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Sejalan dengan semangat untuk menjelaskan Al-Quran 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 Tafsir Unisba ini, sangat berkontribusi
pada pengayaan khazanah penafsiran Al-Quran di tanah air.
Penting untuk dibaca.

ITAS

TAFSIR AL-QU RAN

Allah Swt. menurunkan wahyu kepada para Rasul dengan menggunakan bahasa
kaumnya agar ajaran yang dibawanya dapat dimengerti dengan baik dan benar.
Sebagaimana disebutkan pada QS Ibrahîm (14): 4, yang artinya “Dan Kami
tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya,
supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.”
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Prof. Dr. KH. Miftah Faridl
(Ketua Umum Yayasan Unisba/Ketua MUI Kota Bandung)

I

Juz 26 terdiri atas surah ke-46 Al-Ahqâf (Makkiyyah), ke-47 Muhammad (Madaniyyah),
ke-48 Al-Fath (Madaniyyah), ke-49 Al-Hujurât (Madaniyyah), ke-50 Qâff (Makkiyyah),
dan ke-51 Al-Dzâriyât sampai dengan ayat 30 (Makkiyyah).
Kandungan isinya meliputi prinsip-prinsip keimanan, masalah hukum,
panduan akhlak, dan kisah umat yang terdahulu.
Dibahas secara komprehensif mendalam sesuai latar belakang
berbagai keahlian para penyusunnya.
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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
Assalamu’alaikum wr. wb.
Tercurah hanya karena rasa syukur kepada Allah Swt. dan rasa takzhim
kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang sedalam-dalamnya, seluruh
amal ibadah ini kami persembahkan. Segala puji kami panjatkan kepada-Nya
semata, yang telah melimpahkan berbagai karunia dan bimbingan-Nya,
sehingga dalam menjalankan tugas menyusun Tafsir Al-Quran Juz XXVI versi
Unisba dapat berjalan lancar, tiada aral yang menghalanginya. Setelah melalui
jalan berliku, penuh dengan kompleksitas persoalan dan tantangan, akhirnya
penulisan tafsir ini dapat kami selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan karya
ini merupakan amal bakti kami kepada Islam yang bermanfaat bagi umat
dalam memahami wahyu yang telah Allah Swt. turunkan. Âmîn.
Tidaklah mudah untuk menyusun tafsir Al-Quran dengan jumlah penulis
yang banyak, dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Diperlukan
keselarasan dan keserasian yang berimbang dalam penyusunannya, sekalipun
tidak menghilangkan karakteristik dari warna tulisan masing-masing penulis.
Dari sini justru diharapkan akan lahir isi kajian dan cita rasa bahasa yang
kaya, tanpa meninggalkan konsistensi dan sistematika penulisan yang tepat
dan benar.
Al-Quran yang merupakan kumpulan dan himpunan dari firman Allah
Swt. yang dituliskan dengan sangat teliti dan rapih, merupakan tuntunan dan
pimpinan hidup bagi orang yang mengimaninya. Kehadiran Al-Quran yang
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merupakan sumber utama dan pertama dari ajaran Islam, memiliki sifat-sifat
yang sangat mulia. Melalui sifat-sifatnya, kita akan dibimbing kepada hakikat
kebenaran yang terdapat di dalamnya. Sifat tersebut, antara lain: (1) sebagai
kitâb (wahyu tertulis yang mulia); (2) furqân (pembeda antara yang hak
dengan yang batil); (3) tanzîl (diturunkan dari Allah Swt.), (4) nûr (cahaya
yang terang benderang); (5) mubîn (yang menerangkan); (6) mubârak (yang
diberkati); (7) busyrâ (membawa kabar gembira); (8) ’azîz (yang mulia);
dan (9) majîd (yang dihormati). Secara substansial, sifat-sifat tersebut
menuntut orang-orang beriman untuk memahaminya dengan baik,
menggunakan akal dan hati yang jernih untuk memeroleh hidayah-Nya.
Allah Swt. telah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada setiap
nabi yang diutus-Nya untuk menundukkan dan mendakwahi mereka kepada
jalan kebenaran, sesuai tantangan umat yang dihadapinya, yaitu berupa
mukjizat. Tantangan umat yang dihadapi Nabi Saw. adalah zaman yang dipenuhi
dengan tantangan kemajuan ilmu, teknologi, filsafat, dan seni. Al-Quran,
sebagai mukjizat terbesar yang Allah Swt. turunkan kepda Nabi Saw., yang
disebut oleh para ulama sebagai mukjizat ‘aqlî (logis dan rasional), menjawab
segala persoalan umat pada zaman modern ini. Ia berperan menundukkan
akal, menyingkap segala rahasia yang tidak mampu diungkap oleh ranah
kognitif manusia, membuka berbagai kebenaran yang diselewengkan oleh
umat terdahulu, dan menjelaskan berbagai persoalan yang akan dihadapi
manusia ke depan, hingga akhir zaman. Apabila masih ada yang ragu akan
kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, maka Allah Swt. menantang mereka
dengan firman-Nya, (yang artinya): Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan
tentang Al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad),
buatlah satu surah (saja) yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolongpenolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar (QS Al-Baqarah
[2]: 23).
Berbeda dengan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
Saw., para Nabi terdahulu diberi oleh Allah Swt. mukjizat hissî (material
inderawi), seperti: Nabi Ibrahim a.s. tidak tersengat oleh api tatkala dibakar
oleh umatnya, Nabi Musa a.s. dengan tongkatnya dapat membelah laut; Nabi
Isa a.s. dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dunia, dan
sebagainya. Mukjizat seperti itu cocok dan sesuai dengan tuntutan umat pada
masa itu, yang hanya mau menerima kebenaran melalui tanda-tanda alam
yang dapat dilihat dengan mata kepala dan disentuh oleh inderanya. Berkaitan
dengan hal ini, Rasulullah Saw. bersabda, Setiap Nabi Bani Israil diberi mukjizat
yang apabila ditampakkan, berimanlah mereka. Sementara yang diberikan
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kepadaku adalah wahyu (Al-Quran). Maka, aku berharap memiliki pengikut
yang paling banyak (HR Al-Bukhari).
Sesuai dengan fungsi Al-Quran sebagai hidayah yang membimbing akal
dan hati manusia kepada kebenaran, maka ia dapat ditafsirkan dan dipahami
berdasarkan logika, rasio, dan nalar; selama mengikuti kaidah-kaidah
penafsiran yang dipersyaratkan oleh para ulama. Sebagai kalam (firman)
Allah Swt., ia memiliki kandungan yang sangat luas dan mendalam, bagaikan
mutiara yang setiap sisinya selalu membersitkan siratan cahaya bagi yang
melihatnya dan tiada pernah surut, abadi sepanjang masa. Sesungguhnya,
ilmu Allah Swt. itu Maha Luas, “Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta
untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum
habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan
sebanyak itu (pula). Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan
laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah
(kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS Al-Kahfi [18]:
109; Luqmân [31]: 27).
Tafsir Al-Quran Juz XXVI yang disusun oleh Unisba ini, laksana setetes
air dari samudera kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Isi utama
yang terdapat pada Juz XXVI ini adalah: (1) imbauan Allah Swt. kepada Nabi
Muhammad Saw. agar tidak bersedih hati terhadap keingkaran orang-orang
musyrikin; (2) kisah Nabi Musa a.s. dan Firaun; (3) kisah Nabi Ibrahim;
(4) kisah Nabi Nuh a.s. dengan kaumnya; (5) kisah Nabi Hud a.s.; (6) kisah
Nabi Shaleh a.s.; (7) kisah Nabi Luth a.s. dengan kaumnya; (8) Al-Quran
dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dalam bahasa Arab; dan (9)
setan turun kepada para pembohong, dan peringatan kepada para penyair.
Sejalan dengan selesainya penyusunan Tafsir Al-Quran Juz XXVI , maka
pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, khususnya kepada:
panitia, penulis naskah, kontributor ahli, team lay out dan sekretariat; yang
telah bekerja keras dengan penuh ketekunan dan perjuangan demi
terselesaikannya tugas yang mulia. Ucapan terima kasih dan penghargaan
juga disampaikan kepada Yayasan dan sivitas akademika Unisba yang telah
memberikan dukungan sepenuhnya, tidak mengenal lelah, dan menfasilitasi
terwujudnya Tafsir ini. Kepada semua pihak yang telah berjasa pada
penyusunan Tafsir ini, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, semoga
Allah Swt. membalas kebaikan dan amal saleh bapak/ibu/saudara dengan
pahala yang berlipat ganda dan selalu mengalirkan amal jariyah yang tiada
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henti-henti sepanjang masa.
Penulisan tafsir ini tentu saja tidak akan luput dari kekurangan dan
kekhilafan. Maka itu, melalui hati yang tulus, kami membuka pintu yang selebarlebarnya untuk mendapatkan masukan dan kritikan yang membangun demi
kesempurnaannya. Kepada Allah Swt. jualah kami berlindung diri dan
memasrahkan segalanya, semoga tulisan ini sesuai dengan pedoman yang
diridai-Nya, karena sesungguhnya wallâhu a’lam bi al-shawwâb.
Bi Allâhi fî sabîli al-haqq

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, 15 Rajab 1432 H
17 J uni 2011 M

Rektor,
Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS., Sp.THT-KL(K)
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Ucapan Terima Kasih
Sebagai ungkapan tasyakkur bi al-ni’mah, kami panjatkan puji dan
syukur kehadirat Allah Swt. yang telah membimbing, memberi kekuatan dan
karunia-Nya kepada kami, sehingga dengan pertolongan-Nya kami telah dapat
menyelesaikan penyusunan Tafsir Al-Quran Juz XXVI, walaupun berbagai
kendala, kesulitan, dan persoalan dalam penyelesaiannya kerap menghadang.
Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada Nabi Muhammad
Saw. sebagai hamba Allah pilihan yang telah menyampaikan amanat risalahNya kepada seluruh umat manusia, sehingga kita sekalian dapat menjalani
kehidupan ini di atas landasan hidayah-Nya agar bahagia dalam kehidupan di
dunia yang fana ini maupun pada kehidupan yang abadi di akhirat kelak.
Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz XXVI melaksanakan tugas
penyusunan tafsir ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam
Bandung Nomor: 002/L.05/SK/REK/II/2010. Susunan panitia ini terdiri atas
sejumlah penulis dengan latar belakang bidang keilmuan yang berbeda, dengan
harapan agar kajian tafsir ini dapat menjawab tantangan zaman yang terus
berkembang.
Penyusunan Tafsir Al-Quran Juz XXVI ini berpedoman kepada buku
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Tuntunan Teknis Penulisan Tafsir Al-Quran, yang disusun tim Lembaga Studi
Islam Unversitas Islam Bandung. Buku pedoman ini merupakan acuan bagi
para mufassir dan kontributor agar tafsir yang dihasilkan memiliki format
yang sama, baik pada setiap juz maupun antar juznya serta diharapkan kualitas
penulisan tafsirnya original, crediable, dan accountable. Berkat kesabaran
dari seluruh anggota panitia, maka kesulitan yang dihadapi dapat dilalui dan
diselesaikan bersama-sama.
Berkat bimbingan Allah Yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan
pertolongan kepada hamba-hambanya yang selalu berusaha menolong agamaNya dan kerjasama dari seluruh anggota tim, alhamdulillah, Tafsir Al-Quran
Juz XXVI dapat diselesaikan. Keberhasilan ini, selain karena kekuasaan Allah
Swt., tidak terlepas juga dari kerjasama seluruh panitia dan masukan berbagai
pakar di bidangnya masing-masing yang tersebar di berbagai fakultas di Unisba.
Tafsir Al-Quran Juz XXVI ini, sulit terwujud tanpa bantuan dari
berbagai pihak. Kami sampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas
Islam Bandung, Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS., Sp.THT-KL(K), yang
telah memberi inspirasi, dorongan, dan bantuan, sehingga Tafsir Al-Quran
Juz XXVI ini dapat terwujud.
Demikian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh
Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung yang telah memberikan
dorongan moril, bantuan, dan sokongan dana bagi penyusunan tafsir ini.
Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia atas
kerjasamanya, sehingga tafsir ini dapat diselesaikan, walaupun terdapat
berbagai hambatan dalam penyempurnaannya. Ucapan terima kasih kami
ucapkan kepada seluruh penulis naskah tafsir yang telah berusaha
menyumbangkan pemikirannya.
Kepada para kontributor yang telah memperluas pemahaman tafsir
ini dengan perkembangan iptek mutakhir, kami sampaikan terima kasih. Dengan
pengayaan dari para kontributor diharapkan tafsir ini mempunyai karakteristik
tersendiri sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di Unisba. Demikian
juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penyunting ahli dan
penyunting pelaksana, sehingga tafsir ini dapat mudah dibaca dan dipahami
oleh berbagai kalangan di masyarakat. Tafsir ini sulit terwujud tanpa disiplin,
kerjasama, dan kerja keras dari seluruh anggota tim. Oleh karena itu, kami
mengucapkan terima kasih atas seluruh pengorbanannya.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian
dan penerbitan Tafsir Al-Quran Juz XXVI ini, kami ucapkan terima kasih.
Semoga pengorbanan Ibu dan Bapak sekalian menjadi amal saleh di sisi
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Allah Swt. Akhirnya, 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. Wallâhu a`lam bi al-shawwâb.

Bandung, 15 Rajab 1432 H
17 J uni 2011 M

Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz XXVI
Dr. H. Tata Fathurrohman, SH., MH.
Ketua Tim
Dr. H. M. Wildan Yahya, M.Pd.
Ketua Pelaksana
H. Agus Halimi, Drs., M.Ag.
Sekretaris
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Mukadimah
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat
bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah
kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
(QS Al-Isrâ‘ [17]: 82)

Al-Quran – sejalan dengan periode turunnya – terbagi dua tempat turun:
Makkiyyah dan Madaniyyah. Surah atau ayat-ayat Makkiyyah didefinisikan
Ulama sebagai ayat atau surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad
Saw. hijrah ke Madinah. Sedangkan surah atau ayat-ayat Madaniyyah diberi
makna sebagai ayat-ayat atau surah yang diturunkan setelah beliau hijrah ke
Madinah, meskipun diturunkan di Mekah atau sekitarnya, seperti Arafah, Mina,
dan lainnya.
Tempat turunnya surah atau ayat-ayat tersebut di atas dapat dibedakan dengan
ciri-ciri yang mencolok, antara lain: Pertama, dilihat dari khalayak sasarannya.
Surah atau ayat-ayat Makkiyyah ditandai dengan seruan kepada seluruh
manusia dan orang-orang kafir; sedangkan surah atau ayat Madaniyyah sering
dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang
munafik. Kedua, ditinjau dari isi/tema pesan wahyu atau setting social-nya.
Surah dan ayat-ayat Makkiyyah memuat ajaran akidah dengan cabangcabangnya, seperti ajakan meng-Esa-kan Allah dan hanya beribadah kepadaNya, kehidupan akhirat, dan kisah-kisah umat terdahulu yang telah
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dibinasakan-Nya; surah dan ayat-ayat Madaniyyah meliputi ibadah,
muamalah, dan jinayat, serta hukum lainnya.

Tafsir Al-Quran Juz XXVI – yang ada di hadapan pembaca — justru memuat
kedua macam tempat turunnya Al-Quran, Makkiyyah dan Madaniyyah,
sebagaimana pembaca dapat cermati dari urutan surah dengan ciri-ciri khasnya
di bawah ini:
Pertama, Surah Al-Ahqâf (Makkiyyah) berisi penjelasan tentang penetapan
keberadaan Allah dan keesaan-Nya , mahsyar, dan menolak terhadap
sesembahan berhala (ayat 1-6); (I) keraguan orang musyrik terhadap wahyu,
kenabian, dan Al-Quran (7- 10); (II) keraguan (syubhat) lain orang-orang
kafir (11-14); wasiat untuk berbuat baik kepada ibu bapak: (I) ciri anak yang
berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya (15-16); (II) ciri anak yang durhaka
kepada orang tua dan mengingkari hari kebangkitan(17-20); kisah Nabi Hud
bersama kaumnya, ‘Ad (21-28); keimanan jin kepada Al-Quran (29-32);
ketetapan kebangkitan manusia setelah mati dan perintah untuk bersabar
(33-35).
Kedua, Surah Muhammad (Madaniyyah) memuat: perbuatan orang kafir dan
perbuatan orang Mukmin (1-3); hukum peperangan dalam membela agama
Allah (4-9); akibat kufur dan faedah mengambil ‘ibrah pada umat terdahulu
(10-14); sifat-sifat kenikmatan di surga dan pedihnya siksa di neraka (15);
sifat-sifat orang-orang munafik dan orang-orang beriman (16-19); keadaan
orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman ketika turunnya ayatayat tentang perintah beramal (20-23); keadaan orang-orang munafik setelah
menolak kebenaran dan ketika ajal menjemput mereka, serta peringatan tentang
hikmah jihad (24-31); keadaan sebagian orang-orang kafir, ahli kitab, dan
Mukmin di dunia dan di akhirat (32-35); anjuran untuk menunaikan jihad dengan
cara memelihara diri dari perhiasan dunia (36-38);
Ketiga, Surah Al-Fath (Madaniyyah) mengungkapkan tentang keutamaan
perjanjian Hudaibiyyah bagi Nabi Saw. (1-3); dampak perjanjian Hudaibiyah
bagi kaum Muslimin, kaum munafikin, dan kaum musyrikin (4-7); tugas dan
urgensi diutusnya Nabi Saw., dan makna baiat kepadanya di Hudaibiyah (810); kondisi orang yang menolak pergi bersama Rasul Saw., ke Mekah dan
tidak terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah (11-17); pahala bagi orang-orang
yang terlibat Baiat Ridhwan (18-19); ghanîmah, kemenangan, dan nikmatnikmat lain yang dianugerahkan kepada kaum Mukminin (20-24); celaan bagi
orang musyrik dan hikmah perjanjian Hudaibiyah (25-26); kebenaran mimpi
Rasulullah di tahun pembebasan kota Mekah (27-28); sifat-sifat Rasulullah
Saw. dan kaumnya (29).
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Keempat, Surah Al-Hujurât (Madaniyyah) merupakan penjelasan tentang:
taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta adab berbicara kepada Nabi Saw.,
(1-5); keharusan mengecek kebenaran berita (6-8); beberapa cara
penyelesaian konflik intern umat Islam (hukum bughât) (9-10); adab seorang
Mukmin dengan Mukmin lainnya dan manusia lainnya (11-13); pokok-pokok/
dasar iman yang benar (14-18).
Kelima, Surah Qâf (Makkiyyah) membahas tentang pengingkaran orangorang musyrik terhadap hari kebangkitan dan bantahan terhadap mereka(111); peringatan dengan menampilkan kisah umat-umat terdahulu(12-15);
penetapan tentang penciptaan manusia dan pengetahuan Allah mengenai
keadaan diri manusia (16-22); dialog antara orang kafir dan setan qarîn
pada hari kiamat nanti (23-30); keadaan orang-orang yang bertakwa (3135); ancaman bagi para pengingkar hari kebangkitan dan penetapan
kejadiannya sekali lagi dan perintah-perintah bagi Rasulullah Saw. (36-45).
Demikian beberapa gambaran tentang tema-tema yang dibahas di dalam
Juz XXVI dengan kombinasi surah Makkiyyah dan Madaniyyah. Lantaran itu,
tak ayal lagi, jika sebagian orang (orientalis) memandang Al-Quran tidak
tersusun secara sistematis. Padahal, Al-Quran memiliki sistematika tersendiri
(unik), berbeda dengan sistematika buku-buku ilmiah. Al-Quran justru
membuka cakrawala berpikir manusia, bukankah dalam satu surah banyak
hal yang dikupas, Al-Quran tidak membuat bosan orang yang mempelajarinya?
Bukankah satu surah yang mengandung tema-tema bervariasi, membuat
pembacanya memeroleh banyak ilmu? Bahkan, Al-Quran mendorong para
ahlinya melahirkan metode ilmiah dan sajian baru, seperti munculnya metode
tafsîr maudhû’î (metode maudhû’î atau tematik mengumpulkan berbagai
ayat dan surah yang membahas satu tema tertentu, lalu dikaji dari sisi tempat
turunnya, dibahas kandungannya, kemudian diangkat nilai-nilai, sehingga
melahirkan pemahaman yang utuh tentang konsep/tema tertentu menurut
Al-Quran) yang kini sedang dan akan terus dikembangkan oleh para ahli.
Penyusun menyadari bahwa Tafsir Al-Quran Juz XXVI ini tidak luput dari
kekurangan, meski telah berupaya menggarapnya secara teliti dan hati-hati.
Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca untuk penyempurnaan
karya ini sangat diharapkan. Semoga Allah Swt., membalas kebaikan pembaca
dengan berlipat ganda. Âmîn ya Rabb al- âlamîn.
Bandung, 15 Rajab 1432 H
17 J uni 2011 M
Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz XXVI
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Surah Al-Ahqâf

Nama Surah
Surah ini dinamakan Surah Al-Ahqâf karena di dalamnya terdapat
pembicaraan tentang al-ahqâf (bukit-bukit pasir). Ini merupakan tempat tinggal
kaum ‘Ad, di Yaman. Allah menghancurkannya dengan mengirim angin kencang
(topan) karena kekufuran dan sifat aniaya mereka, sebagaimana diterangkan
pada ayat 21, yang artinya:

Dan (ingatlah) Hud saudara kaum ‘Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan
kepada kaumnya di Al-Ahqâf.
Latar dan Konteks
Surah ini berkaitan dengan surah sebelumnya (Al-Jâtsiyah) dari tiga
sisi. Pertama, sama dalam pembukaan kedua surah tersebut. Kedua, tema
kedua surah tersebut serupa, yaitu penetapan tauhid, kenabian (nubuwwah),
wahyu, kebangkitan (al-ba’ts), hari pembalasan (al-ma’âd). Ketiga, surah
terdahulu ditutup dengan celaan atas perbuatan syirik orang-orang musyrik.
Begitu pula pembukaan ayat ini. Dimulai dengan menistakan perbuatan
syirik mereka dan menuntut dalil yang mendasari perbuatan mereka.
Penjelasan keagungan Allah yang mengabulkan setiap orang yang berdoa

3

:: repository.unisba.ac.id ::

4

Tafsir Juz XXVI

kepada-Nya. Sebaliknya, berhala-berhala (yang mereka sembah) itu tidak
mampu mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadanya sampai kiamat
datang.
Substansi
Tema surah ini sama dengan surah-surah Makkiyyah lainnya, yaitu
penetapan tiga prinsip akidah Islam yang meliputi: tauhid, risalah dan wahyu,
serta kebangkitan dan balasan.
Surah ini dimulai dengan pembahasan tentang turunnya Al-Kitab, yaitu
Al-Quran dari Allah Swt. Hal tersebut diulang karena pada posisi sebagai
bukti yang tertulis (tulisan). Kemudian, dalil-dalil mengukuhkan tentang adanya
Allah, tauhid, dan al-hasyr (berkumpulnya manusia di hari kiamat), dan
kecaman terhadap sesembahan (berhala) orang-orang kafir, menolaknya
dengan penolakan lembut/persuasif, dan menjawab mereka tentang wahyu
dan kenabian.
Selanjutnya, dikisahkan keadaan kedua kelompok tersebut. Satu
kelompok warga yang istikamah yang teguh pada tauhidullah dan agamanya,
taat kepada kedua orangtuanya dan berbuat baik (ihsân) kepada mereka.
Mereka adalah penghuni surga. Sekelompok lainnya adalah orang-orang kafir
yang keluar dari petunjuk fitrah tenggelam dalam syahwat duniawi,
mengingkari kebangkitan dan hisab, dan menyusahkan kedua orangtua mereka,
sebab mereka mengingkari keimanan dan pembalasan. Oleh karena itu,
mereka disebut-sebut sebagai penghuni neraka.
Kemudian dipaparkan kisah Nabi Hud a.s. serta kaum ‘Ad karena bangga
terhadap dan oleh kekuatannya. Mereka tetap menyembah berhala sampai
Allah menghancurkan mereka dengan angin kencang yang merusakkan segala
sesuatu. Kitab itu disampaikan untuk menakut-nakuti orang-orang kafir Quraisy,
sebagai peringatan atas sikap keras kepala mereka dan pendustaan kepada
Rasulullah Saw., serta ancaman akan siksa yang setimpal sebagai balasan
perbuatan penghinaan mereka.
Selanjutnya dikisahkan tentang kerusakan perkampungan di sekitarnya,
bersegeranya jin untuk beriman ketika ia mendengar ayat-ayat Al-Quran,
dan seruan mereka untuk memenuhi ajakan Nabiyullah dan beriman kepada
risalahnya, sehingga barang siapa yang menentang dan berpaling dari ajakan
Rasul Allah, maka ia jelas tersesat.
Surah ini diakhiri dengan peneguhan kepada kekuasaan Allah untuk
membangkitkan (al-ba’ts) karena Dia Pencipta langit dan bumi, serta menyiksa
orang-orang kafir dengan neraka merupakan kenyataan yang mutlak, serta
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ancaman akan siksa hari kiamat. Siksa atau kehancuran hanya diperuntukkan
bagi orang-orang fasik yang menyimpang dari rambu-rambu Allah dan taat
kepada-Nya. Tugas Rasul dalam menghadapi hal ini hanyalah bersabar,
sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi, dan tidak meminta agar siksa
kepada mereka disegerakan.
Penetapan Keberadaan dan Keesaan Allah, Makhsyar (Al-Hasyr),
dan Penolakan terhadap Berhala (Ayat 1-6)

   
           
          
           
            
           
            
         
  
(1) Hâ Mîm. (2) Diturunkan Kitab ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (3) Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada
antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu
yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang
diperingatkan kepada mereka. (4) Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku tentang
apa yang kamu sembah selain Allah; perlihatkan kepada-Ku apakah yang
telah mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat (dengan
Allah) dalam (penciptaan) langit? Bawalah kepada-Ku kitab yang sebelum
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(Al-Quran) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika
kamu adalah orang-orang yang benar.” (5) Dan siapakah yang lebih sesat
daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak
dapat memperkenankan (doa)-nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari
(memperhatikan) doa mereka? (6) Dan apabila manusia dikumpulkan (pada
hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan
mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. (QS Al-Ahqâf [46]: 1-6)
Penjelasan Ayat

        
(1) Hâ Mîm. (2) Kitab ini diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa, Maha
Bijaksana. (QS Al-Ahqâf [46]: 1-2)
Ayat 1 dan 2, sebagaimana dijelaskan pada Surah Al-Jâtsiyah, adalah
Allah-lah yang menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya, Muhammad Saw.
dan bukan bersumber/karangan dari Nabi Muhammad Saw., sebagaimana
dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Al-Quran itu diturunkan dari Zat yang
Maha Mulia dan tidak bisa diungguli oleh siapa pun. Dia Maha Kuat yang tidak
bisa dikalahkan oleh siapa pun. Dia Yang Maha Bijaksana dalam mengelola,
menciptakan, firman, dan perbuatan-Nya, dan Dia meletakkan setiap urusan
pada tempatnya. Jika demikian, maka manusia hanya perlu beriman kepada
Al-Quran, membenarkan petunjuknya, dan membenarkan isinya. Percaya
kepada kebenaran Muhammad Saw. dan kenabiannya, serta kepada tauhid
murni yang diserukan olehnya, penetapan kebangkitan (al-ba’ts), seruan
kepada manusia menuju kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat, serta
seruan kepada mereka untuk mengamalkan akhlak yang mulia.

          
   
   
Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya,
melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan.1
Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada
mereka. (QS Al-Ahqâf [46]: 3)
Tidaklah Allah mewujudkan dan menciptakan langit yang tinggi dan
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bumi serta berbagai makhluk lainnya yang ada pada keduanya kecuali
penciptaan yang dipenuhi oleh kebenaran yang ditetapkan oleh kehendak
Allah (masyî`atullah); bukan secara sia-sia dan batil, sehingga makhluk-Nya
pun tidak sia-sia dan batil.
Semuanya Allah ciptakan sampai batas waktu tertentu, tidak lebih dan
berkurang, yaitu sampai hari kiamat. Karena sebenarnya seluruh langit,
(penghuni) bumi, dan makhluk-makhluk itu akan berakhir. Langit dan bumi
akan berubah menjadi bentuk lainnya.
Adapun mereka yang ingkar kepada Allah, walaupun sudah ada dalil
yang jelas, turunnya Al-Kitab, dan diutusnya Rasul-Rasul, meski sudah ada
dalil-dalilnya, namun mereka mengabaikan maksudnya, (kemudian) mereka
berpaling dan mengabaikan peringatan keras dalam Al-Quran tentang
kebangkitan, hisab, dan pembalasan di hari kiamat yang jelas. Mereka akan
mengetahui akibat dari semua itu.
Setelah menetapkan keberadaan Allah, terjadinya makhsyar (al-hasyr),
kebangkitan (al-ba’ts) hari kiamat, Allah menolak penyembahan terhadap
berhala, dengan firman-Nya:

           
. . .      
Katakanlah (Muhammad),“Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu
sembah selain Allah; perlihatkan kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan
dari bumi ini atau adakah mereka berserikat (dengan Allah) dalam (penciptaan)
langit? ... (QS Al-Ahqâf [46]: 4)
Dalam potongan ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah
Saw. agar mengatakan kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan
sesembahan kepada selain Allah, supaya mereka menunjukkan kepada beliau
tentang keadaan tuhan-tuhan mereka (berhala-berhala) yang mereka sembah.
“Katakanlah olehmu, hai Nabi, kepada orang-orang musyrikin yang
menyekutukan sesembahan kepada selain Allah. Kabarilah dan tunjukkanlah
oleh kamu sekalian kepadaku tentang keadaan tuhan-tuhanmu dari berhalaberhala dan penghuni kubur, setelah engkau renungkan penciptaan langitlangit dan bumi, serta apa-apa yang ada di antara keduanya, mampukah
mereka itu menciptakan sesuatu di bumi, dan apakah mereka punya andil
dalam kerajaan langit dan bumi serta dalam mengelolanya?”
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Kenyataannya, mereka tidak menciptakan sesuatu pun dan tidak pula
bersaham dalam mengelola keduanya. Lalu, bagaimana kalian tetap
menyembah tuhan semacam itu? Padahal, Allah yang menciptakan segala
sesuatu di alam raya ini, namun engkau menyekutukan-Nya dengan sesuatu
yang lain?
Lanjutan ayat 4 menerangkan:

           . . .
 
... bawalah kepada-Ku kitab yang sebelum (Al-Quran) ini atau peninggalan
dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang
benar. (QS Al-Ahqâf [46]: 4)
Pada potongan akhir ayat QS Al-Ahqâf [46]: 4 ini, Rasulullah Saw.
diperintah untuk meminta bukti tertulis yang menunjukkan benarnya ibadah
mereka (musyrikin). “Datangkanlah dalil buat-Ku yang tertulis dalam kitab
sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil yang menunjukkan kebenaran ibadah
kalian kepada tuhan-tuhan kalian, atau peninggalan dari ilmu para pendahulu
kalian atau nabi-nabi yang terdahulu yang menunjukkan kepada kebenaran
sistem (kepercayaan) yang kalian anut, jika kalian benar dalam pengakuan
terhadap ketuhanan berhala-berhala itu memang benar. Maksudnya, tidak
ada dalil nakliah maupun akliah yang menjadi landasan ajaran syirik itu.”
Allah Swt. menafikkan kekuasaan dan kemampuan berhala-berhala itu
dalam penciptaan dan selainnya, diikuti dengan penafikan ilmu mereka dari
setiap segi. Dia berfirman pada ayat 5:

            
     
Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain
Allah, (sembahan) yang tidak dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari
kiamat, dan mereka lalai dari (memerhatikan) doa mereka? (QS Al-Ahqâf
[46]: 5)
Tidak ada orang yang paling sesat dan paling bodoh daripada mereka
yang menyembah selain Allah, berhala. Dia meminta kepadanya yang
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sebenarnya tidak memiliki kemampuan apapun sampai hari kiamat. Dia
sesungguhnya berdoa kepada sesuatu yang tidak mampu mendengar.
Bagaimana ia mampu mendengarnya? Berhala-berhala yang mereka seru itu
tidak tahu/tidak mengerti siapa yang menyerunya, tidak mampu mendengar
dan berpikir. Mereka benda mati.
Berhala-berhala itu tidak berkemampuan dan berilmu sedikit pun. Ia
hanyalah benda mati. Menyembahnya merupakan kesesatan mutlak dan
merendahkan serta menjatuhkan martabat orang yang menyembahnya.
Firman-Nya, sampai hari kiamat bermakna selama-lamanya menurut
adat orang Arab. Allah Swt. menegaskan bahwa berhala-berhala itu akan
menolak mengenali orang-orang yang menyembahnya, dengan firman-Nya
pada ayat 6:

         
Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat), niscaya sembahansembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan
mereka. (QS Al-Ahqâf [46]: 6)
Ketika manusia penyembah berhala itu dikumpulkan di hari perhitungan
(al-hisab), para berhala itu menjadi musuh mereka. Sembahan-sembahan
mereka itu berlepas diri dari yang menyembahnya, (bahkan) mengutuk mereka.
Sesembahan itu menolak, mendustakan, dan mengingkari atas ibadah mereka.
Allah membuat berhala-berhala itu hidup, lalu mendustakan yang
menyembahnya. Demikian pula, malaikat, Al-Masih, Uzair, dan setan-setan
membebaskan diri dari pihak-pihak yang menyembahnya pada hari kiamat.
Ayat yang senada dengan ini adalah firman Allah Swt. pada QS Maryam
[19]: 81-82, yang artinya:

Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar
sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak.
Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan
(pengikut-pengikutnya) terhadapnya dan mereka (sembahan-sembahan) itu
akan menjadi musuh bagi mereka.
Maksudnya, mereka akan mendustakan para penyembah, bahkan
memusuhinya, di saat ia sangat membutuhkan mereka. Allah mengisahkan
tentang Ibrahim al-khalil as., sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Ankabût
(29): 25 yang artinya:

Dan berkata Ibrahim, “Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah
selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu
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dalam kehidupan dunia ini, kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari
sebagian (yang lain) dan sebagian kamu melaknat sebagian (yang lain); dan
tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak ada bagimu penolong.”
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat tersebut mengemukakan berbagai hikmah dan pesan sebagai
berikut:
(1)
Permulaan surah ini meneguhkan permulaan Surah Al-Jâtsiyah, yaitu
sumber Al-Quran adalah (wahyu) dari Allah Swt., bukan dari Nabi
Muhammad Saw. dan bukan pula dari yang lain baik Arab maupun
non-Arab.
(2)
Ayat (tidaklah Kami ciptakan langit-langit…) menunjukkan tiga perkara,
yaitu: penetapan bahwa Allah adalah Pencipta alam raya, peneguhan
bahwa Pencipta alam raya bersifat Maha Adil dan Maha Penyayang,
berdasarkan firman-Nya, (melainkan secara benar).
(3)
Firman Allah Swt. dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang
diingatkan kepada mereka menunjukkan bahwa orang-orang kafir
mengabaikan dalil-dalil ini dan tidak memerhatikan kepadanya.
(4)
Setelah menetapkan tiga prinsip akidah yang terdahulu, kemudian
Allah Swt. mengembangkan berbagai segmentasi. Dia menolak
penyembah berhala. Allah Swt. mencela penyembahan berhala, dan
menerangkan bahwa tidak ada yang lebih bodoh dan sesat daripada
mereka yang menyembah berhala.
(5)
Firman-Nya atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu)
menunjukkan pada kebolehan bersandar kepada peninggalan yang
tertulis. Imam Malik r.a. menetapkan hukum berlandaskan bukti tertulis,
apabila ada saksi terhadap tulisan itu, atau hakim mengetahui/mengenal
tulisan itu, dan/atau tujuan tulisan itu. Ia akan meninjau ulang
persoalannya apabila diketahui adanya rekayasa atau kepalsuan,
sehingga telah diriwayatkan bahwa “manusia berbicara dusta, maka
terjadilah putusan hakim yang tidak adil dan benar.”
Tetapi, Imam Malik membolehkan untuk mengambil kesaksian seorang
saksi bahwa tulisan ini benar-benar tulisan hakim dan buku catatannya,
demikian pula wasiatnya. Atau seseorang menuliskan pengakuannya
bahwa harta orang lain, dan orang-orang bersaksi bahwa sesungguhnya
itu benar tulisannya, dan demikian seterusnya.
(6)
Ibnu Arabi berkata, “Sesungguhnya Allah Swt. tidak mengizinkan isyaratisyarat yang menunjukkan pada perkara yang gaib, kecuali melalui
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mimpi (al-ru’ya), karena bila isyarat-isyarat diizinkan dalam persoalan
tersebut, akan dianggap sebagai bagian dari kenabian. Demikian pula
al-Fa’lu (nasib baik).”
***
Keraguan Orang Musyrik terhadap Wahyu, Kenabian, dan Al-Quran
(Ayat 7-8)

          
           
             
 
        
(7) Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat Kami yang jelas, orang-orang
yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, “Ini adalah
sihir yang nyata.” (8) Bahkan mereka berkata, “Dia Muhammad telah mengadaadakan (Al-Quran). “Katakanlah jika aku mengada-adakannya, maka aku tidak
kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab (Allah). Dia lebih tahu apa
yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu, cukuplah Dia menjadi saksi
antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS AlAhqâf [46]: 7-8)
Latar dan Konteks
Al-Thabrani meriwayatkan dalam sanad shahih-nya dari Ibnu Auf Ibnu
Malik Al-Asyja’i. Ia berkata, “Nabi Saw. berangkat dan saya berangkat
bersamanya. Kami masuk Sinagog Yahudi pada waktu hari raya mereka. Tetapi
mereka tidak senang dengan kedatangan kami. Kemudian Rasulullah Saw.
berkata kepada mereka, “Hai jamaah Yahudi, tunjukkan kepadaku dua belas
orang Yahudi yang telah bersyahadat bahwa Tiada Tuhan kecuali Allah, dan
Muhammad adalah utusan Allah, niscaya Allah tidak akan menurunkan
kemurkaan-Nya pada mereka.”
Mereka semua terdiam, tidak seorang pun menjawab.
Nabi kemudian beranjak pulang. Namun, di belakangnya terdapat
seorang laki-laki (Yahudi) mengikutinya, lalu dia berkata, “(Saya) di antara
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mereka itu, ya Rasulullah.”
Nabi Saw. kembali masuk. Lalu laki-laki tersebut bertanya, “Orang (lakilaki) yang bagaimana yang engkau ketahui tentangku, hai Yahudi?”
Mereka berkata, “Demi Allah, kami tidak pernah melihat seorang pun
yang lebih mengetahui dan paling memahami tentang kitabullah, selain engkau.
Meski dibandingkan dengan bapakmu dan kakekmu sebelumnya.”
Laki-laki Yahudi tersebut berkata, “Sesungguhnya aku bersaksi bahwa
dia (Muhammad Saw.) adalah utusan Allah yang kamu sekalian dapatkan
keterangan dan ciri-cirinya di dalam Taurat.”
Mereka menjawab, “Kamu dusta.”
Mereka lalu berpaling darinya, seraya berkata, “Pada diri orang ini ada
kejelekan.”
Kemudian turunlah ayat, “Katakanlah, terangkanlah kepadaku,
bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari Allah, dan kamu
mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israil.”
Al-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Sa’id Ibnu Abu
Waqqash. Ia berkata, “Ayat tersebut turun berkaitan dengan Abdullah Ibnu
Salam, yang bersaksi seperti itu.”
Ibnu Jarir, Al-Tirmidzi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdullah
Ibnu Salam, yang berkata, “Ayat ini turun berkaitan denganku.”
Demikian pula QS Al-Ra’d (13): 43, yang artinya:

“Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Al-Kitab menjadi
saksi antara aku dan kamu.”
Setelah menetapkan tauhid dan menolak tandingan dan sekutu-sekutuNya. Allah mengingatkan perkara kenabian, kerancuan/keraguan orangorang musyrik tentangnya, dan sekitar Al-Quran, serta anggapan mereka
bahwa mukjizat Rasul itu sebagai sihir.
Ketika mendengarkan Al-Quran mereka mengatakan, “Muhammad yang
mengatakan dan membuatnya sendiri.” Kemudian membantah tudingan
mereka. Allah meminta Nabi-Nya menyatakan, “Jika aku yang membuatnya,
niscaya Allah akan segera menyiksaku, sedangkan kamu sekalian tidak akan
mampu membantuku. Maka, bagaimana mungkin aku berani-berani membuat
sesuatu yang mengakibatkan aku menghadapi siksa-Nya?”
Kemudian dikisahkan jenis keraguan mereka yang lain, yaitu mereka
meminta/menantang agar Nabi Muhammad menunjukkan mukjizat-mukjizat
lain. Mereka meminta tentang hal-hal gaib. Allah Swt. membimbing Nabi agar
memberikan jawaban kepada mereka, “Aku bukanlah Nabi pertama yang diutus
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Allah, sehingga kamu sekalian mengingkariku sebagai Rasulullah, dan kamu
sekalian mengingkari dakwahku tentang tauhid, dan laranganku untuk
menyembah berhala. Setiap Rasul diutus untuk mencapai sasaran dan tujuan
ini, dan aku termasuk sejenis dan bagian dari mereka, yang tidak bisa untuk
mendatangkan mukjizat dan berita-berita tentang yang gaib, karena bukan
lapangan manusia, melainkan kekuasaan Ilahi.”
Penjelasan Ayat

           
  
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang menjelaskan,
berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran itu datang kepada
mereka, “Ini adalah sihir yang nyata.” (QS Al-Ahqâf [46]: 7)
Bila dibacakan kepada orang-orang musyrik, kandungan ayat-ayat AlQuran yang sangat jelas itu dianggap sebagai sihir yang penuh dengan tipuan.
Mereka mendustakan. Mereka kafir dan sesat. Allah Swt. menyebutkan tindakan
mereka itu nista. Dia berfirman, pada ayat 8:

. . .             
Bahkan mereka mengatakan, “Dia (Muhammad) telah mengada-adakan
(Al-Quran).” Katakanlah, “Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak
punya kuasa sedikit pun memertahankannya dari (azab) Allah...” (QS AlAhqâf [46]: 8)
Bahkan mereka mengatakan, Muhammad mengada-adakan dan
menciptakan Al-Quran sendiri. Allah menolak prasangka mereka itu,
“Katakanlah olehmu (Rasul) kepada mereka, sekiranya aku mengada-adakan,
dan berdusta kepada-Nya secara meyakinkan, sebagaimana yang engkau
sangkakan, dan aku mengaku-aku sebagai Rasul yang diutus kepada kalian,
padahal kenyataannya tidak seperti itu, niscaya Dia akan menyiksaku dengan
siksaan yang sangat berat. Sedangkan tidak ada seorang pun yang mampu
menolak siksaan-Nya, baik kamu maupun yang lain, tidak mampu untuk
melakukannya guna menghindarkan siksaan-Nya dariku. Maka bagaimana aku
melakukan kebohongan yang mengakibatkan aku mendapat siksa?”
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Kata am sebelum kalimat yaqû lû menunjukkan kepada pengingkaran
dan keheranan, sebagaimana redaksi terdahulu. Seolah-olah ungkapan
kalimatnya, “Tinggalkan ini (Al-Quran) dan dengarlah ucapan yang mungkar
lagi aneh itu.”
Bandingan ayatnya terdapat pada QS Al-Jinn (72): 22, yang artinya:

Katakanlah, “Sesungguhnya aku sekali-kali tidak seorang pun yang dapat
melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali aku tidak akan memeroleh tempat
berlindung selain dari pada-Nya.”
Dan firman Allah pada QS Al-Hâqqah (69): 44-48, yang artinya:

(44) Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas
(nama) Kami. (45) Niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan
kanannya. (46) Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
(47) Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi
(Kami), dari pemotongan urat nadi itu. (48) Dan sesungguhnya Al-Quran itu
benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Lanjutan ayat 8 menerangkan,

           ...
   
... Dia telah mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran
itu. Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu dan Dia-lah yang
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahqâf [46]: 8)
Dalam akhir ayat, Rasulullah diperintah mengatakan kepada orangorang musyrik, “Allah yang mengetahui tentang apa-apa yang kamu sekalian
katakan tentang Al-Quran, yang kamu sekalian perdebatkan, dustakan, dan
aku kalian tuduh (tukang) sihir dan dukun. Cukuplah bagi Allah sebagai penyaksi
yang menyaksikanku bahwa Al-Quran itu berasal dari-Nya, untuk disampaikan
kepada kamu sekalian, tentang pendustaanmu dan pengingkaranmu. Meskipun
semua itu telah keluar dari hati dan mulutmu, Allah Maha Pengampun bagi
siapa yang bertaubat dan beriman, meyakini kebenaran Al-Quran, dan
mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya.”
Ini merupakan perpaduan antara ancaman/celaan/ peringatan dengan
dorongan/motivasi bagi mereka yang bertaubat, dan kembali ke jalan yang
benar. Ayat di atas sejalan dengan firman Allah Surah Al-Furqân (25): 5-6,
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yang artinya:

Dan mereka berkata, “Dongengan-dongengan orang dahulu, dimintanya
supaya dituliskan. Maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi
dan petang.” Katakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh (Allah) yang
mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha
Pengampun dan Maha penyayang.”
Allah menolak keraguan orang-orang musyrik yang lain, yaitu usulan
untuk mendatangkan mukjizat, dan pemberitaan tentang hal-hal yang gaib,
dengan menyatakan:

...           
   
Katakanlah, “Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku
tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan (tidak pula)
terhadapmu...” (QS Al-Ahqâf [46]: 9)
Dalam potongan ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada
Rasulullah untuk mengatakan kepada orang musyrik bahwa dia bukanlah
Rasul pertama yang diutus, karena sebelumnya telah diutus banyak Rasul.
“Aku bukanlah Rasul pertama yang datang ke dunia. Karena telah diutus
sebelumku banyak Rasul, aku bukanlah (Nabi) yang mengajarkan sesuatu
yang sama sekali baru, sehingga kamu sekalian mengingkariku dan
menjauhi risalahku. Aku tidak tahu apa yang bakal terjadi pada diriku dan
dirimu di masa mendatang, baik di dunia maupun di akhirat. Apakah aku
akan tetap di Mekah atau ke luar darinya. Apakah aku akan mati atau
terbunuh, ataukah siksamu dipercepat atau ditunda? Artinya, aku benarbenar tidak mengetahui masalah gaib yang bakal terjadi pada diriku,
demikian pula perbuatan Allah Swt. dan ditakdirkan-Nya, serta yang
ditetapkan-Nya atas diriku.” Dengan demikian, klaim orang-orang pintar
atau sebagian wali, yang (mengaku-aku) mengetahui yang gaib adalah
salah, dusta yang diada-adakan.
Akhir ayat 9 menegaskan:

            

...

... aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku
tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. (QS AlAhqâf [46]: 9)
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Potongan ayat 9 ini lebih menegaskan penolakan Allah atas keraguan
orang-orang musyrik atas kenabian Rasul Saw., “Aku hanya mengikuti wahyu
yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, dan tidak mengadaadakan dari diriku sendiri. Aku hanya seorang pemberi peringatan bagimu
akan siksa Allah, dan menakutimu dengan azab-Nya secara jelas bagi setiap
orang yang berakal.”
Ini merupakan bukti bahwa Nabi Saw. tidak mengetahui apa yang terjadi
pada dirinya dan orang-orang musyrik di dunia. Sedangkan di akhirat, Nabi
Saw. dan orang-orang yang mengikutinya, secara pasti Nabi mengetahui
bahwa mereka secara umum akan masuk ke surga. Beliau tidak mengetahui
secara rinci umatnya yang akan masuk surga – kecuali yang sudah ditetapkan
oleh syariat seperti sepuluh orang yang dijamin masuk surga, yaitu Ibnu Salam,
Al-’Umaisha, Bilal, Suraqah, Abdullah Ibnu Amr Ibnu Harim, orang tua Jabir,
dan tujuhpuluh orang Qurrâ` yang syahid di perang Bi‘ru (sumur) Ma’ûnah,
Zaid Ibnu Haritsah, Ja‘far Ibnu Abu Thalib, Abdullah Ibnu Rawahah, dan
selain mereka yang diridai Allah.
Ahmad dan Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummul ‘Ala — yang
merupakan seorang wanita Anshar. Ketika Utsman Ibnu Madh’un meninggal,
aku berkata, “Semoga Allah merahmatimu, aku sebagai saksi atas dirimu
sungguh engkau telah dimuliakan Allah.”
Rasulullah Saw. lalu bersabda, “Apa yang kau maksudkan bahwa Allah telah memuliakannya?” Yang saya tahu, dia sudah diberi keyakinan oleh
Allah, dan sesungguhnya aku mengharapkan kebaikan baginya. Demi Allah,
aku (Rasulullah Saw.) tidak mengetahui apa yang akan terjadi padaku dan
padamu.
Ummu Al-‘Ala‘ berkata, “Demi Allah, aku tidak akan memandang suci
kepada seorang pun setelah ini.”
Dalam riwayat Tabrani dan Ibnu Mardaweh dari Ibnu Abbas,
“Sesungguhnya ketika ia meninggal, seorang wanita atau istrinya berkata,
selamat sejahtera buatmu Ibnu Madh’un (karena surga untukmu).”
Tapi, Rasulullah memandangnya dengan marah, seraya berkata, “Apa
yang engkau ketahui tentangnya? Demi Allah, aku ini Rasulullah, tapi tidak
mengetahui apa yang akan Allah perbuat terhadapku.”
Ia berkata, “Ya Rasulullah, dia adalah sahabatmu dan pemelihara
kudamu, dan engkau lebih tahu tentangnya.”
Nabi bersabda, “Saya berharap dia memeroleh rahmat Allah, dan aku
takut dan khawatir Allah akan menyiksanya karena dosa yang ia lakukan.”
Tidak terdapat nasakh (penghapusan atau penggantian ayat dengan
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ayat lain) pada ayat “dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat
terhadapku dan (tidak pula) terhadapmu.”
Al-Wahidi dan yang lainnya, meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ketika
bencana mengancam sahabat Rasulullah Saw., beliau bermimpi berhijrah ke
suatu negeri yang subur dengan pohon kurma, pepohonan, dan air. Beliau
menceritakannya kepada para sahabatnya, maka gembiralah mereka. Mereka
melihat adanya jalan ke luar dari gangguan orang-orang musyrik. Tapi kemudian
mereka berhenti sejenak, di mana mereka tidak melihat apapun, seraya
berkata, “Ya Rasulullah, kapan kami berhijrah ke suatu negeri yang engkau
lihat dalam mimpimu itu?”
Rasulullah Saw. berhenti sejenak, lalu turunlah ayat “dan aku tidak
mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan (tidak pula) terhadapmu.”
Jadi, aku tidak tahu, akankah aku keluar ke negeri yang kulihat dalam
mimpiku atau tidak.
Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya itu hanya sesuatu yang
kulihat dalam mimpiku, yang aku ikuti hanyalah wahyu. Apa-apa yang
kuberitakan kepadamu hanya yang diwahyukan kepadaku.” Al-Qusyairi berkata,
“Atas dasar ini dipahami bahwa tidak nasakh (penghapusan) dalam ayat.”
Allah Swt. kemudian menegaskan kerugian orang-orang musyrik,
sebagaimana dijelaskan pada ayat 10, berikut:

            
          
 
Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran
itu dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani
Israil mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang tersebut dalam) AlQuran lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri.” Sesungguhnya
Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS Al-Ahqâf
[46]: 10)
Maksudnya, katakanlah olehmu Muhammad, kepada orang-orang
musyrik. Katakan kepadaku, (jika) Al-Quran itu bersumber dari Allah, karena
manusia tidak sanggup membantahnya. Al-Quran bukan sihir atau kebohongan
sebagaimana kalian tuduhkan. Lalu, terhadap Al-Quran itu kalian mendustakan.
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Padahal, ada saksi dari Bani Israil yang sangat mengetahui bahwa Al-Quran
itu datang dari Allah, kemudian ia beriman. Sementara kalian sendiri berlaku
sombong (tak mau beriman). Bukankah ini berarti kalian adalah orang yang
paling sesat dan zalim (Al-Maraghi, X, t.t.:13).
Saksi itu bernama Abdullah Ibnu Salam. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya
meriwayatkan dari Sa’ad Ibnu Abu Waqqash. Ia berkata, “Aku belum pernah
mendengar Rasulullah berkata kepada seseorang di muka bumi ini sebagai
ahli surga, kecuali kepada Abdullah Ibnu Salam.” Atas peristiwa tersebut,
turunlah ayat “... wa syahida syâhidun min Banî Isrâîla ‘alâ mitslihi fa âmana,
wastakbartum ...” (... dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui [kebenaran]
yang serupa dengan [yang tersebut dalam] Al-Quran lalu dia beriman, sedang
kamu menyombongkan diri ...).
Firman-Nya, “Inna Allâha lâ yahdî al-qauma al-zhâlimîn (dan Allah tidak
menunjuki orang-orang yang zalim).” Menunjukkan bahwa Allah tidak
membimbing mereka kepada kebaikan, sebagai akibat kesombongannya.
Ketika Rasulullah Saw. sampai di Madinah, Abdullah Ibnu Salam
memandang wajah Rasul, dan dia mengetahui bahwa wajah Rasul itu bukan
wajah pendusta.
Ia mencermati dan memastikan bahwa ia adalah Nabi yang ditunggutunggu, seraya bertanya, “Aku bertanya kepadamu tentang tiga hal, yang
hanya diketahui oleh Nabi, ‘apa tanda-tanda hari kiamat? Makanan apa yang
pertama kali disantap oleh para penghuni surga? Dan bagaimana anak
mewarisi sifat ayahnya atau ibunya?’
Nabi Saw. menjawab, tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul
adalah api yang berpijar dari arah timur sampai barat. Makanan pertama
yang disantap oleh ahli surga adalah hidangan hati ikan paus. Dan, bila air
mani (sperma) suami keluar lebih dahulu maka anak itu akan meniru sifat
ayahnya, sedangkan bila sel telur wanita keluar lebih dulu maka ia mengikuti
sifat ibunya.
Abdullah Ibnu Salam lalu berkata, “Aku bersaksi bahwa engkau adalah
utusan Allah.”
Selanjutnya ia berkata, “Hai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi
adalah orang yang buta. Sekiranya mereka mengetahui akan keislamanku
sebelum kamu menanyakannya, niscaya mereka akan mendustakanku
terhadap apa-apa yang ada pada dirimu.”
Tiba-tiba orang Yahudi datang, kemudian Nabi Saw. berkata kepada
mereka, “Laki-laki dengan kualitas apa Abdullah Ibnu Salam di kalanganmu?”
Mereka menjawab, “Ia sebaik-baik orang di kalangan kami, anak
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orang baik, pemimpin kami dan anak pemimpin kami, orang yang paling alim
dan anak dari orang alim di kalangan kami.”
Nabi bertanya, “Bagaimana pandanganmu bila ia masuk Islam?”
Mereka menjawab, “Semoga Allah melindungi dari perbuatan itu.”
Abdullah lalu ke luar, seraya berkata, “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan
selain Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya.”
Mereka berkata, “Dia adalah sejelek-jelek orang di kalangan kami dan
anak orang yang terjelek di kalangan kami”. Mereka mencelanya.
Abdullah Ibnu Salam berkata, “Inilah yang aku khawatirkan ya Rasulullah”
(Al-Zamakhsyari, III, t.t.: 119).
Sedangkan ahli Tafsir lain ada yang menolak pendapat bahwa seorang
syahid itu adalah Abdullah Ibnu Salam, beralasan karena Islam-nya terjadi di
Madinah dua tahun sebelum wafatnya Rasulullah Saw. Sedangkan, surah ini
adalah Makkiyyah.
Namun, pendapat ini dijawab — sebagaimana diungkapkan oleh AlKalbi — bahwa surah ini Makkiyyah, kecuali satu ayat ini yang turun di
Madinah. Setelah ayat tersebut turun, kemudian Rasulullah Saw. menyuruh
meletakkannya pada surah tertentu. Jadi, ayat ini turun di Madinah, namun
Allah Swt. memerintahkan Nabi Saw. untuk meletakkannya pada tempat
tertentu dalam surah Makkiyyah.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan berbagai hal berikut:
Orang musyrik Mekah menentang Nabi Saw., mereka mendustakan
Al-Quran yang turun dari Allah, mendustakan kenabian, dan menyifati
Al-Quran sebagai sihir. Mereka tidak cukup dengan menyatakan
Al-Quran itu sebagai sihir, bahkan lebih nista dari itu bahwa Muhammad
mengada-adakannya sendiri, bukan dari Allah.
Allah menolak anggapan bahwa Nabi Muhammad Saw. menciptakan
Al-Quran secara semena-mena. Allah Maha Mengetahui apa yang
mereka wacanakan. Cukuplah Allah sebagai saksi bahwa Al-Quran turun
dari-Nya, karena Dia mengetahui kebenaran Nabi-Nya, dan salahnya
orang-orang yang batil.
Meski demikian, Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat,
dan Maha Pengasih terhadap hamba-Nya yang Mukmin.
Nabi Muhammad Saw. bukanlah Nabi yang pertama, tetapi Nabi yang
terakhir.
Nabi Saw. tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali melalui
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wahyu, maka tidak perlu bertanya kepadanya tentang hal-hal yang
gaib, karena dia sendiri tidak mengetahuinya. Akan tetapi, kalau melihat
sosok Nabi Saw., dia telah mengetahui bahwa dirinya adalah Nabi, dan
terbebas dari dosa besar, serta telah diampuni Allah. Firman-Nya pada
QS Al-Fath (48): 2 menyatakan (yang artinya):

“Agar Allah mengampunimu atas dosa-dosamu yang terdahulu dan
yang terakhir.”

(4)

Dan Firman-Nya pada QS Al-Fath (48): 5, yang artinya, Agar Dia
memasukkan orang-orang Mukmin laki-laki dan wanita surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai.
QS Al-Ahzâb (33): 47, yang artinya, “Berilah kabar gembira kepada orangorang Mukmin bahwa bagi mereka ada keutamaan yang besar. dari Allah.”
Ayat 10 dari surah ini menunjukkan ancaman kepada orang-orang
musyrikin yang zalim dengan siksa yang pedih bila mereka
senantiasa mendustakan Al-Quran, bersikap sombong, sehingga
tidak beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Saw. yang
diutus kepada mereka. Meski seseorang telah bersyahadat dan tahu
melalui Taurat bahwa Al-Quran itu benar, baik itu Abdullah Ibnu
Salam atau Musa a.s.
Pendeknya, ayat ini merupakan kabar gembira tentang kedatangan
Nabi Muhammad Saw. melalui lisan Musa a.s. (Taurat), lisannya
ulama Bani Israil, dan lisan Isa a.s. sebagaimana firman Allah
Surah Al-Shaff (61): 6:

“Dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang
akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.”
***
Keraguan (Syubhat) Lain Orang-orang Kafir (Ayat 11-14)
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(11) Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, “Kalau
sekiranya dia (Al-Quran) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tidak
mendahului kami (beriman) kepadanya.” Dan karena mereka tidak mendapat
petunjuk dengannya maka mereka akan berkata, “Ini adalah dusta yang lama.”
(12) Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan
rahmat. Dan ini (Al-Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa
Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi
kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (13) Sesungguhnya
orang-orang yang mengatakan “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka
tetap istikamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka
tidak (pula) berduka cita. (14) Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka
kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. (QS
Al-Ahqâf [46]: 11-14)
Latar dan Konteks
Al-Thabrani meriwayatkan dari Qatadah. Seorang musyrik berkata,
“Kami lebih mulia (dari yang lain), dan lebih unggul dalam berbagai hal.
Sekiranya dia (Al-Quran) adalah suatu yang baik, tentulah orang-orang lain
tidak mendahului kami (beriman) kepadanya.”
Maka turunlah ayat (yang artinya):

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman... (QS AlAhqâf [46]: 11)
Ibnu Munzir meriwayatkan dari Aun Ibnu Abu Syidad. Umar Ibnu
Khaththab sebelum masuk Islam memiliki hamba sahaya bernama Zinnin atau
Zinnirah, yang masuk Islam sebelumnya. Lantaran itu, Umar memukulnya
sampai tergelepar. Orang-orang kafir menyatakan, “Sekiranya Al-Quran itu
baik, niscaya dia (Zinnin) tidak mendahului kita dalam berislam.”
Karena itu, Allah menurunkan ayat (yang artinya):

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, “Kalau
sekiranya dia (Al-Quran) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tidak
mendahului kami (beriman) kepadanya.” (QS Al-Ahqâf [46]: 11)
Urwah Ibnu Zubair berkata, “Zinnirah — seorang wanita Romawi, yang
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disiksa Abu Jahal — masuk Islam, sehingga rusaklah mata (penglihatan)nya.”
Kemudian mereka mengatakan kepadanya, “Engkau telah terkena
kutukan Latta dan Uzza, tetapi kemudian Allah menyembuhkannya.”
Pembesar Quraisy berkata, “Sekiranya apa-apa yang dibawa oleh
Muhammad itu baik, niscaya kami tidak didahului oleh Zinnirah.”
Maka Allah Swt. menurunkan ayat QS Al-Ahqâf [46]: 11.
Ibnu Abbas, Al-Kalbi dan Al-Zujaj berkata, Orang-orang kafir (yaitu,
Bani Amir, Ghathfan, Tamim, Asad, Hanzhalah, dan Asyja’î) berkata kepada
orang-orang Ghifar, Juhaenah, Muzainah, dan Khaza’ah yang masuk Islam,
“Sekiranya apa (ajaran) yang dibawa oleh Muhammad itu baik, niscaya kami
tidak didahului oleh Islamnya para penggembala unta; karena kami lebih baik
daripada mereka.”
Yahudi berkata kepada orang-orang yang beriman (yaitu, Abdullah Ibnu
Salam dan para sahabatnya), “Sekiranya agama yang dibawa oleh Muhammad
itu benar, niscaya mereka tidak akan mendahului kami masuk Islam.”
Ini merupakan keanehan (keraguan) lain dari golongan musyrik dan
Yahudi, dalam mengingkari kenabian Muhammad Saw., yang berkaitan dengan
keimanan kelompok orang-orang fakir, seperti Ammar, Shuhaib, dan Ibnu
Mas’ud. Mereka berkata, “Sekiranya agama ini baik, niscaya kami tidak
didahului masuk Islam oleh mereka.” Allah Swt. menolak keyakinan mereka,
(karena) Taurat itu sendiri – yang ada di tangan mereka - menunjukkan kepada
kebenaran Al-Quran, dan memberi kabar gembira tentang kenabian
Muhammad Saw.
Setelah menetapkan dalil-dalil tauhid, kenabian, dan menyebutkan
keraguan para pengingkar dan menjawab mereka, Allah Swt. menyebutkan
ganjaran orang-orang Mukmin yang beramal dengan amalan yang baik, sesuai
dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran yang Mulia.
Penjelasan Ayat
...

