau untuk menjatuhkan pesaing
(black campaign), promosi dengan bentuk penipuan ataupun ajakan untuk
berbuat baik yang padahal hal tersebut belum terdapat dalilnya.
Orang lebih cenderung percaya berita hoax jika informasinya sesuai dengan
opini atau sikap yang dimiliki (Respati, 2017). Penyebar berita hoax bisa
dari kalangan personal, komunitas, korporasi, Lembaga negara dan militer
yang kerap membuat propaganda kebohongan agar kepentingan mereka
bisa terjaga. Posisi penyebar informasi berita bohong dianggap kredibel
karena menjadikan penerima pesan atau informasi tersebut yakin bahwa
informasi tersebut benar dan menjadikan itu suatu kebenaran yang bisa
disebar luaskan. Kebebasan mengeluarkan berita ini secara tidak langsung
kemudian menyebabkan merebaknya berita hoax dalam rangka membentuk
opini publik (Luthﬁ Maulana: 2017). Demi kepentingan tertentu, berita hoax
bisa digunakan untuk saling menyerang, menuduh, melakukan stereotypes,
bahkan untuk mengklaim bahwa sebuah kelompok atau pun agama tertentu
yang paling unggul dibandingkan yang lainnya. Media hadir menyampaikan
sebuah informasi yang tak terlepas dari berbagai kepentingan sosial
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dan politik. Pada akhirnya, media menjadi wadah bias kepentingan dari
berbagai pihak. Di satu sisi, media sudah menjadi komoditas informasi
untuk memenuhi kebutuhan dan keingintahuan masyarakat. Tetapi, di sisi
lain media juga cenderung digunakan untuk kepentingan mendiskreditkan
salah satu pihak demi keuntungan tertentu. Itu semua dilakukan tanpa
memperhatikan dampak sosial yang mungkin terjadi.
Maraknya berita bohong membuat informasi yang dipertimbangkan
memenuhi selera pasar, sehingga kerap kali menanggalkan kaidah penting
jurnalisme atas nama “pembohongan terhadap publik.” (Syahputra, 2006:
68)
Pembentukan Opini dalam Komunikasi Massa
Sebagai media untuk menyampaikan pesan secara serempak, terstandarisasi
dan terorganisir, media massa memiliki kekuatan untuk memengaruhi
khalayak. Seperti yang diungkapkan oleh Noelle-Neumann dalam teori
spiral of silence, bahwa komunikasi massa mampu membentuk suara atau
opini mayoritas yang pada akhirnya mampu menarik para kaum minoritas
untuk menyepakati isu tertentu. (Nurudin, 2004:171)
Selain itu, karena komunikasi massa merupakan produk sebuah lembaga
professional yang juga memperhitungkan nilai jual dari pesan yang
disampaikan, maka pesan dalam komunikasi massa juga tidak akan terlepas
dari nilai-nilai kepentingan para pemilik modal dalam lembaga komunikator
komunikasi massa tersebut.
Tidak jarang isu yang dibahas dalam komunikasi massa dikonstruksikan
untuk melindungi kepentingan para konglomerat media. Sehingga, opini
yang terbentuk dalam masyarakat bisa diarahkan untuk mendukung
kebijakan yang diambil oleh sebuah golongan atau untuk menghasilkan
sebuah pencitraan yang menguntungkan bagi sekelompok orang saja
(Severin-Tankard, 2004: 419).
Framing Sebagai Konstruksi Realitas
Terkadang kita bisa menemukan beberapa konstruksi realitas terhadap
sebuah peristiwa yang sama oleh beberapa media massa. Dalam prinsip
analisa framing, wartawan dapat menerapkan standar objektivitas dan
kebenaran dalam versinya untuk membuat sebuah berita. Hal ini bisa
dilakukan dengan memilih fakta-fakta mana yang akan disodorkan
kepada khalayak dalam mengonstruksi sebuah realitas yang didasarkan
pada skemata interpretasi wartawan tersebut. Sehingga, wartawan bisa
membatasi atau menyeleksi narasumber dan menafsirkan komentarkomentar dari sumber berita serta memberikan porsi yang berbeda bagi
narasumber dan perspektif yang muncul dalam wacana yang diangkatnya.
(Sobur, 2006:171)
Ada tiga bagian dalam berita yang bisa menjadi objek framing seorang
wartawan. Yaitu pada bagian judul, fokus berita dan penutup berita. Teknik
framing yang bisa dipakai oleh wartawan itu adalah dengan menggunakan
judul sebagai komponen untuk pembentukan sikap, seperti empati atau
penolakan dengan menciptakan pribadi khayal. Dalam teknik ini para
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pembaca akan digiring untuk seolah-olah merasakan bagaimana menjadi
objek dalam pemberitaan tersebut.
Kemudian, fokus berita diframing dengan teknik asosiasi dengan cara
menggabungkan antara kebijakan aktual dengan fokus berita. Sehingga
masyarakat dapat mengetahui dampak atau aturan yang berlaku dalam
isu berita yang diangkat. Sedangkan yang terakhir adalah menutup berita
dengan teknik packaging. Dalam teknik ini para pembaca tidak akan mampu
menolak ajakan yang terkandung dalam berita. Mereka akan menerima
apapun konstruksi realitas yang disodorkan oleh berita itu. (Sobur, 2006:174)
Teori Perbedaan Individu (Individual Differences Theory)
Selain itu, teori lain yang menjelaskan mengenai bahaya berita bohong yang
disebarkan melalui mulut ke mulut dikemukakan oleh teori Perbedaan Individu
(Individual Differences Theory). Teori tersebut menjelaskan mengenai
bahwa setiap individu yang lainnya berbeda dari segi pengetahuannya atau
pengalamannya, psikologisnya, biologisnya pun berbeda dari lingkungan
yang dipelajarinya itu. Maka mereka menghendaki seperangkat sikap,
nilai, dan kepercayaan yang merupakan tataran psikologis masing-masing
pribadi yang membedakannya dari yang lainnya. Dalam teori ini individu
mempunyai pengetahuan dan rasionalitas yang berbeda-beda pada asumsi
tertentu.
Jadi, dalam hal pemaknaan dan penerimaan setiap individu yang
mendapatkan suatu informasi juga berbeda-beda. Maka dari itu, meskipun
media memiliki pandangan yang sama terhadap suatu kasus, namun
dalam teori ini menilai, bahwa reaksi yang ditimbulkan dari pemberitaan
tersebut tidaklah sama pada setiap individu. Bisa jadi efek yang timbul
pada seseorang menjadi positif, namun bukan hal yang tidak mungkin jika
informasi tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif.
Misalnya pada masyarakat yang mempunyai ideologi yang berbeda dan
mempunyai simpati terhadap Jokowi, kemungkinan dapat menimbulkan
seseorang untuk menciptakan berita hoax, yang bisa menjatuhkan citra FPI
di masyarakat.
Biasanya berita bohong atau hoax yang disebarkan melalui media sosial
Facebook mengandung unsur propaganda dan memiliki satu sudut pandang.
Dan sebagian besar hanya mengutamakan headline dan foto berita.
Sedangkan isi atau badan berita jarang ditampilkan. Meskipun begitu, hal
tersebut tetap merupakan suatu kejahatan karena menyebarkan berita
bohong. Dan juga hal tersebut dapat menyebabkan konﬂik antar kelompok
dalam masyarakat.
Analisis Wacana Roger Fowler dkk.
Wacana merupakan ilmu yang digunakan untuk mengkaji makna. Pada
dasarnya wacana adalah usaha untuk mengungkapkan makna dibalik suatu
teks berita hoax. Model analisis Roger Fowler dkk. memandang bahasa yang
dipakai media bukanlah sesuatu yang netral, tetapi mempunyai aspek atau
nilai ideologis tertentu. Permasalahan pentingnya adalah bagaimana realitas
itu dibahasakan oleh media. Realitas itu bisa berarti bagaimana peristiwa
dan aktor-aktor yg terlibat dalam peristiwa itu dipresentasikan dalam
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pemberitaan melalui bahasa yang dipakai. Bahasa sebagai representasi dari
realitas tersebut bisa jadi berubah dan berbeda sama sekali dibandingkan
dengan realitas yang sesungguhnya.
Yang menjadi fokus penelitian dengan menggunakan model Fowler dkk. ini
yaitu pada praktik pemakaian bahasa yang dipakai. Ada dua hal yang harus
diperhatikan. Pertama, pada level kata. Bagaimana peristiwa dan aktoraktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut hendak dibahasakan. Kata-kata
di sini bukan hanya penanda atau identitas tetapi dihubungkan dengan
ideologi tertentu, makna apa yang ingin dikomunikasikan kepada khalayak.
Pihak atau kelompok mana yang diuntungkan dengan pemakaian kata-kata
tersebut, dan pihak mana yang dirugikan dan posisinya termarjinalkan.
Kedua, pada level susunan kata, atau kalimat. Bagaimana kata-kata
disusun ke dalam bentuk kalimat tertentu dimengerti dan dipahami, bukan
semata sebagai persoalan teknis kebahasaan, tetapi praktik bahasa. Yang
ditekankan di sini adalah bagaimana pola pengaturan, penggabungan,
penyusunan tersebut menimbulkan efek tertentu. Membuat posisi satu
pihak lebih menguntungkan atau mempunyai citra positif dibandingkan
dengan pihak lain. Atau peristiwa tertentu dipahami dalam kategori tertentu
yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kategori pemahaman
lain.
Dalam model ini, Roger dkk. ingin menggambarkan teks berita dalam
rangkaian bagaimana ia ditampilkan dalam bahasa. Dan bagaimana bahasa
yang dipakai tersebut membawa konsekuensi tertentu ketika diterima oleh
khalayak. Serta memperhatikan konteks sejarah teks. Bahasa dipahami
sebagai perangkat sistem abstrak menuju interaksi antara bahasa dan
konteks. Dari perspektif kesejarahan tersebut, setiap bahasa, kosakatakalimat, tata bahasa tertentu, dipahami dan dikritisi kehadirannya yang
disesuaikan dengan konteks di mana teks itu hadir.
11.