            

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, “Kalau
sekiranya dia (Al-Quran) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tidak
mendahului kami (beriman) kepadanya...” (QS Al-Ahqâf [46]: 11)
Orang-orang kafir Mekah dan Yahudi, sehubungan dengan keimanan
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sebagian orang-orang yang fakir dan lemah (seperti Bilal, Ammar, Suhaib,
dan Khibab, serta lainnya) berkata, “Kalau sekiranya dia (Al-Quran dan
kenabian) itu benar dan baik, tentulah mereka tidak mendahului kami (beriman)
kepadanya.”
Dugaan mereka, karena memandang lebih mulia, maka mereka memiliki
harga di sisi Allah, dan mereka diperhatikan oleh-Nya. Oleh karena itu, mereka
pun lebih berhak didahulukan dibanding kaum dhu’afâ itu.
Pandangan seperti ini sangat salah. Allah Swt. memilih untuk kenabian
dan agamanya siapa yang dikehendaki-Nya. Ayat ini seperti firman-Nya pada
QS Al-An’âm (6): 53, yang artinya:

“Dan demikianlah telah Kami uji sebagian mereka (orang-orang yang kaya)
dengan sebagian mereka (orang-orang miskin), supaya orang-orang kaya itu
berkata, Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah
oleh Allah?”
Mereka heran mengapa orang-orang selain mereka yang diberi
petunjuk.
Sedangkan firman-Nya (kepada orang-orang yang beriman) –
sebagaimana dikemukakan Al-Zamakhsyari (“karena mereka”) – maksudnya,
orang-orang kafir berkata demikian dikarenakan orang-orang yang dipandang
lebih rendah itu telah beriman. Sekiranya Islam itu baik, niscaya mereka tidak
mendahului dalam berislam.
Makna lain yang benar adalah orang-orang kafir berkata kepada
orang-orang yang beriman, dalam struktur kalimat al-khithab atau bentuk
dialog (orang yang diajak bicara langsung/struktur orang kedua), sebagaimana
engkau katakan: Zaid berkata kepada Amr, tapi kemudian pembicaraan itu
dialihkan kepada struktur orang ketiga (yang gaib), sebagaimana contoh firmanNya pada QS Yûnus (10): 22, yang artinya:

Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu
membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik,
dan mereka bergembira karenanya.
Allah Swt. menyifati keadaan orang-orang kafir itu, setelah ayat tersebut,
dan menjawab ucapan mereka pada bagian akhir ayat 11:

         ...
... dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka
akan berkata, “Ini adalah dusta yang lama.” (QS Al-Ahqâf [46]: 11)
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Ketika mereka tidak memeroleh petunjuk dari Al-Quran, muncul sifat
perlawanan. Mereka mengatakan, “ini merupakan dusta yang diwarisi dari
orang-orang yang terdahulu.” Mereka katakan sebagai “kisah-kisah orang
terdahulu,” dengan maksud merendahkan Al-Quran dan para pengikutnya.
Ini merupakan keangkuhan sebagaimana yang disinggung Nabi Muhammad
Saw. (riwayat Muslim dan Al-Tirmidzi dari Ibnu Mas’ud), “Keangkuhan
menyebabkan penentangan terhadap kebenaran dan meremehkan manusia.”
Allah Swt. mengemukakan dalil tentang kebenaran Al-Quran dan
kelurusannya, pada firman-Nya, ayat 12:

          
      
Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat.
Dan ini (Al-Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab
untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar
gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-Ahqâf [46]: 12)
Di antara bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan kitab
yang benar, lurus, dan berasal dari Allah, adalah “Pengakuan kepada kamu
sekalian bahwa Allah telah menurunkan Taurat kepada Musa, yang merupakan
pedoman dan petunjuk dalam beragama, serta ia merupakan rahmat bagi
orang-orang yang beriman kepadanya.” Al-Quran pun sejalan dengan Taurat,
dalam prinsip-prinsip syariahnya, membenarkan kitab Musa dan kitab-kitab
samawi yang terdahulu. Allah telah turunkan kitab ini dalam bahasa Arab
yang jelas dan fasih serta mudah mereka pahami, agar Nabi Muhammad
Saw. dapat memberikan penerangan tentang siksa Allah terhadap orangorang yang menzalimi diri mereka sendiri (orang-orang musyrik Mekah), dan
memberikan penjelasan kepada orang-orang Mukmin yang beramal saleh.
Jadi, Al-Quran itu memuat peringatan untuk orang-orang kafir dan kabar
gembira untuk orang-orang Mukmin. Kitab ini bukan merupakan dusta terdahulu
(ifk qadîm) sebagaimana yang mereka yakini, karena ia sesuai dengan Taurat.
Setelah menyebutkan keraguan orang-orang yang ingkar, Allah Swt.
mengisahkan keadaan orang-orang Mukmin dan ganjaran mereka, dengan
firman-Nya pada ayat 13:
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Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan “Tuhan kami ialah Allah,”
kemudian mereka tetap istiqamah, 2 maka tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan mereka tidak (pula) berduka cita. (QS Al-Ahqâf [46]: 13)
Sesungguhnya, orang-orang yang menyatupadukan antara tauhid dan
istikamah sesuai dengan sistem syariah, mereka tidak takut akan tertimpa
keburukan di waktu mendatang, dan tidak bersedih hati berlalunya sesuatu
yang disenangi oleh mereka di waktu terdahulu. Karena balasannya dijelaskan
pada firman Allah Swt. ayat 14:

          
Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai
balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. (QS Al-Ahqâf [46]: 14)
Mereka adalah orang-orang Mukmin yang bertauhid dan lurus
menjalankan perintah Allah. Mereka ialah penghuni surga, kekal di dalamnya,
sebagai balasan dari amal saleh mereka di dunia.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan berbagai hal berikut:
Orang-orang sombong yang picik pikirannya akan tergambar
kepicikannya oleh sebab-sebab yang sepele dan yang “cetek”, yang
didorong oleh kesombongan dan kecongkakannya. Mereka menuding
Al-Quran sebagai kebohongan yang diwariskan, kisah-kisah kuno/usang,
dan lain-lain.
Di antara bukti yang menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran itu yang
datang dari Allah, adalah kesesuaiannya dalam prinsip-prinsip akidah
dan syariah Taurat, kitabnya Musa, yang mereka akui sebagai kitabullah.
Jadi, ia merupakan petunjuk dan rahmat yang menjadi penyempurna
agama Allah dan syariat-Nya.
Sesungguhnya, orang-orang yang mamadukan antara iman kepada
keesaan Allah dan istikamah pada syariat-Nya dengan jiwa dan raganya
(lahir-batin), mereka adalah orang-orang yang beriman secara mantap,
tidak takut menyongsong masa depan dan juga tidak sedih meninggalkan
masa lalunya.
***
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Wasiat untuk Berbuat Baik kepada Kedua Orangtua (Ayat 15-16)

           
            
          
             
          
        
(15) Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua
orangtuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan
melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai
menyapihnya adalah tigapuluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan
umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, “Ya Tuhanku, tunjukilah aku
untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada
ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau
ridai; berilah kebaikan kepadaku dan (memberi kebaikan) kepada anak
cucuku.” Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya
aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (16) Mereka itulah orangorang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka
kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghunipenghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.”
(QS Al-Ahqâf [46]: 15-16)
Latar dan Konteks
Al-Wahidi (t.t.: 216) meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ayat (sehingga
usia dewasanya) ini turun berkaitan dengan Abu Bakar r.a. sahabat Rasulullah
Saw. Ketika itu, ia seorang pemuda berusia delapan belas tahun, sementara
Rasulullah Saw. berusia 20 tahun. Mereka bermaksud pergi ke negeri Syam
untuk berdagang. Dalam perjalanan, mereka tiba di suatu tempat yang disebut
sidrah (pohon bidara).
Rasulullah Saw. duduk di bawah pohon itu. Abu Bakar pergi kepada
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pendeta yang ada di sana, untuk bertanya tentang agama. Pendeta itu bertanya
kepadanya, “Siapakah laki-laki yang bernaung di bawah pohon bidara itu?”
Abu Bakar menjawab, “Dia adalah Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abdul
Muthallib.”
Pendeta itu menyatakan, “Demi Allah, ia adalah calon Nabi, dan tidak
seorang pun yang bernaung di bawah pohon itu setelah Isa Ibnu Maryam
kecuali Muhammad calon Nabi Allah.”
Peristiwa itu menanamkan keyakinan dan kepercayaan di dalam hati
Abu Bakar. Dia tidak pernah berpisah dari Muhammad, calon Rasulullah Saw.
Itu, baik saat bepergian dan pada saat sedang berada di tempat (rumah).
Ketika Muhammad Saw. diangkat sebagai Nabi, di usia 40 (empat puluh)
tahun, Abu Bakar berusia 38 (tigapuluh delapan) tahun. Abu Bakar serta merta
masuk Islam dan membenarkan Muhammad Saw. Ketika umurnya empatpuluh
tahun, Abu Bakar berkata, “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri
nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku
dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai.
Al-Suddi dan Al-Dhahhaq menegaskan, “Ayat tersebut turun pada Sa’ad
Ibnu Abu Waqqash.” Imam Muslim dan para perawi (periwayat) hadis lain,
kecuali Ibnu Majah dari Sa’ad r.a., mengungkapkan bahwa Ummu Sa’ad
berkata kepada Sa’ad, “Bukankah Allah telah memerintahkan agar taat kepada
kedua orang tua? Aku tidak memakan suatu makanan dan meminum minuman,
sampai kamu ingkar kepada Allah Swt. Lalu, Ummu Sa’ad tidak makan dan
minum sampai mereka membuka mulutnya dengan tongkat.” Maka turunlah
ayat 15 ini:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang
tuanya ... (QS Al-Ahqâf [46]: 15)
Hasan Basri berkata, “Ia diturunkan secara umum.” Pandangan ini
lebih baik, karena muatan kalimat secara umum sejak awal turunnya wahyu,
lebih kuat, berfungsi, dan mencakup. Dan juga adanya kaidah, “al-’ibratu bi
‘umum al-lafz lâ bi khushussh al-sabab” (penjelasan makna yang dipakai
berdasar pada redaksi kalimat secara umum, bukan karena latar belakang
kasusnya). Artinya, ayat di atas berlaku umum, bukan hanya berlaku khusus
untuk Sa’ad Ibnu Abu Waqqash.
Setelah Allah Swt. mengemukakan balasan bagi orang-orang Mukmin
yang bertauhid, dan istikamah pada syariat, Dia memerintah dan mengajarkan
berbuat baik kepada kedua orangtua. Hal ini ditegaskan dengan sifat khusus
dalam berbuat baik itu, setelah usia keduanya 40 (empatpuluh) tahun, dan
memberikan kabar gembira untuk menerima amal-amal salehnya.
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Penjelasan Ayat

...    
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang
tuanya ... (QS Al-Ahqâf [46]: 15)
Dalam ayat ini, Allah mengajarkan dan memerintahkan agar manusia
berbuat baik kepada kedua orangtua selama hidupnya dan setelah
kematiannya, dengan bersikap lembut kepada keduanya, berinfak untuk
keduanya saat mereka membutuhkannya, dan bersikap manis saat bertemu
keduanya. Sebagaimana terdapat pada ayat-ayat lain, seperti QS Al-Isrâ`
(17): 23, yang artinya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain
Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.
Dan QS Luqmân (31): 14, yang artinya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua
orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah
kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada Aku kembali.
Dalam banyak hadis Nabi, ditemukan berbagai muatan yang menguatkan
tatakrama (adab) Al-Quran yang agung ini, dan menjadikan kebajikan kepada
kedua orangtua ini sebagai perbuatan yang paling mulia. Sebaliknya, durhaka
kepada keduanya merupakan dosa besar, dan melanjutkan kebaikan sesudah
wafatnya (merupakan kebaikan). Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Bukhari
dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-’Ash r.a. dari Nabi Muhammad Saw. Rasulullah
bersabda, “Dosa besar yaitu menyekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain),
durhaka kepada kedua orangtua, bunuh diri, dan sumpah palsu.”
Hadis lain adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan
Ibnu Hibban dari Usaid Malik Ibnu Rabi’ah Al-Sa’idi r.a.
Ketika kami sedang duduk di samping Rasulullah Saw. tiba-tiba seorang
laki-laki dari Bani Salimah datang, seraya bertanya, “Ya Rasulullah, adakah
kebaikan yang aku dapat lakukan setelah kedua ibu bapakku wafat?”
Rasulullah menjawab, “Ya! Berdoa untuk keduanya, memohonkan maaf
untuk keduanya, dan menunaikan janji keduanya setelah wafat mereka,
silaturahim kepada sanak kerabatnya, dan menghormati sahabat keduanya.”
Kemudian dikemukakan sebab mengistimewakan ibu, karena besarnya
perhatian dan pengawasannya kepada anak-anaknya, sebagaimana lanjutan
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ayat 15 ini,

...     ...
... ibunya mengandungnya dengan susah payah (pula), dan melahirkannya
dengan susah payah... (QS Al-Ahqâf [46]: 15)
Ia mengandungnya di dalam rahimnya dengan susah payah, demikian
pula melahirkannya. Kehamilan itu menjadikannya serba sulit, capek karena
mengidam, berat, dan berbagai keadaan yang serba terbatas lainnya.
Demikian pula ketika anaknya sudah lahir ke dunia, yang harus dirawat,
diasuh dan diperhatikan dengan baik, terutama berkaitan dengan
pendidikannya. Pada saat hari-hari mengidam ia menginginkan makanan
dan minuman tertentu (atau sebaliknya, tidak mau makan makanan atau
meminum apapun), sehingga (semuanya) itu menjadi alasan bahwa sang
anak harus berlaku baik dan ihsan yang lebih kepada ibunya, sebagaimana
lanjutan firman-Nya,

...    ...
... mengandungnya sampai menyapihnya adalah tigapuluh bulan ... (QS AlAhqâf [46]: 15)
Masa mengandungnya hingga menyapihnya mencapai 30 (tigapuluh)
bulan, sama dengan dua setengah tahun. Ibu merasa sulit karena harus berjaga
di malam hari, proses menyusuinya, menyuapinya, membersihkannya,
mendidiknya dengan penuh rasa kasih sayang, tanpa keluh-kesah dan bosan.
Ayat ini mengisyaratkan bahwa hak ibu untuk dimuliakan lebih besar dibanding
hak ayah. Bapak tidak menyertainya dalam hal yang sama, meski bapak juga
lelah bekerja untuk membiayai.
Karena itu, dalam hadis Nabi ditemukan ajaran untuk mengutamakan
berlaku baik kepada ibu, dengan perbandingan 3 (tiga) dengan 1 (satu). AlSyaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.,
berkata,
Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. seraya bertanya, “Ya
Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan secara baik?”
Nabi menjawab, “Ibumu.”
Dia bertanya lagi, “Kemudian siapa lagi?”
Nabi menjawab, “Ibumu.”
“Kemudian siapa lagi,” tanyanya.
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“Ibumu” jawab Rasul,
“Kemudian siapa lagi?” tanyanya lagi,
“Ayahmu”, jawab Rasul.
Pada ayat di atas juga terdapat suatu pelajaran tentang masa
kehamilan yang paling pendek adalah 6 (enam) bulan (setengah tahun). Ali
r.a. merupakan orang pertama yang berpendapat demikian berdasarkan ayat
ini, dan ayat pada Surah Luqmân (31): 14, (... hingga menyapihnya selama
dua tahun ...). Demikian pula pada QS Al-Baqarah (2): 223, “ ... dan ibu-ibu
hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi mereka
yang ingin menyusui secara sempurna.” Disebutkan masa hamil sedikitnya 6
bulan, karena masa menyusui dan menyapihnya selama dua tahun penuh,
sehingga masa hamilnya berarti 30 (tigapuluh) bulan dikurangi 24 (duapuluh
empat) bulan sama dengan 6 bulan. Dengan kata lain, seorang bayi dapat
dilahirkan secara prematur sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) bulan dalam
kandungan (ibu).
Ini merupakan kesimpulan hukum yang benar, yang disetujui oleh
Utsman (Ibnu Affan) dan sekelompok sahabat r.a. Ibnu Abu Hatim dan
Muhammad Ibnu Ishak, penulis Al-Sirah Al-Nabawiyyah meriwayatkan dari
Ma’mar Ibnu Abdullah Al-Juhani:
Seorang laki-laki dari golongan kami menikahi seorang wanita dari
suku Juhaenah. Setelah enam bulan ia melahirkan. Suaminya kemudian
mendatangi Utsman Ibnu Affan r.a., seraya menceritakan hal itu kepadanya.
Utsman mengutus (kurir) kepada wanita tersebut.
Ketika utusan itu sampai di sana, wanita itu berdiri dan menyamarkan/
menutupi diri dengan pakaiannya, lalu saudarinya menangis. Dia berkata,
“Apa yang menjadikanmu menangis?”
“Demi Allah, tidak ada laki-laki lain yang menggauliku selain dia
(suamiku), sampai akhirnya Allah Swt. menetapkanku seperti ini.”
Ketika utusan itu mendatangkan wanita yang hamil tersebut, Utsman
memerintahkan untuk merajamnya. Ketika berita itu sampai kepada Ali r.a., ia
bergegas kepadanya seraya berkata kepada Utsman, “Apa yang wanita itu
lakukan?”
Utsman menjawab, “Wanita ini melahirkan dalam waktu enam bulan.
Apakah itu mungkin terjadi?”
Ali r.a. menjawabnya, “Tidakkah engkau membaca Al-Quran?”
Utsman menjawab, “Ya”!
Ali r.a. berkata lagi, “Tidakkah engkau menyimak Allah Swt. berfirman,
yang artinya, “... mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh
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bulan...” (QS Al-Ahqâf [46]: 15).
Dan Allah menjelaskan (tentang masa menyusui) dalam ayat yang lain,
“Dua tahun penuh”, sehingga aku tidak menemukan sisanya kecuali enam
bulan.
Utsman r.a. kemudian berkata kepada Ali, “Demi Allah, tidak pernah
terlintas dalam benakku selama ini pemikiran itu.”
Putusan rajam pun lalu dibatalkan.
Ketika melihat anak yang dilahirkan wanita itu, Ma’mar berkata, “Demi
Allah, anak burung gagak seperti burung gagak (al-ghurab bil-ghurab), persis
sama antara telur dengan telur lainnya, demikian pula ia persis menyerupai
bapaknya.”
Ketika bapaknya mengetahuinya, ia berkata, “(Itu) anakku…, aku yakin.”
Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ”Apabila seorang
wanita melahirkan dalam waktu sembilan bulan, ia cukup menyusui selama
duapuluh satu bulan. Apabila ia melahirkan anak saat tujuh bulan maka ia
cukup menyusuinya dalam waktu duapuluh tiga bulan. Tetapi apabila ia
melahirkan dalam masa hamil enam bulan, maka ia perlu menyusui anaknya
selama dua tahun penuh.” Karena Allah Swt. berfirman, “Mengandungnya
sampai menyapihnya adalah tigapuluh bulan. Sampai apabila usianya genap…”
Sedangkan bagian ayat yang berikutnya,

...        ...
... sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh
tahun... 3 (QS Al-Ahqâf [46]: 15)
“Sehingga” bila ia telah kuat, dewasa dan matang, kemudian akal dan
tenaganya sempurna, yaitu berkisar antara 30 tahun sampai 40 tahun, akalnya
pun menjadi matang, pemahaman dan kebijakannya menjadi sempurna pada
usia 40 (empatpuluh) tahun. Kata “sehingga” pada ayat tersebut merupakan
sasaran untuk suatu kalimat, yang strukturnya tersembunyi, yang padanannya
adalah maka ia hidup, atau berusia panjang sehingga bila mencapai
kedewasaan, atau kekuatannya. Hal itu terjadi karena kesempurnaan kapasitas
material dan rasionya. Karena itu dikatakan, “Tidak ada seorang Nabi pun
yang diutus sebelum usia empatpuluh tahun, kecuali Isa dan Yahya Alaihima
al-Salam (semoga keselamatan atas keduanya).

  
        
   ...
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... ia berkata, “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang
telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku...” (QS Al-Ahqâf
[46]: 15)
Apabila telah sampai usia empat puluh, ia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah
aku kemampuan dan kesadaran untuk pandai bersyukur atas nikmat-nikmat
yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku berupa
nikmat hidayah (petunjuk) kepada agama yang benar, tauhid, dan berbagai
nikmat yang bersifat duniawi, seperti kesehatan akal, kesehatan badan, serta
kesejahteraan, kelapangan hidup, kesempurnaan fisik, dan nikmat kasih sayang
yang dianugerahkan kepada kedua orangtua sebagaimana keduanya
mengasuhku saat aku masih kecil.”

...          ...
... dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai; berilah
kebaikan kepadaku dan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku... (QS AlAhqâf [46]: 15)
Kalimat doa pada ayat ini strukturnya mengikuti kata-kata yang
sebelumnya, yaitu An asykura (agar aku bisa bersyukur). Maksudnya,
berikanlah ilham dan taufik (kesediaan) kepadaku untuk beramal saleh yang
Engkau ridai kepadaku. Amal saleh yang diridai adalah amal yang selamat
dari celah-celah penolakan, dan wariskanlah kebaikan pada generasi penerus
(anak cucu)-ku, yang mantap serta mendalam ilmu agama (pemikiran)-nya,
sehingga menjadi watak dan akhlaknya.

       ...
“... sesungguhnya aku bertaubat kepada Mu dan sesungguhnya aku termasuk
orang-orang yang berserah diri.” (QS Al-Ahqâf [46]: 15)
Ali r.a. berkata, “Ayat ini (Ya Tuhan kami karuniakanlah kepadaku),
turun berkaitan dengan kedua orangtua Abu Bakar Al-Shiddiq r.a. masuk
Islam. Saat itu, tidak ada seorang Muhajirin pun menemani kedua orangtuanya,
kecuali dia sendiri. Maka Allah memerintahkannya untuk berbuat baik kepada
keduanya. Abu Bakar patuh, tetap konsisten memperlakukan kedua orang
tuanya dengan baik.
Ayahnya, Abu Quhafah Utsman Ibnu Amir Ibnu Amr Ibnu Ka’ab Ibnu
Sa’ad Ibnu Taim, sedangkan ibunya, ‘ummul khaer’ (ibu yang baik), Salma
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Binti Shakr, Ibnu Amr Ibnu Ka’ab Ibnu Sa’ad. Ibu dari bapaknya (Abu Quhafah)
adalah ‘Qailah’. Istri Abu Bakar Al-Shiddiq bernama ‘Qutailah’ anak
perempuan dari Abdul Uzza.
Berlandaskan firman-Nya, “Supaya aku dapat berbuat amal yang saleh
yang Engkau ridai; berilah kebaikan kepadaku dan (memberi kebaikan) kepada
anak cucuku”, Ibnu Abbas berkata, “Allah telah mengabulkan doa Abu Bakar,
kemudian membebaskan sembilan orang Mukmin yang disiksa karena berada
(di jalan) Allah.” Di antaranya, Bilal, dan Amirah Ibnu Fuhairah, dan tidak
meninggalkan sedikit pun kebaikan kecuali dia mendapat pertolongan Allah.
Semua anak cucunya beriman kepada Allah semata.
Ringkasnya, tiada sahabat yang menandingi keutamaan Abu Bakar
dalam membawa diri, istri, orangtua, dan putra-putrinya ke dalam Islam
selain dirinya.
Ini merupakan bukti bahwa doa Abu Bakar dikabulkan.
Di antara keutamaan Abu Bakar, seperti terdapat pada Al-Shahîhain —
dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda, “Siapa di antaramu yang
berpuasa hari ini?”
Abu Bakar menjawab, ‘“Saya.”
Nabi bertanya, “Siapa di antaramu yang hari ini mengantar jenazah?”
Abu Bakar menjawab, “Saya.”
Nabi bertanya, “Siapa di antaramu yang hari ini memberikan makan
orang miskin?”
Abu Bakar menjawab, “Saya.”
Nabi bertanya, “Siapa di antaramu yang hari ini menjenguk orang yang
sakit?”,
Abu Bakar menjawab, “Saya.”
Rasulullah Saw. menjawab, “Tidak ada pekerjaan yang terkumpul
pada satu orang (ini) kecuali ia masuk surga.”
Aku bertaubat dan kembali kepada-Mu dari segala dosa dan nista.
Aku termasuk orang-orang berserah diri kepada-Mu, yang taat kepada-Mu,
ikhlas dalam bertauhid, dan tunduk patuh kepada Rububiyah-Mu.
Ibnu Katsir berkata, “Di sini terdapat petunjuk bagi orang yang umurnya
sudah mencapai empatpuluh tahun untuk memerbarui taubatnya dan kembali
ke jalan Allah Swt., dan berteguh pendirian di sana.”
Abu Daud dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwa
Rasulullah Saw. mengajarkan kepada mereka untuk mengatakan dalam
tasyahhud-nya:
“Ya Allah, persatukan di antara hati kami, dan perbaikilah hubungan
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kekerabatan di antara kami, tunjukilah kepada kami jalan kebenaran, dan
selamatkanlah kami dari kegelapan dan tuntunlah kepada terangnya petunjuk.
Jauhkanlah kami dari kekejian, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.
Berkatilah kami di dalam pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami,
pasangan kami, dan keturunan kami. Berilah pengampunan kepada kami,
sesungguhnya kami bertaubat kepadamu, karena Engkaulah Zat Yang Maha
Menerima Taubat. Jadikanlah kami bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, yang
memuji-Mu melalui nikmat-nikmat itu” (Katsir, IV, t.t.:157).
Kemudian Allah Swt. mengingatkan balasan orang-orang yang saleh,
dalam firman-Nya ayat 16:

          
         
 
Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik
yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka,
bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah
dijanjikan kepada mereka. (QS Al-Ahqâf [46]: 16)
Mereka yang berada di jalan yang digambarkan ini, memiliki sifat-sifat
yang disebutkan terdahulu, yang bertaubat kepada Allah dengan kembali
kepada jalan-Nya. Mereka adalah orang yang dimuliakan oleh-Nya, diterima
amal-amal saleh dan perbuatan baiknya di dunia yang serasi dengan perintahperintah Allah. Mereka diampuni dan dimaafkan kesalahan dan dosa-dosa
mereka, sehingga mereka tidak disiksa karenanya, karena dosa-dosa dan
kesalahan itu menyusut lantaran kebaikannya, sebagaimana difirmankan oleh
QS Hûd (11): 114, yang artinya:

... sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa)
perbuatan-perbuatan yang buruk...
Mereka secara umum adalah penghuni surga. Balasannya, ia
ditempatkan pada sisi Allah Swt., sebagaimana telah Dia janjikan kepada
siapa yang bertaubat kepada-Nya dan kembali ke jalan-Nya. Ini merupakan
janji yang niscaya, yang tidak akan diingkari dan diragukan keberlakuannya.
Janji tersebut telah difirmankan oleh Allah dalam kitab-kitab-Nya dan melalui
lisan para Nabi-Nya. Allah selalu menepati janji-Nya.
Firman-Nya, “mereka” menunjukkan kepada orang-orang yang
disebutkan terdahulu pada anak kalimat, (dan telah Kami perintahkan kepada
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manusia), yang keseluruhannya merupakan kumpulan dari individu manusia,
yang merealisasikan berbagai sifat yang telah disebutkan meliputi berbagai
pengetahuan tentang hak-hak kedua ibu bapak, kembali kepada (jalan) Allah,
dengan senantiasa memohon taufik untuk bisa bersyukur. Ini merupakan
pemberitahuan bahwa sifat-sifat ini merupakan sifat kemanusiaan yang
sempurna.
Firman-Nya sebaik-baik apa yang telah mereka perbuat, maksudnya
merupakan perbuatan baik yang telah mereka kerjakan, meliputi yang baik
dan yang terbaik. Sedangkan firman-Nya, janji yang benar merupakan kata
jadian yang menguatkan kalimat sebelumnya. Maksudnya, Allah berjanji
kepada orang-orang yang beriman untuk menerima kebaikan-kebaikan mereka,
dan memaafkan kejelekan-kejelekan mereka, sebagai janji yang benar.
Hikmah dan Pesan
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan kepada berbagai hal berikut:
Sesungguhnya ihsan (berbuat baik) kepada ibu bapak merupakan hal
yang wajib dalam Islam.
Penyebab adanya keharusan berbuat baik kepada kedua orangtua jelas,
karena keduanya menjadi penyebab bagi keberadaan anak-anaknya,
pendidikannya, dan pertumbuhan mereka. Secara lebih khusus (berbuat
baik) kepada ibu, yang telah memberikan perhatian kepada anak dengan
perhatian yang besar, bahkan tidak jarang yang sampai mengorbankan
jiwa raga mereka demi anaknya.
Hak ibu lebih besar dibandingkan dengan hak ayah karena beratnya
tugas yang dipikul.
Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa masa kehamilan paling cepat
adalah enam bulan. Lamanya masa hamil dan masa menyusui adalah
30 bulan, bila masa menyusui paling lama dua tahun, sehingga (sisa)
masa hamil adalah enam bulan. Hal itu dihitung dari masa menyusui
selama dua tahun, di mana 30 bulan dikurangi 24 bulan, yaitu enam
bulan.
Puncak kematangan usia dan kedewasaaan seseorang adalah
empatpuluh tahun.
Manusia hendaknya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya,
bila usianya telah mencapai empatpuluh tahun. Ini merupakan periode
kesempurnaan akal dan jasmani. Dan hendaknya ia selalu meminta
Taufik kepada-Nya, untuk bisa beramal saleh yang diridai-Nya, dan
hendaknya dia menjadikan kebaikan kepada anak cucunya, serta
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mendalam pemikiran (dan pemahaman)-nya.
Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang disifati dengan sifat-sifat
yang baik sebelumnya merupakan manusia yang paling mulia.
Berlandaskan ayat ini, segenap (pemimpin) umat sepakat bahwa
makhluk yang termulia setelah Rasulullah Saw. adalah Abu Bakar.
Allah Swt. menggambarkan pada seruan doa ini dengan menuntut
tiga hal, yaitu:
(a) Agar langkah seseorang dibimbing oleh Allah Swt. untuk bisa
bersyukur atas nikmat-Nya.
(b) Agar langkah seseorang dibimbing oleh Allah, untuk mendatangkan
ketaatan yang diridai di sisi-Nya.
(c) Agar Allah memberikan kebaikan kepada anak cucunya.
Dengan demikian, semuanya merupakan perpaduan dari berbagai sisi
kebahagiaan jiwa, raga, dan materi.
Akhir ayat, “Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan aku termasuk
orang yang berserah diri” menunjukkan bahwa suatu doa tidak terkabul
kecuali dengan taubat, Islam, dan ketaatan kepada perintah Allah Swt.
***

Anak yang Durhaka kepada Orangtua dan Mengingkari Hari
Kebangkitan (Ayat 17-20)
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(17) Dan orang yang berkata kepada kedua orangtuanya, “Cis bagi kamu
keduanya, apakah kamu keduanya mengingatkan kepadaku bahwa aku akan
dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? Lalu
kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya
mengatakan, “Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah
benar.” Lalu dia berkata, “Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang
yang dahulu belaka.” (18) Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan
(azab) atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka
dari jin dan manusia. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang
merugi. (19) Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan. (20) Dan
(ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada
mereka dikatakan), “Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam
kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya;
maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena
kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu
telah fasik.” (QS Al-Ahqâf [46]: 17-20)
Latar dan Konteks
Abu Hatim menuturkan (yang bersumber dari Al-Suddi). Ayat ini (QS
Al-Ahqâf [46]: 17) turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada
Abdurrahman Ibnu Abu Bakar yang berkata kepada kedua orangtuanya yang
telah masuk Islam, dan menentangnya. Kedua orangtuanya menyuruh
Abdurrahman Ibnu Abu Bakar masuk Islam, namun ia menolak, sambil berujar,
“Di mana si fulan dan si fulan? Yaitu nenek moyang Quraisy yang telah mati
terdahulu?” Akan tetapi, di kemudian hari, akhirnya Abdurrahman pun masuk
Islam. Ia menjadi Muslim yang baik, maka itu, diterima taubatnya. Dan,
kemudian turunlah ayat wa likullin darajât mimma ‘amilû. Pelaku dalam riwayat
Abu Hatim di atas, yaitu Abdurrahman Ibnu Abu Bakar, disanggah oleh Siti
Aisyah r.a., kemudian dia menyebut nama lain yang dirahasiakan. Sanggahan
Siti Aisyah tersebut didukung pula oleh Ibnu Katsir. Adapun Al-Qurthubi –
solusi dari kontroversi ini – berpendapat, ayat ini turun berkenaan dengan
orang kafir yang durhaka kepada kedua orangtuanya.
Ayat sebelumnya menerangkan bahwa Allah menerima amal dan
memuliakan anak yang berbakti kepada kedua orangtua. Pada ayat selanjutnya
diterangkan sifat anak durhaka dan dijelaskan risiko yang harus ditanggungnya.
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Allah kemudian menguraikan tingkatan kelompok anak di sisi-Nya, ada yang
rendah dan ada pula yang tinggi kedudukannya.
Orang-orang kafir dicerca dan dimaki, tatkala diperlihatkan kepada
mereka api neraka, dengan ungkapan “Sesungguhnya kalian telah menikmati
berbagai karunia dalam kehidupan dunia, akan tetapi kalian berlaku sombong,
menolak untuk mengikuti kebenaran dan menentang serta tidak taat kepada
Allah, maka pada hari ini kalian akan mendapat imbalan atas perbuatan yang
telah kalian lakukan.”
Penjelasan Ayat

          
...

 

Dan orang yang berkata kepada kedua orangtuanya, “Cis bagi kamu keduanya,
apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan
dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku...”
(QS Al-Ahqâf [46]: 17)
Ayat ini ditujukan kepada orang yang menolak diajak beriman kepada
Allah dan hari akhir oleh orangtuanya. Dan malah berkata, “Cis bagi kamu
berdua.”
Anak itu merasa resah dan gelisah, dan menyatakan, “Apakah kalian
mengingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan dari kuburku setelah kematianku
karena janji Allah? Sesungguhnya kebangkitan setelah kematian tidak mungkin
dan tidak akan terjadi. Telah berlalu umat-umat terdahulu dalam jumlah
yang banyak, seperti kaum ‘Ad dan Tsamud sebelum aku, mereka mati akan
tetapi tidak seorang pun dari mereka yang dibangkitkan lagi, mereka pergi
dan tidak kembali serta tidak ada kabar beritanya.”
Kata uffin, menurut Quraish Shihab, adalah kata yang digunakan untuk
melukiskan kemarahan, kejengkelan, atau kejemuan (Shihab, XIII: 94).
Kandungan ayat tersebut ditujukan kepada semua manusia yang berbuat
durhaka kepada kedua orangtuanya. Sekalipun ayat ini turun berkaitan dengan
peristiwa Abdurrahman Ibnu Abu Bakar (menurut riwayat Abu Hatim), akan
tetapi pesan yang ingin disampaikan adalah kepada siapa saja yang berbuat
durhaka kepada kedua orangtua tatkala diajak kepada kebenaran. Ayat
selanjutnya Allah Swt. mengungkapkan:
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         . . .

... lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya
mengatakan, “Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah
benar ... (QS Al-Ahqâf [46]: 17)
Kedua orangtuanya lalu bermohon pertolongan kepada Allah Swt. agar
anaknya diberi hidayah, seraya mengingatkan: Celakalah kamu, berimanlah
kamu kepada Allah dan Hari Akhir. Maksud dari pernyataan tersebut adalah
Engkau akan mendapatkan bencana dan kebinasaan. Hendaknya engkau
membenarkan janji Allah yang akan dipenuhi pada hari Akhir yang telah
dijanjikan kepada hamba-Nya. Dia-lah yang akan membangkitkan hambaNya dari kubur mereka. Janji Allah adalah pasti, tidak akan meleset sedikit
pun. Anjuran tersebut dimaksudkan agar si anak tergerak hatinya untuk
beriman, bukan mengharap kehancuran yang sebenarnya.

        ...
... lalu dia berkata, “Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang
dahulu belaka.” (QS Al-Ahqâf [46]: 17)
Anak durhaka ini kemudian berkata kepada kedua orangtuanya, Apa
saja yang kalian bicarakan tentang hari kebangkitan, tidak lain hanyalah
dongengan nenek moyang dan mitos yang dituliskan di dalam kitab mereka.
Hari kebangkitan sesungguhnya tidak ada, akal sehat tidak dapat menerimanya.
Pernyataan si anak ini tentu saja didasarkan pada keinginan dan dorongan
syahwat dunianya. Allah Swt. mengingatkan tentang ancaman azab bagi
orang yang bersikap seperti itu.

            
     
Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan (azab) atas mereka
bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan
manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. (QS
Al-Ahqâf [46]: 18)
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Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mengingkari hari
akhir akan dikenai azab dan murka dari Allah Swt . Demikian juga golongan
umat-umat terdahulu yang ingkar termasuk di dalamnya, baik dari jenis manusia
maupun jin yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Mereka dan juga kerabat
mereka akan memeroleh kerugian pada hari kiamat, karena pikiran picik dan
pandangan kelirunya yang mengikuti bisikan setan.
Maksud Allah akan mengazab umat-umat sebelum mereka, dari jin
dan manusia, hal ini mengandung arti bahwa jin juga makhluk Allah yang
mati, generasi demi generasi seperti manusia yang diancam dengan azab
bagi yang berbuat durhaka. Perhatikan firman Allah Swt. yang ditujukan kepada
Iblis pada QS Shâd (38): 85 yang artinya:

Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu
dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
Lebih lanjut Allah menerangkan tingkatan-tingkatan dari jenis jin dan
manusia yang baik dan yang berbuat maksiat sebagai berikut:

          
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka
kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaanpekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (QS Al-Ahqâf [46]: 19)
Setiap kelompok (orang-orang Mukmin yang baik dan berbakti dan
orang-orang kafir yang durhaka dan jahat, dari jenis jin dan manusia) memiliki
derajat dan tingkat masing-masing di sisi Allah Swt. pada hari akhir, ada yang
tinggi dan ada pula yang rendah (hina) sebagai konsekuensi dari apa-apa
yang mereka perbuat. Allah Swt. akan menyempurnakan balasan atas seluruh
amal yang mereka perbuat. Orang yang berbuat kebaikan akan memeroleh
kebaikan sedangkan orang yang berbuat maksiat akan mendapatkan
keburukan. Mereka sedikit pun tidak akan dirugikan dengan mengurangi pahala
atau menambah azab. Allah Swt. tidak akan mengurangi sekalipun sebesar
biji sawi atau lebih kecil lagi dari itu.
Penyebutan kata derajat pada ayat di atas mengandung arti posisi dan
tingkatan, yang meliputi tingkatan-tingkatan penghuni surga yang tinggi, dan
posisi penghuni neraka rendah. Keadaan keduanya diungkapkan dengan
tingkatan untuk menunjukkan suatu bentuk prestasi atau imbalan yang
seimbang. Bentuk pahala bertingkat-tingkat sesuai dengan mutu dan
kuantitasnya, demikian juga azab.
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Setelah penjelasan tentang tersampaikannya kebenaran kepada
seseorang, Allah Swt. kemudian menjelaskan keadaan azab dan dahsyatnya
kondisi hari kiamat yang dihadapi orang-orang kafir. Perhatikan ayat
selanjutnya:

          
         
      
 
Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada
mereka dikatakan), “Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam
kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya;
maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena
kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu
telah fasik.” (QS Al-Ahqâf [46]: 20)
Ayat tersebut di atas seakan-akan mengungkapkan pesan, “Wahai Nabi
sampaikanlah kepada umatmu tatkala diperlihatkan kepada orang-orang kafir,
api neraka, mereka akan diazab di dalamnya, dibukakan penutup atas segala
rahasia amal dan perbuatannya. Neraka didekatkan kepada mereka. Mereka
diteriaki dengan hinaan dan hujatan. Kalian telah memeroleh segala kecukupan
dan kenikmatan di dunia, kemudian bersenang-senang dengan mengikuti
dorongan syahwat dan kesenangan kehidupan untuk bermaksiat kepada
Allah Swt. tanpa memerhatikan ancaman azab, menebar dusta di antara kalian
tatkala telah datang janji perhitungan terhadap azab dan pahala.”
“Akan tetapi tidak membekas peringatan-peringatan itu dan tidak
disambut dengan baik sedikit pun untuk keselamatan kalian, maka pada hari
ini kalian diberi imbalan azab yang menghinakan dan menyengsarakan bagi
kalian. Imbalan itu disebabkan karena kesombongan kalian dan penolakan
untuk beribadah kepada Allah Swt., beriman dan bertauhid kepada-Nya, tidak
taat dan berbuat maksiat kepada-Nya.”
Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diungkapkan bahwa
orang-orang kafir itu diberi balasan atas segala jenis amalan-amalan mereka.
Ini, sebagaimana mereka telah memeroleh berbagai kenikmatan, akan tetapi
berbuat kesombongan terhadap kebenaran yang datang kepada mereka.
Mereka bekerjasama di dalam kemaksiatan dan kefasikan. Allah Swt. membalas
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mereka dengan azab yang hina, menyakitkan, menyengsarakan dan
menggoncangkan yang berlangsung terus menerus di tingkat yang paling bawah
dari landasan api neraka.
Adapun bersenang-senang dengan rezeki yang halal dan mubah tanpa
berlebihan dan tidak melanggar batas norma: dibolehkan, baik bagi Muslim
ataupun kafir. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam QS Al-Mâ`idah
(5): 87, yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik
yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Dan QS Al-A’râf (7): 32, yang artinya:

Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah
dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang
mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah, “Semuanya itu (disediakan)
bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka
saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orangorang yang mengetahui.
Hikmah dan Pesan
Kesimpulan dari penjelasan ayat-ayat di atas dapat dikemukakan halhal sebagai berikut:
(1)
Durhaka kepada kedua orangtua adalah dosa besar. Dosa yang paling
besar adalah mempersekutukan Allah Swt. dan mengingkari Hari Kiamat.
(2)
Kasih sayang kedua orangtua secara benar hendaknya mengantarkan
keduanya meminta pertolongan Allah Swt. agar anaknya yang kafir
mendapat hidayah-Nya.
(3)
Anak yang durhaka itu tidak menyambut rasa kasih sayang orang tuanya
dengan penghargaan dan penghormatan. Peringatan orang tuanya
dianggap sebagai dongeng-dongeng kosong yang tidak benar.
(4)
Anak yang durhaka termasuk golongan orang-orang yang diancam
dengan azab. Mereka benar-benar akan ditimpa azab berdasarkan
kalimat Allah Swt. yang artinya: Mereka itulah orang-orang yang telah
pasti ketetapan (azab) atas mereka. Bergabung bersama umat-umat
terdahulu dari jenis jin dan manusia yang kafir. Mereka tidak
mendapatkan surga.
(5)
Setiap golongan dari dua golongan mukmin dan kafir dari jenis manusia
dan jin memiliki tingkatan-tingkatannya di sisi Allah pada hari kiamat,
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sesuai dengan perbuatannya masing-masing, tidak dilebih-lebihkan dan
tidak dikurangi.
Orang-orang kafir akan diteriaki dengan ejekan dan hinaan tatkala
didekatkan kepada api neraka. Mereka diingatkan lagi dengan masa
lalunya; bersenang-senang dengan kelezatan dunia dan mengumbar
hawa nafsunya. Inilah azab sebagai balasannya.
Allah Swt., tidak mengharamkan kenikmatan dunia yang mubah-mubah.
Akan tetapi perhatian yang terlalu besar kepada dunia dapat melupakan
pemberinya yang mengakibatkan manusia berbuat kesombongan
kepada kebenaran dan berbuat kemaksiatan.
***

Kisah Nabi Daud dan Umatnya, Kaum ‘Ad (Ayat 21-28)
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(21) Dan ingatlah (Hud) saudara kaum ‘Ad yaitu ketika dia memberi peringatan
kepada kaumnya di Al-Ahqâf dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa
orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya (dengan mengatakan),
“Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu
akan ditimpa azab hari yang besar.” (22) Mereka menjawab, “Apakah kamu
datang kepada kami untuk memalingkan kami dari (menyembah) tuhan-tuhan
kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada
kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” (23) Ia berkata,
“Sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) hanya pada sisi Allah dan aku
(hanya) menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya
tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh.” (24) Maka tatkala mereka
melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka,
berkatalah mereka, “Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.”
(Bukan)! Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera,
(yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih. (25) Yang menghancurkan
segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada
yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah
Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. (26) Dan sesungguhnya
Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum
pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan
kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati; tetapi pendengaran,
penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena
mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa
yang dahulu selalu mereka perolok-olokkan. (27) Dan sesungguhnya Kami
telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu dan Kami telah datangkan
tanda-tanda kebesaran Kami berulang-ulang supaya mereka kembali
(bertaubat). (28) Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai
Tuhan untuk mendekatkan diri (kepada Allah) tidak dapat menolong mereka.
Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka? Itulah akibat kebohongan
mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. (QS Al-Ahqâf [46]: 21-28)
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Latar dan Konteks
Setelah diterangkan penjelasan-penjelasan tentang ketauhidan dan
kenabian yang ditolak oleh penduduk Mekah, disebabkan karena mereka sibuk
serta tenggelam pada urusan-urusan dan kenikmatan kehidupan dunia,
kemudian Allah Swt. mengingatkan kisah kaum ‘Ad sebagai pelajaran,
peringatan, dan nasihat. Allah Swt. menghancurkan kaum ‘Ad disebabkan
karena keingkaran mereka pada kebenaran yang diturunkan kepada NabiNya. Keadaan mereka benar-benar berlimpah harta dan kekuatan dibandingkan
dengan penduduk Musyrikin Mekah. Sesungguhnya, pemaparan kisah tersebut
menuntut perenungan yang mendalam tentang sebab-sebab terjadinya
peristiwa tersebut, sekaligus di dalamnya terdapat makna yang menentramkan
hati Nabi Saw. di dalam menghadapi kedustaan yang dilakukan oleh umatnya.
Penjelasan Ayat

            
   
          
Dan ingatlah (Hud) saudara kaum ‘Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan
kepada kaumnya di Al-Ahqaf dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa
orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya (dengan mengatakan)
“Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu
akan ditimpa azab hari yang besar.” (QS Al-Ahqâf [46]: 21)
Seakan-akan ayat ini mengandung makna, ceritakanlah wahai Nabi
kepada umatmu kisah saudara kaum ‘Ad, yaitu Hud a.s. yang merupakan
saudara dari kaum ‘Ad dilihat dari silsilah keturunan, bukan dari sisi agama.
Diutusnya Hud oleh Allah Swt. kepada kaum ‘Ad yang pertama bertempat
tinggal di daerah Ahqâf, yaitu di wilayah Hadlralmaut. Asal kata ahqâf adalah
haqâf, yaitu tumpukan pasir yang sangat besar, berupa lembah yang disebut
Barahut.
Dijelaskan kepada mereka bahwa para Rasul yang diutus sebelum atau
sesudah Hud telah mengingatkan mereka, agar tidak menyembah selain
Allah Swt. dan tidak menyekutukan Allah Swt. dengan tuhan-tuhan lain.
Kemudian, Hud mengingatkan kaumnya:

Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu
akan ditimpa azab hari yang besar.
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Pesan yang ingin disampaikan pada ayat di atas terkait dengan QS
Fushshilat (41): 13-14, yang artinya,

Jika mereka berpaling maka katakanlah, “Aku telah memperingatkan kamu
dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum `Ad dan kaum Tsamud.” Ketika
Rasul-Rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka
(dengan menyerukan), “Janganlah kamu menyembah selain Allah”, mereka
menjawab, “Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan
malaikat-malaikat-Nya, maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang
kamu diutus membawanya.
Kemudian, kaum Nabi Hud menjawab sejalan dengan keterangan ayat
berikut:

            
Mereka menjawab, “Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan
kami dari (menyembah) tuhan-tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami
azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orangorang yang benar.” (QS Al-Ahqâf [46]: 22)
Kaum Nabi Hud kemudian menjawab panggilan dengan mengatakan
“Apakah kamu diutus kepada kami agar kami berubah dan berpaling dari
sesembahan tuhan-tuhan kami, kemudian supaya kami menyembah kepada
tuhan yang kamu seru, maka datangkanlah kepada kami azab yang telah
kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar
ucapannya dan janjinya, yang disebabkan karena perbuatan mempersekutukan
Tuhan.”
Pernyataan tersebut di atas benar-benar menjadi bukti yang nyata
bahwa mereka menghendaki untuk disegerakan azab beserta risiko yang akan
ditanggungnya. Mereka menduga akan terjauhkan dari peristiwa tersebut dan
mengingkari terjadinya, sebagaimana firman Allah Swt. pada QS Asyûrâ
(42): 18, yang artinya, Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat
meminta supaya hari itu segera didatangkan.
Hal ini menjadi bukti yang nyata bahwa janji itu akan terpenuhi sesuai
dengan ketetapannya.
Nabi Hud a.s. kemudian menjawab pernyataan kaumnya, sesuai dengan
penjelasan ayat berikut:
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Ia berkata, “Sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) hanya pada sisi Allah
dan aku (hanya) menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan
membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh.” (QS Al-Ahqâf
[46]: 23)
Hud berkata kepada kaumnya, “Aku tidak mengetahui waktu yang
menjelaskan tentang kepastian datangnya azab itu. Sesungguhnya
pengetahuan tentang waktu datangnya azab berada pada sisi Allah Swt., bukan
padaku. Allah Swt.-lah yang mengaturnya, bukan aku, dan tidak
memberitahukan kepadaku kapan datangnya. Urusanku sesungguhnya sekadar
menyampaikan apa yang diturunkan kepadaku, kepada kalian, dari Tuhan
kalian, dalam bentuk peringatan dan ancaman azab bagi orang-orang yang
menolaknya. Bukan oleh rekayasa aku sendiri dan bukan pula pada wilayah
kekuasaanku. Akan tetapi aku mendapati kalian umat yang tidak mau
memikirkannya dan memahaminya serta terus menerus dalam kekufuran,
tidak mendapatkan petunjuk atas apa-apa yang telah diturunkan kepadaku.
Akan tetapi kalian mempertanyakan hal-hal yang bukan pada wilayah
kekuasaan para Rasul dan bukan pula bagian dari tanggung jawab mereka.”
Allah Swt. menerangkan permulaan datangnya azab sebagaimana
tertuang pada ayat berikut:

           
        
Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke
lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: “Inilah awan yang akan
menurunkan hujan kepada kami.” (Bukan)! bahkan itulah azab yang kamu
minta supaya datang dengan segera, (yaitu) angin yang mengandung azab
yang pedih. (QS Al-Ahqâf [46]: 24)
Tatkala kaum ‘Ad melihat awan azab yang datang menutupi lembahlembah, mereka berkata, “Inilah awan yang akan mendatangkan hujan.”
Mereka bergembira dan bersuka cita, telah lama mereka menantikan datangnya
hujan yang dibutuhkan. Padahal yang datang bukanlah hujan yang dibutuhkan,
melainkan hujan yang mengandung azab.
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Allah Swt. mengungkapkan jawaban Nabi Hud sebagaimana yang
diminta oleh kaumnya, (Bukan)! bahkan itulah azab yang kamu minta supaya
datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih. Nabi
Hud selanjutnya menerangkan inilah azab yang telah kalian minta
kedatangannya, sebagaimana perkataan kalian, “Maka datangkanlah kepada
kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk
orang-orang yang benar.” Angin kencang yang datang bersamaan dengan
datangnya awan membawa malapetaka yang menyakitkan dan menghancurkan
setiap sendi kehidupan mereka.
Para ahli tafsir menjelaskan Kaum ‘Ad diguyur oleh hujan berhari-hari
terus menerus tanpa henti. Langitnya ditutup oleh awan hitam pekat yang
keluar dari lembah dan disebut ‘al-mu’attib.
Kata ganti “nya” pada kata ra’auhu (tatkala mereka melihatnya),
awalnya tidak tertuju pada sesuatu tertentu, akan tetapi karena Allah Swt.
menerangkan selanjutnya dengan bahasa ‘âridhan (awan yang muncul di ufuk),
maka kata ganti tersebut jelas tertuju kepada arti awan. Hal ini seperti
keterangan Allah Swt. di dalam QS Fâthir [35]: 45, sebagai berikut:

mâ taraka ‘alâ dzahrihâ min dâbbah (niscaya Dia tidak akan meninggalkan di
atas permukaannya suatu makhluk yang melata pun)
Kata ganti ‘nya’ pada awalnya tidak mengacu pada makna tertentu,
akan tetapi karena konteksnya jelas mengarah kepada arti ‘bumi’, maka
kata ‘bumi’ tidak disebutkan secara eksplisit.
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, dan lainnya. Bahwa,
Aisyah berkata, “Tidak pernah aku melihat Rasulullah Saw. tertawa terpingkalpingkal sampai terlihat langit-langit mulutnya, akan tetapi yang biasa beliau
lakukan adalah tersenyum.”
Apabila beliau melihat awan atau angin terlihat muram di wajahnya,
kemudian aku bertanya, “Wahai Rasulullah, manusia apabila melihat awan,
bergembira karena akan turun hujan, akan tetapi aku melihatmu apabila
melihat awan terlihat muram di wajahmu seakan-akan menunjukkan sikap
tidak suka?”
Rasulullah Saw. menjawab, “Wahai Aisyah, ada sesuatu yang
mengkhawatirkanku bila mana di dalamnya terdapat azab? Telah terjadi pada
suatu kaum yang diazab dengan datangnya angin, padahal mereka telah
melihat datangnya azab itu dalam bentuk angin bercampur awan. Akan tetapi
mereka berkata, Inilah awan yang akan menurunkan hujan.”
Allah Swt. kemudian menerangkan hakikat angin itu dengan keterangan
berikut:
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Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah
mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal
mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.
(QS Al-Ahqâf [46]: 25)
Ayat di atas menerangkan angin yang menghancurkan dan
membinasakan setiap yang dilewatinya, yaitu kaum ‘Ad dan harta benda
mereka, dengan seizin Allah Swt. – sebagaimana firman-Nya dalam QS AlDzâriyât [51]: 42, yang artinya, Angin itu tidak membiarkan suatupun yang
dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
Demikianlah Allah Swt. telah mengingatkan. Mereka nyata-nyata telah
melakukan penentangan sampai akhirnya datang azab yang mereka tantang.
Maka, tidak tersisa sedikit pun penduduk dan harta benda mereka, kecuali
bekas tempat tinggal mereka. Inilah konsekuensi dan hukuman bagi orangorang yang mendustakan Rasul dan menentang kebenaran yang datang dari
Allah Swt. Sebagaimana kaum ‘Ad yang kufur yang telah Allah Swt. beri
balasan kepada mereka dengan azab tersebut, maka Allah pun akan membalas
setiap orang yang berdosa dan kafir itu dengan balasan yang setimpal. Maksud
yang mendasar dari ayat ini, juga ditujukan kepada kafir Mekah sebagai
ancaman bagi mereka.
Diriwayatkan oleh Muslim, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasai dari Aisyah r.a.,
Apabila angin berhembus kencang Rasulullah Saw. berdoa, “Ya Allah, aku
bermohon kepada-Mu kebaikannya, kebaikan yang terdapat di dalamnya, dan
kebaikan yang dibawanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya,
keburukan yang terdapat di dalamnya, dan kebaikan yang dibawanya.”
Kemudian Aisyah berkata, tatkala langit telah tampak nyata tertutupi
awan dan berubah warnanya, Rasulullah Saw. mondar mandir keluar masuk.
Tatkala nyata tanda-tanda tersebut turunnya hujan, Aisyah r.a. kemudian
mengetahuinya, seraya bertanya kepada Rasulullah Saw.
Rasulullah Saw. bersabda, “Wahai Aisyah, jangan-jangan (itu awan
yang akan menurunkan hujan), sebagaimana kaum ‘Ad berkata, “Maka tatkala
mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka,
berkatalah mereka, Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.”
Maksud tanda-tanda awan, adalah keadaan langit yang dipenuhi oleh tanda-
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tanda awan akan turunnya hujan.
Diriwayatkan Muslim, yang diterima dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah
Saw. bersabda, “Aku ditolong (diselamatkan) oleh angin selatan, adapun
kaum ‘Ad dibinasakan oleh angin utara.”
Keterangan tersebut di atas mengandung arti ancaman kepada kaum
kafir Mekah, kemudian Allah Swt. menjelaskan kekuatan kaum ‘Ad dengan
firman-Nya:

          
...

         

Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal
yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami
telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati; tetapi
pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun
bagi mereka.... (QS Al-Ahqâf [46]: 26)
Ayat di atas mengandung arti, sesungguhnya Allah Swt. telah
meneguhkan kedudukan kaum ‘Ad dan umat-umat terdahulu di dunia dengan
harta benda yang berlimpah, anak-anak yang banyak, badan-badan yang kuat,
umur yang panjang, dengan ukuran yang belum pernah dimiliki oleh umatumat setelahnya. Mereka lebih kuat dan lebih makmur, lebih banyak anakanaknya dan lebih kokoh kekuasaannya dari penduduk Mekah. Sebagaimana
firman-Nya (QS Ghâfir [40]:82), yang artinya:

Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan
(lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka apa yang mereka
usahakan itu tidak dapat menolong mereka.
Akan tetapi, mereka menolak untuk menerima kebenaran dan hidayah.
Padahal, karunia yang Allah Swt. berikan kepada mereka dalam bentuk
pancaindera yang apabila digunakan dengan benar dapat menangkap hidayah.
Semua karunia itu tidak bermanfaat bagi mereka untuk membuka pintu-pintu
pengetahuan dan peringatan yang dapat mengetuk akal dan hati mereka
kepada kebenaran, tidak juga menyambungkan mereka kepada tauhidullah
(keimanan kepada keesaan Allah Swt.) serta terketuknya hati kepada janji
dan ancaman Allah Swt. Mereka pun tidak menggunakan kemampuan
pendengaran, penglihatan, dan hati mereka untuk berbuat kebaikan dan
mensyukuri nikmat yang mereka peroleh. Allah Swt. mengingatkan ketiadaan
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mereka memanfaatkan pancaindera mereka dengan firman-Nya:

        
     . . .
... karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi
oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya. (QS Al-Ahqâf
[46]: 26)
Tiadalah pendengaran, penglihatan, dan hati mereka dimanfaatkan untuk
menerima ayat-ayat Allah. Mereka bahkan mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka
diliputi azab yang mereka minta disegerakan dengan cara memperolok-oloknya,
seraya berkata, “Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu
ancamkan kepada kami.”
Dengan demikian, penduduk Mekah dengan keadaannya yang lebih
lemah dan lebih sedikit kekuatannya, hendaknya lebih utama menghindarkan
diri dari azab Allah Swt. dan takut akan ancaman-Nya. Allah Swt. menegaskan
lagi pentingnya kisah kaum ‘Ad dan umat-umat terdahulu yang mendustakan
para Rasul, dengan firman-Nya:

 
          
Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu dan
Kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami berulang-ulang supaya
mereka kembali (bertaubat). (QS Al-Ahqâf [46]: 27)
Ayat tersebut di atas seakan-akan memberikan penjelasan berikut:
“Wahai penduduk Mekah, Allah Swt. juga telah membinasakan beberapa umat
di sekitar kalian, yaitu dari perkampungan yang mendustakan para Rasul,
seperti perkampungan: Tsamud, Luth, dan Madyan, yang berada di luar Hijaz,
demikian juga kaum Saba’, penduduk Yaman. Dalam perjalanan mereka (untuk
berdagang) daerah-daerah tersebut adalah lintasan yang dilalui pada musim
kemarau dan hujan. Allah Swt. telah memaparkan dan menjelaskan berbagai
tanda-tanda kekuasaan-Nya, menampakkan bukti-bukti yang nyata dan
menvariasinya, agar mereka tidak kembali ke dalam kekufuran, akan tetapi
mereka tetap ingkar.
Selanjutnya, Allah Swt. menjelaskan tragedi dan ancaman yang keras,
yaitu sirnanya pertolongan dan bantuan untuk menghindarkan diri dari azab
Allah Swt., firman-Nya:
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Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk
mendekatkan diri (kepada Allah) tidak dapat menolong mereka. Bahkan tuhantuhan itu telah lenyap dari mereka? Itulah akibat kebohongan mereka dan
apa yang dahulu mereka ada-adakan. (QS Al-Ahqâf [46]: 28)
Tuhan-tuhan yang mereka sangka untuk mendekatkan diri kepada
Allah Swt. ternyata tidak bermanfaat, tidak menolong mereka dari kebinasaan
sedikit pun. Tuhan-tuhan itu lenyap dan sirna dari mereka. Kesesatan dan
sirnanya pertolongan adalah karena mereka mengambil tuhan-tuhan (berhalaberhala) itu sebagai sesembahan yang ternyata berdusta untuk mendekatkan
diri kepada Allah Swt. Dusta dan tipu daya mereka terlihat dari pernyataan
“Sesungguhnya ia adalah tuhan, akan tetapi mereka gagal dan merugi di
dalam sesembahannya dan ketergantungannya kepada tuhan-tuhan (berhalaberhala) itu.”
Hal ini menjadi isyarat bagi penduduk Mekah, betapa buruknya mereka
yang menyembah berhala, dan ancaman bagi berhala-berhala mereka yang
tidak memberikan manfaat sedikit pun, sebagaimana yang dialami umat-umat
terdahulu yang sesat.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan makna sebagai berikut:
Sesungguhnya kisah-kisah Al-Quran itu memberikan pelajaran dan
nasihat. Kisah kaum ‘Ad yang terdapat di perkampungan Ahqâf di wilayah
Yaman meninggalkan jejak yang nyata. Allah Swt. menyuruh Rasulullah
Saw. untuk mengingatkan Musyrikin Mekah kisah kaum ‘Ad untuk menjadi
pelajaran bagi mereka, dan agar menjadi pengingat bagi diri Nabi
Muhammad, supaya tetap tenang dan tentram menghadapi kedustaan
kaumnya.
Peringatan tidak mempan lagi bagi kaum ‘Ad yang datang dari Nabi
mereka yaitu Hud a.s. dan juga dari Rasul-Rasul yang datang sebelum
atau sesudah mereka. Dakwah mereka yang paling inti adalah untuk
beribadah kepada Allah Swt. semata, tidak menyekutukan-Nya,
menjauhkan diri dari kemusyrikan dan menyembah berhala.
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Kaum ‘Ad menyambut dakwah Nabi Hud dengan sebuah tantangan,
“Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari
(menyembah) tuhan-tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab
yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orangorang yang benar, andaikata engkau benar-benar seorang Nabi.”
Tugas seorang Nabi semata-mata sebagai penyampai risalah Allah Swt.
tidak menguasai hal-hal gaib. Oleh karena itu, Nabi Hud berkata kepada
kaumnya, “Sesungguhnya pengetahuan tentang waktu datangnya azab
hanya pada sisi Allah, bukan padaku.”
Kaum ‘Ad tidak menyangka isyarat datangnya azab tiba saat melihat
awan tampak di ufuk langit. Akan tetapi, sesungguhnya itu adalah
gumpalan azab, berupa angin yang menghancurkan.
Angin tersebut menghancurkan segalanya, tiada yang tersisa kecuali
tempat bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah azab yang
ditimpakan kepada orang-orang musyrikin dan kafirin dari waktu ke
waktu. Pada zaman sekarang kejadian-kejadian tersebut seringkali
disebut dengan kejadian alam, berupa gempa, gunung meletus,
tsunami, yang merupakan kejadian yang menghancurkan.
Datangnya azab akan melemahkan dan mengecilkan siapa pun yang
berada di depannya, apakah mereka yang benar-benar penentang
kebenaran atau selainnya. Allah Swt. telah mengingatkan dengan
ancaman kepada penduduk Mekah tentang kemungkinan datangnya
azab ini. Allah Swt. menjelaskan bahwa Dia telah membinasakan
orang-orang yang lebih kuat dari mereka, lebih kaya dan lebih banyak
anaknya, peradaban, dan kebudayaannya benar-benar membekas nyata
di muka bumi.
Tidaklah Allah Swt. mengazab suatu kaum dengan azab yang
mengerikan, kecuali setelah benar-benar mereka ingkar dan berbuat
kesombongan di atas bumi tanpa haq. Mereka pun kemudian
mengenyampingkan kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan dan
hidayah dengan mengabaikan pemikiran, pertimbangan, dan
penalarannya.
Pada ayat ini, Allah Swt. telah memaparkan dua perumpamaan secara
nyata kepada penduduk Mekah. Perumpamaan yang pertama adalah
berkaitan dengan kaum ‘Ad. Perumpamaan yang kedua berhubungan
dengan penduduk kampung sekitar Mekah, seperti perkampungan
Tsamud, Kaum Nabi Luth, dan negeri Madyan, yang semuanya itu
mengitari wilayah Hijaz dilihat dari perjalanan Syam. Demikian juga
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kaum Saba’ penduduk Yaman, mereka (penduduk Mekah) melintasi
negeri-negeri tersebut pada perjalanan dagang mereka pada musim
dingin dan panas.
Sesungguhnya, keadilan Allah Swt. adalah mutlak. Tidaklah Allah Swt.
membinasakan umat-umat tersebut kecuali setelah datang kepada
mereka bukti-bukti yang nyata, berbagai keterangan yang jelas dan
dalil-dalil yang kuat agar meninggalkan kekufuran mereka, akan tetapi
mereka tidak melakukannya dan tetap dalam kekufuran dan
penentangan.
***

Keimanan Jin Menurut Al-Quran (Ayat 29-32)

          
            
            
           
            
            
(29) Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang
mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya)
lalu mereka berkata, “Diamlah kamu (untuk mendengarkannya).” Ketika
pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi
peringatan. (30) Mereka berkata, “Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah
mendengarkan kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang
membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran
dan kepada jalan yang lurus. (31) Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang
yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan
mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.
(32) Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada
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Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan
tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang
nyata.” (QS Al-Ahqâf [46]: 29-32)
Latar dan Konteks
Diriwayatkan dari Abu Syaibah, yang diterima dari Ibnu Mas’ud.
Segolongan jin pergi kepada Nabi Saw. ketika beliau sedang membaca AlQuran dan berada pada di lembah Nakhlah, suatu tempat dengan jarak
tempuhnya satu malam dari Mekah di jalan menuju Thaif. Tatkala rombongan
jin itu mendengarnya, mereka berkata, Di amlah kamu (untuk
mendengarkannya).
Mereka berjumlah sembilan. Salah satu di antara mereka adalah
Zauba’ah.
Maka Allah Swt. menurunkan ayat (QS Al-Ahqâf [46]:29), yang artinya,

Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang
mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya)
lalu mereka berkata, “Diamlah kamu (untuk mendengarkannya).” Ketika
pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi
peringatan.
Setelah Allah Swt. menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang
beriman dan ada pula yang kufur (ingkar), disusul kemudian dengan penjelasan
bahwa golongan jin juga ada yang beriman dan ada pula yang kufur (ingkar).
Golongan Mukmin dari jin akan memeroleh pahala (kebaikan), sementara itu
golongan kafir di antara mereka akan memeroleh azab (keburukan). Dengan
demikian, sesungguhnya Rasulullah Saw. diutus kepada golongan jin dan
manusia secara bersamaan.
Malaikat dan jin adalah dua makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata
kepala. Orang-orang Muslim wajib untuk memercayainya, sebagaimana
kewajiban untuk memercayai Nabi Saw. yang memeroleh wahyu lewat
malaikat.
Beliau (Nabi Saw.) menyampaikan juga risalahnya kepada jin dengan
berita yang menggembirakan bagi yang beriman dan ancaman bagi yang
ingkar. Adapun tentang cara-cara disampaikannya wahyu kepada Nabi Saw.
oleh malaikat, tidak akan dapat diketahui oleh manusia kecuali melalui berita
agama yang didengar dan disampaikan oleh Nabi Saw. sendiri. Akal manusia
tidak akan mampu menjangkaunya (metafisis).
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Penjelasan Ayat

         
         
Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang
mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya)
lalu mereka berkata, “Diamlah kamu (untuk mendengarkannya).” Ketika
pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi
peringatan. (QS Al-Ahqâf [46]: 29)
Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah Swt. kepada Nabi Saw.
tatkala didatangkan kepadanya sekelompok jin agar disampaikan berita itu
kepada umatnya. Allah menghadirkan jin kepada Nabi Saw. agar
menyampaikan hidayah bagi kaumnya.
Tatkala sekelompok jin itu mendatangi Nabi Saw., pada saat itu Nabi
Saw. sedang membaca Al-Quran. Mereka menyuruh kepada sebagian lainnya
untuk diam dan tenang, agar dapat mendengar bacaan Al-Quran, dan
memerhatikan, merenungkan dan menghayati bacaannya.
Pada saat itu, malam hari, beliau berada di suatu tempat yang bernama
Nakhlah, dekat Mekah dari arah Thaif. Mereka adalah sekelompok jin yang
paling mulia di antara mereka. Peristiwa ini dialami Nabi Saw. sekembalinya
dari Thaif ketika keluar untuk mendakwahkan Islam.
Setelah selesai membacakan ayat-ayat Al-Quran pada saat salat fajar,
mereka (sekelompok jin) kembali kepada kaumnya. Mereka mengancam
bangsa mereka yang mengingkari Al-Quran dan memberikan berita yang
menakutkan berupa azab Allah Swt. bagi mereka yang menentangnya.
Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Nabi Saw. tidak merasakan
kedatangan mereka. Hal ini sejalan dengan keterangan sebelumnya yang
diterima dari Ibnu Mas’ud dalam kaitannya dengan sebab turunnya ayat.
Riwayat lain dikemukakan Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa`i,
yang diterima dari Ibnu ‘Abbas. Dahulu – sebelum turunnya Al-Quran sekelompok jin mendengar (bacaan) wahyu, kemudian mendengar kalimat,
kemudian menambahkan sepuluh kalimat. Apa-apa yang mereka dengar adalah
kebenaran, apa-apa yang mereka tambahkan dalam bacaan itu adalah
kebatilan. Bintang-bintang tidak melesat untuk melempar mereka (tatkala
mereka mencuri-curi berita di langit), sebelum itu. Akan tetapi, ketika
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Rasulullah Saw. diutus tidaklah salah satu dari mereka meninggalkan tempat
duduknya, kecuali dilempar oleh meteor-meteor yang akan membakar apa
pun yang kena. Kemudian mereka mengadu kepada iblis seraya berkata,
“Tidaklah peristiwa ini terjadi kecuali ada penyebabnya.” Kemudian iblis itu
menebar pasukannya, untuk memeriksa apa yang terjadi. Ternyata, Nabi Saw.
sedang salat di antara dua bukit Nakhlah, mereka mendatanginya dan
memberitakannya kepada iblis. Mereka berkata, “Keadaan yang kita hadapi
ini disebabkan keadaan/kejadian di muka bumi.”
Ada pula riwayat yang dikemukakan Al-Bukhari dan Muslim, yang diterima
dari Masruq, yang berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Mas’ud, siapakah yang
memberitahu kepada Nabi Saw. tentang kedatangan jin pada malam mereka
mendengar (bacaan) Al-Quran.”
Ia menjawab, “Yang memberitahukan Nabi Saw. tentang kedatangan
mereka adalah pohon.”
Hal ini terkait dengan keterangan sebelumnya. Sesungguhnya Rasulullah
Saw. tidak merasakan kedatangan mereka ketika mendengarkan Al-Quran
sampai sebatang pohon memberitahukan kepada Nabi Saw. tentang mereka.
Terdapat banyak riwayat yang menunjukkan tentang pertemuan Nabi
Saw. dengan jin, terkait dengan penyampaian risalah dan bacaan Al-Quran
kepada bangsa jin.
Di antaranya, riwayat yang dikemukakan Ahmad dan Muslim di dalam
Shahih-nya, diterima dari Alqamah, yang berkata,
Aku bertanya kepada Abdullah Ibnu Mas’ud r.a. “Apakah ada salah
seorang dari kalian yang menemani Rasulullah Saw. pada malam datangnya
jin kepada Rasulullah Saw.”
Abdullah Ibnu Mas’ud menjawab, “Tidak ada yang menemaninya
seorang pun.” Akan tetapi, kami kehilangan beliau pada suatu malam di
Mekah.
Kami bertanya-tanya, “Apakah beliau dibunuh orang? Atau beliau diculik/
ditawan? Apa yang beliau lakukan?”
Abdullah Ibnu Mas’ud berkata, “Kami bermalam dalam keadaan gundahgulana, saat-saat orang tidur nyenyak malam itu. Ketika waktu subuh tiba,
tiba-tiba kami mendapati Nabi datang dari balik gua Hira.”
Kami bertanya, “Wahai Rasulullah Saw. ...” Para sahabat kemudian
menceritakan apa-apa yang dialaminya semalaman tentang ketiadaan Nabi
Saw.
Nabi Saw. menjawab, “Sesungguhnya aku didatangi sekelompok
pendakwah dari kalangan jin. Aku menemuinya, aku bacakan kepada mereka
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Al-Quran.”
Jin itu kemudian pergi. Beliau lalu memperlihatkan kepada kami bekasbekas kedatangan dan cahaya mereka.
Di dalam sebuah riwayat yang diterima dari Abdullah Ibnu Mas’ud r.a.,
bahwa Abdullah Ibnu Mas’ud r.a. berkata, Aku mendengar Rasulullah Saw.
bersabda, “Aku bermalam pada suatu malam dibacakan (Al-Quran) kepada
jin di sebuah tempat di Hajun.”
Sepenggal dari keterangan Surah Al-Jinn menunjukkan bukti yang kuat
bahwa segolongan jin mendengarkan Al-Quran yang dibacakan Rasulullah
Saw. Perhatikan keterangan Allah pada QS Al-Jinn [72]: 1-2 (artinya):

“Katakanlah (hai Muhammad), “telah diwahyukan kepadaku bahwa
sekumpulan jin telah mendengarkan (Al-Quran), lalu mereka berkata,
Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, (yang)
memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya.
Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorangpun dengan Tuhan
kami.”
Allah kemudian menerangkan lebih lanjut:

           
      
   
Mereka berkata, “Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan
kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan
kitab-kitab yang sebelumnya serta memimpin kepada kebenaran dan kepada
jalan yang lurus.” (QS Al-Ahqâf [46]: 30)
Segolongan jin berkata kepada kaumnya, “Hai kaum kami, sesungguhnya
kami telah mendengarkan kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan sesudah
kitab Taurat Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang
diturunkan kepada para Rasul terdahulu, memimpin kepada agama yang
benar, dan kepada jalan Allah Swt. yang lurus, di dalam hal aqidah, ibadah,
dan amal perbuatan.”
Menurut Riwayat Waraqah Ibnu Naufal, ketika Muhammad Saw.
memberitahukan kisah turunnya wahyu yang pertama dan turunnya Jibril a.s.
pada kali yang pertama, Waraqah berkata, “Ini adalah Jibril yang juga
diturunkan Allah Swt. kepada Musa a.s. Andaikata aku masih muda dan kulitku
masih kuat, aku akan membelamu tatkala engkau diusir oleh kaummu.”

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Ahqâf

59

Dengan demikian, penyebutan secara khusus kepada Taurat telah
dilakukan oleh jin sebelum Al-Quran, sebagai sumber hukum dan syariat
(aturan) pada masa lalu (sebelum turunnya Al-Quran). Kitab Taurat ini
disepakati eksistensinya oleh Ahli Kitab.
Selanjutnya Allah Swt berfirman:

          
   
Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan
berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu
dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. (QS Al-Ahqâf [46]: 31)
Ayat di atas mengandung arti, “Wahai kaum kami dari golongan jin,
terimalah Rasulullah Saw. sebagai Nabi terakhir penutup para Nabi, dan AlQuran yang mengajarkan Tauhidullah. Beribadah dan taatlah kepada-Nya.
Allah Swt. akan mengampuni kalian sebagian dari dosa-dosa kalian yang
menjadi hak Allah Swt. Adapun yang menjadi hak hamba tidaklah akan
dihapus kecuali seizin hamba lain yang memiliki hak itu untuk memaafkannya.
Hal yang demikian itu akan menjauhkan dan menyelamatkan kalian dari azab
yang sangat pedih, yaitu azab api neraka.”
Orang-orang beriman di antara kalian akan dimasukkan ke dalam surga,
sebagaimana firman-Nya QS Al-Rahmân [55]: 46-47, yang artinya,

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Ayat ini menjadi dasar yang jelas bahwa Allah Swt. mengutus Nabi
Muhammad Saw. kepada dua kelompok, yaitu jin dan manusia. Mengajak
mereka untuk beriman kepada Allah Swt. Membacakan kepada mereka Surah
Al-Rahmân yang di dalamnya seruan kepada dua kelompok manusia dan jin
untuk beribadah, beriman kepada janji dan ancaman akhirat.
Tidak ada perbedaan dalam pahala, ancaman, perintah, larangan,
surga, dan neraka antara manusia dan jin. Sebab, tuntunannya adalah satu,
sedangkan ayat-ayat yang menyangkut kedua golongan itu pada umumnya
meliput berbagai hal yang sama.
Oleh karena itu, tidak benar pendapat sebagian ulama yang menyatakan
bahwa jin Mukmin tidak akan masuk surga, atau semata-mata berada di pinggir
surga saja pada hari kiamat. Ayat yang terkait dengan persoalan tersebut
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adalah QS Al-Kahfi [18]:107, yang artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka
adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal.
Sekelompok jin itu kemudian mendakwahi kelompok lainnya. Dan
mereka berkata, sebagaimana disebutkan pada ayat berikut:

            
      
Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah
maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak
ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
(QS Al-Ahqâf [46]: 32)
Barang siapa yang tidak menerima seruan Rasulullah Saw. untuk
beriman kepada Allah Swt. semata, taat kepada ajaran-Nya, maka tidak akan
dapat mengatasi kekuasaan Allah Swt. atau melepaskan diri serta lari dariNya. Sebab, ia berada di dalam bumi Allah Swt., dan tiadalah baginya selain
Allah Swt. penolong yang dapat menolongnya dan menyelamatkannya dari
azab Allah Swt. Mereka adalah orang-orang (termasuk jin) yang tidak
menerima seruan Allah Swt. dan berada di dalam kesalahan yang nyata.
Ayat tersebut merupakan janji dan ancaman yang tegas, yang diterima
secara bersama-sama sebagai jalan yang ditetapkan Al-Quran, maka datanglah
rombongan demi rombongan jin kepada Rasulullah Saw. (untuk beriman).
Hikmah dan Pesan
Dari penjelasan di atas ada hikmah dan pesan yang dapat ditarik, sebagai
berikut:
(1)
Sesungguhnya ayat-ayat tersebut di atas merupakan ejekan kepada
musyrikin Quraisy yang tidak beriman. Jin saja mendengarkan Al-Quran
dan mengimaninya, dan meyakini bahwa Al-Quran itu datang dari sisi
Allah.
(2)
Terdapat maksud lain dari turunnya ayat ini, yaitu menghibur Nabi Saw.
dari penentangan umatnya atas apa-apa yang disampaikannya, sampaisampai Nabi Saw. pergi ke Thaif untuk mendakwahi penduduk dan
keluarganya kepada Islam. Akan tetapi, yang diterima adalah perlakuan
yang tidak manusiawi. Mereka mengumpulkan para pemuda dan
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orang-orang bodoh di antara mereka, untuk melempari batu dan
melukai Rasulullah Saw.
Ayat ini merupakan berita yang menggembirakan bagi Nabi, yang
membangkitkan semangat dan memiliki kemauan keras untuk menyeru
manusia kepada jalan Allah Swt.
Etika jin tatkala mendengar Al-Quran adalah berperilaku baik, yang
patut dicontoh, seperti menyimak Al-Quran dengan baik; melarang
temannya bercakap-cakap di saat Al-Quran dibacakan; lalu
mendakwahkannya kepada kaumnya.
Ayat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Saw. diutus kepada manusia
dan jin secara bersamaan, dan bahwa mereka pun (jin) ada yang
beriman.
Allah Swt. menyifati Al-Quran dengan dua sifat.
Pertama, membenarkan keberadaan kitab-kitab sebelumnya, juga
menjadi pembenar bagi kitab-kitab para Nabi yang meliputi ajakan
kepada tauhid, kenabian, hari akhir, dan sendi-sendi akhlak yang mulia.
Kedua, menuntun kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, yaitu
agama yang hak, agama Allah Swt. yang lurus. Hal ini menjadi bukti
tentang dibangkitkannya Nabi Saw. adalah untuk manusia dan jin.
Menurut Muqatil, Allah Swt. belum pernah mengutus seorang Nabi pun,
sekaligus kepada manusia dan jin sebelum Nabi Muhammad Saw.
Jin memerintahkan kepada kaumnya untuk menerima ajaran Nabi Saw.
dalam segala urusan, di antaranya ajaran untuk beriman.
Ayat ini menunjukkan bahwa jin memiliki kesamaan taklif (beban untuk
beribadah) di dalam memenuhi perintah dan menjauhi larangan Allah
Swt. dan Rasul-Nya, pahala dan dosa.
Barang siapa yang tidak mau menerima ajakan Rasulullah Saw. tiadalah
bagi mereka selain Allah Swt. para penolong yang dapat menyelamatkan
mereka dari azab-Nya.
***

Ketetapan Diutusnya Rasulullah Saw. dan Perintah untuk Bersabar
(Ayat 33-35)
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(33) Dan apakah mereka tidak memerhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang
menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena
menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya (bahkan)
sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (34) Dan (ingatlah) hari
(ketika) orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, (dikatakan kepada
mereka), “Bukankah (azab) ini benar?” Mereka menjawab, “Ya benar, demi
Tuhan kami.” Allah berfirman, “Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu
selalu ingkar.” (35) Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang
mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu
meminta disegerakan (azab) bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab
yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia)
melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka
tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. (QS Al-Ahqâf [46]: 33-35)
Latar dan Konteks
Setelah diuraikan tentang keberadaan Allah Swt. Yang Maha Kuasa
lagi Maha Bijaksana pada awal surat, dihapuskannya sesembahan berhala,
ditetapkannya kenabian, dan terjadinya perbincangan di kalangan kaum
musyrikin tentang kepercayaan mereka yang batil datanglah kebimbangan
mereka, dan ejekan kepada keingkaran mereka kepada keimanan, padahal
segolongan dari kalangan jin beriman kepada Al-Quran. Setelah itu, Allah
Swt. menetapkan urusan akhirat, karena orang-orang musyrikin
mengingkarinya, maka ditetapkan dengan sangat jelas tujuan dari kandungan
surah Makkiyyah ini, yaitu ketetapan tauhidullah, kenabian, dan hari
kebangkitan, kemudian disebutkannya sebagian dari keadaan orang kafir di
akhirat.
Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk bersabar dalam
menyampaikan dakwahnya. Sebagaimana kesabaran para Nabi ulul’azmi (yang
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memiliki kesabaran tinggi) sebelumnya, untuk menyampaikan apa-apa yang
diperintahkan agar ditunaikan, tanpa meminta disegerakan azab kepada mereka
(umat yang ingkar). Hal yang demikian itu terdapat pengajaran, pelajaran,
dan nasihat yang benar-benar jelas.
Penjelasan Ayat

          
            
Dan apakah mereka tidak memerhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang
menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena
menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya (bahkan)
sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Ahqâf [46]: 33)
Ayat di atas mengandung penjelasan, apakah orang-orang yang ingkar
kepada hari kebangkitan yaitu hari kiamat tidak berfikir dan mengetahui,
tiadanya pengulangan kehidupan fisik (duniawi) sekali lagi. Bahwa Zat yang
menciptakan alam, langit dan bumi dari sejak awal penciptaan, tidak akan
dapat dilemahkan oleh keingkaran dan tidak akan lemah di dalam menciptakan
seluruh makhluk-Nya, bahkan Ia cukuplah memerintahkan kepada mereka
(makhluk-Nya), “Jadilah, maka jadilah.” Allah Swt. Maha Berkuasa untuk
menghidupkan orang mati dari kubur mereka sekali lagi, sebagaimana firmanNya pada ayat yang lain (QS Ghâfîr [40]: 57), yang artinya, “Sesungguhnya
penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
Jawaban Allah Swt. terhadap orang-orang yang ingkar sangatlah jelas,
sebagaimana firman-Nya (artinya), “Ya (bahkan) sesungguhnya Dia Maha Kuasa
atas segala sesuatu.”
Tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan atau menghalangi kehendakNya di langit maupun di bumi.
Setelah penjelasan tentang ditetapkannya akan datangnya hari
kebangkitan, Allah Swt. menyebutkan keadaan sebagian orang-orang kafir
pada hari kiamat, sebagaimana firman-Nya:
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Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka,
(dikatakan kepada mereka), “Bukankah (azab) ini benar?” Mereka menjawab,
“Ya benar, demi Tuhan kami.” Allah berfirman, “Maka rasakanlah azab ini
disebabkan kamu selalu ingkar.” (QS Al-Ahqâf [46]: 34)
Seakan-akan ayat di atas berbunyi “Ingatkanlah wahai Rasulullah Saw.
umatmu tentang hari diazabnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Swt.
di api neraka. Mereka dikata-katai dengan ejekan dan hinaan, bukankah ini
adalah azab yang benar-benar mengancam dan nyata, tidakkah diragukan?”
Mereka menjawab dan mengakui, akan tetapi pengakuan mereka tiadalah
berguna lagi bagi mereka, “Ya benar, Demi Allah Tuhan kami itu adalah benar
(haq).” Sesungguhnya Allah tiadalah mendengarkan ucapan mereka, karena
hanyalah pengakuan yang tiada arti.
Allah Swt. berfirman, “Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu
ingkar.” Firman Allah Swt. ini disampaikan dalam bentuk ejekan dan hinaan.
“Rasakanlah azab api neraka yang disebabkan karena kekufuran kalian kepadaNya di dunia dan keingkaran kalian kepada ancaman azab api neraka itu.”
Setelah ditetapkannya tuntunan tentang tauhidullah, kenabian,
kebangkitan, dan jawaban terhadap keragu-raguan orang-orang musyrikin,
Allah Swt. kemudian memerintahkan Rasulullah Saw. untuk bersabar atas
pendustaan umatnya dengan firman-Nya:
...

          

Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati
dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan
(azab) bagi mereka…” 4 (QS Al-Ahqâf [46]: 35)
Nabi diperintah untuk bersabar atas pedustaan umatnya seperti
kesabaran para Nabi yang memiliki keteguhan hati, kerja keras, dan kemauan
yang kuat dan Nabi Saw. adalah dari golongan mereka: Nuh, Ibrahim, Musa,
dan Isa. Allah Swt. juga memerintahkan kepada Nabi Saw. untuk tidak
memohon disegerakannya azab atas mereka yang ingkar, karena
sesungguhnya itu (azab) pasti terjadi, tiada keraguan.
Abu Hatim dan Dailami meriwayatkan, yang diterima dari Masruq. Aisyah
berkata kepadaku, pada saat Rasulullah Saw. menjalankan saum, kemudian
merahasiakannya, hari itu beliau tidak makan dan tidak minum, kemudian
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menjalankan saum lagi dan merahasiakannya, kemudian bersabda, “Wahai
Aisyah, tiadalah layak dunia bagi Muhammad, tidak juga bagi keluarga
Muhammad. Sesungguhnya Allah Swt. tidak meridai bagi ulul’azmi dari
kalangan para Rasul kecuali bersabar atas yang dibencinya, bersabar atas
yang dicintainya, tiadalah Dia meridai dariku kecuali aku memikul apa-apa
yang dibebankan kepada ulul-‘azmi, kemudian beliau membaca ayat ini (QS
Al-Ahqâf [46]: 35), yang artinya, “Maka bersabarlah kamu seperti orangorang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul.” Sesungguhnya aku
demi Allah akan bersabar sebagaimana mereka bersabar, dan akan berjuang
penuh, tiadalah kekuatan kecuali kekuatan yang datang dari Allah.
Makna ayat “dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi
mereka,” selaras dengan keterangan Allah Swt. pada QS Al-Muzzammil [73]:
11, Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang
mendustakan itu.
Demikian juga sejalan keterangan Allah Swt. QS Al-Thâriq (86): 17,
Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka
itu barang sebentar.
Ayat selanjutnya:

              . . .
 
     
... pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa)
seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah)
suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang
fasik. (QS Al-Ahqâf [46]: 35)
Seolah orang-orang kafir tatkala menyaksikan azab yang dijanjikan
Allah Swt. kepada mereka, hanya hidup beberapa jam saja di dunia, karena
menghadapi/melihat azab yang sangat pedih dan menghancurkan mereka.
Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Mu’minûn (23): 112-113, yang
artinya:
Allah bertanya, “Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?” Mereka
menjawab, “Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah
kepada orang-orang yang menghitung.”
Demikian juga pada QS Al-Nâzi’ât (79): 46:

Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan

:: repository.unisba.ac.id ::

66

Tafsir Juz XXVI

tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi
hari.
Al-Quran yang digunakan Allah dan Rasul-Nya dalam mengajar dan
mengingatkan mereka, sudah cukup jelas, hingga dapat mematahkan argumen
orang-orang kafir, sebagaimana firman-Nya (QS Ibrahîm [14]: 52), yang
artinya:

(Al-Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya
mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwa
Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal
mengambil pelajaran.
Demikian juga dalam QS Al-Anbiyâ` (21): 106:

Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini, benar-benar menjadi
peringatan bagi kaum yang menyembah (Allah).
Tidaklah seseorang akan dibinasakan oleh azab Allah Swt. kecuali kaum
yang keluar dari ketaatan kepada Allah Swt. dan melakukan maksiat kepada
Allah Swt., dan orang-orang yang menyekutukannya. Ini adalah bagian dari
keadilan Allah Swt., tidaklah seseorang akan memeroleh azab kecuali yang
berhak untuk memilikinya.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan keterangan ayat di atas, dapat dikemukakan pesan dan
kesan yang dikandungnya:
(1)
Ayat yang mengungkapkan kata apakah mereka tidak memerhatikan,
sesungguhnya panggilan kepada akal bahwa Allah Swt. Maha berkuasa
untuk menetapkan hari kebangkitan, karena Dia-lah yang menciptakan
langit dan bumi. Tidaklah keraguan bahwa Dia dalam menciptakan langit
dan bumi itu lebih besar dan berat dibanding membuat ulang manusia
menjadi hidup kembali setelah kematiannya.
(2)
Allah mengingatkan orang-orang kafir tatkala menjalani azab di dalam
api neraka, akan dimaki dengan cacian dan hinaan.
(3)
Allah memerintahkan kepada Nabi Saw. dan orang-orang yang beriman
untuk bersabar di dalam menunaikan dakwah dan menghadapi kesulitan,
seperti sabarnya para nabi ulul’azmi.
(4)
Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi Saw. untuk tidak memohon
agar disegerakannya azab bagi orang-orang kafir dalam berdoa. Segala
sesuatu mempunyai masa berlakunya masing-masing dalam ilmu
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Allah, demikian juga hikmahnya. Azab Allah itu pasti datang dan akan
menimpa mereka, meskipun tertunda beberapa saat.
Sesungguhnya, waktu kehidupan di dunia adalah singkat, sementara
itu akhirat adalah kekal abadi. Orang-orang kafir tatkala melihat
dahsyatnya azab akhirat menyangka bahwa mereka tidaklah tinggal di
dunia kecuali dalam waktu yang sangat sebentar, hanya beberapa jam
di siang hari.
Al-Quran dan Sunah Nabi menyampaikan peringatan yang sangat jelas
tentang peringatan azab kepada manusia, dan ancaman bagi orangorang yang ingkar dan lalai kepada kebenaran.
Dari ciri keadilan Allah Swt. dan rahmat-Nya, tidaklah seseorang itu
diazab kecuali bagi mereka yang fasiq, keluar dari ketaatan kepada
Allah Swt., tidak menjalankan perintah-Nya dan melanggar laranganNya.
***
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Catatan Akhir
1

Dalam kitab Al-Nukatu wa Al-‘Uyûn fî Al-Tafsîr karya Abu Hasan Al-Mawardi disebutkan
bahwa ada 4 maksud ayat illâ bi al-haqq:
(1) illâ bi al-shidqi, kecuali dengan kebenaran, ini menurut Ibnu Ishaq
(2) illâ bi al-adli, kecuali dengan keadilan, ini menurut yang tertulis
(3) illâ li al-haqq, kecuali untuk kebenaran, ini menurut Al-Kalbi
(4) illâ li al-ba’tsi, kecuali untuk kebangkitan, ini menurut Yahya
Sedangkan ayat illâ ajalin musammâ ada dua macam tafsir:
(1) ajal li al-qiyâmah, batas hari kiamat, ini menurut Ibnu Abbas
(2) ajal li al-maqdûri li kulli makhlûqin, batasan takdir setiap makhluk.
Ayat illâ bi al-haqq menyatakan bahwa alam semesta (langit dan bumi dan apa yang ada
di antara keduanya) diciptakan dengan kebenaran, yang bisa ditafsirkan sebagai: alam
diciptakan dengan tujuan tertentu. Bahwa alam semesta diciptakan dalam peristiwa bigbang dan dipersiapkan selama 10-20 miliar tahun untuk menyambut munculnya kehidupan
yang berujung dengan hadirnya manusia dimuka bumi.
Hal ini selaras dengan teori tentang ketertataan alam semesta (fine tuned universe).Yakni
bahwa alam semesta mengembang dengan kecepatan dan kerapatan awal yang sangat
akurat, dengan proses yang akhirnya memungkinkan terbentuknya galaksi-galaksi, lalu
tatasurya-tatasurya dan akhirnya planet-planet, yang salah satunya adalah bumi yang
setelah 4 miliar tahun cocok untuk makhluk hidup. Apabila kecepatan awal lebih lambat
sedikit saja akan menyebabkan alam semesta runtuh kembali sebelum mewujud. Dan
sebaliknya bila terlalu cepat sedikit saja akan berakibat alam mengembang cepat dan
menjadi kosong tidak sempat terbentuk apapun.
Teori yang lain ialah prinsip antropik (anthropic pirinciple) di alam semesta. Bahwa kita
hidup di sebuah lokasi unik di alam semesta yang sesuai untuk kehidupan yang
berkecerdasan, yakni manusia. Kemudian semua pergerakan benda-benda dan kejadian
di langit dan di bumi seperti menampakkan diri dengan sengaja untuk mudah diamati dan
mudah dicerna oleh manusia. Kita tinggal di bumi yang terletak di galaksi bima-sakti yang
bersifat transparan, sehingga mudah mengamati ruang angkasa.
Adapun kalimat illâ ajalin musammâ bisa diartikan sampai waktu yang ditentukan. Dalam
kosmologi modern ada beberapa skenario tentang akhir alam semesta:
(1) Closed Universe. Alam semesta mengembang sejak titik awal ledakan big-bang dengan
perlambatan dan sampai titik tertentu berhenti dan kembali mengkerut akhirnya
sampai ke titik nol yang sangat rapat dan hancur (big-crunch).
(2) Open Universe. Alam semesta mengembang sejak ledakan awal big-bang dengan
percepatan, sehingga meluas semakin cepat terus sampai tak terhingga, sehingga
menjadi semakin jarang dan hampa dan musnah.
(3) Flat Universe. Alam semesta mengembang dengan kecepatan makin lambat, mendekati
nol, tetapi tidak sampai berhenti sama sekali.

2

Istikamah ialah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal yang saleh. Istikamah
mengandung arti teguh pendirian. Teguh pada pendirian dalam perspektif psikologi meliputi
sikap konsekuen dan konsisten. Indikator konsekuen meliputi hal-hal yang berkaitan
dengan:
(1) Memiliki keyakinan tentang apa yang seharusnya dilakukan,
(2) Optimis bahwa setiap masalah ada solusinya
Sedangkan indikasi konsisten adalah menunjukkan:
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Taat terhadap aturan dan
Tertib dalam melakukan aktivitas.

Dari indikasi-indikasi tersebut, orang yang istikamah akan senantiasa konsekuen dan
konsisten serta berpikiran positif, karena mereka yakin apa yang dilakukannya adalah
benar dan bermakna. Dalam pandangan Islam, orang yang istikamah yakin apa yang
dilakukan dan dikerjakannya sesuai dengan ketentuan Allah Swt., dan mendatangkan
kebahagiaan.
Untuk memeroleh gambaran tentang sikap yang teguh pada prinsip dalam bidang psikologi,
ditunjukkan oleh tokoh Victor Frankl (beliau adalah seorang pendiri logoterapi), yang
ditahan di kamp konsentrasi yang sangat kejam, pada zaman Hitler.
Sebagai seorang tahanan, Victor Frankl selain ditugaskan di klinik, harus tetap melakukan
pekerjaan kasar seperti tahanan lainnya. Selama di tahanan, ia memberikan semacam
psikoterapi, baik secara pribadi maupun kelompok untuk sesama tahanan, dalam
kepentingan menemukan arti hidup dan hikmah dari penderitaan. Dengan bantuan
tersebut, para tahanan dialihkan perhatiannya dari penderitaan, ke hal-hal bermakna
baginya, misalnya kewajiban keluarga dan professional yang harus mereka penuhi, serta
bakat-bakat yang perlu dikembangkan, maupun harapan-harapan tentang adanya
perbaikan dikemudian hari.
Tentu saja hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di tengah-tengah penderitaan
yang luar biasa itu dikembangkan pula solidaritas diantara sesama tahanan yang
dinyatakan dalam bentuk tolong menolong. Melalui cara-cara yang dilakukan demikian,
tak jarang Victor Frankl berhasil menyadarkan dan membatalkan niat para tahanan untuk
mengakhiri hidupnya karena putus asa dengan penderitaan yang mereka hadapi (H.D.
Bastaman, 2007).
Dalam Islam pun telah dikisahkan bagaimana Siti Hajar saat berada di padang pasir yang
tandus bersama Ismail. Namun dengan keyakinan yang teguh terhadap Allah Swt.,
bahwa Allah akan memberi pertolongan kepada makhluk yang dicintainya, maka
terpancarlah air yang tidak henti-hentinya sampai dengan saat ini.
Kedua contoh ini menggambarkan orang-orang yang memiliki keteguhan dan keyakinan
akan sesuatu yang benar dan bermakna (istikamah), hidupnya akan mengalami
ketenangan batin, tidak akan merasa khawatir tentang masa lalunya dan tidak gentar
tentang masa depan kehidupannya. Hal ini diperkuat oleh Surah Al-Nahl (16): 97.
Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala
yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.
3

Ayat Al-Quran di atas menjelaskan perihal posisi manusia yang kelahirannya selain diawali
dengan menimbulkan kerepotan yang luar biasa bagi ibunya saat di dalam kandungan
hingga dilahirkan dan disusui, maka pada waktu di dalam fase ia dewasa dan berusia 40
tahun, menemukan suatu kesadaran berupa ingin menjadi manusia yang bersyukur,
mampu beramal saleh yang mengundang keridaan Allah Swt. dan memiliki keturunan
yang saleh. Sebuah kesadaran amat ideal dan wajar jika memang berkeinginan atau
bercita-cita demikian. Bahkan itu adalah merupakan kaharusan, sebab hidup dan menjalani
kehidupan bagi apapun dan siapapun hanya sekali, terasa sebentar dan fatamorgana
belaka. Maka kemudian jika tidak mengalami apa-apa yang telah menjadi gambaran pada
bunyi ayat Al-Quran di atas, bukan saja percuma atau sia-sia semata, bahkan akan
mengalami kerugian, penyesalan dan penderitaan yang berada pada tingkatan tanpa
batas dan secara abadi. Terutama ketika di kehidupan alam akhirat, dimasukkan ke dalam
neraka.
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Lebih jauh untuk difahami, bahwa ada dua hal yang ketika manusia sudah mencapai usia
40 tahun, banyak dikaitkan dengan sejumlah hal yang sebaiknya atau seharusnya adalah
positif dan menguntungkan. Usia 40 tahun masuk pada kategori usia madya, yang memiliki
antara lain karakteristik: (1) merupakan periode yang sangat menakutkan karena akan
mendekati usia tua, (2) merupakan masa transisi yang memerlukan penyesuaian diri
terhadap minat, nilai, dan pola perilaku yang baru. Pada usia madya, cepat atau lambat,
semua orang dewasa harus melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan
jasmani dan harus menyadari bahwa pola perilaku pada usia mudanya harus diperbaiki
secara radikal. (3) merupakan masa stress. Penyesuaian secara radikal terhadap peran
dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik,
selalu cenderung merusak homeostasis fisik dan psikologis seseorang dan membawa ke
masa stress. (4) merupakan usia masa krisis dimana baik kecenderungan untuk menghasilkan
maupun kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan.
Kedewasaan merupakan suatu fase pada kehidupan setiap manusia, di mana Allah Swt.
mempunyai semacam suatu kewajiban memberi hikmah dan ilmu kepada manusia.
Demikianlah keistimewaan dan kemuliaan manusia-manusia yang di dalam keadaan dewasa
lalu diberi hikmah dan ilmu oleh Allah Swt. Kemudian bagaimana keadaan manusia yang
diberi kesempatan mencapai usia 40 tahun? Sebuah hadis qudsi menjelaskan seperti di
bawah ini.

Berfirman Allah Taala: “Apabila sampai hamba-Ku berumur 40 tahun, terpeliharalah ia dari
bahaya yang tiga macam: Penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit sopak”. (HR Hakim
dari Utsman)
Sangatlah luar biasa, keistimewaan manusia yang diberi usia minimal sampai 40 tahun.
Meski diberi bebas dari penyakit sebanyak 3 macam, ada satu hal yang jika didapatkan
sebenarnya sudah sampai pada keadaan amat membahagiakan, yakni bebas dari penyakit
gila yang artinya normal, bebas dari pikun dan sejenisnya serta masih layak dibebani
beberapa amanah dan dapat melaksanakannya dengan baik. Artinya masih memiliki
peluang memeroleh kebaikan yang paling tinggi, sebagaimana Muhammad Saw. diangkat
sebagai Rasul Allah (QS Al-Fath [48]: 29), Uswatun hasanah (QS Al-Ahzâb [33]:21)
sampai dengan paling mengetahui tentang Allah (QS Al-Furqân [25]: 59). Maka, doa
yang dicantumkan pada bunyi Surah (46) Al-Ahqâf ayat 15, menjadi sangat mutlak untuk
dilakukan dan diharapkan dapat menjadi kenyataan di dalam menjalani kehidupan yang
sekali, terasa singkat dan fatamorgana.
Semoga Allah Swt. membantu mewujudkannya untuk kita semua. Âmîn.
4

Ayat ini menjelaskan tentang ketetapan Allah pada tiga perkara: (1) Tauhid, (2) Kenabian,
dan (3) Pembalasan. Kemudian Allah Swt. menjelaskan tentang perilaku orang-orang
kafir yang selalu menyakiti dan melukai hati nabi.

Ulu al-’azmi dimaknai sebagai sosok nabi yang memiliki kesungguhan (ulu al-jadd) ,
kesabaran (ulu al-shabr), dan keteguhan (ulu al-tsabat) (Al-Zamakhsyari, VI:312).
Para ulama berbeda pendapat tentang kategori ulu al-’azmi untuk para nabi, sehingga
terdapat dua pandangan:

Pertama, ulu al-‘azmi adalah sebagian dari nabi, karena makna kata (min) adalah untuk
sebagian (li al-tab’îd), sehingga maksudnya adalah sebagian dari nabi-nabi. Sebagian
para nabi itu adalah: Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad.
Kedua, bahwa seluruh rasul adalah: ulu al-‘azmi, berdasarkan argumentasi, bahwa kata
min (libayan al-jinsi), bahwa Allah Swt. tidak mengutus Rasul kecuali mereka adalah sosok
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yang memiliki karakter kesungguhan, sabar dan keteguhan. Kata min al-rasûl tidak
menunjukkan sebagian (tab’ îd) (Ibnu Katsir, VII: 305). Menurut Al-Kilabi (Tafsîr AlBaghawî), Abu Zaid dan yang lainnya bahwa seluruh nabi adalah ulu al-’azmi. “Mereka
itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka.
Katakanlah: “Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran).” AlQuran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. (QS. Al-An’âm [6]: 90).
Dari dua pandangan di atas, maka pandangan pertama memiliki argumentasi yang lebih
kuat, dengan argumentasi bahwa ayat di atas di takhshîsh (dikhususkan) oleh dua ayat
berikut ini, yaitu: pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah bahwa ulu al-’azmi adalah terdiri
dari lima nabi, berdasarkan QS Al-Ahzâb (33): 7, Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil
perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra
Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Dan QS Al-Syûrâ
(42): 13, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami
wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah
kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang
kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).
Ayat ini juga menggambarkan kisah otentik para nabi yang mengemban amanat dari Allah
Swt. dari perspektif ilmu Kisah-Kisah Al-Quran / ilmu stilistika, bahwa seluruh unsur-unsur
kisah pada umumnya ada tiga. Pertama, tokoh (asykhâsh). Kedua, peristiwa (ahâdîts).
Ketiga, dialog (hiwâr). Ketiga unsur ini terdapat pada hampir seluruh kisah Al-Quran
seperti kisah Nabi Ibrahim, dengan pemaparan kisah Al-Quran pada umumnya pendek
bukan kisah yang panjang.
Dalam Al-Quran kata-kata sabar dijelaskan dalam 70 ayat. Banyaknya ayat yang
mengungkap kesabaran para nabi sehingga sikap sabar dianggap sebagai mahkota dari
sifat-sifat terpuji (akhlâq mahmûdah).
Al-Zurjani dalam kitab Al-Ta’rîfât, menjelaskan bahwa sabar itu tidak berkeluh kesah
ketika berhadapan dengan beratnya dan menyakitkannya cobaan (adam al-syakwâ min
alam al-balwâ). Dengan demikian, sabar berarti menahan diri atas perkara-perkara yang
tidak disukai, demi mencari keridaan Allah. Dalam keadaan apapun yang dihadapi oleh
para nabi, maka tetap bertahan melakukannya demi keridaan Allah. Tingginya nilai sabar
telah menjadi hiasan para nabi untuk menghadapi berbagai tantangan dakwah yang
menghadang. Berhias diri dengan sabar hanyalah akan membuahkan kebaikan.
Perintah Allah terhadap para nabi untuk bersabar di dalam Al-Quran menunjukkan betapa
beratnya amanat dakwah yang dipikul para nabi. Sikap sabar merupakan refleksi keimanan
kepada Allah dan implementasi perwujudan iman tersebut dalam kehidupan. Kesabaran
telah membuktikan keberhasilan yang dicapai para nabi sebagaimana berhasilnya Rasulullah
Muhammad Saw., yang mengajak umatnya agar mendapatkan keberhasilan di dunia dan
di akhirat.
Nabi Muhammad adalah nabi penutup nabi yang membawa misi tauhid (rahmatan li alâlamîn) untuk keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad mengemban
amanat dakwah kepada kaum kafir quraisy yang memiliki akhlak dan moral yang dekaden,
alam fikiran yang jahiliyah dan struktur masyarakat zalim. Nabi Muhammad menghadapi
berbagai tantangan dan cobaan yang sangat berat, baik dari sebagian keluarganya
maupun kaum quraisy. Dengan mengemban amanat rahmatan li al-âlamîn, maka besar
dan keras pula tantangan dan ujian yang ia harus hadapi. Orang-orang quraisy begitu
membenci dan mencaci maki dengan berbagai macam cara, akan tetapi Nabi Muhammad
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tetap kukuh dan istikamah berkat kesabarannya, sehingga kesabarannya membuahkan
hasil yang gemilang. Abdurrahman Al-Sa’di mengatakan di dalam tafsir beliau: Dan adapun
orang yang telah diberikan taufik oleh Allah untuk bersabar ketika ditimpa ujian lalu dia
menahan dirinya untuk tidak benci terhadap ketentuan tersebut, baik dengan ucapan
dan perbuatan dan berharap pahala dari Allah dan dia mengetahui bahwa apa yang dia
dapatkan dari pahala karena kesabaran tersebut atas musibah yang menimpanya, bahkan
baginya ujian itu menjadi nikmat karena telah menjadi jalan terwujudnya sesuatu yang
lebih baik, maka sungguh dia telah melaksanakan perintah Allah dan berhasil meraih
ganjaran yang besar dari sisi-Nya.”
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47


Surah Muhammad

Nama Surah
Surah Muhammad tergolong surah Makkiyyah. Terkecuali ayat ke 13,
yang diturunkan dalam perjalanan Nabi Saw. hijrah ke Madinah (Al-Maraghi,
XXVI, 1985: 43). Berbeda dengan Al-Maraghi, Al-Syaukani (V, t.t.: 28)
menyebutkan ayat ini turun ketika beliau menatap Baitullah dengan penuh
kesedihan, dan menangis, usai melakukan Haji Wada, menuju perjalanan
pulang, meninggalkan kota Mekah. Maka itulah, beberapa ulama menduga
ayat ke 13 ini memiliki sifat Madaniyyah.
Mayoritas ulama mendefinisikan ayat-ayat Madaniyyah sebagai “ayatayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah,” walaupun diturunkannya di kota
Mekah dan sekitarnya (Al-Zarqani, I, 1988: 194).
Berdasarkan urutan turunnya, surah ini menempati urutan ke-69. Turun
sesudah Surah Al-Hadîd, dan sebelum Surah Al-Ra’d. Jumlah ayatnya, menurut
perhitungan mayoritas ulama, adalah 38 ayat (Al-Syaukani, V, t.t.: 28).
Surah ini dinamai Muhammad karena pada ayat kedua secara eksplisit
menyebut nama (Nabi) Muhammad Saw. Dalam Al-Quran, nama Muhammad
secara tegas disebut empat kali. Pertama, pada Surah Al-Ahzâb ayat 40.
Kedua, pada Surah Al-Fath ayat 29. Ketiga, pada ayat kedua surah ini, dan
sekaligus menjadi nama surahnya, yaitu Surah Muhammad. Dan keempat,
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pada Surah Âli ‘Imrân ayat 144.
Nama lain surah ini adalah Surah Al-Qitâl. Kata tersebut secara tegas
disebutkan pada ayat 4, yang berarti, peperangan yang dizinkan Allah Swt.
Imam Ibnu Katsir (IV, t.t.: 172), dalam kitab tafsirnya, secara tegas memberi
nama Tafsîr Surah Al-Qitâl. Pendapatnya didukung ulama kontemporer,
Sayyid Quthub. Alasannya, nama “Al-Qitâl” menjelaskan tema utama surah
ini, dan merupakan unsur paling menonjol pada uraiannya (Shihab, XII,
2009: 438).
Selain kedua nama tersebut, ada pula yang menyebut surah Alladzîna
Kafarû. Ini karena di pangkal ayat pertama surah ini diawali dengan perkataan
tersebut — yang tidak terdapat pada surah-surah lainnya.
Latar dan Konteks
Hubungan Surah Al-Ahqâf dengan Surah Muhammad sangat erat. Pada
pengujung Surah Al-Ahqâf, Allah Swt. mengancam orang-orang kafir dengan
kebinasaan; sedangkan pada permulaan Surah Muhammad, Allah Swt.
menghapus semua amal perbuatan orang-orang kafir. Pada ayat berikutnya,
Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk memerangi
mereka.
Ayat pertama, pada pangkal surah ini, seperti menyambung ujung ayat
di surah sebelumnya. Kalaulah ujung Surah Al-Ahqâf dengan awal Surah
Muhammad tidak dipisahkan oleh basmalah, sebagai pembatas surah,
keduanya seolah-olah bersatu dalam satu ayat.
Dari Ibnu Umar r.a., Imam Thabrani meriwayatkan (dalam kitab AlAusâth), bahwa Nabi Saw. membaca Alladzîna Kafarû washaddû ‘an sabîli
Allâh, Orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah.
(Surah Muhammad) pada salat Maghrib (Al-Syaukani, V, t.t.: 28).
Ibnu Abu Hatim (dari Ibnu Abbas) menerangkan bahwa yang dimaksud
Orang-orang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah (ayat
1) adalah orang-orang Mekah. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang
beriman dan beramal saleh (ayat 2) adalah kaum Anshar di Madinah.
Ibnu Abbas menyatakan lebih terinci. Ayat pertama ini diturunkan berkenaan
dengan kaum musyrikin Mekah yang telah menyiapkan konsumsi pada Perang Badar.
Mereka terdiri atas dua belas tokoh kaya, yaitu Abu Jahal, Al-Harits Ibnu Hisyam,
Utbah dan Syaibah (keduanya putra Rabi’ah), Ubai dan Umayah (keduanya putra
Khalaf), Munabbih dan Nubaih keduanya putra Al-Hajjaj, Abu Al-Bakhtari Ibnu
Hisyam, Zam’ah Ibnu Al-Aswad, Hakim Ibnu Hizam, dan Harits Ibnu Amir Ibnu
Naufal (Al-Maraghi, XXVI, 1985: 45, Al-Fairuz Abadi, t.t.: 427).
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Substansi
Secara garis besar, Surah Muhammad ini mengandung pokok-pokok
keimanan, hukum-hukum yang bertalian dengan peperangan, tawanan perang
dan ghanimah-ghanimah (rampasan perang). Allah Swt. menerangkan sifatsifat orang kafir dan sifat-sifat orang Mukmin serta balasan bagi keduanya,
baik di dunia maupun di akhirat. Pada ayat berikutnya, Allah menerangkan
keadaan orang-orang munafik dan orang-orang murtad serta tempat
kembalinya bagi mereka.
Pada awal surah, Allah Swt. mengancam akan menghapus amal
perbuatan orang-orang kafir karena telah memusuhi Allah dan Rasul-Nya.
Kemudian, dilanjutkan dengan berita gembira bagi kaum Mukminin dengan
adanya berbagai pertolongan Allah selama mereka membela agama-Nya
dengan penuh kesabaran dalam menghadapi musuh-musuh Allah dan RasulNya.
Pada ayat berikutnya, Allah Swt. memerintahkan kaum mukminin
bersungguh-sungguh untuk menumpas kaum kafirin dalam peperangan, karena
mereka ingkar dan mengikuti kebatilan. Kaum Mukminin sedikitpun tidak boleh
lengah, karena mereka akan selalu menghacurkan dan membinasakan kaum
Muslimin dan agamanya. Kalau sudah nyata kemenangan diraih kaum Muslimin,
maka tawanlah mereka jangan sampai lolos melarikan diri, kemudian
bebaskanlah mereka dengan tebusan atau dengan tidak pakai tebusan.
Keputusan tersebut tergantung pada kebijakan penguasa, dengan
pertimbangan kemaslahatan agama dan negara.
Allah Swt. menerangkan sifat-sifat orang munafik yang tercela, karena
tidak memanfaatkan akal pikiran sebagai anugerah Allah yang telah
diberikannya. Mereka selalu menutup jalan Allah dan memusuhi Rasul-Nya,
Muhammad Saw., sehingga Allah menghilangkan amal perbuatan mereka
dan tidak mengampuni dosa-dosanya. Kaum Mukminin diwajibkan menaati
Allah dan Rasul-Nya.
Pada pengujung surah ini, sesuai dengan pembahasan utamanya, yaitu
berperang di jalan Allah, kaum Mukminin diseru untuk tetap menjaga
kehormatan dan memelihara ketinggian martabatnya. Tidak boleh terjerembab
pada lembah kehinaan lantaran tergiur dan dikuasai kehidupan duniawi yang
penuh dengan senda gurau dan mainan belaka. Kaum Mukminin diseru untuk
menguasai kehidupan duniawi, dan selalu menafkahkannya sesuai dengan
aturan Allah dan Rasul-Nya, karena kehidupan duniawi hanyalah bersifat
sementara.
***
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Perbuatan Orang Kafir dan Perbuatan Orang Mukmin (Ayat 1–3)

   


        

          
  

       

           
    
(1) Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan
Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka; (2) dan orang-orang
yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta
beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah
yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka
dan memperbaiki keadaan mereka; (3) yang demikian adalah karena
sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya
orang-orang Mukmin mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah
Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. (QS
Muhammad [47]: 1-3)
Penjelasan Ayat

        
Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah,
Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. (QS Muhammad [47]: 1)
Alladzîna kafarû adalah orang-orang kafir. Menurut Al-Razi (XXVIII,
t.t.: 36), orang-orang kafir yang dimaksud di sini, terdiri atas empat golongan.
Pertama, mereka yang telah memasok makanan dan minuman untuk tentara
kafir Quraisy pada perang Badar, seperti Abu Jahal dan Harits (keduanya anak
Hisyam), ‘Utbah dan Syaibah (keduanya anak Rabi’ah) dan yang lainnya.
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Kedua, kafir Quraisy Mekah. Ketiga, ahli kitab. Keempat, orang-orang yang
termasuk pada kelompok orang-orang kafir pada umumnya.
Shaddû ‘an sabîli Allâh adalah orang kafir yang menghalang-halangi
umat manusia untuk memeluk agama Islam. Mereka menghalangi manusia
untuk berikrar akan keesaan Allah dan melarang membenarkan risalah Nabi
Muhammad Saw. (Al-Qasimi, XV, 1978 : 40).
Adhalla a’mâlahum, artinya Allah Swt. menghapus dan menghilangkan
pahala amal perbuatan mereka di akhirat kelak karena kekufuran mereka
(Katsir, IV, t.t.: 172, Al-Maraghi, XXVI, 1985: 43)
Orang-orang kafir adalah mereka yang mengingkari kekuasaan dan
keesaan Allah Swt. Mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah, menghalangi
manusia beribadat kepada-Nya. Mereka adalah seperti halnya kaum kafir
Quraisy yang telah melarang umat manusia masuk dalam agama Islam.
Demikian pula orang kafir di mana pun berada, yang telah mencela dan
menghalangi umat manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seluruh
amal perbuatan mereka tidak ada artinya di sisi Allah Swt., meski perbuatan
itu baik bagi manusia dan kemanusiaan. Amal perbuatan mereka itu bagaikan
buih yang timbul ke permukaan air, kemudian hilang tanpa bekas sedikit pun
karena semua amal perbuatan orang musyrik tidak ada arti dan tidak ada
pahalanya di akhirat kelak. Semua amal perbuatan baik itu hanya sebatas
budi pekerti yang baik saja, seperti mengadakan hubungan baik dengan
orang lain (silaturrahim), menyantuni orang miskin, memuliakan tamu,
melayani keperluan jamaah haji, bahkan turut memakmurkan Masjidil Haram;
semua amalan yang baik itu tidak diterima di sisi Allah Swt. Kekafiran mereka
menghalangi dan menutupi kebenaran yang sudah ditetapkan Allah dan RasulNya — sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Furqân (25): 23, “Dan Kami
hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan)
debu yang beterbangan.”
Setelah menjelaskan perihal orang-orang kafir dan balasannya, pada
ayat berikutnya, Allah Swt. menjelaskan perihal orang-orang yang beriman
serta pahala yang akan diperolehnya.