Bahaya orang yang melakukan perbuatan keji (berita bohong) di
kalangan orang beriman
Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat
keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab
yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu
tidak mengetahui. (QS Al-Nûr [24]: 19)
Berita bohong (sekarang disebut hoax) tentang perselingkuhan Siti
Aisyah ra dengan Shafwan Ibnu Al-Muaththal terus berhembus dari mulut
ke mulut di kota Madinah. Orang yang pertama menyebarkan berita ini
adalah Abdullah Ibnu Ubai Ibnu Salul, seorang tokoh munaﬁk Madinah.
Tujuannya sangat jelas, yaitu ingin menghentikan dakwah Rasulullah Saw
melalui sasaran tembaknya, Siti Aisyah ra, isteri beliau dan sekaligus puteri
sahabat besarnya, Abu Bakar Al-Shshiddiq. Pemberitaan hoax ini cukup
mengguncangkan hati kaum Muslim dan penduduk Madinah, terutama
Rasulullah, keluarga Abu Bakar, dan Siti Aisyah sendiri.
Teka-teki kebenaran berita ini membuat Rasulullah Saw sedikit berubah
sikapnya terhadap Siti Aisyah. Ketika bertemu dengannya, beliau hanya
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menyampaikan salam dan menanyakan keadaannya, lalu pergi lagi.
Akibatnya, Siti Aisyah menumpahkan kesedihannya, “aku tidak mengenal
dan merasakan lagi kelembutan yang beliau (Nabi Saw) tampilkan selama
ini, setelah kejadian (hadits al-ifki) ini.” Inilah yang kemudian membuat
Siti Aisyah terus murung, bersedih hati, dan menanggung beban psikologis
yang sangat berat. Oleh karena itu, ia meminta izin kepada Rasul Saw untuk
menginap di rumah ayahandanya, Abu Bakar ra.
Oleh karena terganggu dengan pemberitaan hoax ini, Rasul Saw pun
berusaha tenang, tidak tergesa-gesa membenarkan berita itu, melainkan
melakukan klarifkasi kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kepala suku Aus dan
Khazraj pun ditemui oleh beliau, juga para sahabat besar yang berada di
sekelilingnya, seperti Ali Ibnu Abu Thalib dan lainnya. Rasul menemukan
kesan positif, bahwa isterinya tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji
itu.
Keluarga Abu Bakar pun mengalami kegundahan yang sangat dahsyat,
karena Siti Aisyah adalah puteri kebanggaannya, juga isteri Rasulullah Saw
yang dituduh melakukan perbuatan keji (perselingkuhan dengan seorang
prajurit). Saking emosinya, Abu Bakar sangat marah ketika mendengar
bahwa salah seorang saudaranya yang selama ini diberi tunjangan hidup,
Misthah Ibnu Utsatsah, ikut menyebarkan berita bohong itu. Abu Bakar
bersumpah, ”Demi Allah, saya akan putuskan sumbangan/tunjangan yang
diberikan kepada Misthah selama ini, karena ikut terlibat menyebarkan berita
bohong ini.” Namun tidak lama berselang, Abu Bakar mencabut sumpahnya
tersebut kepada Misthah, setelah turunnya pembebasan Siti Aisyah dari
semua tuduhan dan datangnya teguran kepada dirinya dari Allah melalui
wahyu yang diturunkan kepada Rasul Saw., yang artinya sebagai berikut:
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di
antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan)
kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang
yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan
berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?
Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Nûr [24]:
22)
Sementara itu, di kalangan masyarakat umum tak kurang hebat
guncangannya akibat hoax ini. Umat Islam terbagi dua: ada yang tidak
percaya dengan berita bohong itu; ada pula masyarakat yang ragu antara
benar dan tidak. Di antara orang yang tidak percaya berita itu adalah Abu
Ayyub Khalid Ibnu Zaid Al-Anshari dan isterinya, sebagaimana diriwayatkan
oleh Muhammad Ibnu Ishaq berikut ini. Abu Ayyub ditanya oleh isterinya,
Ummu Ayyub, wahai Abu Ayyub, sudahkah kakanda dengar desas-desus
orang-orang tentang Siti Aisyah?” Dia menjawab, “Sudah, namun itu pasti
bohong. Apakah kamu juga ikut-ikutan melakukannya (gosip), wahai Ummu
Ayyub? Ummu Ayyub menjawab,”Tidak, mana mungkin aku melakukan itu.”
Abu Ayyub berkata, ”Sesungguhnya, demi Allah, Siti Aisyah itu lebih baik
daripada kamu.”(Sayyid Quthub, tt: Jilid VIII: 222)
Setelah gonjang-ganjing berita hoax itu di Madinah selama satu bulan
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berlangsung, maka turunlah wahyu yang membebaskan Siti Aisyah dari
tuduhan jahat tentang perselingkuhan dengan Shofwan Ibnu Al-Mu’aththal.
Semua orang yang beriman merasa lega, khususnya Nabi Saw dan keluarga
Abu Bakar ra, karena teka-teki berita itu terjawab sudah, dengan turunnya
wahyu. Nabi Saw segera bergegas menjumpai Siti Aisyah, ”Ya Aisyah,
bergembiralah, karena Allah telah membebaskan kamu dari berbagai berita
bohong itu.”
Atas dasar uraian di atas, betapa jahatnya penyebaran berita bohong (hoax)
dan dampaknya kepada banyak orang: Rasulullah Saw sendiri, Siti Aisyah
ra, Abu Bakar ra, isteri dan keluarganya, serta orang-orang yang bersimpati
kepada beliau. Maka, sangat masuk akal, sekiranya Allah mengancam azab
yang pedih di akhirat kelak bagi mereka yang menuduh wanita-wanita yang
baik-baik telah berbuat keji/perselingkungan, padahal tidak melakukannya.

12.

Tangan sebagai Saksi
Kehidupan akhirat sangat jauh berbeda dengan kehidupan dunia. Beritaberita tentang kehidupan ukhrawi yang sampai kepada kita adalah
gambaran yang bersifat umum, sedangkan detailnya belum bisa dirasakan
karena belum ada yang mengalaminya. Secara kualitas dan kuantitas
kondisi ini jauh dari ruang kesadaran kita. Kehidupan akhirat merupakan
suatu sensasi yang dijanjikan oleh Allah Swt bagi umat manusia dan jin.
Kedua makhluk mukallaf ini akan menjalani pertanggungjawaban di akhirat.
Informasi tentang akhirat telah ada. Semuanya sudah terpasang, namun
belum terpakai. Pemahaman ini disarikan dari Al-Quran yang menyatakan
bahwa kepada Firaun dan bala tentaranya ditampakkan neraka pagi dan
petang (QS Ghâﬁr [40]: 46). Meski demikian gambaran detail dan rincinya
tidak bisa diperoleh secara sensasi kini, karena tiada mata kepala manusia
yang telah melihatnya.
Apa yang terjadi di dunia merupakan karunia dari Allah Swt untuk
dipergunakan sebaik mungkin guna beramal dan berkarya dengan amal
perbuatan yang diridai-Nya, untuk memersiapkan kehidupan akhirat.
Semua berlangsung karena izin-Nya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh
QS Al-Insân (76): 29-30. Apa-apa yang kita inginkan, dan kemudian benar
terjadi, maka itu diizinkan oleh Allah Swt. Dengan kata lain, sejatinya
amal dan atau karya manusia dapat dilakukan, dan karenanya terlaksana,
maka disebabkan adanya izin-Nya. Di sini berbeda dengan konsep ‘Rida’Nya, yang lebih kepada makna dari suatu “pekerjaan yang disenangi.”
Kita bisa menggapai suatu cita, harapan dan pekerjaan bila kita bersungguhsungguh untuk melakukannya dan meminta pertolongan Allah Swt. Manusia
memiliki kemampuan untuk berbuat yang diinginkannya karena adanya
daya kemampuan dan pilihannya. Bersamaan dengan perbuatan manusia
itu Allah Swt mengingatkan bahwa barangsiapa yang melakukan kebajikan
akan dibalas dengan kebajikan pula, bahkan berlipat ganda (QS Al-An’âm
[6]: 160, QS Al-Naml [27]: 89 dan 84). Sedangkan pelaku maksiat diancam
dengan balasan yang sangat pedih dan menakutkan, neraka jahannam.
Banyak aspek kehidupan ukhrawi yang bertolak belakang dengan didunia.
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Manusia (mukimin) yang sederhana, tidak suka berbuat kerusakan di dunia
dan bertakwa akan memiliki posisi yang tinggi di sisi-Nya di akhirat kelas
(QS Al-Qashash [28]: 83); orang kaﬁr, meski ia sukses di dunia, akan
sengsara di akhirat (QS Al-Isrâ` [17]: 18); tidak ada yang tua, semuanya
muda dan belia, dalam diksi ‘uroban atroba (QS Al-Wâqi`ah [56]: 37); 4
jenis sungai di surga: sungai air, sungai susu, sungai arak, dan sungai madu
(QS Muhammad [47]: 15), sedangkan araknya tidak memabukkan karena
tanpa alkohol (QS Al-Shâffât [37]: 47). Sehingga para ulama menyatakan,
mâ lâ ’ainun ra`at wa lâ udzunun sami’at wa lâ khathara bibâli qolbi basyar:
Apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata, tidak pernah
didengar oleh telinga dan terbersit dalam hati manusia.”
Dunia adalah negeri ujian dan cobaan. Tidak ada manusia yang sengsara
sepenuhnya di sini, karena ketika ia sengsara maka akan dibantu oleh pihak
lain. Sebaliknya, ketika sukses maka ia akan berbagi kenikmatan kepada
pihak lain. Semua itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukurnya, kecuali bila
orangnya kufur nikmat. Apa yang kita lakukan di dunia ini meski tampak
sempurna belum tentu menjadi baik di akhirat. Banyak orang yang benar
dipersalahkan. Sebaliknya, yang bersalah karena kedudukan sosial atau
politiknya dinyatakan benar atau dibenar-benarkan. Dalam kehidupan
seringkali terjadi anomali, sehingga sering muncul ketidakpastian hukum.
Hukum selalu (lebih) berpihak kepada penguasa, sedangkan rakyat yang
tertindas, seringkali tidak mendapatkan keadilan. Allah Swt Maha Sempurna
dan demikian pula hukum-Nya sangat berkeadilan. Di hadapan Mahkamah
Ilahi semuanya berlangsung secara adil, tidak kolusi dan nepotik. Allah
adalah (sumber) Kebajikan dan Keadilan.
Lidah manusia tanpa tulang yang menjadikannya suka “bersilat lidah.”
Karena itu pada Mahkamah Akhirat semuanya berlangsung secara baik
dan adil: Mereka yang berkuasa di dunia tetapi zalim niscaya mendapatkan
balasan jelek yang memberatkannya; mereka yang lemah dan dimarginalkan
di dunia, tetapi bertakwa kepada Allah Swt akan mendapatkan balasan
yang membahagiakan di hadapan-Nya. Sistem nilai yang ‘dipergunakan’
oleh Allah adalah yang sangat adil dan bijak.
Manusia memberi kesaksian yang jujur dan objektif. Lidah, tangan, dan kaki
diminta menjadi saksi atas perbuatan mereka (QS Al-Nûr [24]: 24), karena
ketiga organ tubuh manusia ini yang telah berbuat, berkarya dan bertindak.
Penjelasan yang senada dengan ini (QS Yâsîn [36]: 65) menyatakan, ‘mulut
dikunci, sedangkan tangan dan kaki menjadi saksi perbuatan mereka.’
Sedangkan pada QS Fushshilat (41): 20-22 menegaskan, “pendengaran,
penglihatan, dan kulit-kulit mereka diminta untuk bersaksi.” Semua ini
dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dihadapan mahkamah Ilahi
yang tiada berkelit dan bercampuraduk dengan kepentingan makhluk. Di
hadapan Ilahi semuanya berlangsung lancar dan tiada yang selip.