         
         
Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan amal-amal
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yang saleh serta beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada
Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan
kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. (QS
Muhammad [47]: 2)
Al-bâl biasa digunakan dalam arti akal pikiran atau hati. Juga, dapat
diartikan sebagai suatu pekerjaan yang penting — seperti dinyatakan hadis
Nabi Saw., Kullu amrin dzî bâlin, yang artinya segala persoalan memiliki urusan
yang penting (Al-Qasimi, XV, 1978: 47). Ashlaha bâluhum, berarti memperbaiki
hati atau akal pikiran mereka seperti meluruskan akidah mereka.
Orang-orang Mukmin adalah mereka yang mengakui kekuasaan dan
keesaan Allah, memurnikan ketaatan dan kepatuhan hanya kepada-Nya, dan
selalu menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Mereka mengimani Al-Quran
Al-Karim yang telah diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw. Al-Quran
adalah kebenaran yang hakiki karena berisi Kalamullah, di dalamnya sedikit
pun tidak ada keraguan, dan apabila dilaksanakan, menuntun mereka ke dalam
golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Perbuatan terpuji
tersebut tentunya akan menyelamatkan mereka, di dunia maupun di akhirat.
Mereka akan selalu terjaga dari aneka ragam perbuatan buruk dan maksiat,
karena pengamalan Al-Quran akan selalu membimbing mereka pada jalan
yang terpuji di dunia ini, serta akan menunjuki mereka berbagai kenikmatan
surga di akhirat kelak. Kenikmatan tersebut hanya akan dapat diperoleh
kelompok Mukminin dari kalangan Muhajirin dan Anshar, serta seluruh orangorang Mukmin yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan beramal saleh
yang datang pada masa berikutnya.
Kemudian, Allah Swt. menjelaskan alasan orang-orang kafir disesatkan,
sedangkan orang-orang Mukmin diselamatkan dan dibahagiakan, dengan
firman-Nya:

          
        
Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang
batil dan sesungguhnya orang-orang Mukmin mengikuti yang haq dari Tuhan
mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandinganperbandingan bagi mereka. (QS Muhammad [47]: 3)
Amtsâl, berarti perbandingan-perbandingan. Yadhribu Allâhu linnâsi
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amtsâlahum, berarti Allah Swt. membuat, untuk umat manusia, perbandinganperbandingan: Allah Swt. menerangkan kepada umat manusia perihal
perbuatan orang-orang Mukmin dan perbuatan orang-orang kafir. Dengan
mengikuti jejak kebenaran orang-orang Mukmin, pasti orang akan
mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan. Sebaliknya, apabila mengikuti
jejak kebatilan orang-orang kafir, tentu kecelakaan dan kerugian akan menimpa
dirinya (Al-Alusi, XXVI, t.t.: 38).
Dalam ayat ini, Allah Swt. menerangkan sebab dihapusnya pahala amal
perbuatan orang-orang kafir, dan diterimanya pahala amal perbuatan orang
yang beriman. Kunci dibatalkannya pahala amal perbuatan orang kafir karena
mereka telah memilih dan mengikuti kebatilan dan kesesatan dengan
menyekutukan Allah, tidak beriman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Mereka
telah mengikuti berbagai jalan perbuatan setan, mengikuti hawa nafsu, serta
perbuatan lainnya yang dimurkai Allah. Kunci diterimanya amal perbuatan
orang Mukmin karena mereka beriman kepada Allah Swt. dan kepada RasulNya. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah, seluruh amal perbuatannya
dilakukan semata mengharapkan rida-Nya.
Demikianlah, Allah memberikan berbagai perbandingan yang jelas bagi
umat manusia dengan mengemukakan sifat dan tindakan orang-orang kafir
dan orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang menghayati perbandinganperbandingan tersebut dengan penuh kebeningan hati, dan keikhlasan yang
diberikan Allah, tentu akan mengerti dan mengikuti jejak orang yang beriman
kepada-Nya. Namun bagi hati, pendengaran, dan penglihatan yang telah
tertutup dan terkunci dengan berbagai kejahatan, mereka mengikuti jejak
orang-orang kafir, amal perbuatan mereka sedikit pun tidak mendapatkan
pahala, dan tidak pula memiliki nilai apa-apa.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan penafsiran di atas, ada hikmah dan pesan yang dapat
dipetik sebagai berikut:
(1)
Semua amal perbuatan orang kafir Mekah yang telah menyekutukan
Allah dan menghalangi umat manusia untuk masuk agama Allah, yaitu
agama Islam, meskipun amal perbuatan mereka baik bagi manusia
dan kemanusiaan, akan tetapi tidak akan ada artinya sedikit pun di sisi
Allah Swt. Kebaikan mereka tidak akan mendapatkan pahala, lantaran
amal perbuatan mereka tidak dilandasi iman kepada Allah dan iman
kepada Rasul-Nya.
(2)
Ampunan Allah adalah imbalan yang paling menggembirakan kaum
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(3)

Mukminin. Semua amal perbuatan orang yang beriman memiliki arti di
sisi Allah Swt. dengan anugerah pahala yang berlipat ganda lantaran
amal perbuatan yang dilandasi iman kepada Allah Swt. dan kepada
Rasul-Nya, dan semata-mata ingin mendapatkan rida dan inayah dari
Allah Swt.
Orang-orang yang beriman membenarkan dan mengimani Al-Quran
sebagai Kalamullah yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya,
Muhammad Saw. Mereka melaksanakan segala perintah dan laranganNya, tidak ada sedikit-pun yang diselewengkannya, karena hal itu
merupakan syarat sahnya iman seseorang.
Allah Swt. menegaskan bahwa Al-Quran Al-Karim adalah benar-benar
Kitab Suci yang diturunkan dari sisi-Nya. Dan secara tegas pula
dinyatakan bahwa agama yang dibawa Muhammad Saw. adalah agama
terakhir yang tidak akan dihapus dan tidak akan ada pengganti
selamanya sampai datangnya hari kiamat.
Dengan disajikannya perbandingan-perbandingan antara perbuatan baik
yang dilakukan kaum Mukminin dan perbuatan jahat yang dilakukan
kaum kafir, hendaknya umat manusia menggunakan akal pikirannya
untuk mengikuti jejak terpuji yang dilakukan kaum Mukminin, sehingga
mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Bukan
mengikuti jejak kejahatan kaum kafir yanag akan mencelakakan dan
merugikan dirinya di akhirat kelak.

(4)

(5)

***
Hukum Peperangan dalam Membela Agama Allah (Ayat 4-9)
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(4) Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang
leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka
tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau
menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah
menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak
menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang
syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka; (5)
Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan
mereka; (6) Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah
diperkenalkan-Nya kepada mereka; (7) Hai orang-orang yang beriman, jika
kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan
kedudukanmu; (8) Dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi
mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka; (9) Yang demikian itu adalah
karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah
(Al-Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka.
(QS Muhammad [47]: 4-9)
Latar dan Konteks
Al-Zuhaili (XXVI, 1991: 84) mengutip hadis yang diriwayatkan Ibnu
Abu Hatim, yang bersumber dari Qatadah, sehubungan dengan turunnya ayat
Walladzîna qutilû fî sabîli Allâh, Muhammad (47): 4. Ia berkata, diceritakan
kepada kami, ayat ini turun pada perang Uhud di saat Rasulullah Saw. berada
di markas. Pada waktu itu, perang sedang berkecamuk dan banyak yang
gugur dan terluka.
Kaum musyrikin berteriak, “A’lu Hubal (keagungan bagi tuhan Hubal).”
Kaum Muslimin berseru, “Allâhu a’lâ wa ajallu (Allah lebih Luhur dan
lebih Mulia).”
Kaum musyrikin berkata, “Kami memiliki Uzza dan kalian tidak memiliki
Uzza.”
Rasulullah Saw. memerintahkan pasukannya untuk menyahut, “Allâhu
maulâna walâ maulâ lakum (Allah pelindung kami, dan kamu tidak mempunyai
pelindung).”
Pada ayat yang lalu ditegaskan bahwa manusia terbagi kepada dua
golongan. Pertama, golongan kafir yang telah mengikuti kebatilan, kelompok
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pengikut setan yang menghalangi orang hendak menganut agama Islam.
Kedua, golongan Mukmin yang telah mengikuti kebenaran. Mereka itu adalah
kelompok Zat Yang Maha Penyayang yang diperintahkan Allah Swt. pada ayat
berikut, untuk bertindak terhadap orang kafir – dalam peperangan yang demi
membela agama Allah, kemanusiaan, dan kemaslahatan, bukan karena hawa
nafsu atau kepentingan lainnya.
Penjelasan Ayat

         
            
           
     
Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka
pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan
mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan
mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila
Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah
hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang
yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
(QS Muhammad [47]: 4)
Laqîtum berasal dari kata al-liqâ, yang artinya bertemu (dalam
peperangan). Al-Fairuz Abadi (t.t.: 427) merujukan pertemuan “perang” ini
dalam perang Badar.
Kalimat fadharbu al-riqâb adalah kiasan (majâz mursal) dari perintah
membunuh (Al-Alusi, XXVI, t.t.: 39). Ini sesuai dengan persenjataan yang
ada kala itu bahwa memancung leher dengan pedang adalah salah satu cara
membunuh yang paling cepat (mematikan), sehingga korban tidak terlalu
banyak menderita.
Kalimat atskhantumûhum terambil dari kata atskhana; biasa digunakan
pada sesuatu yang berat, sehingga sulit untuk digerakkan. Maksudnya, apabila
kamu telah banyak membunuh dari kalangan mereka, sehingga musuh-musuh
tersebut tidak lagi dapat bergerak (Al-Maraghi, XXVI, 1985: 47). Banyak ulama
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memahami penggalan ayat ini dalam arti mengalahkan mereka sehingga mereka
tidak dapat lagi bergerak (berkutik) (Shihab, XIII, 2004: 123).
Syuddû al-watsâq artinya ikatlah mereka erat-erat. Maksudnya,
tawanlah mereka jangan sampai lepas, ataupun melarikan diri. Mannan adalah
pembebasan tawanan secara cuma-cuma, tanpa dimintai tebusan. Fidâan
adalah pembebasan tawanan dengan tebusan. Al-auzâr artinya beban-beban
yang berat, yang di sini berarti alat-alat perang dan barang-barang berat
lainnya, seperti panah, pedang (senjata), perisai, kuda (kendaraan) dan
sejenisnya.

....      
Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka
pancunglah batang leher mereka.... (QS Muhammad [47]: 4)
Allah seakan-akan berbicara langsung dengan kaum Muslimin melalui
ayat ini. Apabila kalian, wahai kaum Muslimin, menghadapi orang-orang kafir
dalam peperangan, maka curahkanlah seluruh kemampuanmu untuk
menghancurkan musuh-musuhmu, penggallah leher mereka (sesuai dengan
situasi dan kondisi peperangan saat itu, yang intinya cepat mematikan) di
mana pun kamu temui selama dalam peperangan; selama orang kafir musyrik
dan ahli kitab tidak ada perjanjian damai dengan kaum Muslimin. Utamakanlah
kemenangan pada setiap pertempuran. Kalau kamu lengah, maka mereka
akan menghancurkan kamu dan agamamu (Islam) pada setiap kesempatan
yang mungkin mereka lakukan.
Firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 193, yang artinya:

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga)
ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari
memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap
orang-orang yang zalim.
Sejalan dengan ayat tersebut Ibnu Katsir (IV, t.t.: 174) mengutip ayat
14-15 dari Surah Al-Taubah, yang artinya:

Perangilah mereka, niscaya Allah Swt. akan menyiksa mereka dengan
(perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan
menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang
beriman, dan menghilangkan panas hati orang-orang Mukmin. Allah menerima
taubat orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.
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Ketentuan tersebut di atas berlaku pada permulaan dan dalam
berkecamuknya peperangan. Namun, apabila peperangan selesai dan orangorang beriman memeroleh kemenangan, Allah Swt. menerangkan pada ayat
selanjutnya,

           ...
....   
… sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka
dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan
sampai perang berakhir…. (QS Muhammad [47]: 4)
Umat Islam boleh memilih, apakah membebaskan tawanan perang
tanpa imbalan, atau meminta tebusan dari pihak musuh, atau dengan cara
penukaran tawanan. Ayat ini merupakan dasar umum menyangkut perlakuan
terhadap semua tawanan perang.
Oleh karenanya, mayoritas ulama menetapkan larangan membunuh
mereka yang sudah tidak berdaya. Namun ada juga ulama yang membolehkan
membunuh tawanan, dengan merujuk kepada pengamalan Nabi Saw. –
sebagaimana M. Quraish Shihab (XII, 2009: 443) memaparkan. Nabi Saw.
telah membunuh Uqbah Ibnu Abu Mu’ith dan Al-Nadhr Ibnu Al-Harits pada
perang Badar. Tetapi, ini merupakan kasus-kasus khusus dan pengecualian
tertentu, yaitu tawanan yang boleh dibunuh bukan dalam kedudukan mereka
sebagai tawanan, tetapi penghianat atau mata-mata. Jadi yang dibunuh Nabi
Saw. bukanlah tawanan biasa, melainkan tawanan penjahat perang yang
telah banyak melakukan pelbagai perbuatan munkar. Dalam konteks ini,
kematiannya diperlukan agar kejahatan (apabila dibiarkan hidup ) tidak terus
terjadi di masa peperangan yang akan berlangsung cukup lama.
Ibnu Abbas berkata: Setelah jumlah kaum Muslimin banyak dan
kekuasaan mereka cukup kuat, Allah menurunkan ayat tentang tawanan,
Faimma mannan ba’du waimma fidâ`an, yang artinya, kamu boleh
membebaskan mereka tanpa tebusan atau membebaskannya dengan tebusan.
Rasulullah Saw. bertindak sesuai dengan ayat ini dan diikuti para khalifah
yang datang sesudahnya (Al-Maraghi, XXVI, 1985: 48).
Agama Islam adalah agama perdamaian. Peperangan di dalam sejarah
Islam merupakan perang memertahankan agama Islam dari kaum Kafir yang
hendak menghancurkan dan memusnahkan kaum Muslimin. Ini dapat dilihat
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dari sejarah sejak Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kaum
musyrikin Mekah tiada henti-hentinya mengganggu, menyakiti, bahkan mereka
berulang kali merencanakan pembunuhan terhadapnya. Demikian pula halnya
kaum kafir ahli kitab yang berada di Madinah.
Setelah peperangan usai, seringkali Rasulullah Saw. membiarkan
mereka bebas seperti biasanya. Beliau tidak menawannya, dan tidak pula
memaksa untuk memeluk agama Islam. Namun tidak sedikit di antara mereka
yang masuk Islam dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan.
Hal ini sejalan dengan firman Allah QS Al-Baqarah (2): 256, yang artinya,
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
Musthafa Al-Maraghi (XXVI, 1985: 48-49) mengutip hadis yang
diriwayatkan Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah
Saw. pernah mengutus pasukan berkuda ke Nejed. Pasukan berkuda itu
menawan seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Sumamah Ibnu
Usal. Ia diikat pada salah satu tiang masjid.
Rasulullah menghampirinya.
“Apa yang engkau miliki ya Sumamah ?” tanya Rasulullah.
“Aku mempunyai harta,” jawab Sumamah. “Jika engkau mau
membunuhku, maka lakukanlah, dan jika engkau mau membebaskanku, maka
aku berterima kasih kepadamu. Jika engkau menghendaki harta, maka mintalah
berapa yang engkau mau.”
Keesokan harinya, Rasulullah Saw. bertanya lagi, “Apakah yang kau
miliki, Ya Sumamah?”
“Aku mempunyai apa yang telah kukatakan kepadamu,” jawab Sumamah
lagi.
“Lepaskanlah ikatan Sumamah,” kata Rasulullah Saw.
Selepas dari ikatan, Sumamah pergi ke dekat pohon kurma yang berada
di dekat masjid. Ia lalu mandi. Dan ia masuk ke Masjid.
“Aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa
Muhammad itu adalah Rasul-Nya.”
“Demi Allah, dahulu tidak ada manusia yang paling aku benci di dunia
ini selain engkau. Sekarang jadilah engkau orang yang paling aku cintai.”
“Demi Allah, dahulu tidak ada agama yang paling aku benci selain agama
engkau, maka jadilah sekarang agama engkau adalah agama yang paling aku
cintai.”
“Demi Allah, dahulu negeri yang paling aku benci adalah negerimu,
maka jadilah sekarang negerimu itu negeri yang paling aku cintai.”
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“Sesungguhnya pasukan berkuda telah menangkapku, sedang aku
bermaksud umrah, maka apa pendapatmu?”
Mendengar pernyataan itu, Rasulullah Saw. memberi kabar gembira
kepadanya. Beliau menyuruh Sumamah melakukan umrah.
Ketika Sumamah tiba di Mekah, seseorang bertanya, “Apakah engkau
merasa rindu?”
“Tidak!” seru Sumamah. “Aku telah masuk Islam bersama Muhammad
Saw.”
Dengan perlakuan baik yang dilakukan Rasulullah Saw. terhadap tawanan
perang, dengan diberikannya kebebasan kepadanya, Sumamah pun tertarik untuk
memeluk agama Islam. Berbeda bila ia diperlakukan buruk sebagai tawanan.
Sumamah tentu tidak akan tertarik sedikit pun, dan akan bersikap sebaliknya.
Di antara hikmah disyariatkannya peperangan, dijelaskan Allah pada
ayat berikut:

....           ...
… demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan
mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebahagian yang
lain.... (QS Muhammad [47]: 4)
Allah Swt. menjelaskan berbagai hikmah disyariatkannya perang
melawan orang-orang kafir. Pada hakikatnya Allah Swt. Maha Kuasa untuk
melindungi kaum Mukminin dari musuh-musuhnya. Allah Swt. dapat menyiksa,
bahkan menghancurkannya dengan gempa atau menenggelamkannya dengan
badai yang mengamuk. Akan tetapi Allah Swt. memerintahkan kaum Mukminin
berperang untuk menguji sejauh mana ketaatan dan kesabaran yang mereka
miliki. Dari sanalah dapat diketahui, siapakah di antara mereka yang benarbenar berjuang di jalan Allah Swt. dengan penuh kesabaran.
Allah Swt. juga hendak menguji lewat “tangan” kaum Muslimin untuk
menghukum orang-orang kafir. Hal ini dilakukan agar kaum Muslimin ada yang
dapat mengambil pelajaran dari kebinasaan orang-orang kafir yang dihukum
melalui “tangan-tangan” kaum Muslimin. Dan, kaum Muslimin dapat
meneguhkan kembali jalan yang benar yang harus ditempuhnya.
Firman Allah Âli `Imrân (3): 142, yang artinya:

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata
bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orangorang yang sabar.
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Selanjutnya, Allah Swt. menerangkan pahala yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang gugur di medan perang di jalan Allah dengan
firman-Nya berikut ini:
Pertama,

        
Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan
amal mereka. (QS Muhammad [47]: 4)
Bagi orang-orang yang terbunuh dalam peperangan membela agama
Allah (mati syahid), Allah tidak akan menghilangkan pahala mereka, dan tidak
akan mengurangi amal saleh yang pernah mereka lakukan di dunia sedikit
pun. Pahala mereka tidak akan hilang sia-sia, sebagaimana sia-sianya amalamal kebajikan orang kafir karena kekufurannya.
Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari
Al-Miqdam Ibnu Ma’dikariba Al-Kindi r.a., Rasulullah Saw. bersabda, “Allah
Swt. menganugerahkan kepada orang-orang yang mati syahid enam perkara,
yaitu (1) pada waktu tetesan darahnya yang pertama, Allah menghapuskan
segala dosanya; (2) diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga; (3)
dijodohkan dengan bidadari surga yang cantik rupawan; (4) tidak mengalami
ketakutan pada guncangan hari kiamat; (5) terpelihara dari azab kubur, dan
(6) diletakkan padanya pakaian iman (Ibnu Katsir, IV, t.t.: 174).”
Al-Zuhaili (XXVI, 1991: 87) mengutip sebuah hadis yang dikeluarkan
Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Al-Miqdam Ibnu Ma’dikariba
Al-Kindi r.a. Rasulullah Saw. bersabda,

Allah Swt. menganugerahkan kepada orang-orang yang mati syahid enam
keutamaan, yaitu: Allah menghapuskan semua dosanya pada tetesan darahnya
yang pertama, diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga, diletakkan
padanya pakaian iman, dijodohkan dengan bidadari surga yang cantik rupawan,
terpelihara dari azab kubur, tidak mengalami ketakutan pada guncangan hari
kiamat, dan diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan yang dilapisi
dengan mutiara dan batu permata. Satu permata pada mahkota itu lebih
baik daripada dunia dan seisinya. Dan ia juga dinikahkan dengan tujuh puluh
dua istri dari kalangan bidadari, dan diizinkan memberi syafaat kepada tujuh
puluh orang dari kaum kerabatnya.
Riwayat lain di dalam Kitab Shahih Muslim dari Abdullah Ibnu Umar r.a.
dan dari Abu Qatadah. Rasulullah Saw. bersabda,
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“Allah Swt. akan mengampuni semua dosa-dosa orang yang mati syahid
kecuali utang.”
Kedua,

        
(5) Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan
mereka; (6) Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah
diperkenalkan-Nya kepada mereka. (QS Muhammad [47]: 5-6)
Allah Swt. akan memberikan petunjuk kepada para pejuang yang
telah gugur dan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan, sehingga
mereka dapat melaksanakan hal-hal yang Allah Swt. ridai dan Allah Swt.
cintai. Allah Swt. juga memperbaiki pikiran dan keadaan mereka sehingga
selalu merasakan ketenangan batin. Allah akan selalu menuntun mereka
dan memasukkannya ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada
mereka. Artinya, Allah Swt. akan memberikan untuk masing-masing
mereka tempat tinggal dalam surga yang tidak akan tersesat dalam
mencarinya, meskipun tidak disertai mursyid ataupun dalil (pengantar yang
menunjukkan rumahnya).
Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dinyatakan, “Demi
diriku yang berada dalam genggaman-Nya, sesungguhnya seseorang dari
mereka lebih mengetahui tentang tempat tinggalnya dalam surga daripada
tempat tinggalnya saat berada di dunia” (Al-Zuhaili, XXVI, 1991: 87).
Al-Alusi (XXVI, t.t.: 43) mengutip perkataan Mujahid, “Kepada
penduduk surga diperkenalkan rumah-rumah dan tempat tinggal mereka
masing-masing, sesuai tempat yang Allah Swt. bagi-bagikan kepada
mereka tanpa keliru. Mereka seolah-olah telah tinggal dan menghuninya
sejak mereka bangun tanpa harus meminta bantuan penunjuk jalan.”
Umat manusia yang tinggal di dalam surga memiliki derajat tingkatan
masing-masing sesuai tingkatan amal perbuatannya, sebagaimana firman Allah,
QS Al-An’âm (6): 132, yang artinya,

Dan masing-masing orang memeroleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa
yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
Berdasarkan ayat tersebut, Musthafa Al-Maraghi (XXVI, 1985: 52)
mengilustrasikan kehidupan manusia di akhirat kelak menyerupai jenis-jenis
ikan yang hidup di dalam air laut yang asin, atau jenis-jenis burung yang
berterbangan hidup di angkasa. Masing-masing mereka memiliki area udara
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khusus yang satu sama lain tidak saling melampauinya. Demikian pula halnya
tempat orang-orang saleh di akhirat, kelak mempunyai tingkatan-tingkatan
tertentu yang tidak bisa dilampaui oleh orang yang bukan penduduknya,
terkecuali kelompoknya yang telah ditentukan sebagai penghuninya.
Sebagaimana halnya sebagian ikan, ada yang hidup dan tinggal di dekat
permukaan air laut, ada pula yang tinggal pada ratusan meter, bahkan ribuan
meter pada kedalaman air laut.
Pada ayat berikutnya Allah Swt. menjanjikan kepada orang-orang
Mukmin bahwa mereka akan mendapat kemenangan terhadap musuhmusuhnya apabila mereka benar-benar membela agama Allah.

         
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS Muhammad [47]: 7)
Kata yanshurkum artinya menolong kamu. Maksudnya, Allah Swt.
akan selalu membantu menyelesaikan beragam tantangan, dalam arti
mengilhami manusia dengan memberikan jalan terbaik sesuai dengan
sunatullah dalam meraih kemenangan.
Kata aqdâm, jamak dari qadam, artinya telapak kaki, yutsabbit
aqdâmakum, Allah Swt. meneguhkan telapak-telapak kakimu. Maksudnya,
Allah Swt. memberikan taufik kepada kamu sekalian sehingga kalian senantiasa
dapat melakukan ketaatan kepada-Nya (Al-Maraghi, XXVI, 1985: 47).
Pada ayat di atas, Allah Swt. seakan berfirman kepada orang yang
beriman, “Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Swt. beriman
kepada Kitab Suci Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup kamu, dan
membenarkan Islam sebagai satu-satunya agama yang Allah Swt. ridai.
Jika kamu dari saat ke saat membela dan menolong agama Allah Swt., baik
melalui ucapan ataupun perbuatan, maka niscaya Allah akan membela dan
menolong kamu dalam menghadapi aneka ragam tantangan dari kaum kafir
sebagai musuh-musuhmu dan sekaligus dapat mengatasi mereka. Allah Swt.
juga akan meneguhkan kedudukan kamu, sehingga semangat juang kamu
terus berkobar, ketenangan batin akan selalu menghiasi diri kamu, sehingga
kamu penuh ketentraman dan ketenangan dengan penuh percaya diri dalam
menghadapi mereka dan pada akhirnya kemenangan selalu berpihak
kepadamu.”
Adapun orang-orang kafir memeroleh sebaliknya, sebagaimana
ditegaskan dalam ayat berikutnya,
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Dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah
menghapus amal-amal mereka. (QS Muhammad [47]: 8)
Kata ta’san digunakan bagi seseorang yang jatuh tersungkur, sehingga
tidak dapat berdiri lagi, dan digunakan pula dalam arti kecelakaan, kehinaan,
kekecewaan, kegelisahan, bahkan kebinasaan.
Kalimat adhalla a’mâlahum, artinya Allah Swt. menghapus amal
kebajikan mereka (Al-Ashfahani, t.t.: 299). Ungkapan ini menampik dugaan
orang-orang kafir yang merasa telah berbuat baik, seperti membantu
mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan bangsa, dan lain-lain, dikira semua
perbuatan baik tersebut dapat meringankan siksa. Lantaran amalan mereka
itu bukan karena untuk Allah Swt., seluruh amal mereka akan sia-sia sama
sekali, seperti debu yang beterbangan kesana-kemari, sehingga sedikit pun
tidak akan memberi bekas di hari kemudian nanti.
Sementara itu, bagi orang-orang kafir terhadap Allah Swt. dan risalah
Nabi Muhammad Saw., mereka akan ditimpa kegelisahan, kecelakaan, dan
kehinaan yang besar. Allah Swt. akan menghapus dan membatalkan semua
pahala amal dan perbuatan mereka. Sedikit pun mereka tidak akan
mendapatkan imbalan, dan tidak pula mendapatkan kebajikan yang akan
kembali kepada diri mereka. Lebih jauh dari itu, Allah Swt. akan menghalangi
dan menggagalkan semua tipu daya mereka, sehingga mereka-pun tidak
akan berhasil menghancurkan kaum Muslimin.
Allah Swt. menyebut alasan kegagalan dan penghapusan pahala
kebaikan mereka dengan firman-Nya:

        
Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa
yang diturunkan Allah (Al-Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala)
amal-amal mereka. (QS Muhammad [47]: 9)
Kata Ahbatha, artinya membatalkan dan menghapus, sedangkan
ahbatha a’mâlahum, maksudnya Allah Swt. membatalkan amal kebaikan
mereka yang telah dinafkahkannya pada perang Badar (Abadi, t.t: 427).
Adapun yang menjadi penyebab atau alasan Allah Swt. tidak memberi
pahala amal perbuatan mereka adalah karena mereka telah membenci,
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mengingkari, dan menjauhi apa yang telah diturunkan Allah Swt., yaitu AlQuran Al-Karim. Mereka juga membenci, mengingkari, dan menjauhi
penjelasan-penjelasan-Nya yang telah disampaikan Nabi Penutup,
Muhamammad Saw. Mereka tidak menginginkannya dan tidak pula
mencintainya. Oleh karenanya, Allah Swt. menggugurkan dan menghapuskan
balasan amal perbuatan mereka, walaupun secara lahiriah, amal itu baik.
Pada prinsipnya, semua amal perbuatan orang kafir tidak akan diterima di sisi
Allah sebelum mereka memeluk agama Islam yang diridai-Nya.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik hikmah dan pesan-pesan
berikut:
(1)
Allah Swt. memerintahkan kaum Muslimin agar bersungguh-sungguh
memerangi orang-orang kafir dengan penuh keberanian untuk
memenggal leher-leher mereka dalam pertempuran, sehingga mereka
kalah. Sebab kalau tidak demikian, kaum Muslimin-lah yang akan
menjadi sasaran mereka.
(2)
Apabila orang-orang kafir itu betul-betul telah kalah, maka kaum
Muslimin hendaknya menawannya, tidak membiarkan mereka dapat
meloloskan diri. Pemimpin perang atau kepala negara memiliki kuasa
penuh untuk menindak mereka: apakah tawanan itu akan dibebaskan
tanpa syarat apa pun, ataukah dibebaskan dengan tebusan, ataukah
mereka itu ditukar dengan tawanan Muslim lainnya – sebagaimana
yang dilakukan Rasulullah Saw. Kebijakan tersebut diserahkan
sepenuhnya kepada sang Pemimpin selama keputusan didasarkan pada
kepentingan agama Allah, keadilan, dan kemaslahatan.
(3)
Pada hakikatnya Allah Swt. Maha Kuasa untuk menghancurkan musuhmusuh-Nya dengan melalui tiupan angin kencang, badai, gempa dahsyat,
dan lain-lain. Namun, Allah Swt. ingin mengetahui orang-orang yang
berjihad di jalan-Nya. Hikmah disyariatkannya perintah berjihad adalah
untuk menguji sejauh mana keimanan dan kesabaran yang dimiliki kaum
Muslimin, sehingga kebinasaan orang-orang kafir itu dapat dilakukan
oleh tangan-tangan umat yang beriman.
(4)
Allah Swt. sedikit pun tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang
telah membela agama Allah, dan memberi kabar gembira dengan
imbalan surga yang sangat menyenangkan.
(5)
Allah Swt. akan menghapuskan pahala amal perbuatan orang-orang
kafir karena kebencian mereka terhadap Al-Quran Al-Karim, dan syariat
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yang disampaikan Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad Saw. Meskipun
secara lahiriah amal perbuatan mereka itu baik, seperti membantu
mendirikan Masjidil Haram, memberi makan dan minum orang yang
sedang berhaji, turut mengentaskan kemiskinan, dan sejenisnya.
Allah Swt. akan menimpakan azab kepada orang-orang kafir dengan
berbagai kehinaan di dunia dan di akhirat, karena telah mengikuti jalan
setan dan mengingkari petunjuk-petunjuk Al-Quran Al-Karim.
***

Akibat Kufur dan Faedah Iman pada Umat Terdahulu (Ayat 10-14)

            
     

     

           
         
           
          
                
   
(10) Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga
mereka dapat memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang
sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan
orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu; (11) Yang
demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang
beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai
pelindung; (12) Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia)
dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah
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tempat tinggal mereka; (13) Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang
(penduduknya) lebih kuat dari (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah
mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka; maka tidak ada seorang
penolong pun bagi mereka; (14) Maka apakah orang yang berpegang pada
keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang (setan)
menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti
hawa nafsunya? (QS Muhammad [47]: 10-14)
Latar dan Konteks
Turunnya ayat 11 Dzâlika bianna Allâha maulâ, menurut Qatadah, terjadi
pada hari peperangan Uhud. Ketika Nabi sedang berada di dalam markas,
tiba-tiba orang-orang musyrikin Quraisy berteriak.
“Satu hari dibalas dengan satu hari, kami memiliki Uzza dan kalian
tidak memilikinya.”
Nabi Saw. memerintahkan kaum Muslimin mengucapkan, “Allah adalah
pembela kami dan kalian tidak memiliki pembela.”
Ibnu Katsir (IV, t.t.: 175) menukil hadis yang diriwayatkan Ibnu Abu
Hatim (bersumber dari Ibnu Abbas). Ketika Nabi Saw. pergi dari Mekah menuju
ke goa (dalam perjalanan Hijrah), beliau memandang ke Mekah seraya berkata,
“Engkau adalah negeri yang paling dicintai Allah, dan engkau adalah negeri
Allah yang paling aku cintai. Sekiranya orang-orang musyrik itu tidak
mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar darimu.”
Maka, turunlah ayat ini wakaayyin min qaryatin… (QS Muhammad [47]:
13). Di sini ditegaskan, ada negeri lain yang lebih kuat daripada Mekah yang
dihancurkan Allah Swt. tanpa ada yang dapat menolongnya. Al-Tsa’labi
meriwayatkan pula hal ini (dari Qatadah yang bersumber dari Ibnu Abbas),
dan ia menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih.
Pada ayat-ayat yang terdahulu, Allah Swt. menegaskan tempat
kembalinya orang-orang kafir dan orang-orang Mukmin. Allah mencela
golongan pertama dan menyanjung golongan yang kedua karena keimanannya.
Adapun pada ayat-ayat berikut ini Allah Swt. memaparkan keadaan umatumat terdahulu, baik yang beriman maupun yang yang kafir. Itu semua agar
dijadikan ‘ibrah (suatu pelajaran) dan suri tauladan bagi umat manusia yang
datang kemudian. Secara tegas, Allah Swt. selalu menolong dan
menyelamatkan orang-orang yang beriman dan menelantarkan orang-orang
kafir. Dia menganugerahkan berbagai kenikmatan bagi orang yang beriman
dan beramal saleh, berupa surga yang sangat menyenangkan karena telah
menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Allah Swt. akan menyiksa orang-
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orang kafir dengan memasukkan mereka ke dalam api neraka yang sangat
mengerikan sebagai imbalan bagi mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya,
dan menyembah berhala.
Penjelasan Ayat

             
     
Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga
mereka dapat memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang
sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan
orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu. 1 (QS Muhammad
[47]: 10)
Kata dammara artinya menghancurkan, dan dammara ‘alaih artinya
menghancurkan apa yang menjadi miliknya, seperti harta kekayaan, anakanak, istri-istri dan bahkan jasad-jasad mereka (Al-Razi, XXVIII, t.t.: 50).
Kalimat Walilkâfirina amtsâluha artinya, “Dan bagi orang-orang kafir
yang seperti itu.” Orang-orang kafir, yang kelakuannya seperti umat terdahulu,
akan memeroleh imbalan yang sama, mendapatkan azab dari Allah karena
kekafirannya yang serupa.
Bukankah mereka (kafir Quraisy) yang telah menyekutukan Allah dan
mendustakan Muhammad sebagai utusan Allah., telah menyaksikan negerinegeri yang telah dibinasakan Allah di muka bumi ini, karena kebiadaban
mereka yang telah mendustakan dan mengingkari seruan Rasul-Rasul, seperti
kaum ‘Ad, kaum Tsamud, kaum Luth, kaum Syuaib (kaum Madyan), dan negerinegeri terkutuk lainnya?
Demikian pertanyaan retoris Allah Swt. kepada orang-orang yang kafir
untuk dijadikan ibrah (pelajaran) dan renungan. Negeri-negeri tersebut berada
di lingkungan mereka, seperti Syria belahan utara, Hadhramaut belahan
selatan, Ethiopia belahan barat, dan Persia berada di belahan timur laut.
Tempat-tempat tersebut adalah sebagai pusat perniagaan di kala itu. Setiap
saat, mereka melintasinya dengan menyaksikan bukti-bukti dan bekas-bekas
kehancuran umat yang telah mendustakan Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Lantaran
itu, kenapa mereka tidak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang
telah mereka saksikan itu?
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Orang-orang kafir, yang perilakunya telah mendustakan agama Allah
Swt. dan Muhammad sebagai Nabi penutup dan utusan Allah Swt., sama
halnya umat-umat terdahulu tersebut. Mereka akan mendapatkan kesudahan
yang serupa. Tidak sedikit dari kalangan orang-orang musyrik Mekah yang
mengacuhkan seruan Nabi Muhammad Saw., dibinasakan dan dihinakan
Allah ketika mereka mati dibunuh dalam perang Badar dan pada peperanganpeperangan berikutnya.
Adapun alasan hukuman yang ditimpakan kepada mereka, diungkapkan
Allah dalam ayat berikut:

          
Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang

yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai
pelindung. (QS Muhammad [47]: 11)
Kata maulâ terambil dari kata waliya, yang artinya dekat, penolong,
dan pelindung, dalam arti mengurus dan menangani secara baik pihak
lain, di samping memiliki arti “pemilik”. Dalam konteks ayat di atas, maknamakna tersebut dicakup kata maula yang tertuju terhadap kaum beriman.
Memang, Allah Swt. juga adalah maula bagi orang-orang kafir, tetapi
dalam arti pemilik yang menguasai mereka, sekaligus dekat dan
mengetahui secara terperinci segala apa yang mereka lakukan (Shibab,
XII, 2009: 454).
Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Surah Al-An’âm (6): 62, yang
artinya:

Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka
yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaanNya. Dan Dia-lah Pembuat perhitungan yang paling cepat.
Demikianlah tindakan Allah Swt. yang telah membinasakan dan
menghancurkan orang-orang kafir, dan membela serta melindungi dan
menolong orang-orang yang beriman, dan memenangkannya dalam
peperangan atas orang-orang kafir. Ini karena Allah Swt. adalah pelindung
bagi orang-orang yang beriman kepada-Nya dan menaati Rasul-Nya. Orangorang kafir tidak memiliki penolong yang dapat melindungi mereka dari
ancaman siksa dan azab yang sangat menyedihkan.
Pada ayat berikutnya, Allah Swt. menerangkan keadaan orang-orang
yang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak.
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Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan
orang-orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan
seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal
mereka. (QS Muhammad [47]: 12)
Kata al-anhâr bentuk jamak dari nahrun, yang artinya sungai. Cukup
banyak Allah Swt. menyebutkan dalam Al-Quran tentang sifat surga dalam
lukisan mengalirnya sungai-sungai. Pada hakikatnya, sungai itu selalu diikuti
dan ditumbuhi pepohonan. Pepohonan itu disertai dengan buah-buahan. Air
adalah indikator hidupnya alam, sedangkan api adalah sebaliknya untuk
meniadakan atau mematikannya (Al-Razi, XXVII, t.t.: 51). Orang-orang yang
beriman diberikan ibarat sifat-sifat air yang penuh bermanfaat bagi kehidupan,
sedangkan orang kafir diberikan perumpamaan sifat api yang selalu
membahayakan dan meniadakan kehidupan.
Keadaan kedua golongan, Mukmin dan Kafir, dirinci dengan penjelasan
sebagai berikut:
Pertama,

          
.... 
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang Mukmin dan beramal saleh
ke dalam Jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai… (QS Muhammad
[47]: 12)
Sesungguhnya Allah Swt. akan menganugerahkan berbagai kenikmatan
di hari kiamat terhadap hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh.
Mereka telah menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik serta telah
berupaya keras menjauhi segala yang dilarang-Nya, seperti perbuatan maksiat
dan sejenisnya. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Muhammad

99

bawah gedung-gedungnya sungai-sungai sebagai anugerah kemuliaan dan
penghormatan bagi mereka.

Kedua,

         ...
 
… dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan
seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. (QS
Muhammad [47]: 12)
Adapun orang-orang kafir yang telah mengingkari kekuasaan dan
keesaan Allah serta mendustakan Rasul-Nya, Muhammad Saw., terpengaruh
oleh kenikmatan yang menyesatkan (kenikmatan duniawi) yang bersifat
sementara. Mereka menikmati harta benda, perhiasan, kelezatan syahwat
dan keenakannya yang tiada abadi. Mereka bersenang-senang di dunia fana
ini tanpa memikirkan kesudahannya, tak ubahnya bagaikan binatang ternak,
seperti unta, sapi, dan kambing yang memakan makanannya untuk memenuhi
perutnya, baik di dalam kandang maupun di tempat pengembalaan, sementara
binatang-binatang itu lalai pada penyembelihan dan penjagalan yang sedang
menunggunya (Al-Maraghi, XXVI, 1985: 55).
Orang-orang kafir, yang mengikuti hawa nafsu dan menikmatinya, lalai,
tidak peduli akan azab dan siksa yang akan menimpanya di akhirat kelak.
Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan
hadis sahih dari Ibnu Umar. Nabi bersabda,

Orang Mukmin makan pada satu perut, sedangkan orang kafir makan pada
tujuh perut (Ibnu Katsir, IV, t.t.: 175).
Penggalan kedua dari ayat tersebut memberikan gambaran kepada
setiap orang musyrik dan siapa pun yang selalu memikirkan dan mementingkan
kelezatan duniawi, dengan mengikuti dan memenuhi keinginan hawa nafsunya
semata. Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan berapa lama
kenikmatan itu dapat menyertainya, apakah mereka dapat terus menerus
menikmatinya. Mereka tidak pernah memikirkan akibat yang akan mereka
alami. Dengan adanya kenikmatan makan, mereka tidak memikirkan siapa
yang telah memberikan lidah sebagai sumber dan alat kenikmatan itu. Mereka
tidak memikirkan bagaimana kalau kenikmatan lidah itu dicabut oleh Allah
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Swt., sehingga mereka tidak akan dapat merasakan kenikmatan makannya
lagi.
Oleh karenanya, bagi orang-orang seperti yang digambarkan ayat
tersebut, tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Itulah tempat kembali
yang paling layak bagi orang-orang yang selalu enggan menggunakan akal
pikirannya yang sehat.
Dalam ayat berikutnya, sebagai hiburan, Allah Swt. memberikan
perumpamaan kepada Nabi Saw. mengenai kekerasan hati dan kepala
orang-orang kafir Quraisy Mekah yang congkak dan ingkar, dengan
firman-Nya:

           
  
Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari
(penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu. Kami telah
membinasakan mereka; maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.
(QS Muhammad [47]: 13)
Betapa banyak negeri-negeri dahulu yang penduduknya lebih kokoh
badannya, lebih tinggi pengetahuannya, lebih mampu membangun
negerinya, dan lebih banyak tentaranya, sehingga mampu menaklukkan
negeri-negeri yang berada di sekitarnya dibandingkan dengan orangorang musyrik Mekah yang telah mengusir Nabi Muhammad Saw.
Semuanya telah dihancurkan dan dibinasakan Allah Swt. dengan berbagai
macam azab dan malapetaka, tanpa seorang penolong pun dapat membela
dan melindungi azab dan bencana yang ditimpakan pada mereka. Oleh
karenanya, Nabi Muhammad Saw. diimbau agar bersabar sebagaimana
kesabaran Rasul-Rasul Ulul ‘Azmi seakan-akan secara tersirat dikatakan
kepada Nabi, Janganlah kamu membiarkan dirimu larut dalam kesedihan.
Demikian Al-Maraghi (XXVI, 1985: 56) memaparkan. Allah Swt. pasti akan
menolong dan memberikan kemenangan kepada beliau, dan kepada semua
hamba yang taat kepada-Nya. Juga Allah Swt. pasti akan menghancurkan
dan membinasakan mereka, manakala mereka tidak mau kembali kepada
Tuhan dan kepada jalan yang benar.
Allah menjelaskan alasan perbedaan balasan bagi kedua golongan
itu dengan gaya bahasa penolakan, melalui firman-Nya:
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Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari
Tuhannya sama dengan orang yang (setan) menjadikan dia memandang baik
perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? (QS Muhammad
[47]: 14)
Dalam ayat ini Allah Swt. mengadakan perbandingan antara orangorang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Apakah orang yang mau
berpikir sehingga ia mempunyai pemahaman dan keyakinan terhadap Keesaan
Allah Swt. terhadap agama Allah Swt. yang benar, dan terhadap Al-Quran
yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul penutup, Muhammad Saw., sama
saja dengan orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya?
sementara itu, orang yang tidak menggunakan akalnya dipengaruhi dan dihiasi
oleh keburukan setan yang dipandangnya sebagai kebaikan, seperti beribadah
dengan menyembah berhala, berbuat syirik kepada Allah, bergelimang dalam
kehidupan maksiat dengan selalu mengikuti gerak hawa nafsunya? Tentu saja
kedua golongan tersebut tidak sama.
Sejalan dengan ayat tersebut, firman Allah Swt. QS Al-Ra’d (13): 19,
yang artinya:

Adakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang
yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
Dan firman Allah Swt. QS Al-Hasyr ( 59): 20,

Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga;
penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Dari uraian di atas, dapat ditarik hikmah dan pesan sebagai berikut:
Seruan terhadap kafir Quraisy Mekah dan sebangsanya untuk segera
kembali kepada jalan yang benar, dengan menyimak dan mempelajari
bukti-bukti umat terdahulu, yang telah dihancurkan karena menentang
Allah Swt. dan Rasul-Rasul-Nya yang telah diutus kepada mereka.
Dihancurkannya orang-orang durhaka, lantaran Allah Swt. semata-
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mata ingin menolong dan melindungi orang-orang yang beriman.
Orang-orang kafir yang telah menyembah tuhan-tuhannya yang tak
memberi manfaat dan tak pula memadaratkan. Tuhan-tuhan mereka
sama sekali tidak bisa melindungi dan tidak pula bisa menyelamatkan
manakala mereka ditimpa azab yang sangat menyedihkan.
Imbalan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah
surga yang penuh dengan kenikmatan yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai. Adapun bagi orang-orang kafir, mereka bersenangsenang di dunia seperti halnya binatang ternak yang sibuk melahap
makanan dan sibuk melayani kebutuhan syahwatnya, sehingga terlena,
tidak bisa memerhatikan nasibnya di masa yang akan datang. Oleh
karenanya, neraka jahanam-lah, tempat kembali yang paling cocok
bagi mereka.
Ini peringatan keras yang ditujukan kepada penduduk Mekah yang telah
menentang dan mengusir Nabi Muhammad Saw. dari negerinya.
Membinasakan dan menghancurkan orang-orang yang berdosa tidaklah
sukar bagi Allah, karena Dia Maha Kuasa untuk berbuat sesuai dengan
kehendak-Nya.
Tidaklah sama pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal
saleh, yang selalu berpegang pada akal pikiran sehat dan meyakini
kebenaran, yaitu pengikut Nabi Muhammad Saw. Orang-orang kafir,
penyembah berhala, seperti halnya Abu Jahal dan orang-orang kafir
lainnya, yang telah mengikuti jalan setan dan seruan hawa nafsunya,
akan dibalas dengan balasan yang sangat berbeda, yaitu berupa azab
neraka.
***

Sifat-Sifat Kenikmatan di Surga dan Pedihnya Siksa di Neraka (ayat
15)
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(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orangorang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada
berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah
rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya
dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memeroleh di
dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama
dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang
mendidih sehingga memotong ususnya? (QS Muhammad [47]: 15)
Latar dan konteks
Setelah menjelaskan perbedaan orang-orang yang beriman dan
orang-orang kafir, Allah Swt. menjelaskan perbedaan balasan yang akan
diterima masing-masingnya, tempat kembali, dan tempat berlindung atau
tempat tinggal. Allah Swt. menerangkan pula berbagai macam kenikmatan
yang akan diterima orang-orang yang beriman di surga, serta siksaan kekal
bagi orang-orang kafir di neraka, serta minuman sangat panas yang
menghancurkan isi perut, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Muhammad
(47): 12.
Dalam ayat ini, dijelaskan keadaan surga yang penuh kenikmatan yang
disediakan bagi orang-orang bertakwa.
Penjelasan Ayat
Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan dua macam balasan yang akan
diterima orang-orang kafir dan orang beriman, yaitu balasan dalam bentuk
materi yang nyata, dan balasan dalam bentuk immaterial (seperti kesenangan
dan kebahagiaan). Balasan yang akan diterima orang-orang yang beriman
dalam bentuk materi atau yang nyata seperti minuman dan makanan, dan
yang berbentuk immaterial adalah ampunan dan keridaan Allah Swt. Balasan
yang diterima orang-orang kafir, bersifat sangat mengerikan, adalah minuman
yang sangat panas menghancurkan isi perutnya, dan dimasukkan ke dalam
neraka dengan kekal di dalamnya. Dalam bahasan ganjaran ini, Allah Swt.
mendahulukan menjelaskan orang-orang kafir yang selalu mengikuti hawa
nafsunya, sebagaimana dijelaskan Surah Muhammad (47): 12.
Pada ayat ini, didahulukan pembahasan tentang tempat tinggal daripada
lainnya. Allah Swt. menjelaskan sifat-sifat surga yang sangat menakjubkan
yang telah Allah janjikan bagi hamba-hamba-Nya yang bertakwa, karena takut
dengan segala siksa-Nya. Oleh karena itu, mereka melaksanakan segala
perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Setelah itu, Allah Swt.
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memulai firman-Nya ini dengan menyebutkan macam-macam minuman
penduduk surga, sebagai berikut:
(1)
Di dalam surga, mengalir sungai-sungai yang banyak dan airnya tidak
pernah berubah, baik rasa, bau, dan warnanya, walaupun lama
tergenang atau tidak mengalir. Airnya pun bersih dari kotoran ataupun
bakteri yang membahayakan, rasanya tawar dan menyegarkan bagi
setiap orang yang meminumnya. Pada ayat ini, Allah Swt. memulai
firman-Nya dengan menyebutkan air, karena air lebih banyak manfaatnya
bagi kehidupan manusia daripada minuman lainnya. Sebagaimana
dijelaskan dalam hadis, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan sebuah hadis
dari Abdullah (Ibnu Mas’ud), Abdullah (Ibnu Mas’ud) berkata, sungaisungai di Surga berhulu dari gunung Misk. (HR Ibnu Abu Hatim, I: 416,
Al-Maktabah Al-Syâmilah).
(2)
Di dalamnya, mengalir sungai-sungai yang mengalirkan air susu yang
tidak pernah basi, tidak sebagaimana air susu di dunia yang suka
berubah karena tidak tahan lama, warnanya sangat putih, manis dan
segar. Di dalam hadis yang marfu’ dijelaskan, air susu itu tidak keluar
dari susunya binatang. Dikhususkan penyebutan air susu, karena air
susu itu minuman yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia,
merupakan asupan gizi yang sempurna dan makanan yang
membangkitkan selera.
(3)
Di dalamnya, mengalir sungai-sungai yang mengalirkan khamar atau
arak yang sangat lezat rasanya, enak diminumnya. Tidak terdapat
makanan ataupun minuman yang tidak enak dari segi rasa dan aromanya
atau pahit sekalipun, sebagaimana minuman arak di dunia. Bahkan
dipandangnya pun sangat bagus, sebagaimana dijelaskan firman Allah
Swt. Surah Al-Shâffât, (37): 47, yang artinya, Tidak ada dalam khamr
itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.
Dijelaskan pula dalam Surah Al-Wâqi’ah, (56): 19, Mereka tidak pening
karenanya dan tidak pula mabuk.
Dengan demikian di surga itu tidak terdapat arak yang membahayakan
bagi peminumnya, tidak mengandung unsur yang memabukkan, dan
tidak sadarkan diri atau mengakibatkan kepala pusing. Akan tetapi,
setiap peminumnya akan merasakan kelezatan yang tiada tara,
sebagaimana dijelaskan dengan firman Allah Surah Al-Shâffât, (37):
46, (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang
minum.
(4)
Di dalamnya terdapat pula sungai-sungai yang mengalirkan madu yang
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sangat bersih, murni, sangat bagus warna, rasa dan aromanya. Tidak
diragukan lagi bahwa di dalam madu itu banyak sekali kegunaannya
bagi kesehatan tubuh sebagaimana dijelaskan dengan firman Allah Swt.
Surah Al-Nahl (16): 69, yang artinya:

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan
tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut
lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya,
di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda
(kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.
Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa madu itu banyak sekali
manfaatnya bagi kesehatan badan setelah meminumnya ketika di dunia, di
samping merupakan minuman yang sangat lezat dan baik di akhirat.
Allah Swt. menjelaskan adanya 4 (empat) jenis sungai di surga, yaitu
yang berisi air, susu, arak (khamr) yang tidak memabukkan, dan madu, karena
menghimpun fungsi masing-masing, seperti air menjadi kebutuhan primer,
susu untuk kebutuhan (gizi), khamr untuk kesenangan, dan madu sebagai
obat yang bermanfaat untuk kesehatan/penyembuhan.
Imam Ahmad Ibnu Hambal, Al-Tirmidzi dan Al-Baihaqi telah
meriwayatkan suatu hadis:
Dari Hakim Ibnu Mu’awiyah dari bapaknya dari Nabi Saw. Beliau
bersabda, sesungguhnya di surga ada lautan air, lautan madu, lautan susu,
dan lautan khamr. Kemudian setelah itu dialirkanlah oleh sungai-sungai itu.
(HR Al-Tirmidzi, X: 24 dalam Al-Maktabah Al-Syamila)
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III, 1310), di dalam arti simbolik, ada empat
macam minuman dan aneka rupa buah-buahan, yang menyimpulkan semua
kenikmatan ruhani adalah “ampunan dari Tuhan.” Keempat macam minuman
itu ialah:
(1)
air yang lezat, sejuk dan bersih, tak seperti air di dunia, karena rasa
dan warnanya tak akan pernah rusak;
(2)
susu yang tak akan pernah masam, yang rasanya seperti susu segar
yang baru diperah dari kambing;
(3)
anggur, bukan seperti anggur di dunia, lantaran tak menyebabkan pening
dan tak mengakibatkan mabuk, sejenis penyakit gila atau racun,
melainkan minuman yang selalu menyenangkan, dan
(4)
madu yang murni dan bersih, tanpa mengandung serat-serat lilin atau
zat-zat dari luar lainnya. Semua minuman ini, sekali lagi dalam arti
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kiasan, akan menyejukan jiwa memberi santapan ruhani,
menghangatkan perasaan dan membuat hidup serba sedap.