13.

Rahasia Menjaga
Kemaluannya

Pandangan

Mata

dan

Memelihara

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka
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menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu
adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang mereka perbuat”. (QS Al-Nûr [24] : 30)
(1) Rahasia menjaga pandangan mata
Allah memberikan perintah untuk menjaga pandangan mata bukanlah
tanpa alasan atau hal yang sia-sia belaka. Hal ini tentu saja ada orientasi
dan tujuan yang ingin dicapai. Menjaga pandangan mata membuat
manusia akan selalu sadar, fokus, dan terhindar dari segala macam
kemaksiatan. Pandangan mata adalah awal dari segala macam aktivitas,
jika manusia tidak mampu untuk menjaganya, maka akan sulit untuk
bisa berkah pandangannya.
Rahasia dan manfaat dari menjaga pandangan di antaranya:
(a) Terhindar dari perzinaan, karena perzinaan dimulai dari pandangan
(b) Membuat pandangan kita selalu melihat hal-hal yang baik dan halal
(c) Terjaga kesucian diri dan keberkahan dari apa yang kita lihat.
Cara agar pandangan mata terjaga
(a) Tidak membiasakan melihat aurat lawan jenis dan sesama jenis,
karena semakin sering melihat aurat lawan atau sesama jenis, maka
akan semakin muncul juga stimulus untuk terus melihat. Bahkan
dalam pandangan mata yang dikelabui setan, manusia senantiasa
dituntut untuk melakukan yang lebih.
(b) Tidak menatap lama-lama lawan jenis
Dalam berdiskusi dan berbicara dengan lawan jenis hendaknya tidak
terlalu lama menatap, terutama pada wajah atau bagian lain yang
dapat memicu lawan jenis dengan tatapan yang penuh nafsu
(c) Fokus pada pembicaraan bukan pada bagian tubuh.
Menjaga hijab atau batas jarak ketika berdiskusi. Hal ini akan
membatasi dan mengurangi pandangan mata yang bisa jadi tidak
terjaga nantinya.
(d) Membiasakan diri untuk selalu sadar dan insyaf. Seorang Muslim
hendaknya selalu menjaga diri atas pandangan mata yang tidak
terjaga tersebut dengan senantiasa menguatkan dirinya, dan
menjaga keimanannya.
(2) Rahasia memelihara kemaluan
Di dalam QS Al-Mu'minûn (23): 5 sudah dijelaskan bahwa yang
dimaksud memelihara kemaluan adalah tidak berbuat zina, lesbi, dan
homoseksual, karena jika hal ini dilakukan, maka akan mengakibatkan
berbagai penyakit.
Merebaknya penyakit menular akibat perilaku seksual menyimpang dulu
disebut penyakit vinereal, yang dikaitkan dengan Venus, Dewi cinta
menurut budaya Yunani. Penyakit tersebut meliputi beberapa macam
jenis penyakit yang membahayakan, semuanya ditularkan melalui
hubungan seksual.
Merebaknya penyakit-penyakit menular akibat hubungan seksual telah
menjadikan kehidupan bermasyarakat. Istilah modern penyakit kelamin
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(vineral disease) yang menggabungkan semua jenis penyakit di atas
adalah penyakit-penyakit kelamin yang menular karena perilaku seks
yang menyimpang, baik homoseksual maupun heteroseksual.
Tidak pelak lagi bahwa penyakit vineral merupakan bentuk azab Tuhan
yang cepat menimpa pada siapa saja yang melanggar dan menyalahi
ﬁtrah manusia yang normal.
Penyebaran penyakit ini bersamaan denga merebaknya hubungan
seksual secara bebas (free sex) dan prostitusi. Hal ini membuktikan
kebenaran prediksi Nabi Saw, sekaligus menunjukkan mukjizat nabi
yang tercermin dalam sabdanya. “Perbuatan keji itu muncul pada masa
kaum Luth sehingga mereka mendapat laknat karenanya. Hukumannya,
mereka terjangkiti wabah penyakit yang belum pernah ada pada
kaumnya.” (HR Al-Hakim)
Berikut beberapa penyakit akibat perilaku seks yang menyimpang.
(a) Sipilis
Sipilis merupakan penyakit radang yang timbul di Eropa pada abad
pertengahan, akibat peperangan, kemiskinan, pelacuran, pergaulan
bebas. Penyakit ini menular melalui hubungan kelamin. Penularannya
bisa melalui ibu hamil yang menderita penyakit ini kepada janinnya
melalui plasenta (ari-ari). Merebaknya praktik homoseksual dan
lesbian, prostitusi ditambah penggunaan obat anti hamil. Sipilis
disebabkan kuman-kuman yang halus berbentuk benang, dikenal
dengan benang-benang yang pudar. Ada bebebrapa lilitan yang
ditemukan disepanjang kuman tersebut dengan jumlah mencapai 20
kuman.
(b) Gonnorhea
Gonnorhea adalah penyakit radang yang disebabkan kuman-kuman
berukuran bulat ganda menyerupai biji kopi. Indikasinya dimulai
setelah masa inkubasi sekitar 3 hari setelah melakukan senggama
yang sembarangan. Pada laki-laki gejalanya tampak berupa radang
atau infeksi di saluran kencing (uretha) yang dapat menyebabkan
kencing nanah. Warnanya kuning kehijau-hijauan, berbau busuk,
serta dirasakan sangat sakit, dan akan menyebabkan nyeri sekali (rasa
terbakar) saat buang air besar. Infeksi ini akan berpindah ke bagian
atas, lalu menyerang prostat, buah pelir, dan gelembung-gelembung
sperma atau transporter yang bisa menyebabkan kemandulan.
Sedangkan bagi perempuan akan terasa di saat ia mengeluarkan air
seni. Apabila serangan ini berpindah ke atas, maka dapat menyerang
kandung kemih (urinary bladder). Jika berpindah ke vagina, maka
gonorchea akan menyerang leher rahim, hingga indung telur dan
dapat berakibat kemandulan.
(c) Aids
Aids adalah stasiun terakhir dalam perjalanan seorang manusia
yang didera berbagai macam penyakit kelamin. Penyakit ini muncul
melalui virus khusus yang disebuat HIV. Indikasi dari serangan virus
ini adalah pada kondisi tubuh manusia yang terasa sangat lemas dan
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lemah. Virus ini mengakibatkan rasa panas pada tubuh. Gejalanya
dapat terdeteksi melalui uji darah penderita, sperma, cairan vagina,
dan leher rahim. Wa l-llâhu A’lam Bi l-shshawâb.
14.

Menjaga Kesucian Diri (’Iffah) bagi Orang yang Tidak Mampu
Menikah
Secara bahasa ’iffah adalah menahan dan menjaga. Adapun secara istilah,
menahan diri dari perkara-perkara yang Allah Swt haramkan. Dengan
demikian seorang yang ’afîf adalah orang yang bersabar dari perkaraperkara yang diharamkan walaupun jiwanya menginginkannya. Di dalam
Al-Quran, disebutkan lafazh “Isti’fâf” maksudnya adalah permintaan untuk
menjaga diri dari sebab-sebab kerusakan, menjauhkan diri dari perbuatan
zina dan ﬁtnah wanita, serta menjaga kesucian dirinya bagi orang orang yang
tidak mampu kawin. (Ahmad Muhammad Yusuf, 2010: 4018). Hal tersebut
sebagaimana ﬁrman Allah Swt: Dan orang-orang yang belum mampu untuk
menikah hendaklah menjaga kesucian diri sampai Allah menjadikan mereka
mampu dengan karunia-Nya.” (QS Al-Nûr (24): 33)
Termasuk dalam makna ’iffah adalah menahan diri dari meminta-minta
kepada manusia. Allah Swt berﬁrman:
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan
Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu
menyangka mereka itu adalah orang-orang yang berkecukupan karena
mereka ta’affuf (memelihara diri dari minta-minta)... (QS Al-Baqarah [2]:
273).
Itulah dua makna dari ’iffah, yaitu menahan dan menjaga diri dari syahwat
kemaluan, dan menahan diri dari syahwat perut dengan cara tidak
meminta-minta. Fokus pembahasan ’iffah dalam kajian ini adalah ’iffah
dalam menahan atau menjaga diri dari syahwat kemaluan, terutama bagi
yang belum mampu menikah.
Pemuda atau pemudi yang belum menikah sering disebut dengan istilah
perjaka dan perawan. Masa ini merupakan masa yang sangat rawan
dengan pergaulan sex bebas. Terlebih di zaman yang sangat melimpah
informasi yang kontennya hampir tidak mengenal halal-haram. Pornograﬁ
dan pornoaksi merupakan tantangan budaya kaula muda yang terbesar
dampaknya terhadap kesehatan mental dan biologis mereka.
Islam memberikan landasan yang fundamental bagi kaula muda yang
masih lajang, agar selamat dari kenistaan dan perzinaan, serta mampu
menjaga kesucian dirinya. Untuk itu, Islam memberikan bimbingan antara
lain: (1) Anjuran agar segeralah untuk menikah, (2) Dilarang untuk hidup
membujang, dan (3) Menjaga/menundukkan pandangan.
(1) Anjuran agar segeralah untuk menikah
Menikah ialah hal yang dianjurkan dalam agama bagi orang yang
sudah cukup umur, namun ada juga segelintir orang yang lebih memilih
untuk hidup membujang. Mereka membujang dengan alasan bahwa
pernikahan hanya memasung kebebasan pribadi dan hanya akan
memberikan beban kepada mereka sebagai tanggung jawab yang harus
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dipikul. Keputusan membujang merupakan salah satu pintu setan yang
memalingkan manusia dari perbuatan luhur yang akan mendorong
manusia ke lubang penistaan.
Perintah Allah akan pernikahan sudah sangat jelas,
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan
orang-orang yang patut (kawin) dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukannya
dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (Pemberian-Nya) lagi
Mahamengetahui (QS Al-Nûr [24]: 32)
Pernikahan seluruhnya adalah kebaikan dan keberadaban bagi individu
dan masyarakat. Warga negara yang mampu menjaga kesucian diri adalah
fondasi masyarakat yang suci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan AlThabrani dalam Al-Ausath, Rasulullah Saw bersabda: Siapa saja yang sudah
menikah, maka ia sudah menjaga sebagian agamanya. Oleh karena itu,
bertakwalah kepada Allah dalam sebagiannya yang lain. (HR Al-Thabrani)
Artinya, dengan pernikahan, seseorang memelihara kesucian dan
kehormatan dirinya, dan menutup banyak pintu setan dari dirinya.
Pernikahan tidak dapat dilepaskan dari hukum agama. Pada
prinsipnya, pernikahan sangat dianjurkan sebab pernikahan
merupakan ﬁtrah murni yang dibina atas pertemuan laki-laki dan
perempuan dalam bingkai syariat Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda:
Aku adalah seseorang di antara kalian yang paling takut kepada Allah dan
yang paling bertakwa kepada Allah. Meskipun demikian, aku berpuasa
tetapi aku berbuka juga, aku salat tetapi tidur juga. Aku pun menikahi
wanita-wanita. Maka siapa pun yang benci terhadap sunahku, maka ia
bukan termasuk umatku. (HR Al-Bukhari).
Hukum asal Pernikahan bisa menjadi wajib atas seseorang ketika ia
sudah dianggap mampu dan takut terjerumus ke dalam dosa. Pernikahan
juga bisa dianggap makruh apabila dilangsungkan bagi mereka yang
belum mampu untuk menikah. Bahkan, pernikahan bisa menjadi haram
apabila seseorang tidak mampu untuk bercampur dengan istri dan ketika
seseorang menderita penyakit yang bisa menjadi penghalang pernikahan.
Para sahabat dan ulama telah memahami hikmah pernikahan, hingga
mereka pun bersegera menikah. Ibnu Mas`ud pernah bertutur,
“Seandainya umurku hanya tersisa 10 hari, aku pasti akan suka menikah
agar aku tak bersua dengan Allah sebagai bujangan.”
(2) Dilarang untuk hidup membujang
Menikah ialah hal yang dianjurkan dalam agama bagi orang yang
sudah cukup umur, namun ada juga segelintir orang yang lebih memilih
untuk hidup membujang. Mereka membujang dengan alasan bahwa
pernikahan hanya memasung kebebasan pribadi dan hanya akan
memberikan beban kepada mereka sebagai tanggung jawab yang harus
dipikul. Keputusan membujang merupakan salah satu pintu setan yang
memalingkan manusia dari perbuatan luhur yang akan mendorong
manusia ke lubang penistaan dan terjemus ke dalam api neraka.
Ketika kemampuan untuk menikah tidak dijumpai, maka kewajiban
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untuk menjaga kesucian dan kehormatan pun harus dikedepankan.
Sebagaimana ﬁrman Allah Swt,
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(diri)- nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya
(QS Al-Nûr [24]:33)
(3) Menundukkan Pandangan
Dalam hadis disebutkan bahwa pandangan merupakan panah-panah
Iblis. Apabila seseorang tidak mewaspadainya, ia akan membawa
dan menyeretnya ke dalam kubangan syahwat. Ia akan menyusup ke
dalam hati lalu membuat gelap, kemudian akan melahirkan berbagai
angan-angan dan khayalan, hingga hati menjadi keruh dan kotor, lalu
bangkitlah keinginan untuk mewujudkannya, pada akhirnya jasad
mengikuti keinginan hatinya untuk bermaksiat.
Oleh karenanya Allah Swt menghubungkan antara ghadh dhul bashar
dengan menjaga kemaluan. Sebagaimana ﬁrman-Nya:
Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah
lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
mereka perbuat. (QS Al-Nûr, [24]: 30)
Makna menundukkan pandangan dapat diartikan menjaga mata, menentramkan
jiwa, memelihara nafsu seksualitas, membina kasih sayang dan menjaga
kehormatan dan memelihara kepribadian. Dalam kaitan ini Allah berﬁrman:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang ber kir. (QS Al-Rûm [30]: 21)
Rasulullah SAW bersabda : Wahai para pemuda, barang siapa diantara
kalian memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah. Karena
sesungguhnya ini dapat mencegah pandangan mata kalian dan kehormatan
kalian. Sedangkan bagi siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa
dan puasa itu adalah menjadi perisai baginya. (HR Al-Bukhari dan Muslim)
Menikah adalah salah satu cara menyempurnakan agama, Allah akan
memberikan separuhnya bagi mereka yang menikah Rasulullah bersabda :
Jika seorang hamba menikah, maka sesungguhnya ia telah
menyempurnakan setengah dari agamanya. Oleh karena itu bertakwalah
kepada Allah untuk menyempurnakan sebagian yang lainnya. ( HR Baihaqi )
Ada tiga golongan yang pasti ditolong Allah yaitu: budak yang ingin
memerdekakan dirinya dengan cara bekerja keras, yang ingin melunasi
hutangnya, orang yang menikah demi menjaga diri dari perbuatan
maksiat dan para pejuang dijalan Allah. (HR Tirmidzi )
15.