Allah Swt. menjelaskan tentang makanan yang disenanginya, yaitu buahbuahan yang matang. Maka bagi orang yang bertakwa di surga itu akan
mendapatkan beraneka macam buah-buahan yang memiliki warna yang indah,
harum baunya, rasanya yang menyegarkan, sebagaimana dijelaskan Allah
dalam QS Al-Dukhân (44): 55,

Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman
(dari segala kekhawatiran)
Dijelaskan pula di dalam firman-Nya pada QS Al-Rahmân (55): 52,

Dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang
berpasangan.
Maksud ayat di atas dengan memakan makanan di surga itu, untuk
sekadar memeroleh kesenangan dan kelezatan dan bukan merupakan suatu
kebutuhan. Maka, disini, Allah Swt. menjelaskan tentang makan buah-buahan.
Allah tidak menjelaskan tentang makanan dari daging dan roti yang lazim
melambangkan kebutuhan makanan pokok.
Setelah menjelaskan tentang pahala yang bersifat kebendaan atau
materi, yaitu seperti minuman dan makanan, Allah menjelaskan pula tentang
pahala yang bersifat immaterial, yaitu keberuntungan penghuni surga
mendapatkan ampunan dan rida Allah Swt., limpahan karunia, serta kasih
sayang-Nya, atas berbagai macam dosa dan kesalahan yang disengaja, bahkan
sampai melewati batas yang dilakukan ketika hidup di dunia.
Abdullah Yusuf Ali (III, 1311) mengartikan kata maghfirah, ialah rahmat
dari Tuhan, yakni menutupi atau menghapus dosa dan segala yang
menyedihkan atau tak memuaskan dalam kehidupan di dunia; selain hanya
mengharapkan wajah Tuhannya Yang Maha Tinggi.
Allah Swt. membandingkan apa-apa yang akan diberikan kepada
manusia di akhirat nanti. Kepada orang-orang yang bertakwa, Allah Swt.
menjanjikan berbagai macam kenikmatan. Mereka akan ditempatkan di tempat
tinggal yang penuh kenikmatan serta kekal di dalamnya. Adapun kepada
orang-orang kafir, Allah Swt. memberikan suatu ancaman yang mengerikan,
yaitu siksa-Nya yang kekal di dalam neraka.
Timbul suatu pertanyaan apakah kekalnya orang-orang yang bertakwa
di dalam surga itu sama sebagaimana kekalnya orang-orang kafir di dalam
neraka? Jawabnya adalah sama, tapi yang membedakannya adalah dari segi
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kualitas atau kelas setiap orangnya. Bagi penghuni surga, mereka akan
ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan, di dalamnya terdapat
sungai-sungai yang mengalir, dan akan disajikan juga kepada mereka buahbuahan surga yang sangat menarik. Akan tetapi, antara penghuni surga yang
satu dengan lainnya pasti berbeda sesuai kualitas amal-amalnya semasa di
dunia. Begitu juga bagi penghuni neraka, mereka akan mendapatkan siksa
yang sangat pedih di dalamnya, sebagaimana dijelaskan Allah Swt. pada Surah
Muhammad (47): 12,

Sesungguhnya Allah, memasukkan orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungaisungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan
mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah
tempat tinggal mereka.
Adapun minuman bagi penghuni neraka adalah air yang sangat mendidih
dan sangat panas. Mereka terpaksa harus meminumnya sehingga
menghancurkan usus-ususnya, dan menghancurkan apa-apa yang ada di dalam
perutnya. Apakah minuman bagi penghuni neraka ini sama saja dengan
minuman penghuni surga yang penuh kenikmatan sebagaimana telah
dijelaskan di atas? Tentu, keduanya berbeda.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat ditarik kesan dan hikmah
sebagi berikut:
(1)
Allah Swt. membandingkan dua jenis balasan yang akan diberikan
kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, dengan orangorang kafir yang zalim, sebagai bahan perbandingan yang harus
direnungkan. Dengan demikian, tampak perbedaan yang sangat jauh
sekali antara yang disukai dan yang ditakuti.
(2)
Para penghuni surga akan mendapatkan kenikmatan, di samping mereka
mendapatkan ampunan dan rida dari Allah Swt. Bagi penghuni neraka,
mereka mendapatkan murka Allah, ejekan, olok-olok, penghinaan, dan
dampratan-Nya.
(3)
Semuanya akan hidup kekal di tempat masing-masing. Para penghuni
surga akan tinggal di surga dengan kekal, dan merasa bangga dengan
kenikmatan yang Allah berikan. Para penghuni neraka akan tinggal di
neraka dan masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan
kekal.
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Al-Farra berkomentar, “Apakah orang yang kekal di dalam kenikmatan
sama seperti orang yang kekal di dalam neraka? Semoga saja Allah
Swt. menjadikan kita menjadi penghuni surga, dan kita pun berlindung
kepada Allah dari ancaman panasnya api neraka.”
***

Sifat Orang-Orang Munafik dan Orang-Orang Beriman (Ayat 16-19)

           
           
        
            
           
        
(16) Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu,
sehingga apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkata kepada
orang yang telah diberi ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi), “Apakah
yang dikatakannya tadi?” Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati
hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka; (17) Dan
orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada
mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaannya;
(18) Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, (yaitu)
kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah
datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran
mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?; (19) Maka ketahuilah bahwa
sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Hak) melainkan Allah dan mohonlah
ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang Mukmin, laki-laki dan
perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat
tinggalmu. (QS Muhammad [47]: 16-19)
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Latar dan konteks
Ibnu Munzir telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Juraij. Orangorang Mukmin dan orang-orang munafik tengah berkumpul di hadapan Nabi
Saw. Orang-orang Mukmin mendengarkan, dan segera dapat menghapal apa
yang telah disabdakan oleh Nabi saw. Berbeda dengan orang-orang munafik.
Walau sama-sama mendengarkan, tetapi mereka tidak pernah dapat hapal
apa-apa yang disabdakannya. Ketika orang-orang munafik keluar, mereka
bertanya kepada orang-orang yang beriman, “Apakah yang telah dia katakan
tadi.”
Lalu turunlah firman-Nya,

Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu. (QS
Muhammad [47]:16)
Jalaluddin Al-Suyuthi (1978: 192) mengutip latar belakang turun ayat
sebagai berikut. Muqatil meriwayatkan suatu hadis. Nabi Saw. berkhutbah,
menjelaskan kejelekan orang-orang munafik. Ketika mereka keluar dari masjid,
mereka bertanya kepada Abdullah Ibnu Mas’ud dengan pertanyaan yang
tujuannya mengolok-olok:
“Tadi Muhammad berkata apa?”
“Saya pun pernah ditanya dengan pertanyaan orang seperti itu,” kata
Ibnu Abbas (Al-Zuhaili, XXVI, 1991: 108).
Substansi
Setelah menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman dan orangorang kafir saat di dunia dan di akhirat nanti, pada bagian ini, Allah Swt.
menjelaskan keadaan orang-orang munafik, sebagai bagian dari orangorang kafir.
Sesungguhnya, mereka itu termasuk orang-orang yang bodoh yang
tidak bisa memahami sabda Nabi Saw. ketika mendengarkannya. Pastinya
mereka itu mendengarkan sabda Nabi Saw., akan tetapi tidak mau mengambil
manfaat darinya, karena mereka meremehkan dan mengolok-olok. Sebaliknya,
tentang keadaan orang-orang yang beriman dan mendapat petunjuk dari
Allah Swt., mereka mendengarkan apa-apa yang disabdakan dan
memahaminya, serta mengamalkan apa-apa yang telah mereka ketahui.
Allah Swt. mengancam orang-orang munafik, dan memerintahkan
kepada mereka agar tidak membuat ulah atau onar melainkan hendaklah
mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian dan selalu ingat kepada Allah
Swt. sebelum kiamat tiba. Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad Saw.
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agar tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah, dan selalu meminta ampun
kepada-Nya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang beriman baik
laki-laki maupun perempuan.
Penjelasan ayat

           
....    
Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga
apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkata kepada orang yang telah
diberi ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi), “Apakah yang dikatakannya
tadi?” .... (QS Muhammad [47]: 16)
Maksudnya, di antara orang-orang kafir yang kekal di dalam neraka
adalah orang-orang munafik, yang mendengarkan sabda Nabi Saw., dan
bacaan Al-Quran di dalam khutbahnya, dan majelis-majelis taklimnya. Akan
tetapi, mereka bodoh, tidak memahaminya sedikitpun, karena tidak mau
memerhatikan, tidak mau tahu, dan tidak mau beriman. Ketika keluar dari
majelis Rasulullah Saw., mereka bertanya kepada para sahabat Rasulullah
Saw. yang selalu memerhatikan, mau mendengar, dan mau mengetahui.
Pertanyaan mereka itu hanyalah main-main saja, dan hanya untuk mengolokolok belaka. Mereka tidak tertarik atau heran kepada ucapannya, dan tidak
akan memerhatikan apa yang ia bicarakan, tidak mau memahami pada apa
yang ia ucapkan, dan tidak ingin mengetahui apa manfaatnya.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III, 1311), kasus yang dimaksud di sini
ialah mengenai kaum munafik yang datang menghadiri pengajian Islam di
Madinah dan pura-pura mendengarkan ajaran dan tablig Nabi. Tetapi hati
dan pikiran mereka bukan hendak mengikuti ajaran kebenaran itu, melainkan
untuk mempergunjing apa yang mereka lihat dan dengar. Mereka tak tahu
apa-apa lagi tentang ajaran itu. Mereka hanya mengajukan pertanyaanpertanyaan tolol dan bodoh saja, sama halnya seperti hendak menimbulkan
keraguan.
Allah Swt. menerangkan sifat-sifat mereka yang menunjukkan hakikat
dan identitas mereka yang sebenarnya, dalam firman-Nya:

         ...
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... mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan
mengikuti hawa nafsu mereka. (QS Muhammad [47]: 16)
Mereka itu adalah orang-orang munafik. Hati mereka dikunci mati
oleh Allah Swt. dengan sebab kemunafikan mereka. Mereka tidak mau beriman,
tidak mau mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar, sedikit pun hati
mereka tidak mau menghadap kepada kebaikan, bahkan mereka memilih
mengikuti syahwat dan hawa nafsunya masuk ke dalam kekafiran dan
penyimpangan dari yang hak. Mereka tidak mengikuti kebenaran itu.
Adakalanya dengan sebab mereka itu tidak faham, atau dengan sebab tidak
mau mendengarkan sesuatu yang berguna, atau karena mereka
menentangnya. Oleh karena itu, mereka sebenarnya tidak mempunyai
pemahaman yang benar dan tujuan yang baik.
Allah Swt. menghadapkan mereka dengan orang-orang yang beriman
yang mendapat petunjuk-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya,

      
Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada
mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaannya. (QS
Muhammad [47]: 17)
Ayat ini menjelaskan orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk
dari Allah ke jalan kebaikan. Allah akan merestuinya, melapangkan dadanya,
sehingga mereka beriman kepada Allah, mengerjakan apa-apa yang Allah
perintahkan, menguatkan hati mereka agar senantiasa berpegang teguh atas
petunjuk-Nya. Juga Allah menambahkan petunjuk dengan pertolongan-Nya,
menambahkan petunjuknya lagi dengan jalan ilham, dan memberikan
pertolongan kepada mereka dengan kesanggupan untuk menambah ketaatan
dan ketakwaannya. Menurut Abdullah Yusuf Ali (III, 1311), kemajuan ruhani
itu bergerak setahap demi setahap; setiap langkah membuat langkah
berikutnya lebih mudah dan lebih sempurna.
Allah Swt. mengancam mereka dengan akan didatangkannya hari
kiamat secara tiba-tiba, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya,
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Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu)
kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya
telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka
kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang? 2 (QS Muhammad
[47]: 18)
Maksudnya, orang-orang munafik dan kafir itu sebenarnya hanya tinggal
menunggu kedatangan hari kiamat yang akan terjadi secara tiba-tiba, di saat
mereka sendiri melupakannya. Padahal, tanda-tandanya telah ada, antara
lain dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw., sebagaimana dijelaskan dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya,

Dari Anas r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah Saw., Saya diutus dan hari
kiamat seperti yang dua (jari) ini. Ia (Anas) menjelaskan isyarat Nabi Saw.
dengan menggabungkan dua jemarinya, yaitu telunjuk dan jari tengahnya.
(HR Muslim, XVIII: 480)
Abdullah Yusuf Ali (III, 1311) menafsirkan ayat di atas, hari kiamat
akan datang setiap saat. Datangnya pun akan tiba-tiba sekali, sebelum mereka
menyadari bahwa itu menimpa mereka. Mereka harus sadar untuk segera
meninggalkan perselisihan yang menyesatkan itu dan masuk ke jalan yang
lurus. Bila hari kiamat itu tiba, maka tidak ada lagi gunanya peringatan itu
bagi mereka, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Surah Al-Fajr (89): 23,

Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; dan pada hari itu ingatlah
manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
Artinya, tidak berguna lagi peringatan bagi mereka, begitu juga bertaubat
kepada Allah Swt. bahkan tidak berguna lagi iman dan amal saleh mereka
(setelah kiamat tiba).
Dengan demikian, maksud ayat 18 QS Muhammad (47) di atas bahwa
dalil-dalil untuk iman kepada Allah, mengakui kebenaran Rasul-Nya Muhammad
Saw., dan adanya hari kebangkitan, itu sangat banyak. Itu semua dapat
dijelaskan dan dibuktikan dengan dalil-dalil dari ayat Al-Quran, instink,
Al-Hadis, akal yang sehat, alam semesta dan seisinya, dan panca indera.
Apabila mereka masih tetap tidak mau beriman secepatnya sebelum datangnya
kematian dan sebelum datangnya hari kiamat, maka tidak akan bermanfaat
lagi iman, taubat, dan amal seseorang di kala ajalnya tiba, atau hari kiamat
tiba.
Allah Swt. memerintahkan Rasulullah, Muhammad Saw., agar tetap
kuat pada aqidah tauhid, dan selalu memohon ampun kepada-Nya,
sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya,

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Muhammad

113

          
    
Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Hak) melainkan
Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang
Mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu
berusaha dan tempat tinggalmu. (QS Muhammad [47]: 19)
Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah Swt. mengingatkan kepada Rasulullah,
Muhammad Saw. bahwa umatnya akan terbagi kepada dua golongan. Ada
yang beriman, mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan
dengan pahala dari Allah Swt. dengan surga-Nya yang penuh dengan
kenikmatan. Ada pula yang kafir, yaitu orang yang akan mendapatkan
kesengsaraan dan kesedihan, karena mereka akan dimasukkan ke dalam api
neraka. Allah Swt. selanjutnya mengingatkan kepada Rasulullah tentang
datangnya hari kiamat dan tanda-tandanya, perintahnya agar berpegang teguh
kepada agama Allah dan mentauhidkan-Nya, serta selalu mawas diri.
Diingatkan pula bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hari kebangkitan
itu jangan diragukan lagi, pasti adanya, serta selalu memohon ampun kepadaNya dari segala kekurangan dan kesalahan yang datang dari diri sendiri, dan
dari segala sesuatu yang menyalahi keutamaan.
Dianjurkan untuk selalu memohon ampun kepada Allah Swt. agar Dia
menghapus dosa-dosa pengikut Nabi, selalu berdoa bagi orang yang beriman,
baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dengan memintakan ampunan
pada-Nya dari segala dosanya yang telah lalu. Nabi diingatkan bahwa Allah
Zat Yang Maha Mengetahui semua pekerjaan dan perilaku Nabi dalam
kesibukannya di siang hari, dan ditempat tinggalnya di malam hari,
sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surah Al-An’âm (6): 60, yang
artinya:

Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa
yang kamu kerjakan pada siang hari.
Dijelaskan pula dalam firman Allah Surah Hûd (11): 6, yang artinya:

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang
memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan
tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh
Mahfûzh).
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Dan di antara doa Nabi Saw. sebagai pengamalan perintah Allah Swt.
agar memintakan ampun dan doa kepada Allah Swt. bagi para pengikutnya
dan umatnya, dijelaskan dalam suatu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
yang artinya:

Dari Abu Musa Al-Asy’ari r.a., dari Nabi Saw. bahwa Beliau berdoa, Ya Allah,
ampunilah kesalahanku, kebodohanku, dan perbuatanku yang berlebih-lebihan
dalam urusanku, dan dosaku yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku,
Ya Allah, ampunilah dosa perkataanku yang tidak berguna dan perkataanku
yang sungguh-sungguh, kesalahanku yang tidak disengaja dan yang disengaja
dan semua yang ada padaku (HR Al-Bukhari, XXI: 236, Al-Maktabah AlSyâmilah).
Diriwayatkan pula dalam hadis sahih lainnya, menurut riwayat Muslim,
di bagian akhir dari hadis tersebut dijelaskan Rasulullah sering berdoa pada
akhir salatnya, sebelum mengucapkan salam, sebagai berikut:

Ya Allah, ampunilah dosaku yang terdahulu dan yang kemudian, yang
tersembunyi dan yang tampak, serta perbuatanku yang berlebih-lebihan, dan
dosaku yang Engkau lebih mengetahui daripadaku, Engkau Tuhanku, Yang
Terdahulu, dan Engkau Tuhanku Yang Terakhir, tidak ada Tuhan kecuali Engkau
(HR Muslim, V: 163, Al-Maktabah Al-Syâmilah).
Dijelaskan pula di dalam riwayat lainnya,

Dari Abu Burdah, ia berkata, saya mendengar Al-Aghar, ia merupakan salah
seorang sahabat Nabi Saw., ia menceritakan bahwa Ibnu Umar berkata,
bersabda Rasulullah Saw., Wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah,
maka sesungguhnya aku bertaubat perhari seratus kali (HR Muslim, XVII:
317, Al-Maktabah Al-Syâmilah).
Di dalam riwayat lainnya,

Dari Abu Bakar dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Kamu harus membaca lâ
ilâha illâ Allâh (tiada tuhan selain Allah) dan istighfâr, (memohon ampun)
maka perbanyaklah membaca keduanya, karena iblis pernah berkata, Saya
telah mencelakakan manusia dengan dosa perdosanya, maka mereka
mencelakakanku dengan lâ ilâha illâ Allâh dan istighfâr.” Maka, tatkala aku
mengetahui yang demikian itu, mereka aku hancurkan melalui hawa
nafsunya, sehingga mereka mengira telah mendapat petunjuk (HR Abu Ya’la,
I: 77, Al-Maktabah Al-Syâmilah).
Di dalam riwayat lainnya,

Dari Abu Sa’id r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, bahwa setan telah
berkata,”Demi keperkasaan-Mu wahai Tuhan, aku tidak beruntung
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memperdayakan mereka selama nyawa mereka dikandung badan.” Lalu
Allah berfirman, “Demi keperkasaan dan keagungan-Ku Aku tidak berhenti
mengampuni dosa mereka, selama mereka tetap memohon ampun kepadaKu” (HR Al-Hakim, VI: 282, Al-Maktabah Al-Syâmilah).
Sufyan Ibnu Uyainah ditanya tentang keutamaan mencari ilmu, lalu
beliau menjawabnya dengan membacakan Surah Muhammad, (47): 19 ini,
karena ayat tersebut memerintahkan mengerjakan suatu pekerjaan setelah
mengetahui ilmunya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat di atas menunjukkan hikmah dan pesan sebagai berikut:
Orang-orang munafik seperti Abdullah Ibnu Ubai Ibnu Salul, Rifa’ah
Ibnu Tabut, Zaid Ibnu Shalib, Al-Harits Ibnu Amr, Malik Ibnu Duhsyum
adalah orang-orang yang suka mengambil kesempatan dalam
kesempitan. Mereka juga suka menghadiri dan mendengarkan
khutbahnya Nabi Saw. setiap hari Jumat. Namun jika Rasulullah Saw.
menceritakan tentang tingkah laku orang-orang munafik di dalam
khutbahnya, maka mereka menolaknya. Apabila telah keluar dari majelis
Nabi Saw. mereka menanyakannya. Dan mereka juga termasuk
orang-orang yang bodoh, karena hati mereka miskin keimanan, akal
mereka tidak cerdas dan kosong dari ilmu pengetahuan.
Allah Swt. menyifati orang-orang munafik sebagai orang-orang yang
hatinya telah terkunci dengan kekafirannya. Oleh karena itu, mereka
tidak mau beriman, tetapi memilih mengikuti hawa nafsunya kepada
kekafiran. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, Surah Al-Nisâ`
(4): 155, yang artinya:
Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena
kekafirannya.
Di antara cara Al-Quran menjelaskan suatu permasalahan adalah
dengan membandingkan hal-hal yang bertentangan, sehingga tampak
jelas perbedaannya. Dengan demikian, pada ayat-ayat yang telah lalu,
Allah Swt. membandingkan antara orang-orang yang beriman dan
orang-orang kafir, atau antara orang-orang yang yang beriman dan
orang-orang ahli maksiat. Pada ayat ini, dibandingkan antara orangorang beriman yang mendapat petunjuk Allah Swt. dengan orangorang munafik. Adapun orang-orang munafik tidak mau beriman bahkan
lebih baik memilih mengikuti hawa nafsunya kepada kekafiran, karena
hati mereka telah terkunci oleh kekafirannya. Sedangkan terhadap
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orang-orang yang beriman, Allah Swt. terus memberikan hidayah-Nya,
sehingga mengerti apa-apa yang mereka dengar dan mengamalkan
apa-apa yang telah mereka ketahui. Allah menerima segala apa yang
telah dikerjakannya dan yang telah diwajibkan kepadanya, sehingga
jadilah orang yang bertakwa.
Apabila bukti-bukti atau dalil-dalil atas adanya Allah Swt. itu,
pembenaran terhadap Nabi-Nya, dan hari kebangkitan sudah jelas,
padahal orang-orang kafir dan munafik tetap tidak mau beriman, maka
tidak perlu ditunggu untuk beriman, kecuali di kala tibanya hari kiamat
nanti, yang datang secara tiba-tiba, dan yang akan tampak itu hanya
sekadar tanda-tandanya saja. Di antara tanda-tanda kiamat tersebut
adalah diutusnya Nabi Saw., bulan yang terbelah, asap, kekayaan yang
melimpah ruah karena Allah akan memberikan kemudahan dalam
berniaga, banyak orang yang melakukan sumpah palsu, memutuskan
tali silaturahim, para dermawan sulit ditemui, sedangkan orang-orang
yang durhaka merajalela. Di hari kiamat nanti, tidak bermanfaat lagi
peringatan dan pengakuan iman, sebab Allah pun sudah menutup pintu
keduanya.
Tidak bermanfaat seseorang yang hanya mengatakan beriman saja,
kecuali dengan mengesakan Allah Swt. saja, dan meyakini bahwa tiada
Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Swt. saja. Dia Zat yang Maha
Tinggi. Hati orang yang beriman selalu disibukkan dengan meminta
ampun bagi dirinya, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan
perempuan. Ini sebagai bukti ketulusan dalam persaudaraan, kasih
sayang, kegemaran dalam melakukan kebaikan, serta kebahagiaan bagi
segenap orang-orang yang beriman. Ini juga sebagai bukti atas
kewajiban seorang Mukmin untuk memohonkan ampun bagi segenap
orang-orang muslim.
Semua anak cucu Adam bahkan makhluk lainnya tidak ada yang terlepas
dari pantauan Allah Swt. Dia mengetahui semua makhluk secara
global, bahkan secara rinci. Allah Swt. adalah Zat Yang Maha Mengetahui
semua pekerjaan manusia, dan perilakunya, dalam kesibukannya di
siang hari, dan di tempat tinggalnya di malam hari, ketika hidup di
dunia bahkan nanti di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya, yang artinya:
Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.
(QS Muhammad [47]: 19)
Pengetahuan dan keyakinan bahwa Allah Swt. itu Maha Mengawasi

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Muhammad

117

segala sesuatu tersebut, seyogyanya menimbulkan ketaatan kepadaNya dan berbuat amal saleh, serta mengharuskan adanya rasa takut
untuk berbuat maksiat dan menolak perintah-Nya. Inilah pengertian
takwa yang ditunjukkan Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya yang
beriman.
***
Keadaan Orang Munafik dan Orang yang Beriman Saat Ayat-Ayat
tentang Perintah Beramal Turun (Ayat 20-23)

          
           
            
            
         
    
(20) Dan orang-orang yang beriman berkata, “Mengapa tiada diturunkan suatu
surah?” Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan
disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada
penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang
yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. (21) Taat
dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila
telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi, jika mereka
benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi
mereka. (22) Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat
kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (23)
Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka
dan dibutakannya penglihatan mereka. (QS Muhammad [47]: 20-23)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan tingkah laku orang-orang kafir, munafik, dan
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orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, ketika mendengarkan ayatayat aqidah atau bersifat ilmu pengetahuan (seperti pengesaan Allah, hari
dikumpulkannya manusia di Mahsyar, dan hari kebangkitan, dan prinsip-prinsip
aqidah lain), Allah Swt. menjelaskan keadaan mereka ketika turunnya ayatayat yang bersifat amaliah (yang harus dikerjakan) seperti ayat-ayat jihad,
salat, zakat, dan semacamnya.
Maka, tampaklah bahwa seorang yang beriman akan selalu menunggu
turunnya ayat, apabila terlambat datangnya perintah kewajiban itu, ia berkata,
mengapa mereka tidak diperintahkan melakukan sesuatu ibadah untuk
mendekatkan diri dengan beribadah kepada Tuhannya dan mendapat ridaNya. Sementara itu, orang munafik apabila diberi sesuatu perintah yang sifatnya
badaniah, atau yang bersifat kebendaan, maka dia akan merasa berat sekali
untuk melakukannya. Dengan demikian, dapat diketahuilah perbedaan di antara
dua kelompok itu dalam soal ilmu dan amalnya. Artinya seorang munafik itu
tidak mau memahami ilmu dan tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan.
Adapun orang-orang yang beriman itu berilmu dan sekaligus senang melakukan
amal yang diperintahkan Allah Swt. kepadanya.
Oleh karena itu, orang-orang yang beriman akan mendapat anugerah
dari Allah Swt. berupa rida, kasih sayang, serta surga-Nya, sedangkan
orang-orang munafik yang suka melewati batas dan berlebihan itu, akan
mendapatkan murka-Nya, dan tidak akan mendapatkan kasih sayang-Nya.
Penjelasan ayat

          
           
       
Dan orang-orang yang beriman berkata, “Mengapa tiada diturunkan suatu
surah?” Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan
disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada
penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan
orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. (QS
Muhammad [47]: 20)
Orang-orang yang beriman yang selalu ikhlas ingin melaksanakan
perintah Allah, sangat rindu agar Allah secepatnya mensyariatkan jihad.
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Mereka bersedia mengorbankan jiwa dan harta di jalan-Nya, bahkan selalu
menunggu-nunggu turunnya wahyu Allah, terutama wahyu yang
berhubungan dengan perintah jihad. Mereka meminta dalam doanya
kepada Allah Swt., seraya berkata, “Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau
tidak menurunkan satu surah saja dari Al-Quran yang memerintahkan
kepada kami agar memerangi orang-orang kafir, kami sangat haus akan
pahala jihad dan ingin memeroleh derajat mujahidin.” Maka apabila turun
suatu surah yang jelas dan terinci yang memerintahkan jihad, mereka
bergembira. Sebaliknya, orang-orang munafik yang hatinya berpenyakit
dan penuh keraguan, merasa berat dan terluka hatinya.
Allah Swt. menjelaskan lebih lanjut bahwa Rasul-Nya melihat orangorang munafik adalah orang-orang yang dalam hatinya penuh keraguan,
penyakit dan dusta, ketidaksetiaan terhadap perjuangan, kurang berani dan
tidak mempunyai semangat pengorbanan diri, serta kurangnya pengertian.
Mereka memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang berada dalam
detik-detik kematian, lantaran takut berperang, dan takut bertemu orangorang kafir. Dengan demikian, mereka pantas mendapatkan kebinasaan,
kematian dan kehancuran. Atau mungkin juga maksud ayat ini, lebih baik
bagi mereka, dalam situasi yang seperti itu, mendengarkan dan menaati
apa-apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah dari Allah Swt. Atau mungkin
juga, lebih baik dan lebih pantas jika mereka itu mendapatkan siksa yang
sangat pedih.
Demikianlah makna yang pertama sebagai ancaman bagi mereka dan
dekatnya waktu kehancuran mereka. Dan firman Allah Swt. yang artinya,
Seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, merupakan
gambaran yang sangat tepat untuk melukiskan sifat pengecut dan rasa
ketakutan yang sangat kuat dalam hati mereka, saat berhadapan dengan
orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan, orang-orang munafik itu telah dikenal
mempunyai sifat yang jelek dan pengecut di kala berhadapan dengan musuhmusuhnya. Adapun sebelum berperang, hati mereka menjadi bimbang, antara
memihak orang beriman atau memihak orang kafir?
Pada ayat lain yang semakna dengan ayat di atas, Allah berfirman,
yang artinya:

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka:
“Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah
zakat!” Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari
mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya
kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, “Ya Tuhan
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kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak
Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?”
Katakanlah, “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih
baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit
pun.” (QS Al-Nisâ` [4]: 77)
Setelah mengancam orang-orang munafik dengan ancaman dan
siksaan-Nya, Allah Swt. memberikan dorongan kepada mereka, sebagaimana
dijelaskan dalam firman-Nya,

....   
Taat dan mengucapkan perkataan yang baik…. (QS Muhammad [47]: 21)
Maksudnya, melaksanakan ketaatan dengan mengerjakan apa-apa yang
diperintahkan Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan penuh keikhlasan seraya
mengharap rida dari Allah Swt., dan mengucapkan perkataan yang baik adalah
lebih baik dan lebih tepat bagi mereka daripada menjadi pengecut dan penakut,
takut kehilangan kesenangan hidup duniawi yang semu, dan gentar menghadapi
musuh karena takut mati.
Ditambahkannya pula pada ayat di bawah ini,

         
Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jika
mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik
bagi mereka. (QS Muhammad [47]: 21)
Apabila orang-orang munafik memiliki keimanan yang kuat dan tidak
ragu, mau berjihad yang telah Allah tetapkan dan membenarkan dalam ucapan
dan pekerjaan, serta menaati Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas dan penuh
kesungguhan, maka akan lebih baik bagi mereka daripada berbuat maksiat
dan menentang Allah dan Rasul-Nya.
Kemudian, Allah Swt. menegur orang-orang munafik dan menjawab
beberapa permasalahan yang belum jelas. Misalnya, masalah jihad, yang
dinilai mereka sebagai pembantaian dan perusakan. Mereka beranggapan
orang-orang Arab itu merupakan keluarga dan kabilahnya sendiri melalui
firman-Nya,
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Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan
di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (QS Muhammad
[47]: 22)
Boleh jadi, bila mereka berpaling dari ketaatan, menolak berjihad dan
hukum-hukum Allah Swt., mereka akan kembali pada kebiasaan jahiliyah,
melakukan pertumpahan darah lagi, membuat kerusakan di bumi, dengan
pemberontakan, penganiayaan, perampasan, perampokan, dan perbuatan
maksiat lainnya, serta memutuskan tali silaturahim dengan cara membunuh,
mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan membuat kerusakan lain.
Menurut Qatadah dan yang lainnya, makna ayat ini adalah,

Barangkali atau dikhawatirkan jika mereka menolak beriman, mereka boleh jadi
akan kembali berbuat kerusakan di bumi, dan melakukan pertumpahan darah.
Menurut Abu Hayyan, objek dari ayat itu ditujukan kepada orang-orang
munafik dalam sikapnya terhadap kewajiban berjihad, sebagaimana telah
dibahas pada ayat yang lalu.
“Bilamana kamu, hai orang-orang munafik, menolak apa-apa yang
diperintahkan Allah Swt. dalam urusan jihad, maka tiada yang kamu nantikan
kecuali kamu berbuat kerusakan di bumi tanpa adanya pertolongan dari
orang-orang Islam. Apabila kamu tidak menolongnya, maka kamu telah
memutuskan tali silaturahim di antara kamu dengan mereka.”
Demikian itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Swt.,
mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah (QS Muhammad [47]: 23).
Pada ayat-ayat itu, semuanya ditujukan kepada orang-orang munafik.
Isinya, merupakan anjuran kepada mereka agar memikirkan dan
mempertimbangkan baik buruknya dari suatu tindakan, meninggalkan
fanatisme, dan berdebat. Allah Swt. Zat Yang Maha Mengetahui, apabila
mereka menguasai urusan-urusan manusia, atau berpaling dari agama ini
niscaya mereka mencuri, membunuh, dan melakukan macam-macam
kejahatan lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.
Karena itu, Allah Swt. melaknat mereka sebagaimana dijelaskan dalam
firman-Nya,

       
Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka
dan dibutakannya penglihatan mereka. (QS Muhammad [47]: 21)
Mereka itu adalah orang-orang jahat, dan membunuh manusia tanpa
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hak. Mereka itulah adalah orang-orang yang dijauhkan dari kasih sayang
Allah, lalu di dunia ini mereka ditulikan dari mendengar yang hak, dan dibutakan
penglihatannya dari melihat yang hak, dan dari keadilan aturan Allah dalam
menata syariat-Nya bagi hamba-Nya, berupa larangan membunuh, mengambil
barang orang lain tanpa hak.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (III, 1313), maksud dilaknat di sini adalah
dikikis dari rahmat-Nya. Mereka dibiarkan terkatung-katung sebab dengan
sengaja menolak petunjuk-Nya. Akibatnya, apa yang mereka dengar, seolah
mereka tidak dengar, dan apa yang mereka lihat, seolah tak mereka lihat.
Mereka sudah tak punya gairah untuk memahami kehendak Allah Swt. dan
ajaran-Nya. Atau, memang mereka sendirilah yang sudah menutup hati dan
pikiran mereka rapat-rapat. Jadi, tak ada yang dapat menembus mereka. Ini
merupakan larangan yang bersifat umum, yaitu membuat kerusakan di muka
bumi, sedangkan larangan bersifat khusus, yaitu memutuskan tali silaturahim.
Sebaliknya, ayat ini mengandung perintah membuat kedamaian di muka bumi
dan menyambungkan tali silaturahim, yaitu berbuat kebaikan kepada kaum
kerabat.
Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis yang diterima dari
Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw. yang bersabda,

Allah Swt. telah menciptakan makhluk-Nya, setelah selesai daripadanya lalu
rahim berdiri kemudian mengadu dan meminta pertolongan kepada Allah.
Lalu Dia menjawab, “Baik,”
Lalu ia berkata, “Tempat ini sebagai tempat orang yang berlindung kepadaMu dari pemutusan silaturahim,”
Kemudian Dia bertanya lagi, “Relakah kamu sekiranya Aku menghubungkan
kembali tali silaturahim kepada orang yang telah menghubungkannya
kepadamu, dan Aku memutuskan tali silaturahim kepada orang yang
memutuskanmu?”
Ia menjawab, “Ya,”
Dia berkata, “Maka itulah (posisi) bagimu.”
Berkata Abu Hurairah r.a., “Bacalah olehmu apabila kamu menghendakinya?
(Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di
muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?).” (HR Al-Bukhari)
Hikmah dan Pesan
Penjelasan ayat-ayat di atas menyiratkan kesan dan hikmah sebagai
berikut:
(1)
Orang-orang yang beriman dengan ikhlas dalam beribadah, sangat
rindu sekali terhadap wahyu. Mereka selalu mengharap secepatnya
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Allah mensyariatkan jihad, yang ganjarannya sangat besar. Sedangkan
orang-orang munafik yang menghancurkan kepentingan umat, penakut
dan pengecut tidak mau berperang karena takut mati, cenderung
berpihak secara diam-diam kepada orang kafir, dan menghindar dari
kewajiban syariat, khususnya dalam kewajiban berjihad.
Allah Swt. mengancam orang-orang munafik dan mengingatkan
mereka dengan firman-Nya, dan kecelakaanlah bagi mereka. Ini ialah
doa buruk. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang dibenci. Lebih baik
dan pantas, mereka melakukan ketaatan, mengerjakan apa-apa yang
diperintahkan Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan penuh keikhlasan dan
mengharap rida Allah Swt., serta mengucapkan perkataan yang baik.
Itu lebih baik dan tepat daripada berbuat maksi at dan
mempropagandakan kejelekan.
Allah Swt. telah mengajak orang-orang munafik secara serius untuk
taat dan mengingatkan tidak berbuat durhaka. Allah Swt. mewajibkan
jihad, orang-orang munafik membencinya. Apabila mereka telah
berketetapan hati, mengakui Allah, beriman kepada-Nya dan berjihad
di jalan Allah, itu akan lebih baik bagi mereka daripada berbuat maksiat
dan menentang segala aturan-Nya.
Perilaku orang-orang munafik itu apabila menjadi pemimpin umat, tapi
menolak kitab Allah, dan agama-Nya, tidak mengikuti Rasul-Nya, maka
mereka akan kembali melakukan kerusakan sebagaimana orangorang jahiliyah.
Apabila orang-orang munafik itu tetap pada kemunafikannya, maka
mereka tidak berhak mendapatkan kasih sayang Allah dan harus diusir
dan dijauhkan dari kampung halamannya. Kedua telinga mereka ditulikan
dari yang hak, mata dan hati mereka dibutakan dari kebaikan. Setiap
orang yang mengikuti cara mereka, berhak mendapat laknat dari Allah
Swt. Allah akan mengambil pendengaran telinganya, dan mengambil
penglihatan matanya, seperti binatang yang tak berakal.
***

Keadaan Orang-Orang Munafik setelah Menolak Kebenaran (Ayat
24-31)
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(24) Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran ataukah hati mereka
terkunci? (25) Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada
kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan
mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka;
(26) Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik)
itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah
(orang-orang Yahudi), “Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan”,
sedang Allah mengetahui rahasia mereka; (27) Bagaimanakah (keadaan
mereka) apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul
muka mereka dan punggung mereka? (28) Yang demikian itu adalah karena
sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah
dan karena mereka membenci keridaan-Nya, sebab itu Allah menghapus
(pahala) amal-amal mereka; (29) Atau apakah orang-orang yang ada penyakit
dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian
mereka? (30) Dan kalau Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka
kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan
tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasankiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu;
(31) Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami
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mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan
agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu. (QS Muhammad [47]:
24-31)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan keadaan orang-orang munafik yang menentang
kebenaran dan menolak mendengarkan Al-Quran, Allah Swt. memerintahkan
mereka untuk memikirkan Al-Quran dan melarang mereka untuk
menentangnya supaya tidak terjadi peristiwa sebagaimana yang ditimpakan
kepada para pendahulu mereka. Selanjutnya, Allah Swt. memberitahu tentang
keadaan mereka yang tetap menolak kebenaran dan kembali kepada kekufuran
setelah tampak jelas bagi mereka hakikat Islam dengan bukti-bukti yang sangat
jelas.
Demikian juga kedatangan Nabi Muhammad Saw. sebagai Rasulullah
secara jelas dan terang benderang telah diterangkan di dalam kitab Taurat,
tetapi mereka tetap menolaknya. Allah Swt. menjelaskan sebab penolakan
mereka, yaitu perkataan mereka kepada kaum Yahudi Bani Quraidhah dan
Nadhir, yaitu, “Kami akan menaati kalian di dalam beberapa urusan dan
keadaan.” Allah Swt. lebih lanjut mengingatkan berbagai siksaan yang akan
mereka hadapi pada saat sakaratul maut yang disebabkan oleh perilaku mereka
yang mengikuti hawa nafsu dan penentangan mereka kepada Allah Swt.
Berkaitan dengan kondisi kaum munafikin di atas, Allah Swt.
menerangkan kekuasaan-Nya dalam memecahkan berbagai kebuntuan yang
dihadapi kaum Muslimin dan memudahkan urusan-urusan mereka. Diterangkan
lebih nyata lagi kepada mereka bahwa kehidupan dunia adalah tempat ujian,
berupa perintah dan larangan, seperti berjihad dan sebagainya. Hal ini untuk
menguji amal-amal mereka, baik atau jelek, dan akan memberikan ganjaran
kepada setiap amalan yang mereka lakukan.
Penjelasan Ayat

       
Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran ataukah hati mereka
terkunci? (QS Muhammad [47]: 24)
Seakan-akan Allah Swt. ingin menjelaskan, “Apakah orang-orang
munafik tidak paham dan tidak mengerti tentang Al-Quran?” Semestinya
mereka mengerti ajaran yang terkandung di dalamnya, yang meliputi nasihat-
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nasihat yang jelas, dalil-dalil yang terang benderang, dan bukti-bukti yang
tidak terbantahkan. Dan apakah di dalam hati ada penghalang yang menutupi
hati mereka? Ternyata mereka tidak memahami dan tidak mengerti sedikit
pun tentang kandungan-kandungannya, karena tidak terbuka hati mereka
kepada kebenaran. Lahir ayat ini menerangkan keadaan orang-orang kafir
secara menyeluruh.
Ayat ini juga mengolok-olok mereka (orang-orang munafik), perintah
untuk memikirkan Al-Quran, dan larangan untuk menentangnya. Adapun ayat
terdahulu juga menegaskan sifat mereka, yaitu:

Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga
mereka .... (QS Muhammad [47]: 23)
Mereka dijauhkan dari kejujuran, kebenaran dan perkara-perkara yang
baik.
Kemudian Allah Swt. menjelaskan,

... dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.... (QS Muhammad [47]: 23)
Mereka tidak mendengarkan kebenaran Al-Quran, dibutakan mata
mereka dan tidak mengikuti jalan Islam. Dengan demikian keadaan mereka
sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran dalam dua kemungkinan. Pertama,
tidak mau memikirkan Al-Quran, karena Allah Swt. menjauhkan mereka dari
kebenaran. Kedua, mereka memahami Al-Quran, akan tetapi makna-maknanya
tidak masuk ke dalam hati mereka yang disebabkan ada penghalang di dalam
hati mereka yang menutupinya.
Allah Swt. menjelaskan kondisi mereka seperti sikap ahli kitab yang
menentang meski telah diterangkan kebenaran sifat-sifat Muhammmad Saw.
sebagai seorang Rasul yang akan Allah Swt. utus ke atas bumi. Ini seperti
juga orang yang telah jelas menerima bukti-bukti kebenaran dan
mendengarnya tetapi tidak mengimaninya. Allah Swt. berfirman:

           
     
Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran)
sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah
(berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. (QS Muhammad
[47]: 25)
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Sesungguhnya, setan menghiasai kesesatan orang-orang yang
meninggalkan/melepas keimanan dan kembali ke dalam kekufuran, setelah
tampak nyata kepada mereka hidayah yang dibawa Rasulullah Saw., dalam
bentuk mukjizat yang nyata dan dalil-dalil yang jelas, setan membuka jalan
mudah mereka ke dalam kesesatan, memandang baik kekufuran mereka, menipu
dan mejerumuskan mereka dengan angan-angan dan khayalan-khayalan kosong,
menjanjikan umur yang panjang dan ajal yang diperlonggar.
Keterangan ayat ini, menurut sebagian ulama, ditujukan kepada ahli kitab,
sebagaimana yang dinyatakan Qatadah:
“Ayat ini turun berkaitan dengan sikap kaum Yahudi. Mereka mengetahui
perihal Rasulullah Saw. dari Taurat, diterangkan kepada mereka dengan sangat
jelas. Akan tetapi tatkala kabar gembira itu datang kepada mereka, yaitu
kedatangan Nabi Muhammad Saw., mereka dengan serta merta iri dan menolak
hidayah yang dibawanya.”
Sebagian lain menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang
munafik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan lainnya:
Ayat ini turun berkaitan dengan keadaan orang-orang munafik yang pada
mulanya menyatakan masuk Islam, kemudian hati mereka mati.
Adapun menurut Wahbah Zuhaili, yang jelas ayat ini mengakomodasi
setiap sifat-sifat orang yang tersinggung di dalamnya. Ini sejalan dengan pendapat
Ibnu Hayyan.
Allah Swt. menerangkan sebagian tanda-tanda kesesatan mereka dan
berfirman:

         
      
Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu
berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah
(orang-orang Yahudi), “Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan,”
sedang Allah mengetahui rahasia mereka. (QS Muhammad [47]: 26)
Mereka melakukan kesepakatan ini dengan cara sembunyi-sembunyi
dan disimpan di dalam hati saja, sementara itu apa-apa yang mereka
tampakkan berbeda dengan apa yang mereka simpan di dalam hati. Inilah
perilaku orang-orang munafik, yaitu; (1) lain di bibir dan (2) lain di hati.
Allah Swt. menyingkap perilaku dan keadaan mereka, seraya
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menjelaskan bahwa Allah Swt. Maha Mengetahui apa-apa yang mereka
sembunyikan, yang mereka rahasiakan dan yang mereka tampakkan,
sebagaimana firman-Nya pada QS Al-Nisâ` (4): 81,

... Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu....
Maksud ayat di atas selaras dengan keterangan Allah Swt. pada
QS Al-Hasyr (59): 11,

Apakah kamu tiada memerhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada
saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, “Sesungguhnya jika
kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu; dan kami selamalamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk (menyusahkan) kamu, dan
jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu.” Dan Allah menyaksikan,
bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.
Lebih lanjut, Allah Swt. menerangkan keburukan keadaan mereka,
dan guncangan jiwa yang mereka hadapi tatkala kematian datang menjemput,

       
Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat (maut) mencabut nyawa
mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? (QS Muhammad
[47]: 27)
Bagaimanakah keadaan mereka tatkala mereka mengetahui dan
menyadari datangnya malaikat (Izrail) untuk mencabut ruh mereka? Malaikat
itu mencabut nyawa mereka dengan keras, kasar sambil memukul wajah dan
punggung mereka. Hal yang sedemikian itu adalah keadaan yang paling mereka
takuti dan paling mereka benci tatkala hidup di dunia, seperti takutnya mereka
dari perang sehingga menghindari setiap perintah jihad, sebagaimana firman
Allah Swt. dalam QS Al-Anfâl (8): 50,

Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang
kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata), “Rasakanlah
olehmu siksa neraka yang membakar,” (tentulah kamu akan merasa ngeri).
Demikian juga diterangkan pada QS Al-An’âm (6): 93,

Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim
(berada) dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat
memukul dengan tangannya, (sambil berkata), “Keluarkanlah nyawamu.” Di
hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu
selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena)
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kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.
Ayat ini menggambarkan dahsyat dan ngerinya azab yang akan menimpa
mereka tatkala umur telah berakhir dari mereka.
Kedahsyatan azab yang akan menimpa mereka disebabkan perilaku
mereka, sebagaimana Allah Swt. terangkan pada ayat berikut:

        
 
Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang
menimbulkan kemurkaan Allah dan (karena) mereka membenci (apa yang
menimbulkan) keridaan-Nya; sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal
mereka. (QS Muhammad [47]: 28)
Kematian orang-orang kafir yang mengerikan seperti itu disebabkan
tingkah laku mereka mengikuti apa-apa yang dibenci Allah yaitu kemaksiatan
dan kekufuran, kemudian bekerjasama dengan musuh-musuh Allah Swt. untuk
memusuhi dan memerangi Nabi Saw. dan para sahabatnya. Mereka juga
membenci apa-apa yang diridai Allah Swt., yaitu keimanan yang benar, ketauhidan, dan ketaatan. Allah Swt. menghapus segala amal baik mereka karena
perilaku yang sesat ini. Di antara amal baik yang pernah mereka lakukan
sebelumnya adalah kejujuran, membantu fakir miskin, dan menolong orang
yang papa; semuanya itu mereka lakukan dalam keadaan syirik, kufur, dan
atas perintah setan. Oleh karena itu, Allah Swt. menghapuskannya. Hal ini
seperti yang difirmankan Allah Swt. pada QS Al-Furqân (25): 23,

Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal
itu (bagaikan) debu yang berterbangan.
Allah Swt. mencela perbuatan orang-orang munafik dan mengancam
mereka atas pandangannya yang pendek serta permusuhan mereka kepada
orang-orang beriman, kemudian berfirman:

           
Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa
Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? (QS Muhammad [47]:
29)
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Seakan-akan dikatakan kepada orang-orang munafik: “Apakah orangorang munafik yakin bahwa isi hati mereka yang ragu, bermuka dua, iri dan
memendam permusuhan terhadap orang-orang Mukmin, tidak akan diungkap
borok-boroknya oleh Allah Swt. kepada orang-orang beriman? Tidak, ternyata
mereka tidak menyangka sama sekali bahwa Allah Swt. Yang Maha Mengetahui
apa yang gaib maupun yang nyata, yang rahasia maupun yang tersembunyi,
akan membongkar keadaan mereka dan menerangkan kondisi mereka
sebagaimana diterangkan pada Surah Al-Taubah.
Allah menerangkan:

          
  
  
Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu,
sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya.
Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan
mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.3 (QS Muhammad
[47]: 30)
Seandainya Allah Swt. menghendaki, Dia akan menjelaskan kepada
Nabi Saw. kepribadian mereka, dan mengungkapkan ciri-ciri mereka, sehingga
Nabi Saw. dan orang-orang beriman dapat mengetahui tanda-tanda khusus
(orang-orang) yang membedakan dari orang yang lain. Akan tetapi, Allah
Swt. tidak melakukan hal tersebut pada perilaku orang-orang munafik secara
menyeluruh, kecuali pada peristiwa-peristiwa khusus saja yang terkait dengan
keselamatan umum.
Sungguh Allah Swt. seakan-akan ingin menjelaskan kepada Nabi-Nya
bahwa “Engkau Muhammad, benar-benar akan mengetahui mereka dari gaya
bahasa, sindiran dan kata-katanya tentang urusanmu dan urusan kaum
muslimin. Tutur kata mereka terhadap Nabi secara lahir adalah baik, akan
tetapi batinnya (hatinya) adalah jelek.”
Al-Kalbi menjelaskan, “Setelah turunnya ayat ini kepada Nabi Saw.,
mereka tidak lagi bercakap-cakap kecuali Nabi mengetahuinya.”
Diriwayatkan dari Anas bahwa “Tidak lagi ada yang tersembunyi bagi
Rasulullah Saw. setelah turunnya ayat ini tentang kondisi orang-orang munafik.
Pernah pada suatu peperangan (ghazwah), di antara prajuritnya terdapat
sembilan orang dari mereka (orang-orang munafik) berkeluh kesah, kemudian
tidur. Pada saat bangun di pagi harinya telah tertulis di kening mereka, ini
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adalah orang munafik.”
Tiada sesuatupun yang tersembunyi di sisi Allah Swt., Dia Maha
Mengetahui seluruh amal dan perbuatan manusia. Maka setiap perbuatan itu
akan diganjar sesuai dengan amalnya itu, kebaikan akan dibalas dengan
pahala. Sebaliknya, kejelekan akan diganjar dengan siksa. Ini merupakan
janji dan ancaman Allah.
Allah Swt. menjelaskan jalan hidup duniawi yang berdampak pada
tanggungjawab syar’i, dan berfirman:

        
Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami
mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu;
dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu. (QS Muhammad
[47]: 31)
Allah Swt. menerangkan dengan benar-benar, bahwa Dia akan menguji
orang-orang beriman dengan berbagai perintah dan larangan. Dia akan
memperlakukan orang-orang beriman dengan perlakuan yang menguji, antara
lain dengan jihad di jalan Allah Swt., sehingga diketahui dengan nyata dan
terang ketaatan seseorang. Allah Swt. Maha Mengetahui hakikat segala sesuatu
sebelum terjadinya, sesungguhnya kewajiban berjihad hanya akan terlihat
nyata dilaksanakan oleh mujâhid di jalan Allah, yaitu orang-orang yang
melaksanakan perintah jihad, bersabar atas agamanya dan atas kesulitankesulitan yang dibebankan atasnya, menaruh perhatian pada persoalan
manusia, dan mencarikan jalan keluar terhadap problema yang dihadapi
manusia lain. Semuanya itu dimaksudkan untuk mengetahui siapa yang benarbenar taat kepada perintah-Nya atau yang ingkar dan tidak melaksanakan
perintah-Nya.
Dalam kaitan ini Ibnu Abbas r.a. berkata, bahwa arti kata ‘agar Kami
mengetahui’ mengandung arti ‘agar Kami melihat.’ Jadi, peran ujian itu untuk
melihat secara kasat mata kebenaran dari ketaatan seseorang kepada
perintah-Nya.
Ibrahim Ibnu Al-Asy’ab berkata, “Fudhail Ibnu Iyadh apabila membaca
ayat ini, menangis, kemudian berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau uji kami
dengan kesulitan. Andaikata Engkau menguji kami, niscaya Engkau tampakkan
kejelekan kami dan hancurlah penutup aib kami, maka berilah kemudahan
dan singkirkan kesulitan-kesulitannya.”
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Hikmah dan Pesan
Penjelasan ayat tersebut di atas memberikan pesan dan kesan sebagai
berikut:
(1)
Diperintahkan kepada seluruh manusia untuk memikirkan Al-Quran dan
memahaminya, agar mengenali hukum-hukum, tujuan-tujuan dan
tuntunan yang terkandung di dalamnya. Ini dimaksudkan untuk
mengetahui segala hal yang dipersiapkan Allah Swt. bagi orang yang
menolak Islam. Sesungguhnya orang-orang yang membelakangi
kebenaran Al-Quran hatinya telah tertutup oleh kekufuran dan
penentangan, dan akal mereka tidak lagi digunakan untuk menerima
kebenaran dari Sang Khaliq.
(2)
Sesungguhnya bagi setiap orang yang telah nyata-nyata tampak olehnya
kebenaran ‘aqidah Islam dan syari’ahnya serta mendengarnya, akan
tetapi tidak beriman, maka dia termasuk orang yang dihiasi perbuatan
sesat dan kesalahannya itu oleh setan. Mereka itu, baik berasal dari
kelompok ahli kitab yang telah mendapatkan keterangan dengan benar
dari Kitab Taurat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Saw. yang akan
diutus Allah Swt. sebagai Rasul kemudian mengingkarinya, maupun
yang bukan ahli kitab.
(3)
Orang-orang munafik dan Yahudi telah melakukan konspirasi untuk
melawan Nabi dan orang-orang beriman dengan cara rahasia dan
tersembunyi. Mereka menaruh kasih sayang kepada orang-orang
musyrik yang membenci apa-apa yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad Saw. untuk menggetarkan kekuatan kaum muslimin. Akan
tetapi, Allah Swt. memerlihatkan dan menampakkan rahasia mereka
dan membocorkan persoalannya, kemudian memberitahukan segala
pernak pernik rahasia mereka kepada Nabi Saw.
(4)
Allah Swt. memberitahukan keadaan orang-orang munafik dan kafir
yang sangat mengerikan tatkala wafatnya, yaitu Malaikat Izrail akan
mencabut nyawa mereka dengan kasar dan keras, kemudian memukul
muka dan punggung mereka.
(5)
Sesungguhnya sebab terjadinya keadaan yang mengerikan di dunia
dikarenakan perbuatan orang-orang munafik yang mengikuti apa-apa
yang Allah Swt. larang dengan cara merahasiakan kekufuran. Demikian
juga mereka menyembunyikan keterangan yang terdapat pada Taurat
tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang akan diutus Allah Swt. dengan
membawa kebenaran dari sisi-Nya. Mereka juga membenci hal-hal
yang diridai-Nya, yaitu keimanan. Perbuatan mereka seperti itulah yang

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Muhammad

(6)

(7)

(8)

133

menjadi sebab dihapuskannya amal-amalan mereka yang telah mereka
perbuat, seperti bersedekah dan bersilaturrahim.
Orang-orang munafik berbuat kesalahan dengan menyangka bahwa
rahasia yang disembunyikan dari diri mereka, yaitu iri, kedengkian,
dan permusuhan terhadap Nabi dan orang-orang beriman, tidak akan
dibuka dan diungkap oleh Allah Swt.
Sesungguhnya, atas kekuasaan Allah-lah diperlihatkannya tanda-tanda
kemunafikan ditunjukkan kepada Nabi-Nya. Telah diberitahukan kepada
Nabi tentang keadaan mereka dengan sifat-sifat (ciri-ciri), bukan dengan
nama sebagaimana diterangkan pada Surah Al-Barâ‘ah/Al-Taubah.
Dengan demikian, mereka mudah diketahui dari ucapan-ucapan yang
dilontarkannya yang menunjukkan pada tujuan-tujuan mereka, sebab
isyarat-isyarat bahasa menunjukkan makna/artinya yang menjelaskan
keadaan yang sesungguhnya. Sesungguhnya, Allah Swt. Maha
Mengetahui perbuatan hamba-Nya, tiada yang tersembunyi sedikit pun.
Di antara contoh keterangan Allah Swt. tentang orang-orang munafik
yang senada dengan penjelasan Surah Al-Barâ‘ah adalah QS Al-Taubah
(9): 83, yang artinya:
Maka, jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka,
kemudian mereka minta izin kepadamu untuk ke luar (pergi berperang),
maka katakanlah, “Kamu tidak boleh ke luar bersamaku selamalamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya
kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu
duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.”
Demikian juga QS Al-Taubah (9): 84,
Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang
yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan)
di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka mati dalam keadaan fasik.
Sesungguhnya, kehidupan ini adalah tempat ujian dan cobaan untuk
mengetahui hakikat manusia, agar beribadah kepada Allah Swt.
berdasarkan syariat-Nya. Sesungguhnya, pengetahuan Allah Swt. telah
terdahulu sebelum segala sesuatunya terjadi, sehingga ujian itu sematamata untuk memerlihatkan siapa yang benar-benar berjihad di jalan
Allah Swt. dan bersabar atas kesulitan-kesulitan yang dipikulnya,
sehingga dapat membedakan manusia satu dengan lainnya. Maka
dengan jihad dapat diketahui orang-orang yang jujur dan benar
keimanannya.
***
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Keadaan Sebagian Orang Kafir, Ahli Kitab, dan Mukmin di Dunia dan
di Akhirat (Ayat 32-35)

           
          
          
            
        

 

   
(32) Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari
jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka,
mereka tidak dapat memberi madarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah
akan menghapuskan (pahala) amal-amal mereka; (33) Hai orang-orang yang
beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan
(pahala) amal-amalmu; (34) Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang)
menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam keadaan
kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka;
(35) Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas
dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala
amal-amalmu. (QS Muhammad [47]: 32-35)
Latar dan Konteks
Ibnu Abbas berpendapat bahwa latar belakang turun ayat 32 yang
berbunyi inna al-ladzîna kafarû wa shaddû ‘an sabîli Allâh... adalah berkaitan
dengan orang-orang yang memberi makan pada saat perang Badar, yaitu
orang-orang musyrikin dan kafir Quraisy. Adapun sebab turun ayat 33, adalah
ditujukan kepada orang-orang beriman tentang kewajiban taat kepada
perintah-perintah Allah dan sunah Rasulullah Saw.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Muhammad Ibnu Nashrul
Marwazi di dalam Kitab Al-Shalât yang diterima dari Abu Aliyah disebutkan:
Para sahabat Rasulullah Saw. berpendapat bahwa orang yang meyakini lâ
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ilâha illa Allâh (tiada Tuhan kecuali Allah) tidak akan tersentuh dosa,
sebagaimana tidak berguna suatu amal sedikit pun yang dibarengi dengan
syirik (menyekutukan Allah Swt.), maka turunlah ayat 33 yang berbunyi: athî’û
Allâh wa athî’û al-rasûl, wa lâ tubthilû a’mâlakum; hendaklah kalian takut
akan rusaknya amal yang menyertai perbuatan.” Sebab turun ayat 33 yang
berbunyi inna al-ladzîna kafarû wa shaddû... falan yaghfira Allâh lahum...,
berkaitan dengan penghuni sumur Badar, tempat orang-orang musyrikin yang
tewas dimasukkan ke dalam sumur.
Setelah menjelaskan keadaan kaum musyrikin pada awal surah, disusul
dengan keadaan orang-orang munafik, Allah Swt. menyebutkan pula keadaan
kaum ahli kitab, yaitu Bani Nadhir dan Quraizhah, yaitu mereka kafir dan
menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Allah Swt. mengancam mereka.
Tindakan mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya.
Allah Swt. menyebutkan kisah sebagian sahabat Banu Sa’ad yang telah
menyatakan ke-islamannya, lalu mengundurkan ke-islamannya di depan Nabi.
Allah Swt. melarang mereka melakukan perbuatan seperti itu.
Pada ayat 34-35 dari Surah Muhammad ini, Allah Swt. menjelaskan
hukum orang yang mati dalam keadaan kafir. Dia tidak akan mengampuninya.
Allah Swt. akan merendahkan mereka di dunia dan di akhirat. Umat Islam/
orang yang beriman tidak pantas untuk memerlihatkan kelemahan dan
kerendahan di depan mereka, sebab orang-orang beriman berada di dalam
kekuatan, kemenangan, dan keunggulan.
Penjelasan Ayat
Ayat yang berbunyi:

            
        
Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah
serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak
dapat memberi madarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan
menghapuskan (pahala) amal-amal mereka. (QS Muhammad [47]: 32)
Orang-orang yang menentang keesaan Allah dan menghalang-halangi
manusia dari agama-Nya dan jalan kebenaran, serta merintangi manusia untuk
mengikuti ajaran Rasulullah, bahkan menentang dan memusuhi Rasulullah Saw.
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– setelah datang kepada mereka kebenaran serta mengetahui bukti-bukti
kebenaran dan mukjizat yang dibawa Nabi itu dari sisi Allah Swt., maka tidaklah
sedikit pun akan membahayakan Allah Swt. Hamba-hamba Allah tidak akan
dapat menyentuh sedikit pun kekuasaan dan keagungan Allah Swt. yang dapat
membahayakan-Nya. Allah Swt. Maha Suci dari bahaya yang disebabkan hambaNya, apa pun dan bagaimana pun. Akan tetapi, bahaya itu justru akan berbalik
pada diri mereka sendiri, merugikan diri sendiri pada hari kiamat, yaitu Allah
Swt. akan menghapuskan pahala amal-amal mereka disebabkan kekufurannya.
Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang Mukmin agar taat
kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya yang menjadi sebab keselamatan mereka
di dunia dan di akhirat. Allah Swt. melarang mereka menjadi murtad (keluar
dari Islam) yang menjadi sebab dihapuskannya seluruh amal perbuatan. Untuk
itu selanjutnya Allah Swt. berfirman:

          
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul
dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu. (QS Muhammad
[47]: 33)
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan RasulNya, dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah-Nya dan menjauhi
seluruh larangan-larangan-Nya. Janganlah kebaikan-kebaikan kalian dihapus
oleh kemurtadan (keluar dari keimanan), atau dengan perbuatan dosa-dosa
besar, riya`, dan takabur; menyebut-nyebut sedekah yang dikeluarkannya
sambil menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Penghapusan amal yang
disebabkan kemurtadannya didasari dengan ayat falan yaghfira Allâh lahum
(Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka).
Adapun berkaitan dengan penghapusan amal yang disebabkan dosadosa besar didasarkan pada sebab turun ayat ini. Riwayat yang diterima dari
Abu Aliyah menyebutkan: “Para sahabat Nabi berpendapat bahwa tidak akan
tersentuh dosa bagi orang yang meyakini lâ ilâha illa Allâh (tiada Tuhan kecuali
Allah), sebagaimana tiadalah amal sedikit pun bagi orang yang berbuat
kemusyrikan”, kemudian turunlah ayat ini. Setelah itu orang-orang yang beriman
menjadi takut atas dosa-dosa besar mereka.
Qatadah berkata, “Allah akan merahmati hamba-Nya, yang amal
salehnya tidak dihapus oleh amal jeleknya.”
Sementara itu Ibnu Abbas berkata, “Janganlah kalian hapus amal saleh
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itu dengan riya, sombong, keraguan, dan kemunafikan.”
Diriwayatkan dari Muhammad Ibnu Nashrul Marwazi yang diterima dari
Ibnu Umar r.a. berkata,
“Kami para sahabat Nabi pada mulanya berpendapat bahwa tiadalah
sesuatu pun dari kebaikan itu kecuali akan diterima di sisi Allah, sampai turun
ayat athî’û Allâh wa athî’û al-rasûl, wa lâ tubthilû a’mâlakum (Hai orangorang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan
janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu).”
Kemudian kami (para sahabat) bertanya-tanya, “Apakah perbuatan yang
dapat merusak amal-amal kita?”
Kami berpendapat, Dosa-dosa besar, perbuatan keji, sehingga turun
QS Al-Nisâ`(4): 48, yang berbunyi:
Inna Allâha lâ yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru mâ dûna dzâlika li
man yasyâ‘ (Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan
Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang
dikehendaki-Nya).
Setelah turun ayat ini, kami tidak membicarakannya lagi. Akhirnya,
kami menjadi takut untuk melakukan dosa besar dan perbuatan keji, serta
berharap untuk tidak melakukannya.
Selanjutnya Allah menerangkan:

            
  
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan
Allah kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak
akan memberi ampun kepada mereka. (QS Muhammad [47]: 34)
Sesungguhnya orang-orang yang menentang keesaan Allah dan
mencegah manusia dari agama-Nya dan dari mengikuti Rasul-Nya, kemudian
dia mati dalam kekafiran, maka tiadalah ampunan bagi mereka. Bagi mereka,
azab yang pedih di akhirat kelak.
Menurut pendapat Muqatil, ayat ini turun berkenaan dengan seseorang
yang bertanya kepada Nabi Saw. tentang orangtuanya. Dia menjelaskan bahwa
orangtuanya itu adalah orang yang berbuat baik pada saat kekafirannya.
Sedangkan menurut Kalbi, ayat ini turun berkaitan dengan para
pemimpin perang Badar.
Ayat di atas berkaitan dengan QS Al-Nisâ` (4): 48, yang artinya:
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Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni
segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya ….
Tidak ada toleransi lebih banyak daripada penjelasan ini, bahwa
sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang bagi hambaNya yang mati dalam keadaan beriman, sedangkan tiada ampunan dan tiada
pula rahmat bagi hamba-Nya yang mati dalam kekafiran.
Allah Swt. menerangkan, tiada kehormatan bagi orang-orang kafir di
dunia dan di akhirat, kemudian memerintahkan mereka menentang kekufuran
itu, sebagaimana firman-Nya:

          
 
Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan
Allah (pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala)
amal-amalmu. (QS Muhammad [47]: 35)
Hendaknya orang-orang beriman tidak lemah dalam melawan
kekufuran; tidak perlu mengajak orang-orang kafir untuk berdamai dan
bekerjasama selama masih menghalang-halangi manusia dari jalan Allah.
Tidak perlu menampakkan kelemahan; tidak menolak untuk berdamai
andaikata mereka merendahkan diri. Posisi orang-orang beriman adalah tinggi,
perkasa, dan unggul di atas musuh-musuhnya. Untuk itu, mereka tidak patut
meminta perdamaian lebih dahulu.
Sesungguhnya, Allah Swt. bersama orang-orang beriman, memberi
pertolongan dan bantuan, tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal
perbuatan mereka (orang-orang beriman). Firman Allah wa Allâhu ma’akum
(Allah pun beserta kamu) mengandung berita gembira yang sangat besar,
sebab Allah Swt. akan memberikan pertolongan, dan keberuntungan bagi
orang-orang beriman di dalam menghadapi musuh.
Apabila orang-orang kafir itu berada dalam kondisi kuat dan jumlahnya
besar dibandingkan dengan umat Islam, sementara menurut pendapat
pemimpinnya, dalam menjalin kerjasama dan perdamaian itu akan
mendatangkan kemaslahatan, maka dibenarkan untuk melakukan itu. Ini
sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah Saw. tatkala kafir Quraisy
menghalang-halangi Nabi masuk ke Mekah, lalu mereka mengajak Nabi untuk
berdamai dan mengakhiri peperangan antara mereka dengan Nabi Saw.
selama sepuluh tahun, maka Rasulullah Saw. menyambut ajakan mereka.
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Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

Uraian ayat-ayat di atas menyuratkan pesan dan kesan sebagai berikut:
Buruknya kekufuran kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, serta
menghalang-halangi manusia dari Islam dan syariatnya, memusuhi Nabi
setelah mereka mengetahui bahwa Muhammad adalah Rasulullah
dengan membawa bukti-bukti dan ayat-ayat yang jelas. Allah akan
menghapuskan pahala amal mereka di akhirat. Sesungguhnya, Allah
Maha Suci dari bahaya kekufuran dan kemunafikan.
Orang-orang beriman diperintahkan selamanya untuk menaati perintahperintah Allah dan sunah Rasulullah. Dilarang untuk melakukan
perbuatan yang dapat menghapus kebaikan-kebaikan mereka, yaitu
dengan perbuatan maksiat, dosa-dosa besar, riya’, sombong,
menyebut-nyebut pemberian dengan ucapan yang menyakitkan, serta
meninggalkan ketaatan kepada Rasulullah Saw.
Orang-orang yang mati dalam kekufuran akan kekal di dalam api neraka.
Pintu taubat dan ampunan terbuka selama hidup. Barangsiapa mati
dalam keadaan menentang keesaan Allah Swt., maka baginya api neraka
Jahanam.
Tidak dibenarkan untuk mengajak berdamai dan bekerjasama dengan
cara merendahkan diri atau menampakkan kelemahan di hadapan
orang-orang kafir selama orang-orang Muslim dalam keadaan kuat.
Andaikata ternyata musuh menang pada suatu waktu, maka
sesungguhnya Allah Swt. akan menolong orang-orang yang beriman
dan tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal-amal mereka.
***

Anjuran untuk Menunaikan Jihad dengan Cara Memelihara Diri dari
Perhiasan Dunia (Ayat 36-38)

           
       
        
     
        
          

:: repository.unisba.ac.id ::

140

Tafsir Juz XXVI

            
          
 
(36) Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda
gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan
pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. (37) Jika
Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan
semuanya), niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan
kedengkianmu. (38) Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk
menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang
kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya Dia hanyalah kikir terhadap dirinya
sendiri. Dan Allah-lah Yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang
yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia
akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan
seperti kamu ini. (QS Muhammad [47]: 36-38)
Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Swt. memerintahkan jihad, dan melarang
orang-orang beriman menjadi lemah dan rendah diri di dalam menghadapi
orang-orang kafir, atau meminta perdamaian dan kerjasama dengan musuh.
Allah Swt. kemudian menganjurkan untuk melakukan jihâd al-nafsi (berjuang
mengatasi dorongan nafsu diri), berjuang dengan harta, dan berinfak di jalan
Allah Swt. dengan cara merendahkan daya tarik perhiasan duniawi.
Pada ayat-ayat berikut, Allah Swt. menekankan anjuran untuk mencintai
keimanan dan ketakwaan agar orang-orang beriman dapat mengambil manfaat
yang sebesar-besarnya untuk diri mereka sendiri. Allah juga mengancam
orang-orang beriman apabila menolak untuk beriman, berjihad dan bertakwa,
akan diciptakan kaum lain yang menggantikan mereka yang lebih baik di dalam
menegakkan ajaran agama dan menolong dakwah Islam.
Penjelasan Ayat

....      
Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau....
(QS Muhammad [47]: 36)
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Allah Swt. menganjurkan orang-orang beriman untuk mencintai jihad
menghadapi musuh-musuh dan menganggap rendah kehidupan duniawi serta
memohon kebaikan ukhrawi. Hakikat kehidupan duniawi adalah permainan dan
senda gurau saja, fana dan penuh tipu daya, tiada yang abadi dan hakiki kecuali
yang berada di sisi Allah Swt. Ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti jalanNya, memohon rida-Nya, beribadah kepada-Nya, serta taat terhadap perintahperintah-Nya. Di sini, kehidupan duniawi nilainya menjadi sangat kecil dan rendah
dibanding ketaatan kepada perintah Allah Swt. Arti permainan adalah segala
apa-apa yang tiada mengandung kepentingan di dalam situasi apapun dan tidak
pula membawa manfaat di masa yang akan datang, serta tidak disibukkan oleh
permainan lain. Apabila permainan itu disibukkan oleh permainan lain maka
disebut senda gurau, seperti alat-alat permainan pada musik.
Banyak sudah keterangan-keterangan ayat yang mengisyaratkan pada
celaan kehidupan duniawi, serakah kepadanya, dan bergantung pada
perhiasannya dengan mengabaikan kehidupan akhirat, seperti yang diterangkan
Allah Swt. pada QS Al-Hadîd (57): 20,
Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah
permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara
kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti
hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman
itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.
Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta
keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang
menipu.
Allah Swt. memperkuat janji-Nya dengan pemberian pahala dan
kesenangan akhirat bagi yang beriman dan bertakwa dengan firman-Nya:

         ...
… dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala
kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. (QS Muhammad [47]:
36)
Apabila manusia benar-benar beriman kepada Allah Swt. dan RasulNya dengan sebenar-benar iman, bertakwa kepada-Nya dengan sebenar-benar
ketakwaan dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi
larangan-larangan-Nya, maka Allah Swt. akan memberikan pahala amal dan
ketaatannya di akhirat. Pada dasarnya, Allah Swt. tidak menyuruh orang-
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orang beriman untuk mengeluarkan seluruh harta benda yang dimiliki di dalam
berzakat dan mengikhlaskan ketaatan.
Akan tetapi, hanya sedikit yang diperintahkan untuk dikeluarkan. Ini
artinya, Allah Swt. itu Maha Kaya, tidak meminta dan membutuhkan dari hambaNya sesuatu pun, kecuali semata-mata untuk kemaslahatan dan kebaikan
hamba itu sendiri. Sesungguhnya, tujuan diwajibkannya shadaqah (zakat)
adalah agar tumbuh rasa empati di kalangan orang-orang beriman terhadap
saudaranya yang fakir atau miskin, sedangkan manfaat itu kembali kepada
dirinya sendiri, demikian juga pahala akan mengalir kepadanya.
Allah Swt. menjelaskan lebih lanjut:

      
Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan
semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan
kedengkianmu. 4 (QS Muhammad [47]: 37)
Andaikata Allah Swt. meminta kepada orang-orang beriman atas harta
bendanya seluruhnya, mendesak dan menekan permintaan, mereka pasti akan
keberatan dan kikir serta menolak untuk melaksanakan, kemudian akan tampak
kebenciannya.
Qatadah berpendapat, Sesungguhnya Allah Swt. telah mengetahui
bahwa dalam mengeluarkan harta akan berbarengan dengan keluarnya
kedengkian. Ini dikuatkan oleh pendapat Ibnu Katsir bahwa kondisi seperti itu
adalah memang benar dan faktual. Sesungguhnya, harta adalah sesuatu yang
sangat dicintai oleh diri, tidak membelanjakannya kecuali untuk dirinya. Dia
lebih dicintai daripada dirinya sendiri.
Allah Swt. menerangkan dan menekankannya, dengan firman-Nya
sebagai berikut:

....       
Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu)
pada jalan Allah.... (QS Muhammad [47]: 38)
Orang-orang beriman yang dipanggil dan diperintahkan untuk berinfak
di jalan Allah Swt., dalam arti lain diperintahkan berjihad dan berinfak di jalan
yang baik. Akan tetapi, sikap orang-orang yang beriman itu beragam,
sebagaimana Allah Swt. menerangkan:
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            ...
....   
 
... maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya
dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah Yang Maha Kaya
sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan-(Nya).... (QS Muhammad
[47]: 38)
Sebagian dari orang-orang beriman sangat mudah berbuat kikir untuk
mengeluarkan sebagian harta yang sedikit dan tidak memenuhi perintah
berinfak. Bagaimana andaikata yang diperintahkan untuk dikeluarkan itu yang
banyak atau semua hartanya? Tentu mereka akan sangat keberatan.
Sesungguhnya orang yang kikir di dalam berinfak telah mencegah pahala dan
ganjaran bagi dirinya disebabkan kekikirannya itu, sehingga konsekuensi
kekikirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dengan kekikiran itu, musuh akan
dapat mengalahkan dirinya, hingga hilanglah kehormatan dan harta benda
serta nyawanya semuanya.
Allah Swt. adalah Zat Yang Maha Kaya secara mutlak, Maha Suci
dari hajat dan kebutuhan kepada harta. Dia tidak membutuhkan segala
sesuatu dari ciptaan-Nya, sementara semua makhluk bergantung
kebutuhannya kepada-Nya selamanya. Oleh sebab itu, Allah Swt.
menyebutkan wa antum al-fuqarâ‘ (sedangkan kamulah orang-orang yang
membutuhkan-Nya ). Artinya, kalian wahai hamba Allah adalah makhluk
yang membutuhkan Zat Allah dan segala kebaikan serta rahmat-Nya.
Tatkala Allah Swt. memerintahkan berinfak bukanlah untuk kepentinganNya, akan tetapi kepentingan dan kebutuhan manusia untuk mendapatkan
pahala-Nya.
Allah Swt. menerangkan sunah-Nya, yaitu mengganti suatu kaum
dengan kaum lainnya yang lebih baik dari mereka, apabila menolak untuk
mengemban amanah. Allah Swt. mengingatkan dan mengancam dengan
sunah-Nya melalui firman-Nya tersebut:

          ...
... dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum
yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini).5 (QS Muhammad [47]: 38)
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Allah Swt. seakan-akan berfirman secara langsung, “Andaikata kalian
berpaling dari keimanan, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah, serta
kepatuhan kepada syariat-Nya, niscaya Allah Swt. mengganti posisi kalian
dengan umat lain yang lebih taat dari kalian. Mereka (pengganti kalian) adalah
umat yang mendengar dan menaati Allah Swt. dan menjalani perintahperintah-Nya, tidak seperti orang yang berpaling dari keimanan dan ketakwaan,
serta kikir di dalam berinfak di jalan Allah Swt.”
Diriwayatkan Abu Hatim, Ibnu Jarir, Abdu Rozak, Baihaqi, Tirmidzi, dan
lainnya, yang diterima dari Abu Hurairah berkata, Sesungguhnya tatkala
Rasulullah Saw. membacakan ayat: wa in tatawallau yastabdil qauman
ghairakum, tsumma lâ yakûnû amtsâlakum.
Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah kaum yang akan
menjadi pengganti kami apabila kami berpaling, kemudian tidak seperti kita
ini?”
Rasulullah Saw. menepuk paha Salman Al-Farisi r.a. dan bersabda,
“Ini dia dan kaumnya yang akan menjadi pengganti. Agama menjadi bersinar
dengan dianutnya oleh orang-orang Persia.”
Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Ibnu Katsir dan Tirmidzi, bahwa hadis ini adalah gharîb, di
dalam isnâd (rentetan sumber hadis)nya ada kontroversi.
Hikmah dan Pesan
Keterangan ayat tersebut di atas mengisyaratkan beberapa pesan dan
kesan sebagai berikut:
(1)
Kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau, kesibukan dan
kecintaan. Adapun orang yang berbahagia adalah orang yang
mengabdikan dirinya untuk akhirat, tidak lupa akan nasibnya, mencari
rezeki sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang-orang yang
beriman kepada Allah Swt., malaikat-malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya,
kitab-kitab-Nya dan hari Akhir, kemudian bertakwa kepada Allah dengan
menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-larangan-Nya,
beruntung dengan memeroleh pahala yang besar di akhirat tempat
yang abadi.
(2)
Harta benda adalah kecintaan manusia. Allah Swt. tidak memerintahkan
manusia untuk menginfakkan seluruh harta di jalan-Nya, seperti: zakat,
jihad, dan perbuatan baik. Akan tetapi Allah Swt. memerintahkan
manusia untuk mengeluarkan sebagian dari keuntungan yang
merupakan karunia dan pemberian-Nya, bukan modal pokoknya. Ini
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dimaksudkan agar pahalanya kembali kepada orang yang berinfak juga.
Allah menekankan kepada hamba-Nya pertanggung jawaban harta,
Dia memerintahkan untuk berinfak hanya sedikit saja dari hartanya.
Akan tetapi, manusia tetap kikir. Maka bagaimana andaikata Allah Swt.
meminta dia untuk menginfakkan semua hartanya?
Orang yang kikir di dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah, seperti
jihad dan derma, sesungguhnya tengah berbuat kikir terhadap dirinya
sendiri. Oleh sebab itu, ia tidak akan memeroleh pahala dan ganjaran.
Allah Swt. adalah Maha Kaya dan tidak butuh kepada hamba-Nya dan
segala sesuatu, serta tidak memerlukan harta mereka. Akan tetapi
hamba itu sendiri yang membutuhkan Allah Swt. agar memeroleh
pahala dan karunia-Nya.
Allah Swt. mengingatkan dan mengancam hamba-Nya yang
mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban, apabila mereka menolak
keimanan, jihad dan ketakwaan, niscaya akan diganti dengan umat
lain yang lebih taat kepada Allah, lebih mulia, lebih baik daripada mereka
sendiri.
***

:: repository.unisba.ac.id ::

146

Tafsir Juz XXVI

Catatan Akhir
1

Sejarah adalah guru kehidupan (historia vitae magistra). Dengan pengalaman sejarah,
manusia menjadi lebih arif dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Dengan belajar, manusia
menjadi tahu. Allah berfirman, Adakah sama orang-orang yang mengetahui dan yang
tidak mengetahui (QS Al-Zumar [39]: 9).
Sejarah sesungguhnya tidak sekadar fakta-fakta peninggalan masa lalu. Sejarah memiliki
muatan nilai yang dapat menggugah kesadaran seseorang. Dengan menelusuri jejakjejak sejarah tokoh, lembaga, pemerintahan, atau negara yang pernah dilalui oleh
orang-orang terdahulu, generasi berikutnya dapat mengapresiasi makna perjalanan itu
sesuai dengan kepentingan kontekstual saat ini.
Sejarah membuat kita berkenalan dengan masyarakat manusia, yakni dengan kebudayaan
dunia dan dengan fenomena (gejala) alamiah, seperti kehidupan lain, kelembutan tingkah
laku, keterikatan dengan keluarga dan suku, berbagai ragam superioritas seseorang
yang dimilikinya di atas yang lain; kerajaan-kerajaan dan berbagai macam dinasti yang
bangkit dengan cara ini; berbagai macam perdagangan dan usaha yang dikerjakan manusia
untuk menopang hidupnya; ilmu pengetahuan alam dan sosial; dalam seni seluruh syarat
yang berganda muncul secara wajar dalam perkembangan kebudayaan. (Shiddiqi,
1984:14); (a) Sejarah memberikan informasi tentang sesuatu yang telah pernah terjadi
di dunia; (b) Sejarah ialah satu ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan dan
dengan penglihatan yang simpatik menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya
perubahan karena adanya hubungan antara manusia dengan masyarakatnya. Melihat
dampaknya pada masa berikutnya atau yang berhubungan dengan kualitas mereka
yang khas dan berkonsentrasi pada perubahan-perubahan yang temporer dan di dalam
hubungan yang tidak dapat direproduksikan kembali (Shiddiqi, 1984:11).
Berangkat dari definisi di atas bahwa sejarah adalah suatu kejadian masa lampau, maka
disini akan bersinggungan dengan masalah teori dan metodologi sebagai bagian dari ilmu
sejarah.
Teori dan metodologi mulai diketengahkan apabila penulis sejarah tidak semata-mata
bertujuan menceritakan peristiwa, tetapi bermaksud menjelaskan peristiwa itu dengan
menganalisis faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang
merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji. Agar penggarapan
sejarah itu mampu menganalisis atau mengekstrapolasikan (mengeluarkan) berbagai
fakta, unsur, dimensinya, sangat diperlukan alat-alat analisis. Peran metodologi dalam
studi sejarah, selain urgen juga perlu membuka diri terhadap disiplin ilmu-ilmu sosial lain
supaya bisa memberikan nuansa yang luas. Peminjaman ilmu sosial itu seperti sosiologi,
antropologi, politik, dan lain sebagainya.
Pendekatan sosiologi sudah barang tentu akan meneropong segi-segi sosial peristiwa
yang dikaji; pendekatan antropologis mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku
tokoh sejarah, status dan gaya hidup; dan pendekatan politik menyoroti struktur kekuasaan
jenis kepemimpinan, hierarki sosial dan pertentangan kekuasaan. (Kartodirdjo, 1988: 4).
Pendekatan-pendekatan dalam ilmu sejarah ini tentunya akan diekspresikan oleh
sejarahwan. Maka pembicaraan tentang sejarahwan adalah begitu penting. Dengan
mengajukan suatu pertanyaan siapakah sejarahwan itu? Menjawab pertanyaan ini N.
Shiddiqi (1984: 27) mengemukakan:
Seorang sejarahwan bukanlah seorang pelapor yang menyusun cerita-cerita kontemporer
atau peristiwa-peristiwa politik yang terjadi pada masanya, walaupun dengan menggunakan
teknik melibatkan penelitian pada sumber-sumber utama dan berusaha mengaitkan
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peristiwa itu dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dipetiknya dari sumber-sumber
sekunder. “Sejarahwan” seperti ini belum tentu mampu merangkum ceritanya lebih baik
dari seorang wartawan profesional dan kompeten yang menilik peristiwa secara lebih
mengenal faktor-faktor lokal. Dalam karya tulis, “sejarahwan” seperti ini fakta-faktanya
tidak tersusun rapi dengan diorganisasikan secara baik. Oleh karena itu, tidaklah bisa
disebut sebagai sebuah penulisan sejarah. Sejarah adalah pencarian sebuah pola pada
jaringan laba-laba kehidupan manusia. Memang, sejarahwan adalah seorang seniman,
namun tidaklah setiap seniman itu seorang sejarahwan. Sartono menyebutkan bahwa
sejarahwan adalah wisatawan profesional dalam dunia lampau. Sejarahwan menunjukkan
pola-pola perkembangan konteks dan kondisi-kondisi peristiwa serta akibatnya, yang
kesemuanya sukar diketahui dan dipahami oleh semua orang yang tidak mengalami
sendiri peristiwa-peristiwa itu.
Bagi sejarahwan, memformulasikan suatu konstruk masa lalu atau suatu peristiwa sejarah
tidak akan terlepas dari interpretasi. Hal ini berhubungan dengan masalah subjektif.
Subjektif ini bisa disebut sikap seseorang terhadap sesuatu didasarkan atas persepsi
seseorang terhadap sesuatu tadi. Mengapa penulisan sejarah menjadi penting? Karena
dari sejarahlah orang akan memahami dirinya sendiri. Sejarah bagi suatu bangsa adalah
satu catatan kenangan, namun bukan hanya sekadar diketahui, tetapi dari situlah bangsa
itu hidup. Dia adalah satu karya dasar yang diletakkan dan bangsa itu mengikatkan diri
kepadanya, jika mereka tidak menghendaki menjadi sirna, tetapi menginginkan untuk
mendapat tempat di dalam humanitas.
Sebuah pandangan sejarah menciptakan sebuah area, hal ini dapat membangkitkan
kesadaran humanitas manusia. Gambaran sejarah yang kita bentuk, menjadi sebuah
faktor tindakan. Kebiasaan kita berpikir tentang sejarah membentuk batasan-batasan
tentang potensialitas kita, atau yang memancing kita menjadi jauh dari realitas kita
sendiri. Bahkan dalam ketidakraguan objektivitas, pengetahuan kesejarahan tidaklah
semata-mata karena tidak berbedanya isi faktual, tetapi satu unsur yang aktif dalam
kehidupan kita, dapat mengetahui fundamen kesejarahan kita melalui perenungan
kebesaran yang berada dalam hati kita masing-masing. Kita harus ingat bahwa kita
bangkit dari sejarah dan memulai sejarah kita terbentuk (Shiddiqi 1984: 7).
Orientasi dan fokus utama dalam penulisan sejarah Islam, menurut Rosenthal, adalah
penulisan sejarah Islam pada permulaannya, lebih banyak mementingkan sejarah hidup
tokoh-tokoh besar sejarah, yaitu Nabi Muhammad dan situasi yang menggambarkan
kegiatan-kegiatan orang Islam dahulu. Setelah itu dianggap perlu untuk menyelidiki
kehidupan orang yang mempunyai hubungan dengan hukum dan agama Islam serta
mengetahui tanggal lahir, wafat mereka, hubungan darah, guru, pengikut, sifat, akhlak,
karya dan kegiatan mereka (Abdullah: 60 dan M.M. Sharif, 1966: 1198).
Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk selalu melihat ke masa lalu sebagai sumber
inspirasi dan keteladanan, adakalanya seorang Muslim harus mengutip ayat Al-Quran,
ada waktunya kita harus berbicara melalui fakta. Dalam sejarah tersebut mempunyai tiga
pewarisan untuk generasi berikutnya, yaitu: (1) Pewarisan nilai adalah semangat yang
terkandung dalam suatu peristiwa; (2) Pewarisan pengalaman ialah keterlibatan dalam
suatu peristiwa. Pengalaman dapat dialami secara perorangan atau secara kelompok.
Pengalaman perorangan dicatat dalam biografi dan pengalaman bersama suatu kelompok
dicatat dalam prosopografi; (3) Pewarisan Kebijakan ialah pertemuan antara yang abstrak
dan yang konkret. (Kuntowijoyo, 2002: 47)
2

Imam Ibnu Katsir (IV, t.t: 177) mengartikan asyrât al-sâ’ah dengan amarâtuhâ, yakni
tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, namun dia tidak menerangkan tanda-tanda
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tersebut. Dia hanya menunjukkan bahwa hadis-hadis Rasulullah Saw. yang menerangkan
hal tersebut.
Hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Hudzaifah Ibnu Usaid Al-Ghifari
menerangkan, ketika Rasulullah Saw. berada di dalam kamar, para sahabat berdiskusi
tentang hari kiamat. Tiba-ti ba beliau muncul dan bertanya, “Apa yang kalian
perbincangkan?” Mereka menjawab: “Kami sedang membicarakan hari kiamat.” Kemudian
Rasulullah bersabda;

Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali setelah ada sepuluh tanda;
gelap, dajjâl, dâbbah (binatang melata di bumi), matahari terbit di sebelah barat, terjadi
tiga gerhana; gerhana yang terjadi di belahan Timur, Barat, dan jazirah Arab, turunnya
Nabi Isa a.s., ya’jûj dan ma’jûj, api yang keluar dari lembah ‘Adn yang menggiring manusia
ke padang mahsyar. Api itu tetap mengiringi mereka di saat mereka tidur malam dan
siang.
Hadis ini sebenarnya hanya menyebutkan sembilan dari sepuluh tanda akan datangnya
hari kiamat itu, sehingga Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dan sumber Suraihah
yang menerangkan bahwa tanda yang ke sepuluh adalah turunnya Nabi Isa Binti Maryam,
Sedangkan menurut riwayat lain, yang kesepuluh adalah adanya angin yang dapat
melempar manusia ke dalam lautan.
Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Al-Dimasyqi (1997: 480) menjelaskan makna hadis
tersebut di atas bahwa yang dimaksud gelap itu meliputi belahan bumi bagian Barat dan
Timur - bisa jadi seluruh dunia ini menjadi gelap. Dajjâl diartikan pendusta, sebagaimana
juga disebutkan H.I. Zainal Abidin (1972:19) dalam bukunya, Qiamat dan Tanda-tandanya.
Mengenai api, sebagaimana disebut hadis di atas, Imam Muslim meriwayatkan dari sumber
Abu Hurairah bahwa api itu berada di Hijaz dan dapat menerangi sampai wilayah Bashrah.
Imam Al-Bukhari (1953: 163) juga meriwayatkan hadis ini.
Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari sumber Anas yang menerangkan bahwa tanda akan
datangnya hari kiamat adalah adanya api yang mampu mengumpulkan manusia yang ada
di belahan bumi Barat dan Timur.
Imam Muslim (II, t.t.: 555) juga meriwayatkan hadis dari sumber Abu Hurairah yang
menerangkan bahwa Rasulullah Saw., bersabda, “Hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelum
sungai Euphrat mengalirkan cairan emas dari gunung. Setiap orang yang mendengar
berita itu pergi melihatnya, lalu berkata; jika setiap orang aku biarkan mengambilnya
niscaya akan habis emas itu. Akhirnya mereka saling membunuh (berperang) dan setiap
seratus orang yang berperang yang terbunuh sebanyak sembilan puluh sembilan orang.”
Abu Hurairah kemudian berkata, satu orang yang tidak terbunuh itu mudah-mudahan
saya.
Abu Hurairah, dalam hadis riwayat Muslim, menerangkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda,
“Dunia ini tidak akan hancur (kiamat) sehingga ada seorang laki-laki melewati suatu
kuburan lalu dia menangis sambil bergingan di atasnya sambil berkata semoga aku tidak
mengalami hal yang sama dengan penghuni kubur ini. Dia beranggapan bahwa agama
hanyalah sebagai musibah (Muslim, II, t.t: 561).
Pada halaman yang sama, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sumber Abu Hurairah
juga yang menerangkan bahwa Rsulullah Saw. bersabda, “Dunia ini tidak akan hancur
sebelum ada orang yang saling membunuh tanpa mengetahui apa sebab mereka membunuh
atau dibunuh.”
Pada halaman itu juga, dia meriwayatkan hadis dari sumber Abu Hurairah yang mengatakan
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ucapan Nabi yang menerangkan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi sebelum ada dua
kelompok orang-orang Sawiq dari Habasyah menghancurkan Kabah.
Imam Muslim (II, t.t.: 563) juga meriwayatkan hadis dari sumber Jabir Ibnu Abdullah,
bahwa Rasulullah bersabda:”Pada akhir zaman nanti ada seorang khalifah yang membagibagikan uang tanpa hitungan.”
Imam Al-Bukhari (IV, 1953: 164) meriayatkan hadis dari sumber Zainab Binti Jahsy yang
menerangkan bahwa suatu hari Rasulullah Saw. kaget dan bersabda lâ ilâha illâ Allâh, oh
Zainab, celakalah orang-orang Arab karena kejahatan Yajuj dan Majuj. Zainab lalu
bertanya, apakah kami akan hancur sementara di antara kami ada orang-orang saleh?
Rasulullah kemudian menjawab: “Ya jika kejahatan sudah merajalela”
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Umar Ibnu Khaththab tentang dialog yang
dilakukan oleh Malaikat Jibril dan Rasulullah Saw. mengenai Iman, Islam, Ihsan, dan
tanda-tanda kiamat, di antaranya Jibril bertanya:
… (Malaikat Jibril) bertanya kepada Rasul agar menjelaskan tentang hari kiamat, maka
Rasul menjawab, bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian ia
(Malaikat Jibril) bertanya kembali agar Rasul mau menjelaskan tentang tanda-tanda akan
terjadi kiamat. Rasulullah Saw. menjawab, “Jika budak wanita telah melahirkan tuannya,
jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa)
serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah
yang menjulang tinggi.” (HR Abu Daud, XIII: 436; Al-Nasa`i, XVIII: 281; Muslim, I: 107)
Riwayat lain mengatakan:
Sesungguhnya di antara tanda-tanda Kiamat yaitu dihapuskannya ilmu, munculnya
kebodohan, menjamurnya perzinaan, diminumnya khamr, sedikitnya jumlah orang lakilaki, banyaknya jumlah wanita, hingga lima puluh orang wanita berbanding satu laki-laki.”
(Muttafaq ‘Alaih)
Iping Zainal Abidin (1982: 19) mengatakan bahwa Dajal itu adalah para pembohong,
pendusta, dan penipu. Dia mengutip hadis riwayat Al-Bukhari yang menerangkan bahwa
kiamat itu tidak terjadi sebelum dibangkitkannya para pendusta dan para pegacau yang
jumlahnya hampir tigapuluh orang. Masing-masing mengaku sebagai utusan Allah Swt.
Yang kedua, dia mengutip hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi yang menerangkan
bahwa nanti akan ada tigapuluh orang pendusta di tengah umatku, masing-masing
mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi
sesudahku.
Selanjutnya, Iping Zainal Abidin (1982: 20 dan27) , dalam kajiannya, banyak mengkritik
hadis yang menerangkan tentang Al-Masîh dan Dajal, baik dari segi makna matan maupun
rawinya. Namun akhirnya dia mengartikan bahwa Al-Masîh (Nabi Isa a.s.) dihapuskan
dosa-dosanya, sedangkan Dajal dihapuskan kebaikannya. Di sisi lain Al-Masîh itu diartikan
para penjelajah dan penjajah. Dajal itu akan diikuti oleh orang-orang kafir dan munafik.
Tentang hadis-hadis yang menerangkan secara detail masalah-masalah yang gaib itu,
Iping (1982: 40) menganjurkan agar umat Islam cukup berpegang pada informasi-informasi
yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih, terutama hadis yang mutawâtir .
Keterangan-keterangan tentang hal-hal yang gaib itu banyak berasal dari israiliyyât (kita
harus bersikap netral terhadapnya - tidak memercayai secara penuh maupun menolaknya
secara penuh). Hadis-hadis itu, demikian penegasan Iping, sangat sedikit yang sahih.
Hadis-hadis tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu walaupun banyak dari
segi matan dan sanad terdapat kelemahan, namun tetap bermanfaat bagi manusia
sebagai peringatan tentang telah dekatnya hari kiamat, dan umat Islam agar
mempersiapkan diri dengan kemantapan iman dan kesuburan amal saleh dalam kehidupan
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di duinia ini. Kita mengimani tanda-tanda datangnya hari kiamat secara umum walaupun
masalah detailnya tidak perlu diimani dan dipahami secara leterlek.
3.

Cara Mendeteksi Kebohongan
Alam semesta diciptakan Allah Swt. begitu sempurna dan serasi. Semuanya tunduk pada
aturan Sunatullah yang telah ditetapkan-Nya. Semuanya begitu teratur. Oleh karena
itu, konsistensi dan inkonsistensi dalam suatu peristiwa, akan menunjukkan suatu makna
tertentu, dan itu termasuk ke dalam keteraturan atas Sunatullah tadi.
Allah itu Mahajujur, maka alam yang diciptakan-Nya pun akan berada dalam jalur kejujuran.
Ketika seseorang melakukan kebohongan, sesungguhnya ada saksi yang – di luar
kontrolnya – tetap jujur dan dapat menunjukkan atas kebohongannya. Saksi-saksi yang
jujur itu bisa dilihat dalam tubuhnya sendiri melalui kepekaan pengamatan manusia tanpa
alat, bisa juga melalui alat tertentu yang disebut dengan lie detector ‘alat untuk mendeteksi
kebohongan.’
Ketika manusia berkata tidak jujur, perangkat tubuhnya selalu bercerita secara jujur.
Ketika seseorang sesumbar bahwa dia tidak takut oleh serangan bom, lalu tiba-tiba ada
dentuman bom di dekat tempat itu, dan tiba-tiba orang itu gemetar, keluar keringat
dingin, mana yang akan lebih dipercaya: kata-katanya atau tanda-tanda yang ditunjukan
tubuhnya? Yang lebih kita percayai adalah tanda-tanda pada tubuhnya. Ungkapan kata
bisa dia kendalikan, tetapi gerak tubuh dia yang spontan sama sekali di luar kendalinya.
Mendeteksi Kebohongan melalui Pesan Nonverbal
Kata-kata yang diungkapkan orang adalah pesan-pesan verbal. Sedangkan gerak tubuh
serta aspek-aspek dan perangkat lain di luar kata-kata disebut pesan-pesan nonverbal.
Dalam berkomunikasi, menurut Mehrabian, terdapat 93% makna sosial yang diperoleh
dari pesan-pesan nonverbal. Sedangkan Birdwhistell memerkirakan terdapat 65% dari
komunikasi itu adalah nonverbal (lih. Tubbs dan Moss, 1996:113). Tidak terlalu penting
memerhatikan perbedaan pendapat tentang angka-angka persentase ini, namun yang
perlu ditegaskan dan disepakati para ahli komunikasi adalah bahwa pesan-pesan noverbal,
disadari atau pun tidak, jauh lebih banyak dikomunikasikan dibandingkan dengan pesanpesan verbal. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata (pesan verbal), jauh sebelum
itu ia sudah menyampaikan pesan verbal melalui gerak tubuhnya, pakaiannya, dan
sebagainya. Pada saat ia bicara, pesan-pesan verbal juga terus menyertai, seperti
intonasi suara, kontak mata, dsb. Setelah berhenti bicara pun, sebetulnya aliran pesanpesan nonverbal tidak otomatis ikut berhenti. Seluruh sosok tubuhnya menyampaikan
kelengkapan komunikasinya.
Pesan nonverbal bisa memperkuat makna pesan verbal. Manakala pesan verbal inkonsisten
dengan pesan nonverbal, kita cenderung lebih percaya pada pesan nonverbal. Rakhmat
(1989: 327), mengutip Dale G. Leather, menulis, “Pesan nonverbal menyampaikan makna
dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan.” Kata Rakhmat,
kecuali aktor-aktor yang terlatih, kita semua lebih jujur berkomunikasi melalui pesan
nonverbal. Jadi, pesan nonverbal merupakan ungkapan yang lebih jujur sesuai isi hati
orang yang bersangkutan.
Duncan (dalam Rakhmat, 1989:328) mengklasifikasikan pesan nonverbal ke dalam enam
jenis: (1) kinesik atau gerak tubuh; (2) paralinguistik atau suara; (3) proksemik atau
jarak; (4) olfaksi atau penciuman; (5) sensitivitas kulit; (6) artifaktual atau hal-hal yang
dipakai pada tubuh. Dalam tulisan ini, tidak semua kategori pesan nonverbal akan dibahas.
Pesan kinesik meliputi pesan fasial, pesan gestural, dan postural. Pesan fasial adalah
pesan nonverbal yang ditunjukkan ekspresi wajah. Cicero (dalam Rakhmat, 1989:96),
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tokoh retorika Romawi, pernah menyatakan, “Wajah adalah cerminan jiwa.” Wajah
merupakan bagian dari kamus emosi manusia. Takut, muak, bahagia, marahnya seseorang
dapat dilihat dari wajahnya. Seseorang yang mengatakan bahwa dia tidak gugup, misalnya,
tapi wajahnya tampak memerah atau pucat, maka kata-kata dia bohong. Wajah yang
tenang lebih akan tampak lebih jujur dan lebih bisa dipercaya.
Pesan gestural adalah pesan nonverbal yang tampak pada gerakan anggota tubuh.
Seperti anggukan kepala, gerak tangan, langkah kaki, dan sebagainya. Gerakan-gerakan
itu mengomunikasikan berbagai makna. Menurut Tubbs dan Moss (1996:148), terdapat
beberapa pesan-pesan nonverbal yang secara konsisten membedakan orang yang
berbohong dan orang yang tidak berbohong. Seseorang yang sedang berbohong,
biasanya menutup anggota tubuh seperti mulut, menyilangkan tangan saat menceritakan
ketidakjujurannya. Gerakan tubuh orang yang sedang berbohong, menurut para ahli
mengisyaratkan ketidaknyamanan dibandingkan orang yang menceritakan sebenarnya.
(http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/1964873-cara-deteksi-kebohongan).
Pesan postural adalah pesan nonverbal yang ditunjukkan keseluruhan anggota badan.
Mehrabian (dalam Rakhmat, 989:330) menyebutkan tiga makna yang disampaikan postur:
immediacy, power, dan responsiveness. Immediacy adalah ungkapan kesukaan dan
ketidaksukaan terhadap individu. Postur yang condong ke arah pembicara menunjukkan
kesukaan dan penilaian positif. Power adalah postur yang menunjukkan diri sebagai
orang berstatus tinggi, misalnya berdiri tegak membusungkan dada di hadapan yang
lain. Responsiveness adalah postur yang menunjukkan apakah seseorang responsif
atau tidak terhadap orang lain. Orang yang tidak mengubah sama sekali postur, dari awal
hingga akhir, cenderung dipandang mengungkapkan sikap yang tidak responsif.
Pada wajah ada mata. Mata juga bisa menunjukkan apakah seseorang jujur atau bohong.
Pesan nonverbal pada mata ini akan dibahas tersendiri.
Pesan paralinguistik adalah ekspresi dan cara mengucapkan pesan verbal, mencakup
nada (pitch), kualitas suara, volume, kecepatan, dan ritme. Nada adalah jumlah getaran
dari bunyi yang dihasilkan, bisa tinggi bisa rendah. Nada dapat mengungkapkan emosi
tertentu, seperti, kegairahan, antusiasme, kesungguhnan, kasih sayang, kemarahan,
ketakutan, kesedihan, dan sebagainya. Kualitas suara berkaitan dengan bagus tidaknya
suara, seperti suara yang halus, parau, gemetar dsb. Kualitas bisa menunjukkan identitas
dan kepribadian seseorang. Mirip dengan nada suara adalah volume suara. Volume suara
bisa berarti tinggi rendahnya suara atau kencang pelannya suara, bisa pula berkaitan
dengan “besar-kecil”-nya suara; ada suara yang nge-bass, ada pula suara yang cempreng.
Kecepatan dan lekukan suara saat mengucapkan kata-kata juga memberikan makna
tertentu. Orang yang marah cenderung berkata cepat.
Pesan proksemik berkaitan dengan jarak yang digunakan antara satu sama lain yang
terlibat komunikasi. Ada jarak akrab, jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Macammcam jarak itu menunjukkan tingkat keakraban/kedekatan di antara orang yang sedang
berkomunkasi. Jarak akrab dicontohkan oleh komunikasi suami-istri yang harmonis, mereka
duduk saling merapat, bicara saling berdekatan. Jarak personal dicontohkan oleh
komunikasi di antara para sahabat; mereka ngobrol pada jarak yang sangat dekat, tapi
tidak bersentuhan. Jarak sosial ditunjukan oleh mereka yang sedang berkomunikasi, dan
bukan sahabat dekat. Jarak di antara mereka tampak lebih renggang, lebih impersonal,
dan lebih formal, seperti dalam diskusi, rapat, dan sebagainya. Jarak publik merupakan
jarak yang paling tidak akrab. Misalnya orang yang sedang berpidato dengan audiens.
Orang yang sering bicara dengan orang lain dan satu sama lain saling menjaga jarak, lalu
salah seorang di antara mereka mengaku bahwa mereka adalah teman dekat, maka
orang itu berbohong.
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Ahli komunikasi lain menuturkan beberapa ciri lain orang bohong yang ditunjukkan pesan
nonverbal: umumnya, seorang pembohong kurang banyak bergerak ketimbang orang
yang mengatakan yang sebenarnya. Ia bicara lebih lambat, membuat banyak kesalahan
bicara atau gugup. Ia juga cenderung lebih sedikit menggunakan kata-kata dalam
menjawab pertanyaan. Selain itu, pembohong umumnya berhenti lebih lama sebelum
menjawab pertanyaan dan melakukan jeda lebih lama selama berkomunikasi. Kata-kata
yang digunakan cenderung bersifat umum (tidak konkret) (DeVito, 1997: 181-182; lih.
pula: Sears, Freedman, dan Peplau, 1988: 73).
Bahasa tubuh merupakan pesan komunikasi yang seringkali tidak disadari banyak orang.
Tanpa sadar, seringkali kita berbicara tentang sesuatu kepada orang lain melalui gerakgerik beserta ekspresi muka kita. Kita berkomunikasi bukan hanya dengan kata-kata,
tetapi dengan seluruh ekspresi dan penampilan fisik kita (isyarat-isyarat nonverbal,
nonverbal cues). Dalam berkomunikasi, menurut Paul Eikman (dalam Sears, Freedman,
dan Peplau, 1988: 72), terjadi “kebocoran nonverbal.” Emosi sesungguhnya akan “keluar”
meskipun orang berusaha menutupinya. Orang bisa saja berkata tidak gugup saat
berbicara di podium, tetapi tangannya tampak gemetar, dan suaranya terbata-bata.
Tanda-tanda yang dimaksud pada ayat di atas adalah tanda-tanda kebohongan yang
tersimpan di dalam hati mereka dan dapat dikenali dari kiasan-kiasan perkataan mereka.
Menurut Nurul Syifaa (2010), ada empat tanda untuk mengetahui kebohongan seseorang.
Syifaa sebetulnya lebih menekankan keempat tanda ini pada pria, tapi bisa pula diterapkan
secara umum. Tiga dari empat tanda kebohongan itu adalah sebagai berikut:
a . Ucapannya tidak konsisten. Bila seseorang ditanya dengan satu atau beberapa
pertanyaan spesifik yang memerlukan jawaban pasti, lalu dalam selang beberapa
waktu ditanya dengan pertanyaan yang sama, kemudian jawabannya konsisten
inkonsisten, maka orang itu berarti berbohong. Inkonsistensi jawaban ini akan semakin
kentara apabila pertanyaan-pertanyaan yang sama cukup banyak dan dikemas dengan
susunan kata yang berbeda. Dengan pertanyaan sama yang banyak, orang yang
menjawab itu akan mengalami kesulitan untuk mengingat kembali apa saja jawaban
yang telah diberikan. Kesulitan menjawab secara konsisten ini dikarenakan orang itu
tidak memiliki database dalam memorinya, sehingga ia mengarang. Inkonsistensi ini
akan semakin tampak lagi apabila setiap pertanyaan itu disusul dengan pertanyaan
detailnya. Namun, mendeteksi inkonsistensi jawaban ini akan mengalami kesulitan
apabila orang yang ditanya memiliki daya ingat sangat kuat, apalagi bila pertanyaan
sama yang ditanyakan berulang-ulang itu hanya satu dengan kemasan pertanyaan
yang persis sama. Misalnya, kita tanya, “Kemarin jam 14.00, Anda berada di mana?”
Setelah obrolan berlanjut beberapa menit, lalu pertanyaan yang persis sama itu
ditanyakan kembali, bila orang tersebut daya ingatnya kuat, maka orang tadi pasti
masih ingat jawaban sebelumnya
b. Jawaban terlalu detail. Bila kita hanya memberi pertanyaan sederhana, namun ia
menjawab secara detail, itu juga menunjukkan dia sedang berbohong. Misalnya, kita
bertanya, “Kok terlambat datang, dari mana?” Lalu jawabannya sangat panjang,
detail sekali bahkan tidak relevan dengan substansi pertanyaan. Jawaban seperti ini
mengindikasikan dia sudah mempersiapkan jawabannya secara rinci agar tidak
ketahuan oleh kita.
c. Gagap atau speechless. Untuk melihat kebohongan seseorang, bisa pula dengan
melontarkan pertanyaan yang tak terduga atau di luar konteks di saat orang-orang
itu sedang asyik-asyiknya bercerita tentang sesuatu. Bila tampak gagap atau tak
bisa menjawab, atau menunjukkan kebingungan saat bicara, orang itu ada indikasi
sedang berbohong.
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Mendeteksi Kebohongan melalui Mata
Ada pepatah mengatakan ‘Mata adalah jendela jiwa’. Ekspresi mata memang bisa
mengungkapkan berbagai hal. Salah satunya, mata bisa jadi petunjuk untuk mengetahui
apakah seseorang berkata bohong atau jujur. (Lubis dan Astuti, 2010). Menurut penelitian,
salah satunya adalah melalui kedipan mata. Dr.Sharon Sheal memberi keterangan dari
penelitiannya. Kalau orang-orang yang berbohong akan lebih jarang berkedip ketika
sedang menyampaikan kebohongannya.
Hal ini menurut Dr. Sharon Sheal, peneliti dari Portsmouth University, Inggris, disebabkan
karena pribadi yang sedang berbohong membutuhkan konsentrasi dan usaha yang lebih
keras untuk menciptakan cerita yang konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, ciri yang
lain adalah setelah selesai berbohong, pribadi tersebut akan berkedip lebih sering, bahkan
sampai 8 kali lipat dari yang normal. Menurut dugaan Dr. Sharon hal ini disebabkan
kedipan itu sebagai sebuah sarana pelepasan ketegangan. (http://www.resep.web.id/
berita/poligraf-alat-deteksi-kebohongan-ryan.htm),
Orang yang berbohong juga cenderung menghindari kontak mata. Matanya akan lebih
sering berkedip atau berputar ke arah lain. Hal ini mengindikasikan kondisi mental yang
ti dak nyam an. (http://f orum.kompas.com/showthread.php?5905-Mengenduskebohongan-lawan-bicara). Dengan kata lain, orang yang berkata benar umumnya lebih
memertahankan kontak mata daripada orang yang bohong. Selain itu, ia juga lebih sering
membesarkan pupil matanya (Tubbs dan Moss, 1996: 148-149).
4

Al-Quran berpuluh kali menganjurkan kaum Muslimin agar membayar zakat di samping
menegakkan salat. Tetapi, persentase zakat itu sama sekali tidak disinggung oleh AlQuran. Satu-satunya persentase yang hitam di atas putih disebutkan Al-Quran adalah
kewajiban mengeluarkan khumus (seperlima) atas harta rampasan perang (QS Al-Anfâl
[8]: 41). Karena fungsi hadis adalah menerangkan ayat-ayat yang masih global (mujmal),
maka hadis-hadis tentang zakat membantu kita mamaknai perintah zakat secara lebih
terinci.
Keadilan dalam Islam
Bila kita pelajari Al-Quran dan Al-Sunnah, tampak jelas bahwa keadilan adalah sesuatu
yang utuh, mencakup keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi. Al-Quran
mengingatkan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di tangan kelompok kaya saja
(QS Al-Hasyr [59]: 7); bahwa orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari
bahwa dalam harta kekayaan yang dimiliki ada hak bagi golongan fakir dan miskin (QS AlDzâriyât [51]: 19); bahwa perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan
masyarakat yang belum hidup wajar sebagai manusia (QS Al-Hâqqah [69]: 33-34; Al-Fajr
[89]: 17-18 dan Al-Mâ’ûn [107]: 1-2), dan seterusnya. Dari ilmu fikih kita mengetahui
bahwa zakat terhadap hasil pertanian berkisar dari 5 sampai 10 persen. Untuk sawah
tadahan dikenakan zakat 10 persen; sedangkan untuk sawah dengan irigasi (usaha
pengairan) dikenakan zakat 5 persen. Pekerjaan bertani secara fisik jelas merupakan
pekerjaan berat; dan petani harus langsung membayar zakat begitu panen selesai. (QS
Al-An’âm [6]: 141), tanpa menunggu masa satu tahun (haul).
Ketika persentase zakat harta kekayaan (zakât al-mâl) dirumuskan oleh para ulama
sebesar 2.5 persen berdasarkan beberapa hadis, jelas sekali saat itu belum muncul
berbagai profesi modern seperti kita lihat dewasa ini. M. Amien Rais cenderung
berpendapat bahwa persentase zakat sebesar 2.5 persen itu lebih merupakan hukum
yang berdasarkan ijtihad para ulama. Pada zaman modern sekarang, pelbagai profesi
bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia. Profesi yang
dapat mendatangkan rezeki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya sangat
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banyak, misalnya komisaris perusahaan, banker, konsultan, analis, broker, dokter spesialis,
pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, akuntan, notaris, artis dan berbagai
penjual jasa serta macam-macam profesi kantoran (white collar) lainnya. Bagi para
profesional Muslim yang dikaruniai nikmat oleh Allah dalam bentuk rezeki mudah itu,
apakah zakat 2.5 persen sudah dirasa sesuai dengan spirit Islam? Bila petani yang
bekerja keras harus membayar zakat 5 persen atau 10 persen langsung dibayarkan
pada waktu panen, cukupkah kira-kira zakat 2.5 persen bagi profesi modern yang begitu
gampang memeroleh uang?
Di dalam hadis diterangkan bahwa harta temuan atau galian (rikâz) dikenakan zakat
sebesar 20 persen. Zakat rikâz lebih besar karena memang diperoleh tanpa susah payah.
Tidak ada ulama yang memersoalkan kewajiban khumus atau potongan seperlima terhadap
harta rikâz. Menurut M. Amien Rais, ada kemiripan antara profesi-profesi modern dan
rikâz, yaitu kemudahan. Dan beliau mengusulkan agar persentase zakat 2.5 persen
khusus profesi yang mudah mendatangkan uang itu ditingkatkan – katakanlah sampai 10
persen (‘usyur) atau 20 persen (khumus).
Zakat memang dapat sedikit mengurangi kesenjangan kaya – miskin (narrowing-thegap), tetapi sama sekali bukan menutupnya (closing-the-gap) menjadi sama-rata, samarasa. Fungsi zakat, antara lain, untuk menjaga stabilitas psikologis masyarakat. Jika
mereka termasuk lapisan tak berpunya, melihat bahwa golongan yang mampu telah
mengulurkan tangannya lewat zakat, membantu meringankan beban dan penderitaan
mereka, maka insya Allah kebencian sosial yang kerap muncul dalam masyarakat akan
sirna.
5.

Kata-kata “mengganti” dalam ayat ini mempunyai dua fungsi.
Pertama, bahwa Allah mengganti suatu generasi dengan generasi berikutnya dengan
jalan pemusnahan secara sekaligus tanpa ada sisa dari generasi tersebut. Kedua, Allah
mengganti seluruh generasi dengan generasi berikutnya dengan jalan tidak diberikan
kekuasaan terhadap suatu bangsa/atau generasi tersebut. Hal ini seperti dijelaskan oleh
Rasulullah, ketika para sahabat bertanya tentang kata-kata “yastabdil,” Rasulullah
mencontohkan bagaimana kebesaran dan kejayaan bangsa Persia dapat lenyap dan
digantikan oleh bangsa lain dikarenakan mereka berpaling dari Allah Swt. (Al-Maraghi, IX:
79). Dalam ayat ini, menurut Jamaluddin Al-Qasimi (Mahâsin Al-Ta`wîl, IX:47) muncul
hukum alam (sunatullah), bahwa suatu bangsa/generasi akan hilang manakala generasi
tersebut sudah mencapai puncaknya ditambah dengan tidak mengindahkan syariat
Allah. Hal ini juga terjadi pada generasi Muslimin masa lalu, di mana mereka selama tujuh
abad menguasai dunia, kemudian turun disebabkan sudah jauh dari syariat Islam dan
diganti oleh generasi yang lebih produktif. Kata-kata diganti dalam perspektif ilmu sosial
seperti apa apakah pergantian tersebut dengan arti leterlijk mengganti manusia atau
kata “mengganti” dapat diartikan terjadinya perubahan dalam berbagai bidang?
Setiap masyarakat manusia selama hidupnya, pasti mengalami perubahan-perubahan.
Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi
orang-orang luar yang menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak
menarik, dalam arti kurang menyolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya
terbatas maupun luas dan cepat. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat
mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan
lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan atau
kewenangan, interaksi sosial (Soekanto, 1982: 303).
Pergantian ini dalam perspektif ilmu sosial haruslah mengemukakan teori-teori perubahan.
Berteori dengan jalan memberikan interpretasi itu sangatlah penting, karena perlu
menjelaskan peristiwa. Caranya adalah dengan jalan menghubungkan situasi sekarang
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dengan pengalaman atau keputusan-keputusan yang sudah muncul pada masa lalu.
Manusia selalu hidup dalam suatu jenis kelompok tertentu, dan mereka selalu berinteraksi,
saling memengaruhi, saling mengasihi, saling berhantaman, saling membantu, saling
cemburu, dan saling memeras, sehingga hal ini yang menyebabkan perubahan sosial,
teori-teori tersebut ialah:
a . August Comte; model kemajuan liniar (garis bujur), perkembangan positivisme akan
mengakibatkan kemajuan yang terus menerus, adalah pasti. Teori ini mengandung
implikasi bahwa sejarah bergerak ke tujuan akhir. Unilinear theories of evolution,
yang pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat mengalami
perkembangannya sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu, semula dari bentuk
sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna.
b. Sorokin mengembangkan model siklus perubahan sosial; artinya dia yakin bahwa
tahap-tahap sejarah cenderung berulang dalam kaitannya dengan mentalitas budaya
yang dominan, tanpa membayangkan suatu tahap akhir yang final. Cyclical Theories , yang berpendapat bahwa masyarakat dan kebudayaan mempunyai tahaptahap perkembangan yang merupakan lingkaran.
c. Universal Theory of Evolution yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat
tidaklah perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Teori ini mengemukakan
bahwa kebudayaan manusia, telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu.
Tokohnya Spencer yang menyatakan bahwa masyarakat itu merupakan hasil
perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok yang heterogen sifat dan
susunannya.
d. Multilined Theories of Evolution, lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap
tahap-tahap perkembangan yang tertentu dalam evolusi masyarakat (Soekanto,
1982: 316).
Sekarang ini, agak sulit untuk menentukan apakah suatu masyarakat berubah melalui
tahap-tahap tertentu. Apalagi dihubungkan dengan ayat Al-Quran tersebut di atas,
bahwa apabila istilah perubahan waktu dahulu secara fisik, maka untuk konteks sekarang
kata “pergantian” dalam Al-Quran dapat diartikan perubahan bukan dari segi fisik saja.
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48


Al-Fath

Nama Surah
Surah ini dinamakan Surah Al-Fath karena diawali dengan berita
gembira tentang kemenangan Nabi dan kaum Muslimin atas kaum kafir dengan
ditaklukkannya kota Mekah. Penaklukan tersebut berdampak positif dengan
masuknya kaum kafir secara masal ke dalam agama Islam.
Ayat pertama surah ini menyatakan,

     
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
(QS Al-Fath [48]: 1)
Surah ini termasuk surah Madaniyyah, terdiri atas 29 ayat, diturunkan
setelah Surah Al-Jumu’ah (62) (Al-Maraghi, IX, 1985: 80).
Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari sumber sahabat
Abdullah Ibnu Mughaffal. Di tengah perjalanan menuju kota Mekah, tahun 10
Hijriyah, tahun Fathu Makkah, Rasulullah membaca Surah Al-Fath ini dengan
diulang-ulang. Mu’awiyah Ibnu Qurrah berkata, andaikan aku tidak khawatir orangorang akan mengerubungiku, niscaya aku ceritakan bacaan Rasul tersebut.

159
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Menurut riwayat Imam Ahmad, hadis ini bersumber dari Syu’bah, dari
Mu’awiyah Ibnu Qurrah yang isinya sama (Katsir, IV, t.t.: 182).
Latar dan Konteks
Hubungan surah ini dengan surah sebelumnya (Surah Muhammad),
menurut Al-Maraghi (IX, 1985: 80), bisa dilihat dari tiga sisi:
(1)
Yang dimaksud Al-Fath adalah pertolongan Allah yang akan diberikan
kepada Nabi dan kaum Muslimin dalam peperangan. Dalam hadis,
demikian penjelasan Al-Zuhaili, diterangkan bahwa surah ini diturunkan
sebagai penjelasan tentang kondisi yang akan dilakukan terhadap diri
Rasul dan terhadap orang-orang beriman, setelah dirahasiakan tentang
hasil dari apa yang akan terjadi dan diperoleh. Surah Al-Ahqâf (46)
ayat 9,

             
           
Katakanlah, “Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul
dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan
tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang
diwahyukan kepadaku dan Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi
peringatan yang menjelaskan.”
Pada Surah Muhammad (ayat 4), diajarkan kepada orang-orang yang
beriman mengenai tata-cara berperang;

        
          
          
  
        
Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang),
maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah
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mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu
boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang
berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan
membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu
dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan
Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

(2)

(3)

Pada Surah Al-Fath ini diterangkan hasil dari peperangan yang
tata-caranya telah disebutkan, yakni pertolongan Allah dan
kemenangan perang.
Surah Muhammad dan Surah Al-Fath menerangkan sifat orangorang beriman (orang-orang yang ikhlas), orang-orang musyrik,
dan orang-orang munafik.
Pada Surah Muhammad, Nabi diperintah memohon ampun kepada
Allah atas dosa-dosanya, dosa kaum Mukminin dan Mukminat. Ayat
19 Surah Muhammad menerangkan,

        
      
Maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan)
selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa)
orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui
tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal.
Pada awal Surah Al-Fath ini diterangkan ampunan Allah yang diberikan
kepada Rasul dan kenikmatan yang dianugerahkan kepadanya
sebagaimana diterangkan pada ayat 2:

          
    
Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang
telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya
atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus.
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Substansi
Surah Madaniyyah ini diturunkan pada malam hari, di tengah perjalanan
Rasul dari Hudaibiyah menuju Madinah. Di antara ciri surah Madaniyyah itu,
sebagaimana telah diterangkan pada kajian surah lain, adalah membicarakan
kondisi orang-orang munafik yang tinggal di Madinah, di samping menerangkan
perkembangan syariat, baik jihad, ibadat, maupun muamalat.
Surah yang mulia ini memulai pembahasannya dengan berita gembira
kepada Nabi Saw. tentang datangnya kemenangan yang sudah dekat dan
tersebarnya Islam dengan cepat setelah fathu Makkah (pembebasan kota
Mekah). Perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah, berfungsi
sebagai pembuka jalan menuju kemenangan tersebut.
Surah ini juga menceritakan tentang janji Allah kepada kaum Mukminin
yang pasti dipenuhi dan ancaman kepada kaum kafirin dan kaum munafikin.
Kemudian dijelaskan pula posisi Nabi sebagai saksi bagi umatnya dan seluruh
makhluk Allah pada hari kiamat, sebagai pemberi peringatan dan ancaman
kepada umatnya, agar mereka beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan
menolong (agama).
Diikuti dengan penjelasan tentang dua kondisi kaum yang bertolak
belakang:
(1)
Pujian terhadap kaum Muslimin yang terlibat dalam Baiat Ridhwan 1
yang dilaksanakan di bawah pohon di daerah Hudaibiyah. Dijelaskan
pula bahwa baiat mereka itu pada hakikatnya berjanji setia kepada
Allah. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang diridai Allah,
dan Allah berjanji untuk memberikan pertolongan di dunia dan
memasukkan mereka ke surga di akhirat kelak. Firman Allah pada awal
ayat 10 surah ini menyatakan:

     
Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya
mereka berjanji setia kepada Allah
Ayat 18 menyatakan:

        
Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang Mukmin ketika
mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon.
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Allah mengecam penduduk Madinah dari kalangan Bani Aslam, Juhainah,
Muzainah, dan Ghifar yang enggan ikut bersama Rasulullah Saw.
pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun terjadinya
Perjanjian Hudaibiyah itu.