Makna Al-Misykat
Misykat artinya lubang. Lubang yang terkait maksudnya di dalam
ayat tersebut dapat ditanggapi sebagai gambaran yang sungguh luar
biasa, yakni lubang yang dikatakan tidak tembus. Secara umumnya kita
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memahami apa yang dikatakan lubang ialah sesuatu ruang atau rongga
yang berbentuk bulatan dan bersambung dari pangkal hingga ujungnya,
atau dari atas sampai ke bawahnya. Namun lubang yang tidak tembus ini
adalah lubang yang terpilih khas untuk diletakkan sebuah pelita. Andaikata
pelita diletakkan di dalam sebuah lubang yang tertutup, pasti cahaya
dari pelita itu tidak dapat tersebar ke mana. Dan pelita itu pula harus di
berada di dalam lingkaran kaca agar apinya tidak mudah padam dihembusi
angin. Kaca juga harus terpilih dari kaca yang bening, bersih dan tidak
terlindung dengan permukaan yang gelap. Cahaya memancar keseluruh
kaca, dan kaca itu menjadi indah bercahaya laksana bintang-bintang yang
gemerlapan di angkasa malam. Pelita itu bercahaya dihidupkan oleh minyak
yang sangat bagus mutunya, bukan jenis minyak yang mengeluarkan
asap kotor serta mencemarkan udara. Minyak yang bagus mutunya itu
akan kelihatan sejernih-jernihnya dan minyak itulah yang menjadi sumber
pelita itu terang bersinar, seolah-olah tampak kehebatannya boleh bersinar
dengan sendirinya walaupun tanpa memerlukan api. Minyak itu berasal dari
jenis pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon Zaitun. Tumbuhan pohon
zaitun ini tidak terdapat di belahan timur maupun di belahan barat, tetapi
ia subur di tempat yang paling sesuai yaitu di tengah-tengah lembah bumi.
Minyak Zaitun adalah rahasia pelita itu sendiri dan tempatnya tersembunyi
di dalam pelita. Tidak ada pengetahuan untuk menyelidiki apakah hakikat
minyak Zaitun itu, selain apa yang nampak atau kelebihannya yang dapat
memberikan pelbagai manfaat untuk kegunaan manusia.
Dalam kitab Misykatu l-Anwar ini Al-Ghazali memberikan penjelasan
bahwa cahaya yang hakiki adalah Allah dan nama cahaya bagi selainNya adalah kiasan (majazi) belaka dan tidak hakiki. Al-Ghazali pertamatama membedakan makna cahaya menurut pemahaman awwam (umum),
kalangan khawas (khusus), dan kalangan khawas al-khawas (khusus dari
yang khusus). Karena menurutnya, cahaya itu memiliki tingkatan-tingkatan
sesuai dengan pemahaman orangnya. Dengan mengetahui tingkatan itulah,
menurutnya, akan terbuka dengan jelas bahwa Allah adalah cahaya yang
Maha Tinggi dan paling jauh. Dan akan mengerti pula bahwa Dia adalah
hakikat cahaya kebenaran, dan itu satu-satunya cahaya, tidak ada sekutu
bagi-Nya.
Cahaya menurut orang awam adalah cahaya yang nampak dan yang terlihat
oleh pandangan kasat mata (indra). Bagi mereka panca indra memiliki
peranan yang sangat penting dan yang berlaku hanyalah daya tangkap
indra manusiawi. Benda yang dapat ditangkap oleh indra mata dibagi
menjadi tiga :
(1) Benda yang tidak tampak dengan sendirinya, seperti benda-benda gelap
(2) Benda yang tampak dengan sendirinya, tetapi tidak membuat benda
lain kelihatan, seperti bintang-bintang dan zat api apabila tidak menyala,
dan
(3). Benda yang tampak dengan sendirinya dan dapat membuat benda lain
terlihat, seperti matahari, bulan yang sedang memantulkan cahaya, dan
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api atau pelita yang menyala.
Maksud dengan cahaya adalah seperti dalam nomor ketiga, dan secara
global, cahaya adalah sesuatu yang dapat menjadikan benda lainnya
tampak, seperti matahari. Cahaya menurut kaum Khawâs adalah bukan
saja apa yang dapat dilihat oleh mata, karena tangkapan penglihatan
bergantung kepada cahaya, di samping ia harus dalam keadaan melihat,
walaupun ada cahaya, tetapi kalau tidak dapat melihat seperti orang buta,
maka tidak akan dapat melihat cahaya itu. Bagi kaum Khawâs ini, panca
indra memiliki banyak kekurangan. Dalam diri manusia terdapat mata yang
memiliki sifat sempurna, yang tidak memiliki kekurangan seperti mata
indrawi, yaitu yang disebut dengan “akal, ruh, atau jiwa” manusia.
Mata indrawi memiliki 7 kekurangan, yaitu : 1) tidak bisa melihat dirinya, 2)
tidak dapat melihat objek yang terlalu dekat dan terlalu jauh dengannya,
3) tidak dapat melihat benda di balik hijab, 4) hanya dapat melihat bagian
luar benda, tidak pada bagian dalamnya, 5) hanya dapat melihat sebagian
eksistensi, 6) tidak mampu melihat cakrawala tanpa batas, dan 7) melihat
sesuatu yang besar tampak kecil. Semua itu relatif dapat dihindari oleh akal.
Maka akal atau ruh lebih pantas disebut cahaya daripada mata kasat.
Misykat dalam aspek hubungan dengan cahaya-Nya. Menurut pandangan
ahli suﬁ cahaya-Nya diartikan sebagai cahaya yang bernama Nur Muhammad
yaitu ciptaan Allah yang pertama zahir dari Wujud Mutlak. Gagasan ini
dikemukakan oleh Mansur Al Hallaj, bahwa Muhammad itu mempunyai
dua aspek hakikat. Aspek pertamanya merupakan Nur Al Azal yang telah
terlebih dahulu ada sebelum terjadinya alam semesta. Aspek hakikat inilah
menjadi wadah ilmu dan irfan sebagai titik-tolak munculnya para Nabi dan
Wali Allah. Aspek hakikat yang kedua pula Muhammad dikenali sebagai
putra Abdullah yang lahir di Mekah dan kemudian diangkat Allah menjadi
nabi dan rasul yang terakhir.
Dalam hal sedemikian, Al-Hallaj merumuskan bahwa Nur Muhammad
merupakan pelita besar yang segala cahaya kenabian memancar dari
padanya seperti kaca yang sangat terang-benderang dalam perumpamaan
Misykat laksana bintang-bintang bergemerlapan di langit. Gagasan tersebut
kemudian diperkembangkan oleh Syekh Ibnu Arabi. Menurut Syekh Ibnu
Arabi, Nur Muhammad merupakan wadah tajalli Tuhan yang sempurna.
Justru itu Syekh Ibnu Arabi menyebutnya juga sebagai ‘Akal Pertama’ atau
‘Kalam Yang Tertinggi’. Ia adalah Al-Misykat bagi Insân Al Kamil bermulanya
daripada Nabi Adam as hingga kepada keturunannya. Al Misykat inilah
menurut dalam kajian Syekh Ibnu Arabi untuk Tuhan melihat Diri-Nya di
luar diri. Hanya kepada Insân Al Kamil yang memiliki rahasia Al Misykat
itu, maka Tuhan dapat dikenali sebagaimana Ia harus dikenal. Maka
sesungguhnya Al Misykat itu merupakan juga relung bagi wujud abstrak
dalam ilmu ketuhanan. (Syaikh Ibrahim Garullah: 1986)
16.

Fenomena Awan dan Hujan
(...Rahasia awan, dijadikan Allah bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya
.... QS Al Nûr (24) : 43)
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Udara mengandung uap air yang berasal dari samudera, danau, dan tanah.
Awan terbentuk ketika udara lembab naik, mengembang dan mendingin
dan uap airnya berubah menjadi tetes air atau kristal es.
Udara naik dengan berbagai cara: dengan arus konveksi tatkala hari
hangat, daratan memanaskan udara di atasnya. Udara terangkat ke atas,
membentuk awan konveksi.
Atau udara mengalir menaiki lereng gunung. Ketika mencapai puncaknya
udara terdorong naik dan mendingin membentuk awan orogra k.
Awan tersusun atas jutaan tetes air atau kristal es kecil, molekular, hingga
mengambang di udara. Jumlah uap air yang dikandung udara tersebut
dikenal sebagai ‘kelembaban’.
Awan dinamai menurut bentuk dan ketinggiannya. Awan kumulus
menggumpal di ketinggian rendah. Awan stratus, rendah berlapis-lapis,
sementara awan altokumulus adalah awan yang menggumpal pada
ketinggian sedang. Awan sirus seperti kapas dan letaknya tinggi. Awan
kumulusnimbus yang menjulang terbentuk ketika awan kumulus terus
tertiup keatas. Ketinggiannya bisa mencapai lebih dari 9.000 meter dari
permukaan bumi. Awan tersebut menghasilkan guyuran hujan air atau es
yang lebat dan angin ribut.
Hujan terbentuk ketika tetesan air di awan bertumbukan dengan tetesan
yang lebih besar.
Jika tetesan menjadi cukup besar dan berat, udara tak dapat lagi
menahannya. Tetesan air pun jatuh sebagai hujan. Hujan juga terbentuk
ketika keping salju mencair di udara.
17.

Hikmah Dibalik Minta Ijin Masuk Kamar bagi Anak di Bawah Umur
(Tinjauan Psikologi)
QS Surah Al-Anbiyâ` (21): 5, mengatakan di mana ungkapan orang-orang
musyrik terhadap Rasulullah Saw yang: (Al Quran itu adalah) mimpi-mimpi
yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan Dia sendiri seorang penyair, Maka
hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagai-mana rasulrasul yang telah lalu diutus.
Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ucapan kaum musyrik yang
menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah manusia biasa, bahkan
mereka berkata Al-Quran merupakan mimpi-mimpi kalut dari seseorang
yang dilihat dalam tidurnya, malah kaum musyrik itu berkata: dia mengadaada dengan menyatakan Al-Quran bersumber dari Allah adalah bohong,
bahkan dia sendiri seorang penyihir yang menyampaikan syair-syair
berdasar imajinasi bukan kenyataan. Nah, kalau apa yang disampaikan itu
dinilainya sebagai bukti kenabiannya, maka semua itu tidak kami terima.
Kalau memang dia bermaksud membuktikannya dan dia ingin dipercaya
sebagai utusan Allah, maka hendaklah dia mendatangkan kepada kita ayat
mukjizat yang bersifat indrawi, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu
diutus (Quraish Shihab, VIII: 418)
Ucapan kaum musyrik ini ditanggapi oleh Allah melalui ﬁrmanNya: mereka
sebenarnya sama dengan umat para nabi yang lalu, yang meminta
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mukjizat-mukjizat indirawi. Ketika telah dikabulkan mereka tetap
enggan percaya kepada kami.
Thabathaba’i memahami ayat di atas sebagai gambaran dari penolakan
kaum musyrik terhadap Nabi Muhummad Saw dan Al-Quran. Di mana kaum
musyrik menuduh Nabi Muhammad Saw dianggap mengada-ada tentang
Al-Quran yang bersumber dari Allah. Dan, mereka menilai Nabi Muhammad
Saw hanya seorang penyair yang menyampaikan syair-syairnya berdasarkan
imajinasi bukan kenyataan.
Ucapan kaum musyrik sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas pada
dasarnya merupakan manifestasi dari aspek psikologis yang menggambarkan
kegoncangan mental mereka, sebagai pencerminan perasaan iri hati dan
dengki kaum musyrik terhadap Rasulullah karena beliau diberi karunia
dan keistimewaan oleh Allah Swt, sehingga mereka merasa terancam
atas status sosial dan ekonominya, dan juga sekaligus akan berdampak
terhadap penurunan harga dirinya di mata kaumnya. Oleh karena itu
mereka berusaha untuk mencari-cari alasan agar Rasulullah tidak berhasil
meyakinkan kepada mereka tentang kenabian dan mukjizat yang diberikan
kepadanya.
Sikap iri hati dan dengki yang ditampilkan oleh kaum musyrik tersebut
dengan tegas dikemukakan oleh Allah Swt dalam Al-Quran Surah AlBaqarah ayat 105 yang artinya: orang-orang kafir dari ahli kitab dan
orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu
kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa
yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan
Allah mempunyai karunia yang besar.
Berdasarkan tafsir Surah Al-Baqarah 105 sebagaimana dijelaskan oleh
Muhammad Rusli Malik, mengemukakan bahwa penentangan Ahli Kitab
(yang basis utamanya ada di Madinah dan sekitarnya, yang dipelopori
oleh Bani Israil) dan Kaum Musyrik Arabia (yang basis utamanya ada di
Mekah dan sekitarnya, yang dipelopori oleh Bani Umayyah) terhadap Nabi
Muhammad dan apa yang diturunkan kepadanya (yakni Al-Quran) selama ini
adalah bersifat politis. Mereka tidak ingin kehilangan pengaruhnya. Karena
perpindahan dukungan masyarakat ke Nabi Muhammad beserta Kitab Suci
yang dibawanya praktis akan menggerus kekuatan politik mereka, yang
sudah barang tentu juga berdampak sangat besar terhadap peruntungan
ekonomi yang selama ini mereka nikmati sebagai elit-elit yang bertengger
di puncak piramida sosial. Kehadiran nabi dan Al-Quran yang mengajarkan
egaliterianisme bernafas tauhid, jelas mendekonstruksi tatanan sosial yang
mereka bangun dan pertahankan selama ini. Piramida sosial yang mereka
susun bata demi bata, kini terancam runtuh. Sekarang anggota masyarakat
pinggiran dan para mantan budak belian yang telah dibebaskan nabi
bersama penganut Islam yang lain, tiba-tiba menjadi tokoh-tokoh penting
di sekitar nabi.
Keadaan ini mengingatkan kita pada pengangkatan Thalut (dari kalangan
masyarakat bawah) sebagai pemimpin Bani Israil oleh nabinya saat itu.
Nabi mereka mengatakan kepadanya: “Sesungguhnya Allah telah
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mengangkat Thalut menjadi pemimpinmu”. Mereka menjawab:
‘Bagaimana mungkin Thalut memerintah kami, padahal kami lebih
berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia, sedang diapun
tidak diberi kekayaan yang banyak?’ (nabi mereka) berkata:
‘Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi pemimpinmu dan
menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.’ Allah
memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.” (QS AlBaqarah [2]: 247)
Berdasarkan penjelasan di atas dengan jelas dapatlah disimpulkan bahwa
penentangan kaum musyrik terhadap Rasullulah Saw sebagai utusanNya
dan Al-Quran sebagai sumber dari Allah untuk membimbing manusia
kepada jalan yang benar, yang mereka nyatakan sebagai kebohongan. Pada
dasarnya ungkapan yang mereka kemukakan kepada Rasulullah Saw adalah
sebagai manifestasi dari aspek psikologis yang melatarbelakanginya yaitu,
berupa perasaan khawatir akan ancaman dan kedudukan mereka baik
secara sosial, ekonomi, politik, dan bahkan harga diri mereka di hadapan
kaumnya.
19.

Ajakan Persuasif untuk Menutup Aurat bagi Orang yang Sudah Tua
“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan
mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa
menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan
perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS Al-Nûr [24]: 60)
Perempuan yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah lagi disebut
Qawâ’id (perempuan yang telah duduk dan tidak haid lagi). Umumnya usia
ini berada pada masa setengah baya yang berlangsung antara usia 40
sampai 60 tahun. Pada umur fase ini seseorang dikatakan mengalami puber
yang kedua dikarenakan mereka sering berdandan, suka bersikap mudah
marah dan lain-lain. Adapun tugas perkembangan pada fase ini adalah
sebagai berikut: (1) Mencapai tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan
secara lebih dewasa, (2) Membantu anak-anak remaja yang berusia belasan
tahun agar berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab,
(3) Mengembangkan aktivitas dan memanfaatkan waktu luang sebaikbaiknya, (4) Menghubungkan diri sedemikian rupa dengan pasangannya
sebagai pribadi yang utuh, (5) Menerima dan menyesuaikan diri dengan
perubahan psikologis, (6) Mencapai dan melaksanakan penampilan yang
memuaskan dalam karier, dan (7) Menyesuaikan diri dengan perikehidupan
orang yang berusia lanjut.
Sebagian ulama rnengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat,
artinya seluruhnya membawa daya tarik. Sebab itu hendaklah dia berpakaian
yang dapat menutupi nafsu syahwat orang yang memandangnya, artinya
yang sopan. Maka terkait dengan kondisi perempuan yang sudah tua,
sebaiknya melakukan pemeliharaan dirinya. Walaupun secara hukum
diperbolehkan memperlihatkan sebagian auratnya (misalnya membuka
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tutup kepala sehingga terlihat rambutnya) tidak ada salahnya berpenampilan
sopan dan tidak mengundang perhatian atau malah mengundang kehinaan
dari orang lain. Pakaian sebagai media penjaga kehormatan seseorang
sebaiknya menjadi hal yang perlu diutamakan dan diperhatikan.
Sejalan dengan tugas perkembangannya, maka perempuan yang sudah
berusia lanjut dituntut selalu menjadi uswah hasanah dan memberikan
uswah hasanah bagi generasi muda (baik bagi laki-laki maupun bagi
perempuan dari berbagai kalangan usia). Menjadi uswah hasanah bermakna
ia selalu siap menjadi ﬁgure positif yang dapat dijadikan referensi dalam
melaksanakan berbagai aktivitas positif. Ia akan mempesona karena
perilakunya dan penampilannya yang dapat dijadikan sumber inspirasi
bagi kehidupan. Sedangkan memberikan uswah hasanah bermakna ia
selalu mendorong dirinya menampilkan dan menyajikan kebaikan kepada
siapa pun dan dimana pun. perempuan yang berusia lanjut dalam konteks
menjadi dan memberikan uswah hasanah sangatlah mulia jika jika tampilan
ﬁsiknya berbusana sopan dan menutupi auratnya.
Pakaian yang menghiasi para perempuan berusia lanjut sebaiknya
menampilkan kesan yang menimbulkan keagungan dirinya, bukan menuai
cemoohan orang lain yang melihatnya. Oleh karena itu, sesuaikanlah pakaian
tersebut dengan kondisi dan budaya setempat dimana ia berada. Keganjilan
dalam berpakaian dapat menjatuhkan keagungan penampilan seseorang.
Pakaian yang menutup aurat bagi perempuan (sekalipun sudah berhenti
haid) haruslah bertujuan menjadikan dirinya sebagai insan yang taat
terhadap ajaran dan syariat Islam sebagai ketentuan Allah Swt, dan tidak
tergolong perempuan sebagai perhiasan dunia yang dapat menghancurkan
dan memporak-porandakan kehidupan dunia.
Wa l-llâhu a'lam bi l-shshawâb
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