Pada surah ini kemudian diterangkan bahwa alasan yang dibenarkan
untuk tidak ikut berjihad di jalan Allah ialah orang buta, orang cacat fisik, dan
orang sakit. Bagi mereka, cukup melaksanakan perintah Allah dan RasulNya. Dengan demikian, mereka pun berhak masuk ke dalam surga walaupun
tidak terlibat dalam jihad di jalan Allah.
Surah ini pun menerangkan rahmat Allah terhadap orang-orang Mukmin
yang menyetujui dan mempertahankan isi perdamaian dan gencatan senjata
dengan kaum kafir Mekah dari kalangan Quraisy yang melarang Nabi dan
kaum Muslimin menunaikan ibadah umrah ke Masjid Al-Haram. Padahal, kafir
Quraisy itu telah terkungkung oleh budaya jahiliyah yang keras, takabur, dan
fanatik/ashabiyah (kesukuan). Orang-orang Mukmin juga tetap bersabar ketika
mereka menghapus kata al-basmalah dan Muhammad Rasulullah dalam
mukadimah naskah perjanjian. Di sisi lain, Allah menetapkan hati kaum Muslimin
tetap konsisten berpegang kepada ketakwaan, yakni tetap taat kepada Allah
dan Rasul-Nya, menerima syarat-syarat perjanjian walaupun bunyi teks
perjanjian secara lahiriyah merugikan kaum Muslimin.
Setelah itu, surah ini menerangkan berita gembira (al-busyrâ), melalui
mimpi Nabi di Madinah bahwa beliau memasuki Masjid Al-Haram Mekah
dengan aman akan segera terwujud. Pada tahun berikutnya, kaum Muslimin
yang dipimpin oleh Abu Bakar Shiddiq ternyata dapat melaksanakan ibadah
umrah dengan aman.
Surah ini diakhiri dengan tiga pesan yang sangat penting. Diutusnya
Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar,
mengungguli seluruh agama yang pernah ada. Nabi bersikap kasih sayang
terhadap kaum Mukminin dan tegas dan keras terhadap orang-orang kafir.
Dan terakhir Allah berjanji kepada kaum Mukminin yang beramal saleh bahwa
mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
Keutamaan Surah
Surah ini diturunkan ketika Nabi sedang di perjalanan pulang ke Madinah
setelah Perjanjian Hudaibiyah disepakati. Imam Al-Bukhari, Al-Tirmidzi, dan
Al-Nasa`i meriwayatkan hadis dari Umar Ibnu Al-Khaththab. Nabi Saw.
bersabda, “Tadi malam, turun satu surah yang lebih aku cintai dibanding dunia
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seisinya,” yakni:

            
   
      
(1) Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata;
(2) Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah
lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan
memimpin kamu kepada jalan yang lurus. (QS Al-Fath [48]: 1-2)
Dalam satu riwayat disebutkan, “Telah turun suatu ayat yang lebih aku
cintai dari pada apa yang ada di atas bumi ini.” Dan menurut riwayat Imam
Muslim yang bersumber dari sahabat Anas, “Telah turun suatu ayat pada
malam itu yang lebih aku cintai dibanding seluruh dunia ini.”
Perjanjian Hudaibiyah dan Baiat Ridhwan
Perjanjian Hudaibiyah dan Baiat Ridhwan adalah dua istilah yang
mengandung makna yang sama, merupakan sejarah yang terkandung dalam
Surah Al-Fath ini. Selain itu, dikuatkan pula dengan hadis yang
melatarbelakangi turunnya ayat-ayat dalam surah tersebut.
Di Madinah, Rasulullah pernah bermimpi memasuki kota Mekah dan
tawaf di Baitullah. Mimpi itu diceritakan kepada para sahabat dan mereka pun
merasa sangat senang.
Pada bulan Dzulqa’dah tahun ke enam Hijrah, Rasul meninggalkan kota
Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umrah, bukan untuk
berperang. Kepergian beliau disertai 1500 orang yang terdiri atas kaum
Muhajirin, kaum Anshar, dan orang-orang Arab lainnya. Menurut Haikal (1984:
428), selain kaum Muhajirin dan Anshar adalah orang-orang non-Muslim yang
tinggal di Madinah. Keberangkatan Rasul yang disertai seorang istrinya, Ummu
Salamah itu, membawa binatang sembelihan (hadyu) (70 ekor unta). Beliau
berihram umrah dari Dzul Hulaifah (Abyâr Ali/Bi‘r Ali).
Keberangkatan Rasul dan para sahabat itu tidak membawa perlengkapan
senjata perang, karena tujuannya hanya akan beribadah umrah. Yang
disandangnya hanya sebilah pedang yang biasa dibawa orang (pada zaman
itu) kalau bepergian. Rasul kemudian mengutus seorang mata-mata yang
bernama Basyar Ibnu Sufyan Al-Ka’bi dari Bani Khuza’ah yang bertugas mencari
berita tentang orang Quraisy.
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Ketika rombongan itu mendekati daerah Usfan (sebuah desa yang
terletak antara Mekah dan Madinah, lebih kurang 60 km dari kota Mekah),
Basyar datang menemui Rasul dengan membawa berita, “Hai Rasul, orangorang Quraisy telah mengetahui perjalanan tuan, mereka dengan rombongan
besar telah keluar dengan membawa perbekalan untuk menghalangi maksud
tuan di Dzi Thuwa. Mereka telah bersumpah untuk berperang sampai darah
penghabisan agar tuan dan rombongan tidak memasuki kota Mekah dan
Baitullah.”
Rasul kemudian mengutus Utsman Ibnu Affan agar menemui kaum
Quraisy menyampaikan maksud dan tujuannya ke Mekah, yakni hanya untuk
beribadah umrah. Karena negosiasi Utsman memakan waktu lama, akhirnya
muncul isu ke telinga Rasul bahwa Utsman telah terbunuh. Rasul segera
mengumpulkan kaum Muslimin untuk berbaiat (bersumpah setia). Mereka
berkumpul di bawah pohon ridhwan dan bersumpah untuk berperang sampai
mati dan pantang mundur walaupun tidak membawa senjata perang. Baiat
ini dikenal dengan Baiat Ridhwan atau Baiat Syajarah.
Salmah Ibnu Al-Akwa‘ berkata, “Kami berbaiat kepada Rasul dan diikuti
semua orang bahwa kami tidak akan tinggal di gelanggang perang sampai
menjadi syahid atau memeroleh kemenangan.” Mengetahui hal itu, orangorang Quraisy menjadi takut, lalu mereka mengutus utusan untuk melakukan
perundingan perdamaian dengan Rasulullah dan membawa berita bahwa
Utsman masih hidup, dan berita kematian itu hanyalah bohong belaka.
Berkaitan dengan baiat ini, Allah menurunkan Surah Al-Fath (48) ayat
18 sebagai berikut:

        
   
        
Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka
berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang
ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi
balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).
Perjanjian ini disebut al-fath (pembebasan/kemenangan). Setelah
pulang ke Madinah dari Hudaibiyah, Khaibar dapat ditaklukkan oleh tentara
Muslim. Kaum Muslimin yang ikut Perjanjian Hudaibiyah walaupun tidak terlibat
dalam perang Khaibar, jumlahnya 1.500 orang menurut riwayat Sa’id Ibnu
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Musayyab (menurut riwayat yang popular berjumlah 1.400 orang), mendapat
bagian fai/ghanîmah (upeti/rampasan perang)
Dengan adanya Baiat Ridhwan ini, kaum Quraisy akhirnya mengutus
Suhail Ibnu Amr untuk mengadakan perundingan dengan Rasulullah. Melihat
kedatangan Suhail, Rasulullah dapat memahami maksud kedatangannya, yakni
mengajak perdamaian, lalu berkata, “Tulislah naskah perdamaian antara kalian
dan kami.”
Rasul lalu memanggil Ali Ibnu Abu Thalib untuk menulis naskah
perdamaian. Suhail menolak naskah perdamaian yang dimulai dengan kata
bismi Allâh al-rahmân al-rahîm dan kata Rasulullah. Yang pertama diganti
dengan Bismika Allâhumma dan kata yang kedua diganti dengan Muhammad
Ibnu Abdullah.
Di antara isi perdamaian itu:
(1)
Gencatan senjata antara kaum Quraisy dan kaum Muslimin selama
sepuluh tahun.
(2)
Orang Quraisy yang bergabung kepada Nabi harus dikembalikan apabila
tidak mendapat izin walinya, dan orang Madinah (sahabat Rasul) yang
bergabung kepada Quraisy Mekah tidak dikembalikan ke Madinah.
(3)
Orang lain/kabilah lain bebas bergabung dengan Rasul maupun kaum
Quraisy. Bani Khuza’ah akhirnya segera bergabung dengan Rasulullah
dan Bani Bakar bergabung dengan kaum Quraisy.
(4)
Tahun ini, kaum Muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah
dan diperbolehkan tahun depan selama tiga hari dengan syarat tidak
membawa senjata perang dan kaum Quraisy keluar dari kota Mekah.
Menilik isi perjanjian yang secara lahiriah berat sebelah itu, banyak
dari tokoh kaum Muslimin yang tidak puas, termasuk Umar Ibnu Al-Khaththab.
Akan tetapi, pada hakikatnya perdamaian itu sebagai kemenangan yang besar.
Kaum Quraisy pada dasarnya telah mengakui kedudukan kaum Muslimin. Kaum
Muslimin bisa beristirahat dari pertempuran yang melelahkan dalam jangka
waktu yang panjang. Kaum Muslimin dapat melanjutkan dakwahnya dengan
rasa aman dan akibatnya, banyak orang-orang Arab yang masuk Islam. Dengan
Perjanjian Hudaibiyah, pemerintahan Islam diakui. Ibukotanya Madinah AlMunawwarah, sebagai negara Islam yang berdaulat dan merdeka.
Haikal (1984: 444-445) berkomentar bahwa isi perjanjian itu merupakan
keberhasilan politis yang bijaksana dan berwawasan jauh ke depan.
Pengaruhnya sangat besar terhadap masa depan Islam dan orang-orang Arab
itu sendiri. Perjanjian itu merupakan pengakuan Quraisy yang pertama
terhadap kedudukan Muhammad bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai
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orang yang sederajat dengan mereka. Perjanjian juga merupakan pengakuan
adanya kedaulatan Islam, pengakuan mengenai hak kaum Muslimin beribadah
di Masjid Al-Haram, Islam diakui sebagai agama yang sah di tanah Arab.
Dengan gencatan senjata itu, kaum Muslimin merasa aman mendakwahkan
Islam.
Kenyataannya, setelah persetujuan gencatan senjata itu, Islam memang
tersebar luas, perkembangannya lebih cepat dibanding sebelumnya. Jumlah
mereka yang ikut perjanjian Hudaibiyah sebanyak 1.400 atau 1.500 orang.
Dua tahun kemudian, pada Fathu Makkah, jumlah mereka mencapai 10.000
orang. Di antara mereka adalah Khalid Ibnu Walid dan Amr Ibnu Al-Ash, dua
tokoh kuat dan panglima perang yang perkasa.
Ibnu Mas’ud dan Jabir Ibnu Al-Barra’ berkata, “Kalian beranggapan
bahwa yang dimaksud Al-Fath itu Fathu Makkah, tapi kami beranggapan bahwa
yang dimaksud adalah Perjanjian Hudaibiyah.”
Setelah Perjanjian itu disepakati, Rasul segera menyembelih hadyunya dan diikuti kaum Muslimin lalu mencukur gundul rambutnya. Namun, kaum
Muslimin ada yang mencukur gundul rambut kepalanya dan ada pula yang
hanya memendekkannya.
Rasul kemudian berdoa, “Semoga Allah mencurahkan kasih-sayangNya kepada orang-orang yang mencukur gundul kepalanya.”
Orang-orang yang hanya memangkas rambutnya menjadi gelisah dan
bertanya, “Bagaimana mereka yang memangkas rambutnya, hai Rasul?”
Rasul menjawab, “Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orangorang yang mencukur rambut kepalanya.”
Orang-orang yang gelisah itu berkata lagi, “Bagaimana orang yang
hanya memangkas rambutnya, hai Rasul?”
Rasul kemudian bersabda, “Dan orang-orang yang memangkas
rambutnya.”
Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Nasa`i, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari
Abdullah Ibnu Mas’ud. Abdullah Ibnu Mas’ud menceritakan bahwa setelah
perjalanan panjang dari Hudaibiyah, mereka beristirahat pada akhir malam
dan tidur sampai pagi. Ketika mereka bangun, matahari telah terbit, sedangkan
Rasulullah masih tertidur. Mereka menyuruh (teman-teman), “Bangunkan
beliau!”
Setelah bangun, Rasul bersabda, “Kerjakan yang harus kalian kerjakan,
yakni melaksanakan kewajiban salat dikarenakan tertidur atau lupa sehingga
lewat waktu.”
Kami kehilangan unta Rasul Saw. Kami mencarinya dan menemukan
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dalam keadaan tertambat pada suatu pohon. Kami menyerahkan unta itu
kepada beliau, dan menungganginya.
Ketika mereka sedang berjalan, turunlah wahyu:

     
Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
(QS Al-Fath [48]: 1)
***
Keutamaan Perjanjian Hudaibiyah bagi Nabi Saw. (Ayat 1 – 3)

   
            
        
    
(1) Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata;
(2) Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah
lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan
memimpin kamu kepada jalan yang lurus; (3) Dan supaya Allah menolongmu
dengan pertolongan yang kuat (banyak). (QS Al-Fath [48]: 1-3)
Latar dan Konteks
Imam Al-Hakim dan lainnya yang bersumber dari Al-Miswar Ibnu
Makhramah dan Marwan Ibnu Al-Hakam, meriwayatkan, Surah Al-Fath
diturunkan di tempat antara Mekah dan Madinah. Surah tersebut membahas
proses Perjanjian Hudaibiyah dari awal sampai akhir, sebagaimana diterangkan
secara umum pada ayat 1.
Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, dan Al-Hakim
meriwayatkan hadis dari sumber sahabat Anas. Diterangkan bahwa ayat 2
Surah Al-Fath (Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu
yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya
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atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus) diturunkan ketika Nabi
Saw. pulang dari Hudaibiyah.
Rasul ketika itu bersabda, “Telah turun kepadaku satu ayat yang lebih
aku sukai dibanding seluruh benda yang ada di bumi ini.”
Kemudian Rasul membacakan ayat tersebut di depan para sahabatnya.
Mereka berkata, “Alangkah bahagianya Engkau wahai Rasul, Allah telah
menjanjikan ampunan terhadap tuan, lalu apa yang dijanjikan kepada kami?”
Lalu turunlah ayat 5 surah ini:

        
           
Supaya Dia memasukkan orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan
ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal
di dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan
yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. (QS AlFath [48]: 5)
Berkaitan dengan turunnya Surah Al-Fath ayat 1, Ibnu Abbas berkata,
“Ketika turun Surah Al-Ahqâf (46) ayat 9,”
Katakanlah, “Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul
dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak
(pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan
kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang
menjelaskan.”
Orang-orang Yahudi mengecam Rasul dan kaum Muslimin. Mereka
berkata ketus, “Bagaimana kami akan mengikuti orang yang tidak tahu masa
depan/nasib dirinya sendiri.”
Hal itu membuat Nabi merasa sedih. Lalu turun ayat 1 Surah Al-Fath
ini sebagai jawabannya.
Penjelasan Ayat
Ayat 1 Surah Al-Fath:

     
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
(QS Al-Fath [48]: 1)
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Ayat di atas seakan-akan menyiratkan makna bahwa Allah
menyampaikan pesan “Hai Rasul, Kami akan menganugerahkan kemenangan
yang gemilang kepadamu, tak perlu diragukan!”, yaitu Perjanjian Hudaibiyah
yang menjadi tonggak penaklukan kota Mekah dan tersebarnya ilmu yang
bermanfaat (ilmu keislaman) dan keimanan, atau Fathu Makkah yang dijanjikan
oleh Allah sebelum terjadi.
Menurut pendapat lain, yang dimaksud kemenangan itu adalah Fathu
Makkah jika dilihat dari sisi keserasian dengan akhir surah sebelumnya. Pada
akhir Surah Muhammad, Allah memerintahkan berjihad dengan jiwa dan harta
serta berinfak di jalan Allah dan melarang menerima perdamaian. Kalian
jangan menyodorkan perdamaian, tapi tetaplah sabar dalam kancah
peperangan sampai mereka minta perdamaian seperti yang terjadi pada
Perjanjian Hudaibiyah.
Penuturan dengan kata kerja lampau (fi’il mâdhî) untuk memberi makna
yang pasti terjadi. Fathu Makkah adalah berita gembira yang besar bagi
Rasulullah dan kaum Muslimin.
Ayat 2 Surah Al-Fath:

           
   
 
Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu
dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan
memimpin kamu kepada jalan yang lurus. (QS Al-Fath [48]: 2)
Sebagai penyempurnaan nikmat kemenangan itu, Allah akan
mengampuni dosa-dosa Nabi, baik yang telah lampau maupun pada masa
yang akan datang, akan memberi dirinya (Nabi) petunjuk jalan yang lurus
melalui ajaran Islam, dan menganugerahkan pertolongan serta kemuliaan.
Dengan anugerah itu, terwujudlah kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia
dan akhirat.
Ampunan Allah kepada Nabi Saw. meliputi dosa-dosa yang pernah dibuat
sebelum diangkat menjadi Rasul dan kesalahan-kesalahan yang dapat
mengurangi keutamaannya ditinjau dari kedudukannya yang tinggi setelah
menjadi Rasul. Mungkin perbuatan kurang utama dilakukan oleh Rasul itu,
bagi orang biasa tidak termasuk perbuatan tercela atau dosa. Tapi, bagi
seorang Rasul adalah termasuk kekurangan yang harus dihindari. Ini sejalan
dengan ungkapan yang terkenal hasanât al-abrâr sayyiât al-muqarrabîn
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(Kebajikan-kebajikan yang dilakukan orang-orang baik dinilai jelek/buruk bila
dilakukan oleh orang yang dekat kepada Allah Swt.) Ini merupakan bentuk
pemuliaan yang hanya diberikan Allah kepada Rasulullah Saw. (anugerah
khusus kepada beliau).
Mayoritas periwayat hadis (Imam Ahmad dan Imam enam, kecuali Abu
Daud) meriwayatkan hadis dari sumber Al-Mughirah Ibnu Syu’bah menerangkan
bahwa Rasul Saw. melakukan ibadah salat sampai telapak kakinya pecahpecah. Salah seorang sahabat berkata kepada beliau, “Bukankah tuan telah
diampuni Allah dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang?”
Rasul Saw. Menjawab, “Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang
senantiasa bersyukur kepada Allah?”
Imam Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan hadis yang bersumber
dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah mengerjakan salat sampai
bengkak-bengkak kakinya. Lalu aku (Aisyah) berkata, “Rasul, kenapa tuan
berbuat seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa tuan baik
yang telah lalu maupun yang akan datang.
Rasul bersabda, Yâ ‘Âisyah, afalâ akûna ‘abdan syakûran? (Wahai Aisyah
apakah engkau tidak suka bila aku ini menjadi seorang hamba yang pandai
bersyukur) (Ibnu Katsir, III, t.t.: 183).
Nikmat berikutnya adalah terangkatnya posisi agama Islam, tersebarnya
ajaran tersebut ke seluruh wilayah dan negara, dan Muhammad Saw. disebutsebut sebagai Nabi dan Rasul di dunia dan akhirat.
Nikmat khusus kepada Nabi yang lain adalah bahwa Allah akan
menuntunnya dengan ajaran agama yang lurus dan benar menuju rida
Allah Swt.
Ayat 3:

    
Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak). (QS
Al-Fath [48]: 3)
Ini adalah nikmat terakhir yang dilimpahkan kepada Rasul, yakni Allah
akan memberi pertolongan dalam menghadapi musuh, sehingga mendapat
kemenangan yang gemilang dan terhormat.
Hikmah dan Pesan
(1)

Dari uraian tiga ayat ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;
Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Saw. dan kaum Muslimin
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bahwa mereka akan segera mendapat kemenangan yang gilanggemilang. Kemenangan (al-fath) itu menurut mayoritas ulama adalah
Perjanjian Hudaibiyah, karena menjadi kunci pembuka dibebaskannya
kota Mekah (Fathu Makkah), tersebarnya keimanan, ilmu agama
Islam, dan terjadinya komunikasi dan persaudaraan antara umat
manusia, khususnya kaum Muslimin, dan berkomunikasi dengan kaum
kafirin. Musa Ibnu Uqbah berkomentar, setelah selesai Perjanjian
Hudaibiyah seseorang berkomentar, “Apakah ini yang disebut
kemenangan, sementara kita dihalang-halangi untuk berumrah ke
Baitullah.” Mendengar komentar itu, Nabi bersabda, “Ini adalah
kemenangan terbesar. Kaum musyrikin membiarkan kalian pulang ke
Madinah dengan aman, mereka meminta keputusan/kesepakatan
kalian dan mencintai keamanan dan perdamaian dengan kalian. Kenapa
kalian tidak menyukai hasil perjanjian ini?”
Imam Al-Zamakhsyari (III, t.t.: 135) juga mempertanyakan apakah
Perjanjian Hudaibiyah itu bisa disebut kemenangan? Sementara kaum
Muslimin tidak bisa melaksanakan ibadah umrah, mereka terpaksa
menyembelih hadyu (hewan sembelihan) dan mencukur dan
menggunting rambut di Hudaibiyah. Kemudian, dia mencoba memberi
jawaban bahwa hal itu hanya sebagai pembuka proses kemenangan
yang bakal diperoleh.
Imam Al-Sya’bi juga menegaskan bahwa kata al-fath itu menunjukkan
Perjanjian Hudaibiyah. Kemenangan yang diperoleh melalui perjanjian
itu berbeda dengan kemenangan perang. Allah mengampuni dosa Rasul,
baik yang telah lalu maupun yang akan datang, terjadinya Baiat
Ridhwan; Kaum Muslimin mendapat jamuan makan dari kurma Khaibar;
sampainya binatang sembelihan yang dapat dinikmati dagingnya di
tempatnya, dapat mengalahkan Persia, dan kaum Muslimin merasa
senang karena ahlul kitab dapat menundukkan Persia (kaum Yaroaster).

(2)

Al-Zuhri berpendapat, hikmah yang terkandung dari perjanjian itu dapat
dilihat dari tiga sisi; kaum Muslimin dapat menakar kekuatan musuh
selama gencatan senjata, tampak jelas perbedaan antara kaum
Muslimin dan kaum munafikin, dan terjalinnya komunikasi dakwah
secara intensif dengan orang-orang non-Muslim yang dapat
mengantarkan mereka masuk Islam.
Hasil dari kemenangan besar itu tampak pada tiga hal.
Pertama, Nabi terbebas dari dosa, baik yang telah lalu maupun yang
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akan datang.
Kedua, Nabi mendapat kenikmatan yang sempurna; kerasulan dan
kekuasaan, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Ketiga, Nabi mendapatkan jalan yang lapang dalam mendakwahkan
risalah Allah dan menegakkan kebenaran.
Dengan istilah lain, al-fath itu berdampak positif; kekuasaaan
pemerintahan Islam, baik dalam negeri maupun luar negeri - intinya adalah
kebebasan dan kemerdekaan. Nabi berkedudukan sebagai pemimpin politik,
peradilan, disamping sebagai Nabi dan Rasul. Dengan kekuasaan politik dan
keagamaan itu akan terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat serta tersebarnya
Islam ke seluruh penjuru negara dan wilayah, khususnya di jazirah Arab.
***
Dampak Perjanjian Hudaibiyah bagi Kaum Muslimin, Kaum Munafikin,
dan Kaum Musyrikin (Ayat 4-7)

         
           
        
           
     
           
          
     
(4) Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang
Mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka
(yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah
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Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana; (5) Supaya Dia memasukkan
orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia
menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah
keberuntungan yang besar di sisi Allah; (6) Dan supaya Dia mengazab orangorang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan
perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat
giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk
mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan (neraka
jahanam) itulah sejahat-jahat tempat kembali; (7) Dan kepunyaan Allah-lah
tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(QS Al-Fath [48]: 4-7)
Latar dan Konteks
Setelah menerangkan anugerah kepada Nabi Muhammad Saw. yang
berupa pertolongan, Allah menerangkan pula anugerah yang berupa
sarana yang akan mendatangkan pertolongan Allah yang akan diberikan
kepada orang-orang beriman dari kalangan sahabatnya, yakni keteguhan
dan ketenangan hati orang-orang yang beriman dalam medan perjuangan,
diikuti dengan memenangkan pasukan Allah atas musuh-musuh-Nya.
Pasukan Islam itu kemudian juga diberi motivasi ukhrawi yang berupa
kekekalan mereka di dalam surga kelak. Kemudian diberi-Nya ancaman
bagi orang-orang kafir dan munafik yang akan kekal mendapat azab yang
pedih di dalam neraka kelak, di samping mendapat murka Allah dan
dijauhkan dari kasih-sayang-Nya.
Penjelasan Ayat
Ayat 4,

         
           
Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang Mukmin
supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang
telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Fath [48]: 4)
Allah-lah yang menanamkan ketenangan, ketenteraman, dan
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kemantapan ke dalam hati orang-orang beriman dari kalangan sahabat dalam
menerima hasil Perjanjian Hudaibiyah sebagai bentuk ketaatan kepada
ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga mempersiapkan diri dengan baik
dan penuh keikhlasan jika terjadi peperangan. Hal itu dimaksudkan agar mereka
tidak ragu dan goyah jika hal itu benar-benar terjadi dan keimanan mereka
bertambah mantap. Jiwa yang demikian, dalam istilah militer, disebut siap
tempur.
Imam Al-Bukhari dan lainnya berpendapat bahwa ayat itu menunjukkan
kemantapan iman di dalam hati sahabat-sahabat Nabi. Bertambah mantapnya
iman itu juga dapat diartikan di samping beriman kepada Allah juga beriman
kepada syariat-Nya. Ibnu Abbas menambahkan, pertama-tama yang
ditanamkan oleh Nabi di dalam dakwahnya kepada sahabat-sahabatnya adalah
tauhid. Setelah mereka beriman kepada Allah Yang Maha Esa, Allah
menurunkan kewajiban salat, zakat, jihad, dan haji.
Allah kemudian mengingatkan jika menghendaki, dapat memenangkan
kaum Muslimin atau kaum kafirin dengan firman-Nya:

          ...
... dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Fath [48]: 4)
Allah mengingatkan, jika menghendaki, niscaya Dia akan menolong
orang-orang yang beriman dengan cara mengerahkan pasukan-Nya yang ada
di langit dan di bumi - seperti malaikat, manusia, jin, setan, dan kekuatan
alam yang ada di langit dan bumi (seperti gempa bumi, letusan gunung
berapi, angin topan, luapan air laut/tsunami, dan banjir bandang dari luapan
sungai, dan lain-lain). Allah Maha Kuasa mengutus satu malaikat untuk
menghancurkan gunung dan suatu negeri, tapi Allah tetap memerintahkan
berjihad dalam peperangan karena adanya hikmah yang tinggi dan maslahat
yang besar. Allah itu Maha Bijaksana dalam perbuatan, penetapan, dan
pengelolaan-Nya.
Kondisi keimanan yang demikian mantap tercermin dalam pribadi Abu
Bakar Shiddiq. Adapun Umar Ibnu Al-Khaththab mempertanyakan isi Perjanjian
Hudaibiyah yang secara lahiriyah tidak seimbang dan berat sebelah. Ia berkata,
“Bukankah kita ini berada pada posisi yang benar, sementara mereka pada
posisi yang salah, tapi kenapa kita rela mereka merendahkan agama kita?”
Walaupun bersikap reaktif, namun iman Umar tidak goyah, bahkan hal
itu menambah kemantapan imannya dan muncul optimisme dan ghîrah demi
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kemaslahatan dan kebaikan bagi kaum Muslimin. Akhirnya, dengan lapang
dada Umar dan sahabat lainnya menerima apa yang diputuskan Nabi dalam
diktum Perjanjian Hudaibiyah tersebut.
Allah kemudian menyebutkan apa yang dijanjikan untuk orang-orang
yang beriman pada ayat 5,

        
           
Supaya Dia memasukkan orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan
supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah
keberuntungan yang besar di sisi Allah. (QS Al-Fath [48]: 5)
Allah Swt. memberi ujian melalui kekuatan pasukannya yang ada di
langit dan bumi kepada yang dikehendaki-Nya untuk memberi pahala kepada
orang-orang yang beriman dan mengazab orang-orang kafir. Ayat ini juga
berarti bahwa Allah menurunkan ketenteraman dan kemantapan ke dalam
hati atau memberi kemenangan yang gemilang sebagai sarana untuk
memasukkan kaum Mukminin dan Mukminat ke dalam surga yang di dalamnya
ada sungai-sungai yang mengalir di bawah istananya. Mereka kekal tinggal di
dalamnya. Allah mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan mereka. Allah
bahkan memaafkan kesalahan dan menyayangi mereka. Janji Allah kepada
orang-orang beriman yang berupa surga dan menghapus dosa dan
kesalahannya itu merupakan wujud kemahabijaksanaan Allah yang memberi
keuntungan besar dan kebebasan dari kesedihan dan kesusahan, serta
tercapainya suatu cita-cita dan harapan.
Firman Allah Surah Âli Imrân (3) ayat 185, yang artinya:

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari
kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan
dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.
Jabir Ibnu Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda,
“Tidak akan masuk neraka orang yang ikut dalam Baiat di bawah pohon itu.”
Allah menegaskan di dalam ayat itu tentang kaum Mukminat, padahal umumnya
ayat Al-Quran hanya menyebut kaum Mukminin yang secara implisit mencakup
kaum Mukminat. Tujuannya untuk menghilangkan keraguan bahwa kaum
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perempuan pun dapat masuk surga, seperti halnya kaum laki-laki walaupun
mereka itu tidak diwajibkan berjihad dalam peperangan di jalan Allah. Kaum
Mukminin disebutkan secara eksplisit di dalam ayat ini walaupun pada ayat-ayat
lain hanya disebut secara implisit (Al-Razi, XXVIII, t.t.: 82).
Ayat 6,

     
           
      
Dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan
orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk
terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk
dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka
neraka jahanam. Dan (neraka jahanam) itulah sejahat-jahat tempat kembali.
(QS Al-Fath [48]: 6)
Melalui ayat 6 ini, Allah mengancam untuk memberi siksaan terhadap
kaum munafikin dan musyrikin di dunia dan akhirat. Di dunia, mereka merasa
tersiksa dengan kemenangan yang diperoleh kaum Muslimin dan tersebarnya
agama Islam. Dalam peperangan, mereka dapat dikalahkah — terbunuh atau
menjadi tawanan perang. Di akhirat, mereka akan disiksa di dalam neraka
sebagai akibat berprasangka buruk terhadap Allah dan keputusan-Nya. Mereka
beranggapan bahwa Rasul akan dapat mereka kalahkan, kekufuran akan
menenggelamkan keislaman, seperti yang diungkapkan Allah pada ayat 12
surah ini:

Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang Mukmin tidak sekalikali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan setan telah
menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu
telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang
binasa. (QS Al-Fath [48]: 12)
Didahulukannya penyebutan munafik sebelum musyrik itu mengandung
maksud bahwa kemunafikan itu lebih besar dibanding kemusyrikan. Allah
melanjutkan firman-Nya sebagai berikut:

  
         ...
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...mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah
memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka
jahanam. Dan (neraka jahanam) itulah sejahat-jahat tempat kembali. (QS
Al-Fath [48]: 6)
Anggapan mereka bahwa kaum Muslimin akan mengalami kekalahan
dan kehancuran itu, sama sekali tidak benar. Yang benar, hal itu akan menimpa
diri mereka sendiri. Mereka banyak yang terbunuh dalam peperangan dan
menjadi tawanan dan di akhirat akan mendapat tempat yang terburuk dalam
neraka jahanam. Itulah balasan yang akan mereka terima di dunia dan akhirat
sebagai akibat keyakinan dan perbuatannya yang bertentangan dengan syariat
Allah dan Rasul-Nya.
Allah berfirman sebagai penegasan kekuasaan-Nya untuk memberi
balasan kepada orang-orang munafik dan musyrik.
Ayat 7 menyatakan,

         
Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Fath [48]: 7)
Allah memiliki pasukan di langit dan bumi yang tak terhingga jumlahnya,
terdiri atas malaikat, manusia, jin, setan, dan lainnya. Semuanya memiliki
kekuatan yang dahsyat untuk melumpuhkan musuhnya. Allah Maha Kuat tak
dapat dikalahkan, dan Maha Bijaksana dalam perbuatan, pengelolaan terhadap
makhluk-Nya.
Faedah pengulangan ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki pasukan
yang bertugas mengerahkan kasih-sayang-Nya dan pasukan yang bertugas
mendatangkan azab dan mala-petaka.
Pertama, untuk menunjukkan kasih-sayang-Nya (wa kâna bi alMukminîna rahîma. QS Al-Ahzâb [33]: 43) (Dan adalah Dia Maha Penyayang
kepada orang-orang yang beriman).
Kedua, disebutkan untuk menunjukkan akan turunnya azab kepada
orang-orang kafir.
Pada ayat 4 diakhiri dengan wa kâna Allâhu ‘alîman hakîman. QS AlFath (Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana) agar sesuai
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dengan turunnya rahmat, dan ayat 7 diakhiri dengan (wa kâna Allâhu ‘azîzan
hakîman). QS Al-Fath (Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana)
untuk menunjukkan pedihnya azab. Disebutnya kata al-‘izzah (perkasa) serasi
dengan ancaman dan siksaan, dan disebutnya kata al-‘ilm (mengetahui) selaras
dengan pengelolaan yang sempurna terhadap makhluk dan pembagian kasihsayang terhadap mereka. Turunnya anugerah ketenangan dan tambahan iman
yang diikuti kemenangan dalam lingkup ilmu Allah yang sejalan dengan
kebijaksanaan-Nya.
Disebutkannya pasukan langit dan bumi sebelum dimasukkannya orangorang ke dalam surga, karena Allah mengerahkan pasukan (sifat) kasih-sayangNya terlebih dahulu, lalu memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga
yang merupakan bentuk kenikmatan dan keberuntungan yang besar (wa kâna
dzâlika ‘inda Allâhi fauzan ‘azhîma). Dan disebutkannya pasukan (potensi)
setelah siksaan terhadap orang kafir serta telah disediakannya neraka jahanam
untuk menunjukkan bahwa kemurkaan Allah itu ditujukan kepada orang kafir.
Mereka tidak mendapat kasih sayang Allah. Mereka dimasukkan ke neraka
jahanam, lalu disiksa oleh malaikat yang merupakan pasukan/tentara Allah.
Diceritakan bahwa setelah ditanda-tanganinya Perjanjian Hudaibiyah,
Abdullah Ibnu Ubai Ibnu Salul berkata, “Apakah Muhammad mengira tidak
ada musuh lagi setelah terjadinya Perjanjian Hudaibiyah dan Fathu Makkah?
Bagaimana dengan Romawi dan Persia, dua kerajaan besar yang siap
menaklukkan siapa saja yang memusuhinya atau tidak tunduk kepadanya?”
Allah Swt. menegaskan bahwa pasukan Allah yang ada di langit dan
bumi jauh lebih besar dibanding pasukan Romawi dan Persia.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik hikmah dan pesan:
Perjanjian Hudaibiyah menjadi sarana datangnya empat keutamaan/
anugerah bagi Nabi dan orang-orang beriman:
(a) Empat keutamaan yang dianugerahkan kepada Nabi Saw. adalah
pengampunan dosa, kekuasaan dan kenabian, petunjuk kejalan
yang lurus/benar, dan kekuatan serta kemuliaan.
(b) Empat anugerah yang diberikan kepada orang-orang beriman
(sahabat Nabi) adalah ketenangan dan ketenteraman batin,
bertambahnya iman, akan dimasukkannya ke dalam surga, dan
pengampunan dosa.
Di sisi lain, Perjanjian Hudaibiyah menjadi sarana datangnya empat
akibat yang menimpa orang munafik dan kafir, yakni azab yang pedih,
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murka Allah, laknat Allah, dan akan dimasukkannya ke dalam neraka
Jahanam (Al-Maraghi, VI, 1985: 88).
Firman Allah li yazdâdu îmânan ma’a îmânihim (supaya keimanan mereka
/orang-orang Mukmin bertambah di samping keimanan mereka (yang
telah ada) menunjukkan bahwa iman itu bisa mengalami pasang-surut.
Adapun firman Allah wa lillâhi junûdu al-samâ‘i wa al-ardhi (Dan
kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi) yang terdapat pada dua
ayat menunjukkan ancaman. Jika Allah Swt. menghendaki kehancuran
kaum munafikin dan musyrikin niscaya sangat mudah - pasukan Allah
yang sangat dahsyat ada di langit dan bumi, tapi Allah menangguhkan
azab mereka sampai datangnya hari kiamat.
***

Tugas dan Urgensi Diutusnya Nabi dan Makna Baiat Kepadanya di
Hudaibiyah (Ayat 8–10)

        
        
           
            
(8) Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita
gembira dan pemberi peringatan; (9) Supaya kamu sekalian beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan
bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang; (10) Bahwa orang-orang
yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada
Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar
janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri
dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya
pahala yang besar. (QS Al-Fath [48]: 8-10)
Latar dan Konteks
Setelah menerangkan keutamaan Perjanjian Hudaibiyah bagi Nabi
Muhammad Saw. dan para sahabatnya, Allah menerangkan tugas dan
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kewajiban masing-masing. Allah menjelaskan tiga macam kewajiban Rasul
Saw. (pada Surah Al-Ahzâb disebutkan lima macam), lalu Allah memujinya
dan menerangkan tujuan diutusnya ke dunia ini agar selaras dengan penuturan
baiat. Berikutnya, Allah menuturkan Baiat Ridhwan antara Nabi Saw. dan
orang-orang beriman, diikuti dengan pujian tentang keikhlasan dua pihak yang
berbaiat dan kesediaan mereka dalam membela agama Allah. Dijelaskan pula,
akibat yang akan menimpa orang yang melanggar baiat dan pahala bagi yang
konsisten pada isi baiat tersebut.
Penjelasan
Ayat 8:

     
Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira
dan pemberi peringatan. (QS Al-Fath [48]: 8)
Allah Swt. mengingatkan Nabi-Nya, “Kami mengutusmu, hai Muhammad,
sebagai Rasul yang mengemban risalah/agama-Ku, sebagai saksi bagi seluruh
makhluk dan umatmu, dengan menyampaikan dakwahmu, sebagai pembawa
berita gembira yang berupa surga bagi orang-orang yang taat, dan sebagai
pembawa peringatan dengan ancaman neraka bagi orang-orang kafir dan
berbuat maksiat.”
Ayat 9:

        
Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan
(agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi
dan petang. (QS Al-Fath [48]: 9)
Tujuan Allah mengutus seorang Rasul, agar mereka beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya, mendukung agama Allah dengan menolong agama dan
Rasul-Nya, mengagungkan Allah, dan menyucikan-Nya dari kotoran
kemusyrikan, dari anggapan memiliki anak dan istri, dan keserupaan dengan
makhluk-makhluk-Nya untuk selamanya, baik pagi maupun petang. Maksud
mengagungkan dan menyucikan-Nya adalah salat subuh, zuhur, dan asar.
Seperti kata Ibnu Abbas, yang dimaksud membantu Allah adalah menolong
dan mendukung agama-Nya.
Dhamîr (kata/huruf ganti) hu pada kata tu’azzirûhu, tuwaqqirûhu, dan
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tusabbihû, menurut Al-Zamakhsyari, bukan hanya kembali kepada kata Allah
saja, tapi kepada Allah dan Rasul. Barang siapa memisahkan keduanya, maka
telah menjauhkan makna ayat tersebut dari kebenaran.
Setelah menjelaskan bahwa Muhammad adalah Rasul–Nya, Allah
memuliakan dan mengagungkannya. Orang yang berbaiat kepada Rasul berarti
pula telah berbaiat kepada Allah.
Ayat 10 menerangkan:

          
Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu. Sesungguhnya mereka
berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. (QS Al-Fath
[48]: 10)
Sesungguhnya, orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Saw. di bawah
pohon di Hudaibiyah untuk berperang dengan orang-orang kafir Quraisy itu
pada hakikatnya mereka telah berbaiat kepada Allah - berjanji untuk taat
kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.
Mereka itu telah mengorbankan dirinya untuk memeroleh surga (menukar
dirinya dengan surga), karena ketaatan kepada Rasul pada hakikatnya adalah
ketaatan kepada Allah.
Makna itu diperkuat dengan lanjutan ayat itu, Tangan Allah di atas
tangan mereka. Sesungguhnya baiat (janji setia) kepada Rasul Saw. itu berarti
sama dengan berjanji setia kepada Allah Swt. Allah hadir dan menyaksikan
baiat mereka itu, mengetahui yang tampak secara lahiriyah, juga mengetahui
yang tersimpan dalam hati/tersembunyi. Baiat itu berarti bagaikan transaksi
jual beli dengan Allah - alat tukarnya adalah jiwa raga kaum Muslimin dengan
surga Allah. Firman Allah pada Surah Al-Taubah (9) ayat 111 menerangkan,
yang artinya:

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta
mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada
jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji
yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang
lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan
jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.
Jika dibandingkan, nikmat Allah yang dilimpahkan kepada mereka yang
berupa hidayah (petunjuk) melebihi baiat yang diterima oleh Allah tersebut.
Firman Allah Surah Hujurât (49) ayat 17 menegaskan, yang artinya:
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Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka.
Katakanlah, “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepada dengan
keislamanmu, sebenarnya Allah, Dia-lah yang melimpahkan nikmat kepadamu
dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang
yang benar.”
Ringkasnya, kata yadu Allâhi fauqa aidîhim (Tangan Allah di atas tangan
mereka) menunjukkan bahwa berbaiat kepada Rasul Saw. berarti berbaiat
kepada Allah Swt.
Lanjutan ayat sepuluh menyatakan:

            
   
Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar
janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya
kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (QS Al-Fath
[48]: 10)
Barang siapa melanggar baiat atau mengingkarinya risikonya akan
ditanggung sendiri, tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Sebaliknya,
orang yang tetap berpegang teguh terhadap baiat tersebut dan melaksanakan
janjinya itu, Allah akan memberi balasan yang besar, dia akan dimasukkan ke
dalam surga. Firman Allah pada ayat 18 surah ini menegaskan:
Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka
berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang
ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi
balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). (QS AlFath [48]: 18)
Hikmah dan Pesan
Dari uraian tafsir ayat 8 sampai dengan ayat 10 Surah Al-Fath ini
dapat diambil nilai-nilai sebagai berikut;
(1)
Fungsi dan kedudukan Muhammad sebagai seorang Rasul meliputi halhal sebagai berikut:
a) Ia menjadi saksi bagi umatnya dan seluruh makhluk bahwa dirinya
telah menyampaikan ajaran Allah;
b) memberi kabar gembira kepada umatnya bahwa ketaatan terhadap
ajaran Islam akan mengantarkannya ke dalam surga; dan
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c) memberi peringatan kepada mereka bahwa kemaksiatan akan
mengantarkan kedalam neraka.
Tujuan utama diutusnya seorang Nabi Saw. adalah agar umatnya iman
kepada Allah dan Rasul-Nya, membela agama Allah dan Rasul-Nya,
mengagungkan Allah, memahasucikannya dengan lisan dan
menafikkannya dari keburukan untuk selamanya -- siang maupun malam.
Orang-orang yang berbaiat kepada Nabi di Hudaibiyah untuk melawan
kafir Quraisy dan membantunya, berarti telah berbaiat kepada Allah.
Karena, berbaiat kepada Nabi berarti berbaiat pula kepada Allah, seperti
digambarkan pada Surah Al-Nisâ` (4) ayat 80, yang artinya:

Barang siapa yang menaati Rasul itu. Sesungguhnya ia telah menaati
Allah.
(4)

(5)

Orang yang ingkar, setelah melakukan baiat, akibatnya akan menimpa
diri sendiri karena pada hakikatnya ia telah menolak pahala dan
menjerumuskan diri ke dalam azab.
Orang yang berpegang teguh terhadap baiat tersebut, Allah akan
menganugerahkan kepadanya kenikmatan di akhirat yang berupa surga.
***

Kondisi Orang yang Menolak Kepergian Bersama Rasul dan
Ketidakterlibatan dalam Perjanjian Hudaibiyah (Ayat 11- 17)
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(11) Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan
mengatakan, “Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka
mohonkanlah ampunan untuk kami”; mereka mengucapkan dengan lidahnya
apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, “Maka siapakah (gerangan)
yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki
kemudaratan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat bagimu.
Sebenarnya, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan; (12) Tetapi
kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang Mukmin tidak sekali-kali
akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan setan telah
menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu
telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum
yang binasa; (13) Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya, maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang yang
kafir neraka yang bernyala-nyala; (14) Dan hanya kepunyaan Allah-lah
kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan ampun kepada siapa yang
dikehendaki-Nya dan mengazab siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang; (15) Orang-orang Badui yang tertinggal
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itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan,
“Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu”; mereka hendak mengubah
janji Allah. Katakanlah, “Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti Kami;
demikian Allah telah menetapkan sebelumnya”; mereka akan mengatakan,
“ Sebenarnya kamu dengki kepada kami”. Bahkan mereka tidak mengerti
melainkan sedikit sekali; (16) Katakanlah kepada orang-orang Badui yang
tertinggal, “Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai
kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah
(masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu), niscaya Allah akan
memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling
sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya dia akan mengazab
kamu dengan azab yang pedih”; (17) Tiada dosa atas orang-orang yang
buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak
ikut berperang). Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya;
niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan
diazab-Nya dengan azab yang pedih. (QS Al-Fath [48]: 11-17)
Latar dan Konteks
Setelah menerangkan kondisi orang-orang munafik, Allah menerangkan
orang-orang Arab Badui yang enggan pergi bersama Rasul untuk menunaikan
ibadah umrah yang berakhir dengan terjadinya Perjanjian Hudaibiyah -- yakni
Bani Aslam, Juhainah, Muzainah, Ghifar, Asyja’, dan Al-Dail. Keengganan
mereka itu didasari dugaan buruk mereka bahwa Rasul akan mengalami
kekalahan.
Menurut Al-Maraghi (VI, 1985: 93), keengganan mereka pergi bersama
Rasul Saw. itu karena kelemahan iman mereka, takut kepada kafir Quraisy,
Bani Tsaqif, Bani Kinanah, dan kabilah Al-Ahabisy.
Allah kemudian menyebutkan tiga kondisi mereka. Mereka beralasan
sibuk mengurus harta dan keluarga. Mereka menginginkan terlibat dalam
perang Khaibar karena mengharapkan ghanimah. Mereka akan dilibatkan dalam
peperangan menghadapi musuh yang memiliki kekuatan yang lebih besar.
Mereka itu, menurut penjelasan Ibnu Katsir (IV, t.t.: 190) yang mengutip
pendapat beberapa ahli tafsir, adalah Bani Hawazin, Bani Tsaqif, Bani Hanifah,
dan orang Persia.
Abu Hurairah mengatakan, “Mereka itu adalah Al-Bârizûn (kaum yang
memiliki pasukan besar dan kuat), bangsa Yahudi, Turki (Bizantium) dan lainlain (Katsir, IV, t.t.: 190).” Sementara, Al-Zuhaili (XXVI, 1991: 168) berpendapat
bahwa pasukan besar itu adalah Bani Hanifah, Yamamah dan orang-orang
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murtad lainnya, pasukan Persia, dan Romawi.
Allah Swt. kemudian mengecualikan orang-orang yang boleh tidak
ikut di dalam jihad, yakni orang-orang buta, orang-orang yang cacat fisik, dan
orang-orang yang sakit menahun, sulit diharapkan kesembuhannya.
Penjelasan Ayat
Ayat 11:

       
 
Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan
mengatakan, “Harta dan keluarga kami telah merintangi kami. Maka
mohonkanlah ampunan untuk kami.” (QS Al-Fath [48]: 11)
Ayat di atas mengandung informasi kepada Rasulullah, seakan-akan
dikatakan, “Hai Rasul, orang-orang yang enggan ikut bersamamu untuk
berumrah ke Masjid Al-Haram dan menyucikannya berdalih bahwa mereka
sibuk dengan harta, kehidupan, dan keluarga mereka. Tidak ada yang
mengurus itu semua kecuali kami sendiri, demikian mereka mengatakan. Oleh
karena itu, mohonkanlah kami ampunan kepada Allah, Tuhanmu. Ketidakikutan kami bukan karena membangkang dan menentang perintahmu.”
Orang-orang yang dimaksud di sini adalah mereka yang ditinggal di
sekitar Madinah: Aslam, Juhainah, Muzainah, dan Dail.
Allah kemudian membantah alasan mereka,

....       ...
… mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya….
(QS Al-Fath [48]: 11)
Alasan itu tidak benar. Alasan yang paling pokok sebenarnya adalah
masalah aqidah/keyakinan bahwa Nabi dan kaum Muslimin, menurut anggapan
mereka, akan dapat dikalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena
itu, mereka takut berhadapan dengan kaum musyrikin Quraisy, Bani Tsaqif,
Bani Kinanah, dan kabilah-kabilah lain di sekitar kota Mekah, seperti kabilah
Al-Ahabisy. Kalau dapat dikalahkan musuh, Rasul dan kaum Muslimin tidak
akan bisa kembali kepada keluarga untuk selama-lamanya.
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Kemudian, Allah memerintahkan agar Rasul membantah alasan mereka
yang tidak benar itu,

             . ..
         
... katakanlah, “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi
kehendak Allah jika Dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika Dia
menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya, Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.” (QS Al-Fath [48]: 11)
Ayat di atas mengandung arti, “Katakanlah kepada mereka, hai Nabi!,
Siapa yang dapat mencegah kalian jika Allah Swt. menghendaki kebaikan
atau keburukan bagi kalian? Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi
kehendak Allah Swt., walaupun kalian berusaha keras, jika Allah mengehendaki
menurunkan musibah kepada kalian dengan ludesnya harta dan kematian
keluarga, niscaya kehendak Allah Swt. itu pasti terjadi. Demikian pula kalau
Allah Swt. menghendaki kebaikan bagi kalian, baik berupa pertolongan maupun
keuntungan rampasan perang.”
Pada hakikatnya, alasan mereka itu tidak seperti yang tampak secara
lahiriyah. Allah Maha Mengetahui motif di balik apa yang mereka lakukan itu.
Yang benar, mereka itu ciut nyalinya menghadapi kancah peperangan, karena
keimanan kepada Allah yang lemah. Allah menjelaskan kondisi yang sebenarnya
pada ayat 12,

          
       
   
Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang Mukmin tidak sekalikali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan setan telah
menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu
telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang
binasa. (QS Al-Fath [48]: 12)
Keengganan orang-orang munafik berumrah bersama Rasul itu tanpa
alasan yang bisa diterima dan bukan pula karena kemaksiatan, tapi karena
kemunafikan. Orang-orang munafik berkeyakinan bahwa musuh akan mampu
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mengalahkan rombongan kaum Muslimin, sehingga tidak bisa pulang ke
keluarganya untuk selamanya. Setan sebenarnya menanamkan dugaan/
keraguan itu ke dalam hati, lalu orang-orang munafik terima godaan itu,
sehingga mereka beranggapan bahwa Allah Swt. tidak akan menolong RasulNya. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bermoral bobrok di
mata Allah dan sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan kebaikan.
Oleh karena itu, yang layak bagi orang-orang munafik adalah azab yang pedih.
Allah Swt. kemudian menegaskan azab yang akan ditimpakan kepada
orang kafir, seperti yang diterangkan oleh ayat 13,

         
Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka
sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang
bernyala-nyala. (QS Al-Fath [48]: 13)
Barang siapa yang tidak membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak
beramal dengan ikhlas, baik secara lahir maupun batin, maka balasannya
adalah neraka yang menyala-nyala.
Allah Swt. menjelaskan kemahakuasaan-Nya yang meliputi segala
sesuatu, sebagaimana diterangkan ayat 14,

           
    
Dan hanya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan
ampun kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan mengazab siapa yang
dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS AlFath [48]: 14)
Allah Swt. adalah penguasa/pengatur mutlak terhadap penghuni langit
dan bumi. Dia akan mengatur dan mengelolanya sesuai dengan kehendakNya. Tidak ada yang bisa menghalangi dan menolak hukum dan keputusanNya, dan sama sekali tidak membutuhkan bantuan makhluk-Nya.
Allah akan mengampuni dosa orang yang dikehendaki dan akan
mengazab dengan neraka terhadap orang menentang dan tidak memercayaiNya. Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hamba-Nya yang bertaubat,
Maha Penyayang terhadap makhluk-makhluk-Nya, dan akan mengampuni dan
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menyayangi hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki.
Ini adalah perintah kebaikan secara umum, dan dorongan (motivasi)
kepada orang-orang yang enggan keluar dan berumrah dengan Nabi Saw.
agar bertaubat dari dosa dan menyesalinya, kemudian kembali taat kepada
ajaran Allah Swt. dan Rasul-Nya.
Ayat itu juga merupakan penjelasan yang gamblang bahwa Allah Swt.
akan mengampuni dosa orang-orang yang berbaiat (sumpah setia) kepadaNya dan akan mengazab orang yang enggan menaati-Nya. Ampunan dan
kasih-sayang-Nya bersifat umum, menyeluruh, dan lebih sempurna. Keagungan
kekuasaan-Nya tampak pada limpahan pahala yang begitu banyak, dan azabNya sangat pedih.
Permohonan mereka untuk ikut terlibat dalam Perang Khaibar;
kebohongan alasan mereka itu ditampakkan oleh Allah dengan membongkar
motif keinginan mereka untuk ikut terlibat dalam Perang Khaibar karena adanya
iming-iming untuk memeroleh rampasan perang.
Ayat 15,

       
…. 
 
Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat
untuk mengambil barang rampasan: “Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti
kamu….” (QS Al-Fath [48]: 15)
Orang-orang Badouin yang tidak ikut serta bersama Rasul Saw. dalam
umrah Hudaibiyah akan berkata, “Jika kalian pergi ke Khaibar dan mencari
ghanimah di sana, izinkan kami ikut bersama kalian dalam pertempuran itu,
karena mereka tahu bahwa kaum Muslimin telah dijanjikan oleh Allah akan
mendapat kemenangan dalam peperangan, khususnya bagi kaum Muslimin
yang terlibat dalam Perjanjian Hudaibiyah.”
Singkatnya, kalau alasan mereka itu benar, yaitu kesibukan mengurus
harta atau keluarga niscaya mereka juga tidak mau terlibat dalam Perang
Khaibar. Lanjutan ayat itu menyatakan:

....      ...
… mereka hendak mengubah janji Allah … (QS Al-Fath [48]: 15)
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Mereka menghendaki agar janji Allah untuk menganugerahkan ghanimah
khaibar kepada kaum Muslimin yang terlibat dalam Perjanjian Hudaibiyah itu
diubah, sedangkan Allah telah memerintahkan Rasulullah agar yang ikut perang
Khaibar itu hanya kaum Muslimin yang terlibat dalam Perjanjian Hudaibiyah
saja. Mereka, secara khusus, telah dijanjikan untuk memeroleh ghanimah
yang besar dari peperangan itu. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur di
dalamnya. Lanjutan ayat itu menegaskan:

....        ...
…katakanlah, “Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami; demikian Allah
telah menetapkan sebelumnya…” (QS Al-Fath [48]: 15)
“Katakan kepada mereka secara tegas, hai Rasul! Kalian tidak boleh
ikut Perang Khaibar. Demikian yang diperintahkan Allah ketika mereka pulang
dari Hudaibiyah ke Madinah. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa “Ghanimah
Khaibar hanya diperuntukkan bagi kelompok Hudaibiyah.”
Isi ayat ini mirip dengan Surah Al-Taubah (9) ayat 83, yang artinya:

Maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka,
kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), maka
katakanlah: “Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak
boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak
pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah bersama orangorang yang tidak ikut berperang.”
Allah menerangkan jawaban yang akan dilontarkan mereka atas
penolakan keterlibatan mereka dalam perang Khaibar:

 ....   ...
… mereka akan mengatakan, “Sebenarnya kamu dengki kepada kami….” (QS
Al-Fath [48]: 15)
Penjelasan ayat di atas seakan-akan mengisyaratkan makna: mereka
menjawab, “Kalian sebenarnya hanya dengki kepada kami untuk bersamasama memeroleh ghanimah.” Hanya hasudlah yang menghalangi kami ikut
serta dalam Perang Khaibar. Allah menjawab,

       . ..
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… bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali .... (QS Al-Fath
[48]: 15)
Masalahnya bukan seperti anggapan mereka, yakni karena hasud
terhadap mereka sehingga tidak diperkenakan ikut dalam Perang Khaibar,
tetapi karena mereka itu tidak memahami secara benar. Mereka tidak faham
terhadap masalah agama. Niat perang itu karena Allah, niatnya harus benar,
dan didasari dengan keimanan terhadap Allah Swt. faham keagamaan mereka
itu terlalu dangkal.
Mereka itu adalah orang-orang materialistik, yang selalu melihat sesuatu
dari sisi keuntungan dan kerugian secara material, sehingga melihat perintah
Allah pun dari sisi tersebut. Oleh karena itu, mereka harus mendalami ajaran
agama Islam agar berpandangan luas dalam masalah sosial dan politik
keagamaan.
Allah menjelaskan bahwa medan pertempuran itu masih luas jika
mereka benar-benar secara ikhlas untuk ikut terlibat di dalamnya bersama
Nabi Saw. dan kaum Muslimin. Ayat 16 menerangkan,

         
           
        
Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, “Kamu akan diajak
untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan
memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu
patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang
baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya,
niscaya dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.” (QS Al-Fath
[48]: 16)
Arti ayat di atas seakan-akan terartikulasikan sebagai berikut: “Katakan
kepada orang-orang yang enggan ikut umrah Hudaibiyah itu: Jika kalian benarbenar akan bergabung dalam pasukan Islam, kalian akan dikirim ke medan
tempur yang lebih dahsyat - menghadapi musuh yang lebih kuat dan hebat,
bagi musuh yang dihadapi hanya ada dua pilihan; masuk Islam atau bertempur
di medan perang.” Ini adalah hukum yang diberlakukan bagi orang-orang
kafir yang tidak terikat perjanjian damai dengan pemerintahan Islam - baik
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perjanjian dengan kewajiban membayar jizyah/pajak atau lainnya. Mereka
meliputi orang-orang Arab musyrik dan orang-orang non-Arab yang murtad.
Ada empat pendapat ahli tafsir dalam menentukan golongan yang
memiliki kekuatan yang dahsyat dan hebat itu:
(1)
Bani Hawazin dan Ghathafan pada Perang Hunain yang terjadi setelah
Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijiriyah.
(2)
Bani Tsaqif.
(3)
Bani Hanifah, penduduk Yamamah yang dipimpin Musailamah. Perang
itu terjadi di kemudian hari, pada masa pemerintahan Abu Bakar Shiddiq.
Menurut para ahli tafsir, mereka itu Bani Hanifah dan kelompok orang
murtad yang memberontak Abu Bakar Shiddiq. Karena Allah berfirman,
“Tuqâtilûnahum au yuslimûn,” mereka itu musyrikin Arab dan orangorang murtad yang diberi dua pilihan, masuk Islam atau menghadapi
perang. Jika yang dimaksud orang-orang musyrik non-Arab, ahlul kitab,
dan orang-orang Majusi - menurut Abu Hanifah - mereka boleh
dikenakan jizyah. Sedangkan menurut Al-Syafi’i - yang boleh dikenakan
jizyah hanya ahlul kitab dan Majusi, bukan musyrikin non-Arab.
(4)
Persia, Romawi Timur, dan penyembah berhala.
Ibnu Jarir berpendapat, tidak ada dalil naqli (berdasarkan Al-Quran
dan Al-Hadis) maupun aqli yang bisa dijadikan dasar penentuan
orang-orang itu. Oleh karena itu, biarkan saja tetap dalam pengertian
yang bersifat umum.
Allah menjanjikan pahala jika mereka taat, dan mengancam mereka
dengan azab bila mereka tetap membangkang,

            ...
    
… maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu
pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling
sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. (QS
Al-Fath [48]: 16)
Jika orang-orang munafik menyambut ajakan perang dan benar-benar
berjihad di medan tempur, sesuai dengan janji mereka, maka Allah akan
memberi pahala yang baik — yakni ghanimah di dunia dan surga di akhirat.
Tapi, jika mereka membangkang — seperti waktu berangkat ke Hudaibiyah,
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Allah akan menurunkan azab yang pedih bagi kalian -- diperangi dan menjadi
tawanan perang di dunia dan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat. Sebagai
balasan atas dosa besar mereka.
Allah mengecualikan orang-orang yang berhalangan secara syar’i untuk
pergi berjihad, seperti firman-Nya pada ayat 17,

          
           
      
Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas
orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barang siapa yang taat
kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling
niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih. (QS Al-Fath [48]: 17)
Orang-orang yang buta, pincang (cacat fisik), orang sakit menahun,
dan orang sakit (yang mendadak bukan sakit menahun) sebelum sembuh
tidak berdosa jika mereka tidak ikut berjihad di medan perang. Muqatil
berpendapat, mereka itu orang-orang sakit menahun yang tidak terlibat dalam
Perjanjian Hudaibiyah, dan Allah menerima alasan/uzur mereka untuk tidak
ikut berjihad, namun tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Pada akhir ayat 17 dinyatakan, Allah memberi dorongan semangat
berjihad dan menaati (perintah) Allah dan Rasul-Nya, melalui firman-Nya:

           ...
     
... dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah
akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungaisungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan
azab yang pedih. (QS Al-Fath [48]: 17)
Orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas, kemudian
berangkat berjihad bersama kaum Muslimin untuk menegakkan kalimat Allah
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Swt. atau membela agama-Nya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga
yang di bawah istana-istananya mengalir sungai-sungai yang sangat bening
dan menyegarkan. Tapi, orang-orang membangkang/menentang perintah
Allah dan Rasul-Nya - tidak mau ikut berjihad di medan perang -- Allah akan
mengazabnya dengan azab yang pedih di dunia berupa kehinaan dan
kesengsaraan hidup dan di akhirat neraka jahanam.
Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam ajaran agama Islam,
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Rasul sebagai
pengemban Risalah Allah dan sebagai penafsir dan penerjemah perintah dan
larangan Allah agar dapat diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan kaum
Muslimin.
Para ahli fikih berpendapat bahwa alasan yang dapat diterima secara
syar’i untuk tidak berangkat jihad di medan peperangan, secara umum
sebagaimana diterangkan ayat di atas, adalah kebutaan, cacat fisik (seperti
pincang), sakit menahun atau dalam keadaan sakit – sebelum sembuh.
Kemudian mereka mengembangkan makna ayat tersebut bahwa uzur/
penghalang untuk berjihad itu intinya adalah hilangnya kekuatan atau hilangnya
anggota badan. Hal-hal lain yang dapat dikiaskan/dianalogikan dengannya
juga termasuk uzur tersebut, seperti orang fakir yang tidak mampu membeli
senjata, orang yang fisiknya lemah, anak kecil, dll. Singkatnya, uzur itu bisa
diklasifikasikan menjadi dua;
Pertama, anak kecil, orang gila, banci, orang sakit, orang pincang/
cacat fisik, orang yang tidak sabar, orang yang tidak punya peralatan perang/
atau tidak pandai menggunakan peralatan perang.
Kedua, orang yang tidak diizinkan kedua orangtua, hamba sahaya yang
tidak diizinkan tuannya, dan orang yang berutang yang tidak diizinkan oleh
orang yang berpiutang.
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat di atas menginformasikan tiga kondisi orang-orang yang
enggan berangkat umrah bersama Rasul yang berujung pada Perjanjian
Hudaibiyah, sebagai berikut:
Kondisi pertama, Alasan mereka tidak ikut adalah sibuk mengurus harta
dan keluarga. Hal ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
(1)
Mereka itu adalah orang-orang yang materialistik dan individualistik,
lebih mementingkan harta dan keluarga dari pada ketaatan kepada
Allah dan Rasul -- untuk umrah ke tanah suci. Akibat terlalu mencintai
harta dan keluarga, mereka menjadi penakut, takut menghadapi musuh
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walaupun belum tentu memeranginya. Namun, mereka menyadari
bahwa alasan mereka itu lemah dan buruk, oleh karena itu meminta
kepada Rasul agar memohonkan ampun kepada Allah Swt.
Alasan yang dimajukan itu pada hakikatnya adalah dibuat-buat.
Allah membantah anggapan mereka bahwa Rasul akan celaka atau
mati dalam peperangan, dan tidak mendapat pertolongan Allah Swt.
Kenyataannya, Allah bahkan menganugerahkan kenikmatan dan
kemenangan yang gemilang pada Perang Khaibar. Dan lain-lainnya.
Dugaan buruk terhadap Allah Swt. itu sebenarnya datang dari setan.
Mereka berarti orang-orang yang pikirannya sudah dipengaruhi setan.
Pada diri mereka itu telah terhimpun tiga keburukan: kemunafikan,
buruk sangka, dan takdir yang buruk.
Mereka, dalam pandangan Islam, adalah orang kafir dan munafik.
Allah Maha Kuasa untuk mengelola seluruh langit dan bumi seisinya.
Dia Maha Kaya dan tidak butuh terhadap pengabdian hamba-Nya.
Kewajiban menjalankan agama - termasuk jihad, pada hakikatnya
adalah ujian Allah. Jika lulus akan mendapat pahala dan jika gagal
akan mendapat siksa.
Kondisi kedua, permohonan mereka untuk terlibat Perang Khaibar:
Mereka itu orang-orang bodoh dan pendusta. Ketika diajak menunaikan
umrah, mereka beralasan sibuk dengan harta dan keluarga.
Mereka orang-orang yang materialistik, semua urusan dihitung untung
rugi secara materi.
Mereka orang-orang kafir, ingin mengubah janji Allah dan aturan-aturanNya.
Mereka kelompok orang yang pantas dan layak mendapat penghinaan,
sebagai orang kampung yang tidak berilmu pengetahuan.
Mereka termasuk orang-orang yang hatinya berpenyakit, yakni penyakit
hasud dan dengki.
Mereka adalah orang-orang yang berfikiran pendek dan sempit, terbatas
pada kepentingan dunia/materi saja.

Kondisi ketiga, mereka berpandangan ke belakang -- tidak ke depan
walaupun situasi sudah berubah:
(1)
Allah menjelaskan bahwa lapangan jihad di jalan Allah itu luas, tidak
terbatas hanya yang telah lalu atau yang ada di depan mata saja. Jika
mereka tidak dilibatkan pada Perang Khaibar, masih terbuka lapangan
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jihad berikutnya, bahkan yang lebih besar dan dahsyat.
Allah Swt. bahkan memberikan wawasan yang sangat jauh, ketaatan
kepada Allah dan Rasul-Nya tidak hanya memberikan kebahagiaan di
dunia saja, tapi sampai akhirat. Sebaliknya, pembangkangan kepada
Allah dan Rasulnya juga berakibat di dunia dan akhirat.
***

Pahala bagi Orang-Orang yang Terlibat Baiat Ridhwan (Ayat 18-19)

         
          
       
(18) Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang Mukmin ketika
mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui
apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka
dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat
(waktunya); (19) Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka
ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Fath
[48]: 18-19)
Latar dan Konteks
Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari
Salamah Ibnu Al-Akwa‘. Ketika sedang tidur-tiduran di siang hari, juru bicara
Rasul memanggil, “Hai manusia, baiat… baiat!”
Ruhul Qudus turun. Lalu mereka pergi menemui Rasulullah Saw. di
bawah pohon Samurah dan berbaiat kepadanya.
Kemudian turunlah ayat 18 Surah Al-Fath ini. Utsman pun berbaiat
dengan menyatukan kedua telapak tangannya. Orang-orang yang hadir
berkata: “Selamat hai putra Affan, Anda bisa tawaf di Baitullah, sementara
kami tetap di sini.”
Rasul bersabda, “Dia tidak mau tawaf, kecuali bersamaku.”
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, yang bersumber dari Yazid Ibnu
Ubaid. Yazid Ibnu Ubaid bertanya kepada Salamah Ibnu Al-Akwa‘, “Apa isi
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baiat kalian di hadapan Rasul.”
“Kami berbaiat untuk sampai mati di medan tempur.”
Menurut riwayat Muslim dari Ma’qal Ibnu Yasar, dijelaskan, “Pada hari
terjadinya baiat Ridhwan di Hudaibiyah, ketika Nabi sedang membaiat para
sahabat di bawah pohon sayalah yang mengangkat ranting pohon itu dari
kepala beliau. Kami tidak berbaiat sampai mati, akan tetapi tidak akan tinggal
gelanggang.” Demikian keterangan Ma’qal Ibnu Yasar.
Para ulama mengompromikan dua hadis tersebut, yang intinya mereka
berbaiat untuk tetap menghadapi orang-orang Quraisy. Oleh karena itu, Jabir
Ibnu Abdullah berkata, “Kami berbaiat di bawah pohon itu untuk tetap
mengahadapi kaum Quraisy walaupun sampai mati sekali pun.”
Tidak ada seorang pun yang menolak berbiat kecuali Jadd Ibnu Qais.
Dia seorang munafik yang ketika itu berlindung di balik untanya.
Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis
dari Jabir bahwa Nabi bersabda, “Tidak akan masuk neraka orang yang berbaiat
di bawah pohon itu.”
Dilihat dari konteksnya, setelah Allah menerangkan kondisi dua
kelompok sahabat Nabi tersebut, Allah kembali menerangkan kondisi sahabat
yang terlibat dalam Baiat Ridhwan, sebagaimana yang disebut pada ayat
sebelumnya. Allah menjelaskan pahala yang dianugerahkan kepada mereka
di dunia dan akhirat. Di dunia, mereka akan mendapat ghanimah pada Perang
Khaibar, dan di akhirat, mereka akan mendapatkan rida Ilahi karena kebenaran
keimanan dan keikhlasan mereka dalam berbaiat. Allah menganugerahkan
ketenangan dan ketenteraman serta kemantapan hati mereka setelah baiat
tersebut.
Penjelasan Ayat
Ayat 18,

 ....  
    
    
Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka
berjanji setia kepadamu di bawah pohon…. (QS Al-Fath [48]: 18)
Allah Swt. benar-benar meridai kaum Mukminin yang ikhlas berbaiat di
hadapan Rasulullah Saw. Nama Baiat Ridhwan terambil dari kata radhiya di
dalam ayat tersebut.
Al-Bukhari meriwayatkan Hadis dari Abdurrahman Ibnu Auf. Ketika
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melaksanakan ibadah haji, aku melihat ada orang-orang yang salat di masjid
di wilayah Hudaibiyah. Aku bertanya, “Masjid apa itu?”
Orang-orang menjawab, “Itu masjid syajarah, tempat di mana Rasulullah
Saw. melakukan Baiat Ridhwan.”
Aku lalu menemui Said Ibnu Musayyab dan menceritakannya.
Said berkata, “Ayahku menceritakan bahwa dirinya termasuk orangorang yang berbaiat kepada Nabi Saw. di bawah pohon.”
Ayahku berkata, “Ketika kami berhaji pada tahun berikutnya kami lupa
terhadap tempat itu dan tidak bisa memberi ancar-ancar tempat itu.”
Said lalu berkata, “Sesungguhnya sahabat-sahabat Muhammad Saw.
ada yang tidak mengetahui tempat itu, maka beritahukan tempat itu kepada
mereka, kalian lebih tahu tempat itu” (Ibnu Katsir, IV, t.t.: 191).
Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Nafi’, yang mengatakan, “Umar
melihat orang-orang mendatangi pohon tempat dilakukannya Baiat Ridhwan,
lalu memerintahkan agar aku menebangnya, kemudian aku tebang pohon itu.”
Perintah Umar Ibnu Al-Khaththab untuk menebang pohon itu karena
khawatir banyak kaum Muslimin yang mengkultuskannya, bukan karena tidak
memerhatikan nilai sejarahnya.
Lanjutan ayat 18, menyatakan:

          ...
.. maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan
ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan
kemenangan yang dekat (waktunya). (QS Al-Fath [48]: 18)
Allah Maha Tahu isi hati mereka yang berupa keimanan, keikhlasan,
kejujuran, siap menepati janji, dan kesiapan mendengar dan mengamalkan
baiat itu. Maka, Allah menganugerahkan ketenangan dan ketentraman ke dalam
hati mereka, kemenangan dalam Perang Khaibar sepulang dari Hudaibiyah.
Kemudian diikuti kesuksesan pada Fathu Makkah, dan daerah-daerah lainnya.
Ayat 19 menegaskan,

        
Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Fath [48]: 16)
Mereka diberi anugerah pula harta rampasan perang yang melimpah
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pada Perang Khaibar sebagai penghibur kegagalan mereka berumrah ke Masjid
Al-Haram. Ghanimah itu hanya dikhususkan bagi mereka yang terlibat dalam
Perjanjian Hudaibiyah.
Allah itu Maha perkasa dan Maha Bijaksana dalam mengatur dan
mengelola makhluk-Nya. Kaum Mukminin yang ikut terlibat dalam Baiat
Ridhwan dianugerahi kemuliaan, pertolongan/kemenangan dan derajat yang
tinggi di dunia dan akhirat.
Hikmah dan Pesan
Allah Swt. memberi dua macam anugerah kepada orang-orang yang
mengikuti Baiat Ridhwan, materi dan ruhani.
(1)
Adapun anugerah yang bersifat ruhani/immateri adalah rida Ilahi,
ketenangan dan ketentraman hati karena jiwanya penuh dengan
kejujuran, keinginan menepati janji, kesiapan untuk mendengar dan
melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya.
(2)
Anugerah yang bersifat materi adalah kemenangan dalam Perang
Khaibar, dan ghanimah yang melimpah hanya diberikan kepada mereka.
Kemenangan perang itu pun berlanjut pada Fathu Makkah dan lainnya.
***
Ghanimah, Kemenangan, dan Nikmat-Nikmat Lain yang Dianugerahkan
kepada Kaum Mukminin (Ayat 20-24 )
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(20) Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat
kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu dan Dia
menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu mensyukuriNya) dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang Mukmin dan agar Dia
menunjuki kamu kepada jalan yang lurus; (21) Dan (telah menjanjikan pula
kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum
dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya. Dan adalah
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu; (22) Dan sekiranya orang-orang kafir
itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang
(kalah). Kemudian, mereka tiada memeroleh pelindung dan tidak (pula)
penolong; (23) Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu,
kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu; (24)
Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan
(menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah
sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Fath [48]: 20-24)
Latar dan Konteks
Menurut riwayat Muslim, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa`i menceritakan:
Pada waktu Rasulullah Saw. dan para sahabatnya berada di Hudaibiyah, tibatiba 80 orang laki-laki sambil menghunus pedang turun dari gunung Tan’im
sambil mencari kelengahan Rasulullah Saw. Mereka ditangkap kaum Muslimin.
Namun, kemudian, dilepaskan kembali. Lalu turun ayat 24 surah ini.
Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan Hadis yang sama bersumber
dari sahabat Salamah Ibnu Al-Akwa‘. Sedangkan Imam Ahmad, Al-Nasa`i
meriwayatkan hadis itu bersumber dari Abdullah Ibnu Mughaffal Al-Muzni,
dan Ibnu Ishaq meriwayatkannya dari sumber Ibnu Abbas.
Hadis riwayat Imam Ahmad dari sumber Abdullah Ibnu Mughaffal AlMuzni menceritakan, “ketika kami bersama Rasulullah Saw. sedang berada di
bawah pohon yang diceritakan Al-Quran itu, jatuhlah dahan itu mengenai
punggung beliau. Suhail Ibnu Amr dan Ali Ibnu Abu Thalib ketika itu sedang
mempersiapkan dan mendiskusikan naskah perjanjian. Rasulullah bersabda
kepada Ali r.a., “Tulislah bismi Allâhi al-rahmâni al-rahîmi’.” Suhail menarik
tangan Ali r.a. seraya berkata, “Kami tidak mengenal kata “Al-Rahmân - al-
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rahîm” tulislah kata yang kami ketahui, yaitu “bismika Allâhumma” lalu, Ali
r.a. menulis, Ini adalah isi perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan
penduduk Mekah. Suhail, sekali lagi, memegang tangan Ali seraya berkata,
Tulis kata yang kami ketahui, yaitu “Ini adalah perjanjian yang disepakati
oleh Muhammad Ibnu Abdullah. Tiba-tiba datanglah 30 orang pemuda sambil
menghunus pedang tepat di depan kami.”
Rasulullah Saw. memanggil mereka. Namun, mata mereka dibutakan
oleh Allah. Mereka lalu kami tangkap.
Rasul lalu bertanya, “Apakah kalian datang sebagai suruhan seseorang?
Apakah sekarang orang itu dapat menjamin keamanan kalian?”
Mereka menjawab, “Tidak.”
Mereka lalu dibebaskan. Turunlah ayat 24 surah ini,

          
          
Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan
(menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah
sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Fath [48]: 24)
Setelah Allah menjanjikan ghanimah yang melimpah kepada orangorang yang terlibat dalam Perjanjian Hudaibiyah, selanjutnya menyebutkan
nikmat yang banyak lainnya.
(1)
Ghanimah dan kemenangan itu bukan satu-satunya anugerah. Allah
bahkan menjanjikan ghanimah-ghanimah lain yang jumlahnya tak
terbatas. Setiap ghanimah yang akan kalian dapatkan berarti bagian
dari anugerah itu. Allah Maha Tahu terhadap anugerah itu.
(2)
Allah menjanjikan ghanimah pada perang melawan kaum Hawazin,
Persia, Romawi Timur dan lain-lainnya.
(3)
Janji memberi kemenangan orang-orang beriman dan menghinakan
orang-orang kafir adalah sunatullah yang telah tetap.
(4)
Allah juga memberi kenikmatan kepada orang-orang mukmin dari
gangguan dan kejahatan kaum musyrikin pada waktu di Hudaibiyah.
Penjelasan Ayat
Ayat 20:
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Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat
kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu dan Dia
menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu mensyukuriNya) dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang Mukmin dan agar Dia
menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman akan memberi
anugerah yang berupa ghanimah yang banyak dari kaum musyrikin, dan
orang kafir, pada waktu yang akan datang sampai hari kiamat, akan tetapi
Allah Swt. mempercepat datangnya ghanimah Khaibar. Di samping itu, Allah
melindungi orang-orang yang beriman dari ancaman orang Quraisy pada
waktu Perjanjian Hudaibiyah, dan ancaman pembunuhan orang-orang Yahudi
dan sekutu-sekutnya — Bani Asad dan Ghathafan. Allah menanamkan rasa
takut ke dalam hati mereka, sehingga tidak mampu mendatangkan bahaya.
Semua anugerah itu agar disyukuri dan sekaligus sebagai bukti kebenaran
Rasulullah Saw. Sesungguhnya, Allah Swt. melindungi dan menolong orangorang yang beriman dari segala musuh walaupun jumlah orang-orang yang
beriman lebih kecil dibanding mereka. Bukti-bukti tersebut hendaknya
menambah keyakinan dan kemantapan dalam memegang petunjuk jalan
kebenaran serta lebih siap menaati perintah Allah Swt. dan Rasulullah Saw.
Ayat 21 menjelaskan:

            
  
Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negerinegeri) yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah
menentukan-Nya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS AlFath [48]: 21)
Allah Swt. juga menjanjikan ghanimah dan kemenangan-kemenangan
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perang lainnya selain Perjanjian Hudaibiyah dan Perang Khaibar, namun
orang-orang yang beriman saat itu belum bisa memperkirakannya sekarang.
Tapi, Allah Swt. Maha Mengetahui peristiwa-peristiwa yang belum terjadi kemenangan dan ghanimah itu segera akan datang, seperti ghanimah dari
Bani Hawazin pada Perang Hunain dan penaklukan Persia serta Romawi Timur.
Allah itu Maha Kuasa untuk menentukan sesuatu, sama sekali tidak ada
kelemahan pada-Nya.
Ayat 22 menegaskan,

          
 
Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik
melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tiada memeroleh
pelindung dan tidak (pula) penolong. (QS Al-Fath [48]: 22)
Andaikan orang-orang Quraisy menyerang kaum Muslimin di Hudaibiyah,
karena bantuan pertolongan Allah terhadap Rasul-Nya, niscaya mereka akan
mengalami kekalahan dan tidak mendapat bantuan dan perlindungan dari
siapa pun.
Ayat 23 menerangkan,

        
       
Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada
akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu.2 (QS Al-Fath [48]: 23)
Berdasarkan hukum dan ketentuan Allah yang berlaku disepanjang
sejarah Rasul, Allah pasti memberi kemenangan kepada pasukan Mukmin
ketika berperang menghadapi tentara kafir. Kebenaran akan dapat
mengalahkan kebatilan, tentara-tentara Tuhan akan mampu menghancurkan
musuh-musuhnya dai kalangan kaum musyrikin. Hukum dan aturan itu bersifat
tetap dan tidak berubah.
Ayat 24 menyatakan,
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Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan
(menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah
sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Fath [48]: 24)
Allah Swt. mencegah kaum musyrikin ketika akan mencelakakan kaum
Muslimin, dan menahan kaum Muslimin ketika mau menyerang kaum musyrikin
ketika tiba di Hudaibiyah – yang tujuan utamanya menunaikan ibadah umrah
– sehingga tidak terjadi pertumpahan darah di tempat dan Tanah Suci,
termasuk ketika para utusan memasuki kota Mekah. Demikian pula, ketika 80
orang laki-laki turun dari bukit Tan’im hendak menyerbu sambil menunggu
kelalaian Rasulullah Saw. yang akhirnya dapat ditangkap oleh kaum Muslimin,
walaupun akhirnya dilepaskan kembali. Semuanya adalah anugerah Allah
walaupun secara lahiriyah Perjanjian Hudaibiyah seolah-olah merugikan
Rasulullah Saw. dan kaum Muslimin (Katsir, IV, t.t.: 192).
Allah Swt. Maha Melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya,
baik kaum Muslimin maupun kaum musyrikin. Oleh karena itu, yang dimaksud
dengan min ba’di an azhfarkum ‘alaikum bukan Fathu Makkah. Yang benar
bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah yang terjadi sebelum
Fathu Makkah. Penaklukan kota Mekah terjadi tanpa pertumpahan darah.
Maksudnya, setelah mereka berlindung, tidak ada lagi pertumpahan darah.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut;
Allah menjanjikan ghanimah yang berkesinambungan sampai hari
kiamat kepada pasukan kaum Muslimin yang jujur dan ikhlas, ghanimah
Perang Khaibar yang pertama dianugerahkan.
Di antara anugerah Ilahi adalah tidak terjadinya peperangan ketika
Nabi dan kaum Muslimin urung menunaikan ibadah umrah karena
dihalangi kaum musyrikin Mekah pada tahun ke 8 Hijriyah yang berakhir
dengan disepakatinya Pejanjian Hudaibiyah antara Nabi dan kaum
Muslimin dengan musyrikin Quraisy. Demikian pula perlindungan Allah
dari serangan orang-orang Yahudi di Madinah dan kemenangan Perang
Khaibar setelah pulang dari Hudaibiyah.
Allah menjanjikan anugerah ghanimah kepada kaum Muslimin sampai
hari kiamat, diawali dengan ghanimah Perang Khaibar, dan diikuti
ghanimah perang dengan Persia dan Romawi Timur. Ini adalah berita
gaib yang termasuk salah satu mukjizat Al-Quran yang benar-benar
wahyu Allah yang membenarkan kerasulan Muhammad Saw.
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Adalah sunnatullah, memberi kemenangan kaum Muslimin dalam
peperangan mengahadapi kaum kafirin. Kebenaran selalu dapat
mengalahkan kebatilan.
Perjanjian Hudaibiyah merupakan anugerah Allah dan salah satu bentuk
perlindungan Allah terhadap kaum Muslimin dari perbuatan yang
mungkin akan mengotori Baitullah andaikan mereka waktu itu langsung
menyerang kaum musyrikin Mekah, dan sekaligus sebagai bentuk
perlidungan terhadap tempat suci (Baitullah). Perdamaian selalu lebih
baik dibanding peperangan yang mungkin dapat menelan korban harta
dan jiwa dari kalangan kaum Muslimin.
***

Celaan bagi Orang Musyrik dan Hikmah Perjanjian Hudaibiyah (Ayat
25-26)

       
          
          
           
       

 

       
          
  
(25) Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk)
Masjidil Haram dan menghalangi hewan qurban sampai ke tempat
(penyembelihan)nya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang Mukmin dan
perempuan-perempuan yang Mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu
akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa
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pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari
membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakiNya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah
Kami akan mengazab orang-orang yag kafir di antara mereka dengan azab
yang pedih; (26) Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka
kesombongan (yaitu) kesombongan Jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan
kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang Mukmin dan Allah mewajibkan
kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat
takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu. (QS Al-Fath [48]: 25-26)
Latar dan Konteks
Menurut riwayat Thabrani dan Abu Ya’la dari Abu Jam’ah Junaid Ibnu
Sab’u diungkapkan, “Saya memerangi Rasulullah Saw. pada pagi hari sebagai
orang kafir, lalu saya berperang membela beliau pada sore harinya sebagai
seorang Muslim. Kami tiga orang laki-laki dan tujuh orang perempuan. Tentang
kami-lah turunnya ayat walau lâ rijâlun mu’minûna wa nisâun mu’minâtun.”
Menurut riwayat Ibnu Abu Hatim, “Kami tiga orang laki-laki dan sembilan
orang perempuan. Tentang kami-lah turunnya ayat ini.”
Keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah tatkala Allah
menyebutkan kenikmatan-Nya yang agung kepada orang-orang Mukmin.
Allah menahan tangan-tangan orang kafir Quraisy, sehingga tidak dapat
membunuh mereka, dan menahan tangan-tangan orang mukmin dari
membunuh orang kafir, dan ditandatanganinya perjanjian Perdamaian
Hudaibiyah di antara mereka. Allah kemudian menjelaskan sebab-sebab
penahanan yang timbal balik ini, juga menjelaskan hikmah bagi
kemaslahatannya dengan firman-Nya: “Walau lâ rijâlun mu’minûna wa nisâun
mu’minâtun” (seandainya tidak karena orang-orang Mukmin laki-laki dan
perempuan). Yakni agar orang-orang Mukmin tersebut selamat, dan agar
Islam tersebar.
Hikmah lain adalah agar orang-orang yang mau masuk Islam juga ada
kesempatan untuk masuk Islam, membukakan secara jelas dampak
keangkuhan dan kesombongan orang-orang jahiliyah yang sama sekali tidak
didasarkan kepada argumen yang rasional. Disamping itu, Allah pun
memberikan ketenangan, kenyamanan dan keteguhan ke dalam hati Rasulullah
Saw. dan hati para pengikutnya dari kalangan mukmin, dan Allah mendidik
mereka untuk menepati janji.
Telah dijelaskan sebelumnya bagaimana kesepakatan damai itu
ditunaikan secara sempurna sebagaimana yang terdapat dalam berbagai

:: repository.unisba.ac.id ::

208

Tafsir Juz XXVI

riwayatnya. Ketika Rasulullah Saw. hendak memerangi kafir Quraisy, mereka
mengutus Suhail Ibnu Amar, Huwaithib Ibnu Abdul Uzza, dan Mikriz Ibnu Hafsh
untuk meminta Rasulullah agar kembali dulu ke Madinah pada tahun itu. Orang
Quraisy akan mengosongkan Mekah dan membebaskan orang Mukmin
memasukinya pada tahun depan selama tiga hari. Rasulullah memerima
permintaan mereka. Mereka tuangkan kesepakatan tersebut dalam perjanjian
tertulis, sebagaimana yang sudah disebutkan.
Sebagaimana kesepakatan, maka pada bulan Dzulqa’dah tahun
berikutnya, Rasulullah Saw. beserta para sahabatnya kembali memasuki kota
Mekah untuk berumrah dan tinggal disana selama tiga hari. Akan tetapi,
orang-orang musyrik itu tetap memusuhi kaum Muslimin. Kaum Muslimin enggan
membalas karena hal itu terjadi pada bulan diharamkannya perang. Allah
membolehkan membalas perlakuan mereka karena yang diharamkan itu adalah
melakukan penyerangan terlebih dahulu adapun membela diri dibolehkan.
Hal ini sebagaimana terdapat di dalam QS Al-Baqarah (2): 194 (Al-Thabari,
1999: 357).
Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut
dihormati berlaku hukum “qishaash.” Oleh sebab itu, barangsiapa yang
menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya
terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta
orang-orang yang bertakwa.
Yang dimaksud bulan Haram dan dilarang berperang padanya adalah
bulan Dzulqa’adah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab.
Penjelasan Ayat

       
....    
Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk)
Masjidil Haram dan menghalangi hewan qurban sampai ke tempat
(penyembelihan)nya... (QS Al-Fath [48]: 25)
Orang musyrik Arab dari suku Quraisy dan sekutu-sekutunyalah yang
dimaksud orang kafir yang menentang keesaan Allah itu, bukan yang lainnya.
Mereka menghalangi kaum Muslimin untuk tawaf di Baitullah, padahal kaum
Muslimin lebih berhak dan merupakan pemiliknya. Mereka menahan binatang
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qurban, sehingga tidak dapat sampai ke tempat penyembelihan yang
seharusnya karena dengki dan menentang kebenaran.
Binatang qurban itu berjumlah tujuh puluh unta, sedangkan tempat
penyembelihannya yang biasa yang dibolehkan untuk menyembelihnya adalah
Mina, yaitu tanah haram di Mekah. Maka Allah Swt. memberikan dispensasi
dengan menjadikan tempat mereka terkepung yaitu Hudaibiyah sebagai
tempat untuk menyembelih qurban, padahal tempat itu berada di luar batas
tanah haram.
Berdasarkan kejadian ini, maka Imam Syafi’i berpendapat bahwa
tempat penyembelihan bagi orang yang tertahan adalah di tempat tertahan
itulah, dan dipandang sudah sampai ke tempatnya.
Hal ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa
tanah haram itu tidak terbatas, dan Hudaibiyah adalah sebagian dari tanah
haram. Sebagian pengikut Imam Syafi’i membantah pendapat ini dengan
mengatakan bahwa batas-batas tanah haram itu sudah dikenal sejak jaman
Nabi Ibrahim a.s. (Al-Alusi, t.t.: 113).

         ...
....     
... dan kalau tidaklah karena laki-laki yang Mukmin dan perempuan-perempuan
yang Mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka
yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah
Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka).... (QS AlFath [48]: 25)
Sekiranya tidak ada orang Mukmin, laki-laki dan perempuan yang tertindas di
Mekah yang selama ini menyembunyikan keimanan mereka karena khawatir
terhadap keselamatan dirinya dari tindakan kaumnya, pastilah Allah telah
mengizinkan kaum Muslimin untuk memerdekakan kota Mekah. Itulah sebabnya
kenapa Allah Swt. tahan tangan-tangan orang-orang beriman dari membunuh
mereka.
Ketika Allah menahan tangan orang-orang Mukmin dari membunuh
musuh, tetapi mereka diberi kemampuan untuk menguasai mereka, niscaya
orang-orang Mukmin sudah memerangi dan membinasakan mereka. Namun,
akan jatuh korban perang dari kalangan Mukminin dan Mukminat Mekah yang
tidak/belum dikenal. Akibatnya, orang Mukmin akan membunuh saudaranya,
lantaran ketidaktahuan mereka. Demikian pula akan timbul kesulitan,
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penyesalan, dan dosa, serta kifarat membunuh orang lain karena kesalahan.
Dalam keadaan demikian orang-orang musyrik akan mengatakan bahwa
orang Muslim telah membunuh saudaranya seagama.
Membebaskan kota Mekah bagi orang Muslim saat itu adalah mengambil
kembali hak-hak mereka yang terampas. Penduduk Mekah adalah penduduk
yang telah melakukan kekejaman, penganiayaan dan telah membuat kaum
Muslimin terusir dari negerinya sendiri. Menyerang penduduk Mekah dapat
dikatakan sebagai pembalasan terhadap perlakuan mereka yang telah
melakukan kezaliman kepada umat Islam. Namun ternyata Allah menghalangi
keinginan kaum Muslimin saat itu hanya karena ada sepuluh atau dua belas
orang saja umat Islam yang bercampur dengan orang kafir itu. Ini menunjukkan
bahwa melindungi nyawa orang Muslim sangat penting ketimbang melakukan
pembalasan dan penyerangan terhadap negara dan terhadap warga negaranya
yang telah melakukan kezaliman.
Ibnu Zaid berpendapat bahwa maksud kata ma’arrah adalah berdosa
karena membunuh orang Islam yang tidak diketahui keimanannya. Ibnu Ishak
berpendapat bahwa arti kata tersebut adalah kewajiban membayar diyat (denda).
Ibnu Athiyah menyanggah kedua pendapat tersebut karena tidak ada dosa serta
tidak wajib membayar denda disebabkan membunuh orang Islam yang tertutup
keimanannya dan berada di zona perang (Al-Alusi, t.t.: 114).
Dalam keadaan tidak mengetahui bahwa ada orang Islam yang akan
turut menjadi korban penyerangan sudah dikatakan berdosa dan harus
membayar diyat, akan mengakibatkan kesulitan dan risiko pelecehan agama
dari non-Muslim. Apalagi kalau sudah diketahui bahwa yang akan turut menjadi
korban penyerangan itu mayoritas umat Islam, maka tentu lebih salah lagi
dan tentu lebih terlarang.

....       . ..
... supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmatNya... (QS Al-Fath [48]: 25)
Allah menahan tanganmu dari membunuh mereka dan menghalangi
antara kamu dan peperangan dengan mereka. Maksudnya, agar orang Mukmin
yang berada di sana diselamatkan dulu dari penawanan mereka dan agar
banyak dari mereka yang kembali kepada ajaran Islam.
Al-Qasimi (1997: 503) memberikan dua pemahaman terhadap kalimat
di atas. Pemahaman pertama adalah agar memasukkan kaum Muslimin ke
dalam rahmat-Nya yang sempurna dengan menjaga mereka dari pembunuhan
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terhadap saudara seiman, sehingga tidak harus membayar diyat dan kifarat.
Pemahaman kedua adalah agar orang musyrik yang senang kepada Islam
dapat masuk Islam.
Hikmah lain dari penahanan penyerangan tersebut adalah agar Islam
semakin besar dengan bertambahnya penduduk yang berpindah agama
menjadi meyakini agama Islam. Ini adalah rahmat Allah bagi orang-orang
yang menerima putusan Allah dengan ikhlas dan lapang dada dengan penuh
keyakinan terhadap Maha Rahman Rahim Allah.

        ...
... sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah Kami akan mengazab
orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. (QS AlFath [48]: 25)
Sekiranya orang Mukmin dengan orang-orang kafir dapat dibedakan,
bagian yang satu terpisah dari bagian lainnya atau istilah sekarang dinamakan
fak al-irtibâth (pembagian zona), pastilah Allah telah mengazab orang-orang
kufur itu dengan azab yang menyakitkan, yaitu pembunuhan.
Allah menerangkan tempat atau waktu azab itu dengan firman-Nya:

          
      
           
(26) ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan
(yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada
Rasul-Nya, dan kepada orang-orang Mukmin dan Allah mewajibkan kepada
mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu
dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
(QS Al-Fath [48]: 26)
Allah akan mengazab orang kafir ketika mereka menanamkan dalam
hati mereka kesombongan jahiliyah yang tidak mau mengakui kebenaran,
tidak menggunakan logika dan tidak bersandar pada dalil yang memadai,
seperti anggapan mereka, Latta Uzza tidak akan bisa menghadap dan bertatap
muka dengan kami (kaum Muslimin)masuk ke tempat kami.” Dan penolakan
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mereka terhadap penulisan basmalah pada perjanjian Hudaibiyah. Serta,
penolakan mereka terhadap penyebutan Muhammad Saw. sebagai utusan
Allah pada mukadimah dokumen perjanjian Hudaibiyah.
Penolakan terhadap kebesaran Allah, penolakan terhadap kebenaran
Nabi Muhammad Saw. adalah kesombongan yang luar biasa. Kesombongan
yang datang dari kebodohan. Oleh karena itu, disebut kesombongan jahiliyah.
Dikatakan sebagai kesombongan yang datang dari kebodohan karena
kesombongan itu tidak disertai argumen. Bukan hasil pemikiran ilmiah
melainkan hanya karena dorongan nafsu.
Allah memasukkan perasaan tenteram, keteguhan, dan kesabaran ke
dalam hati Rasul-Nya, dan ke dalam hati kaum Mukminin, dan tidak masuk
kepada mereka kesombongan sebagaimana yang masuk kepada orang kafir.
Allah meneguhkan mereka dalam kesabaran dan kepasrahan, dan mewajibkan
kepada mereka kalimah syahadat, atau kalimah tauhid, lâ ilâha illâ Allâh
Muhammad Rasûl Allah. Allah mewajibkan kepada mereka menghormati Masjid
Al-Harâm (Tanah Haram), meninggalkan peperangan padanya. Tidak gentar
terhadap perbuatan orang kafir, dan tidak melanggar kehormatan Masjid AlHarâm dan Tanah Haram.
Kalimah lâ ilâha illâ Allâh disebut kalimah takwa karena dengan kalimah
tersebut terjaga dari syirik. Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu
Al-Mundzir, dan yang lainnya, mengatakan bahwa kalimah tersebut adalah
pokok segala takwa. Menurut cerita Al-Mubarid bahwa umat sebelum umat
Nabi Muhammad hanya boleh mengucapkan kata tersebut sekali dalam sehari
semalam. Dengan kata alzamahum kalimah al-takwâ berarti umat Nabi
Muhammad boleh mengucapkan kalimah tersebut kapan saja sebanyak dan
sesering mungkin sesuai kehendaknya (Al-Alusi, t.t.,: 118).
Dan orang-orang Mukmin memang lebih berhak, lebih pantas, dan lebih
ahli terhadap kalimah tersebut ketimbang orang kafir. Karena orang Mukmin
itu ahli kebaikan dan perdamaian, memiliki akidah yang benar, berlainan dengan
orang kafir yang memiliki akidah yang rusak. Allah senantiasa Maha Mengetahui
orang-orang yang lebih berhak terhadap kebenaran daripada yang berhak
terhadap kejahatan.
Menurut Abu Sa’ud, kalimat wa kâna Allâh bikulli syai`in alîmâ dalam
ayat ini bahwa Allah Maha Mengetahui hak segala sesuatu, dan Ia akan
menggiring hak itu menuju orang yang berhak mendapatkannya (Al-Qasimi,
1997: 505).
Allah Swt. Maha Mengetahui keadaan hamba dan seluruh makhlukNya. Allah Swt. Maha Mengetahui kebaikan dan ketidakbaikan dari suatu hak
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bagi hamba-Nya. Allah akan mengatur hak-hak tersebut agar baik buat hambahamba-Nya.
Imam Al-Nasa`i meriwayatkan dari Ubai Ibnu Ka’ab r.a. bahwa dia
membaca,

        
Kalau kamu sekalian sombong sebagaimana kesombongan mereka; maka
hancurlah Masjidil Haram. Berita itu sampai kepada Umar Ibnu Al-Khaththab
r.a. dan dia marah kepada Ubai.
Kemudian Ubai berkata, “Anda tahu bahwa saya menghadap Rasulullah
Saw. dan beliau mengajarkan kepada saya yang diajarkan Allah Swt. kepada
beliau.”
Umar r.a. berkata, “Engkau adalah laki-laki yang memiliki ilmu dan faham
Al-Quran, bacalah dan ajarkanlah yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan
kepadamu.”
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat tersebut di atas menyiratkan hikmah dan pesan sebagai
berikut:
(1)
Nyawa orang Mukmin itu sangat berharga walau hanya beberapa
orang saja. Ini sebagai bukti kesalahan paham para teroris yang begitu
mudah mengorbankan nyawa orang Islam dengan melakukan
pemboman di berbagai tempat yang banyak orang Islamnya.
(2)
Pengorbanan yang didasari kepasrahan kepada Allah akan selalu
membuahkan hikmah kebaikan. Pengorbanan orang Islam saat itu
dengan menahan diri dan tidak jadi memasuki kota Mekah padahal
hanya tinggal beberapa saat lagi sampai di tujuan, ternyata
membuahkan hikmah selain dapat menyelamatkan orang Islam yang
ada di sana, juga ternyata banyak orang kafir yang masuk Islam karena
tertarik dengan keramahan Islam terhadap pemeluknya.
(3)
Kesombongan, kecongkakan, dan ketakaburan akan mengakibatkan
kekalahan karena kurang memerhatikan kekuatan lawan dan akan
menimbulkan azab Allah.
(4)
Allah Swt. Maha Mengetahui kebaikan dan ketidakbaikan suatu hak
bagi hamba-Nya. Kepasrahan ketika tidak mendapat hak dan rasa syukur
ketika tidak mendapat hak merupakan sikap yang sangat terpuji.
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Kebenaran Mimpi Rasulullah Saw. Tahun Pembebasan Kota Mekah
(Ayat 27-28)

         
         


          

        
     
(27) Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang
kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu
pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan
mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa
takut. Maka, Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia
memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat; (28) Dia-lah yang mengutus
Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar
dimenangkan-Nya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi.
(QS Al-Fath [48]: 27-28)
Latar dan Konteks
Al-Faryabi, Abd Ibnu Humaid, dan Baihaqi dalam kitab Al-Dalil yang
diriwayatkan dari Mujahid mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bermimpi ketika
berada di Hudaibiyah. Beliau bersama para sahabatnya dapat memasuki kota
Mekah dengan aman, dan dapat mencukur atau menggunting rambut (bertahallul) sebagai pertanda telah selesai melaksanakan ibadah umrah secara
tuntas.
Ketika mereka menyembelih kurban di Hudaibiyyah karena ditahan oleh
orang kafir sehingga tidak dapat masuk kota Mekah, para sahabat bertanya,
“Mana bukti mimpimu, itu ya Rasulullah?”
Turunlah ayat laqad shadaqa Allâh dan seterusnya.
Qatadah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. mimpi masuk kota Mekah
dalam keadaan sebagaimana digambarkan di atas. Rasulullah memberitahukan
bahwa mereka akan masuk kota Mekah bukan pada tahun tersebut melainkan
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tahun berikutnya. Dan bahwa mimpi beliau adalah benar.
Kisah mimpi itu sendiri adalah sebagai berikut. Ketika Rasulullah sedang
di Madinah, beliau bermimpi Malaikat mengatakan sesuatu.

           
Bahwa Rasulullah bersama para sahabat akan dapat memasuki kota Mekah
dalam keadaan bercukur, atau menggunting rambut, dengan aman tanpa rasa
takut.
Rasulullah menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat. Mereka
sangat gembira dan memastikan akan dapat memasuki kota Mekah pada
tahun itu juga.
Tapi, ketika orang Quraisy menghalangi mereka dan diputuskan untuk
berdamai, berkatalah orang munafik yang lemah imannya, “Demi Allah kita
tidak akan bisa mencukur atau menggunting rambut dan tidak akan bisa melihat
Kabah.”
Sebagian mereka ada pula yang berkata, “Bukankah Nabi Muhammad
menjanjikan kepada kita bahwa kita akan dapat sampai ke Kabah dan kita
bisa tawaf di sana?”
Orang yang paham berkata, “Apakah beliau menjanjikan bahwa kalian
akan dapat masuk kota Mekah pada tahun ini?”
Mereka menjawab: “Tidak.”
Ia berkata lagi, “Kalau begitu pasti kamu akan bisa masuk dan akan
bisa tawaf di sana.”
Maka Allah menurunkan ayat di atas.
Diterangkan pada Al-Sîrah bahwa Umar Ibnu Al-Khaththab mendatangi
Rasulullah Saw. dan berkata kepada beliau, “Bukankah engkau benar-benar
Nabi Allah?”
Beliau menjawab, “Ya.”
Umar berkata lagi, “Tapi, kenapa kita diberi kehinaan dalam agama
kita?”
Beliau menjawab, “Sungguh saya Rasul Allah, dan saya tidak akan
maksiat kepada-Nya karena Dia lah Penolong saya.”
Umar berkata lagi, “Bukankah engkau pernah berkata kepada kami
bahwa kita akan bisa masuk ke Baitullah dan bertawaf di sana?”
Umar lalu mendatangi Abu Bakar, dan bertanya, “Wahai Abu Bakar,
bukankah ini benar-benar Nabi Allah?”
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Abu Bakar menjawab, “Ya betul.”
Umar berkata lagi, “Bukankah kita berada dalam kebenaran dan musuh
kita berada dalam kebatilan?”
Abu Bakar menjawab, “Ya.”
Umar bertanya lagi, “Tapi, kenapa kita diberi kehinaan dalam agama
kita?”
Abu Bakar berkata, “Wahai lelaki! Dia sungguh Rasulullah, dia tidak
akan maksiat kepada Tuhannya karena Dia-lah penolongnya; maka
berpegangteguhlah kepada perintah dan larangan-Nya. Demi Allah, dia pasti
benar.”
Umar berkata lagi kepadanya, “Bukankah ia pernah berkata bahwa ia
akan bisa masuk Mekah dan bertawaf padanya?”
Abu Bakar menjawab, “Ya, betul. Apakah ia mengatakan kepadamu
bahwa itu akan terjadi tahun ini?”
“Tidak,” jawab Umar.
Abu Bakar berkata lagi, “Yakinlah kamu pasti akan bisa masuk Mekah
dan dapat melaksanakan tawaf disana.”
Penjelasan Ayat

         
         
          
Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran
mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan
memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur
rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka
Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum
itu kemenangan yang dekat. (QS Al-Fath [48]: 27)
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ayat ini turun berkaitan dengan
keraguan orang munafik tentang kebenaran mimpi Rasulullah Saw. Mereka
bahkan menjadi ragu tentang kebenaran kenabian beliau. Di kalangan mereka,
timbul berbagai pertanyaan dan prasangka. Ini gambaran dari masyarakat
yang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemimpinnya, dan
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mempertanyakan kebenaran janji-janji kepala negara atau pimpinan.
Perbedaannya, perkataan Rasulullah sudah pasti benarnya karena dibimbing
wahyu, sedangkan janji-janji kepala negara tidak dijamin kebenarannya.
Dalam suasana seperti itu, maka yang diperlukan oleh masyarakat
adalah pembuktian dan pemulihan kepercayaan bukan argumen atau
pembelaan diri. Hal ini sebagaimana dicontohkan di dalam ayat ini bahwa
Allah pasti akan membuktikan kebenaran mimpi itu.
Reaksi kaum Muslimin saat itu juga menunjukkan sikap masyarakat
yang ingin serba instan tidak sabar dengan proses yang harus dijalani.
Rasulullah tidak mengatakan bahwa mereka akan dapat memasuki Mekah
pada tahun itu, tapi kaum Muslimin saat itu mengira mereka akan dapat
memasuki Mekah pada tahun itu. Ini menunjukkan kesalahan persepsi yang
harus dicari titik temunya.
Langkah tepat dilakukan Umar Ibnu Al-Khaththab yang bertanya langsung
kepada sumbernya, yaitu kepada Rasulullah Saw. Walaupun dengan
pertanyaan yang menunjukkan penyesalan, atau kekecewaan, atau rasa
tanggung jawab terhadap agama yang diyakininya agar tidak dihinakan
orang. Hal ini dapat dilihat dalam dialog antara Umar Ibnu al-Khaththab
sebagaimana diceritakan di atas.
Demi Allah, Allah Swt. akan membuktikan kebenaran mimpi Rasulullah
sebagai pembenaran yang diikuti dengan pembuktian. Seakan-akan Allah Swt.
menegaskan “Kamu sekalian pasti akan masuk ke Masjidil Haram dengan
kehendak Allah Swt. pada tahun yang akan datang bukan pada tahun ini tahun
terjadinya perdamaian Hudaibiyah. Keadaan kamu nanti aman dari gangguan
musuh. Sebagian kamu mencukur seluruh rambut dan sebagian lain
menggunting saja. Keadaan kamu nanti tidak ada rasa takut.”
Kalimat tersebut sebagai penguat terhadap jaminan keamanan. Allah
Swt. betul-betul menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka sepenuhnya
tanpa ada rasa takut atau pun khawatir, keamanan sebagaimana di negeri
sendiri yang merdeka. Tidak ada seorang pun yang perlu ditakuti. Hal itu
terjadi pada ibadah umrah pengganti yaitu pada bulan Dzulqa’dah tahun
ketujuh Hijriyah.
Setelah Nabi Saw. kembali dari Hudaibiyah ke Madinah pada bulan
Dzulqa’dah, beliau tinggal di sana dua bulan, yaitu bulan Dzulhijjah dan bulan
Muharram. Kemudian, pada bulan Shafar, beliau pergi ke Khaibar. Allah
memberikan kemenangan di Khaibar sebagian dengan cara penyerangan dan
sebagian lagi dengan melalui perdamaian.
Pada bulan Dzulqa’dah tahun ketujuh, beliau berangkat untuk
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bermusyawarah dengan penduduk Hudaibiyah. Beliau mengenakan pakaian
ihram mulai dari Dzulhulaifah sambil menggiring binatang qurban yang menurut
sejarah berjumlah enam puluh ekor unta. Beliau mengucapkan talbiyah 3 dan
diikuti oleh para sahabat. Kemudian beliau memasuki kota Mekah dengan
pedang yang terbungkus di dalam selubungnya sebagaimana yang diminta
oleh penduduk Mekah pada perjanjian Hudaibiyah.
Allah melanjutkan pembuktian itu dan menjelaskan buruk sangkanya
orang-orang dengan firman-Nya, fa’alima mâ lam ta’lamû. Bahwa Allah
Mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Di antara hikmah dan kemaslahatan
di balik kejadian tertundanya kemenangan sampai tahun berikutnya, Allah
memberikan kemenangan lain yang dekat sebelum kemenangan terhadap
kota Mekah, yaitu kemenangan di Khaibar.
Kalimat insya Allâh adalah untuk mendidik dan memberi petunjuk kepada
manusia agar selalu mengaitkan segala urusan kepada Allah Swt. Pemahaman
lainnya terhadap kalimat itu dikemukakan oleh Al-Qasimi (1997: 506), tidak
semua orang dapat masuk ke Mekah, hanya orang yang dikehendaki Allah
saja yang dapat memasukinya.
Allah menguatkan pembenaran mimpi tersebut dengan pembenaran
tentang kerasulan Nabi Muhammad Saw. dalam segala hal dengan firmanNya:

         
     
Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama
yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama dan cukuplah Allah
sebagai saksi. (QS Al-Fath [48]: 28)
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat kepada
pemimpinnya sering terkesan menyudutkan dan tidak fokus kepada
permasalahan, melainkan melebar kepada hal-hal yang lain. Contohnya saja,
dalam kasus mimpi Rasulullah ini. Pertanyaan malah melebar kepada
pertanyaan bukankah Muhammad itu Nabi Allah. Maka Allah menjelaskannya
melalui ayat ini.
Allah Azza wa Jalla, Dia-lah yang telah mengutus Muhammad Saw.
dengan membawa ilmu yang bermanfaat, amal yang maslahat, membawa
petunjuk ke jalan hidayah yang benar, yaitu agama Islam, agar Ia
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meninggikannya di atas agama-agama yang lain dengan membatalkan agamaagama sebelumnya, memerlihatkan kesalahan aqidah yang palsu. Cukuplah
Allah sebagai saksi terhadap janji ini, yaitu akan memenangkan agama Islam
di atas agama-agama lain, dan menjadi saksi terhadap kenabian Muhammad
Saw. dan Dia-lah penolongnya.
Ayat ini sebagai sanggahan terhadap Suhail Ibnu Amr yang menolak
mencantumkan kata-kata “Muhammad Rasulullah” pada mukadimah naskah
perdamaian Hudaibiyah. Juga, sebagai penghibur bagi Rasulullah Saw. tentang
kebenaran mimpinya. Dan sebagai kabar gembira pada pembebasan kota
Mekah, dengan firman-Nya liyuzhhirahu ‘Alâ al-dîni kullih.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)
(3)

Mimpi para Nabi itu benar, tidak ada keraguan padanya akan tetapi
waktu terjadinya merupakan rahasia Allah bukan berdasarkan perkiraan
manusia.
Masyarakat suka ingin memeroleh sesuatu yang instan dalam mencapai
janji-janji yang disampaikan para pemimpinnya.
Masyarakat perlu lebih jernih dalam menanggapi janji-janji yang
disampaikan para pemimpinnya.
***

Sifat-Sifat Rasulullah Saw. dan Kaumnya (ayat: 29)

           
          
           
        
          
     
Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya
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adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama
mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan
keridaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas
sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka
dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas
itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di
atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena
Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orangorang Mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang
besar. (QS Al-Fath [48]: 29)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan keadaan Nabi Saw. yang diutus dengan membawa
petunjuk dan agama yang benar, Allah Swt. menjelaskan keadan Rasul ini
dan umat yang kepada mereka Rasul diutus. Allah Swt. memperkuat penyaksian
yang terdapat dalam firman-Nya, wa kafâ billâhi syahîdan, dengan firmanNya pada kalimat pada ayat ini, Muhammadun Rasûlullah. Allah Swt. menyifati
para sahabatnya dengan sifat yang mengagumkan, yaitu keras terhadap
musuh, lemah lembut terhadap sesama Mukmin, banyak beribadah, haus
kepada pahala dan rida Allah, berbeda dari yang lain melalui cahaya dan
sinar di dunia dan di akhirat. Allah pun menjelaskan sifat-sifat mereka baik
yang ada di dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil, dan sifatnya yang
berubah dari lemah menjadi kuat dan banyak, dan keadaan mereka yang
dijanjikan ampunan serta surga dari Allah.
Penjelasan Ayat

....   
Muhammad itu adalah utusan Allah .... (QS Al-Fath [48]: 29)
Sesungguhnya Muhammad itu benar-benar utusan Allah tidak ada
keraguan dan kesangsian lagi, walaupun diragukan dan disangsikan oleh
orang-orang keras kepala.

....        ...
... dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-
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orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka.... (QS Al-Fath [48]: 29)
Para sahabat beliau itu memiliki sifat yang khas, yaitu keras, kasar, dan
tegas terhadap orang yang menentang Allah dan memusuhi mereka. Akan
tetapi mereka lembut dan penuh kasih sayang di antara mereka. Hal ini
sebagaimana firman-Nya di dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 54, yang artinya:
Bersikap lemah lembut terhadap orang yang Mukmin, yang bersikap
keras terhadap orang-orang kafir.
Ayat yang serupa dengan ini terdapat pula di dalam Surah Al-Taubah
(9) ayat 123, yang artinya:
Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di
sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu.
Hal serupa dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan
Muslim,

Rasulullah Saw. bersabda, “Perumpamaan orang Mukmin di dalam saling
mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi, adalah bagaikan satu
jasad. Apabila salah satu anggota tubuh tersebut sakit, maka ikut menderitalah
seluruh anggota badan yang lainnya dengan ikut demam dan begadang (tidak
bisa tidur).”
Hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa`i
dari Abu Musa Al-Asy’ari r.a. sebagai berikut,

Dari Abu Musa Al-Asy’ari ia berkata, “Sesungguhnya Nabi Saw bersabda:
Orang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang
saling menguatkan satu sama lain.”
Imam Hasan Basri mengatakan bahwa pernah diceritakan gambaran
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kekerasan mereka terhadap orang kafir. Mereka saling menjaga pakaian
mereka melekat kepada badan orang kafir. Apabila pakaian saja sudah dijaga,
apalagi dengan badan-badan mereka. Demikian pula diceritakan tentang
gambaran saling cinta dan kasih sayang diantara mereka, ketika bertemu
satu sama lain selalu saling berjabat tangan dan saling berpelukan.
Hukum berjabat tangan (antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan
dengan perempuan) semua ulama sepakat membolehkan. Akan tetapi, untuk
berpelukan dan mencium (pipi), Abu Hanifah memandang sebagai perbuatan
makruh 4 — walaupun hanya mencium tangan. Kewajiban orang Mukmin adalah
memelihara sunah ini selamanya. Dengan (cara) demikian, mereka akan
berlaku keras dan tegas terhadap orang yang berlawanan (kafir) dan akan
semakin mencintai saudara seagamanya.

....        ...
...kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya ....
Allah menjelaskan kepada Rasul-Nya tentang ciri lain umatnya, kamu
akan menyaksikan mereka memperbanyak salat, sehingga kamu melihat
mereka selalu mendahulukan rukuk dan sujud, karena mengharap dan mencari
pahala dan rida-Nya. Mereka menanti pahala yang besar dari Allah Swt.,
surga, dan rida-Nya atas mereka, sedangkan rida Allah lebih besar dan
berharga ketimbang surga.
Keridaan Allah itu lebih agung dari pada surga sebagaimana yang
dijelaskan di dalam Surah Al-Taubah (9) ayat 72, yang artinya:
Dan keridaan Allah adalah lebih besar

....      ...
... tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud... (QS
Al-Fath [48]: 29)
Tanda yang menonjol adalah adanya cahaya, keramahan, ketenangan,
dan kehusyu’an pada wajahnya yang cerah. Imam Al-Suddi berpendapat bahwa
salat membuat wajah mereka indah berseri. Sebagian ulama salaf (terdahulu)
mengatakan, “Barang siapa yang banyak shalat di waktu malam, maka
wajahnya akan terlihat cerah di waktu siang.” (Hadîs Mauqûf)
Sebagian lain mengatakan, “Sesungguhnya kebaikan itu akan melahirkan
cahaya di hati, sinar di wajah, kelapangan rezeki, dan kecintaan di hati
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manusia.”
Amirul mukminin Utsman r.a. berkata, “Tidaklah seseorang
menyembunyikan suatu rahasia kecuali Allah Swt. akan menampakkannya
pada raut wajahnya dan salah ucap pada lidahnya.”
Maksudnya adalah bahwa bekas-bekas/pengaruh ibadah, kedamaian,
dan keikhlasan terhadap Allah Swt. akan nampak pada wajah seorang Mukmin.
Umar Ibnu Al-Khaththab r.a. berkata, “Barang siapa yang memperbaiki
aspek batinnya, pasti Allah Swt. akan memperbaiki aspek lahirnya.”
Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri r.a. bahwa
Rasulullah Saw. bersabda, “Seandainya seseorang melakukan suatu perbuatan
di dalam sebuah batu yang tertutup rapat tidak ada pintu dan tidak ada lubang,
pastilah amal itu akan keluar diketahui orang banyak apa pun jenis amal
tersebut.”
Kesimpulannya, apa pun yang dilakukan oleh seseorang atau bahkan
dibayangkan, akan tampak pada raut wajahnya. Apabila seorang Mukmin
benar kata hatinya, Allah ‘Azza wa Jalla akan memperbaiki lahiriyahnya di
hadapan manusia (Al-Maraghi, 1989: 198).

          ...
        
....
...demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam
Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu
menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di
atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena
Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir.... (QS Al-Fath [48]: 29)
Sifat tersebut adalah perumpamaan terhadap keadaan para sahabat
Nabi yang tercantum di dalam kitab Taurat dan Injil. Pada mulanya, para
sahabat itu keadannya lemah, berjumlah sedikit. Mereka kemudian bertambah,
semakin banyak dan kuat. Demikian itu bagaikan tumbuhan yang mengeluarkan
tunas dan cabang-cabangnya di sekelilingnya. Maka, bertambahlah kokoh dan
kuatlah tanaman tersebut bahkan menambah kuat dan membantu tunasnya.
Tunas dan cabang-cabangnya itu kuat karena makan darinya dan terjaga
olehnya. Tumbuhan itu berubah dari kecil kurus menjadi gemuk dan berdiri
tegak di atas batangnya. Tanaman tersebut mengagumkan para penanamnya
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karena kekuatannya dan keindahannya yang elok dipandang mata.
Demikianlah perumpamaan yang dibuat Allah bagi para sahabat Nabi.
Dan Allah membuat sahabat menjadi banyak jumlahnya dan menjadi kuat,
untuk membuat orang-orang kafir menjadi jengkel.
Demikian pula keimanan seorang Muslim, ketika awal masuk Islam
dalam keadaan lemah kemudian menjadi kuat dengan cara berteman dengan
orang Mukmin lainnya, dan dengan orang berilmu sehingga keimanannya
menjadi sama, atau bahkan lebih kuat dari temannya itu.
Para sahabat Nabi Saw. Itu, masing-masing memiliki kelebihan.
Menurut riwayat Anas Ibnu Malik r.a., Rasulullah Saw. pernah bersabda (AlMaraghi, 1989: 198):
Orang yang paling belas kasih di antara umatku adalah Abu Bakar,
yang paling tegas dalam melaksanakan perintah Allah adalah Umar, yang
paling pemalu adalah Utsman, dan yang paling adil adalah Ali. Yang paling
ahli dalam urusan faraidh adalah Zaid, yang paling pandai membaca adalah
Ubai, yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram adalah Mu’adz
Ibnu Jabal. Setiap umat mempunyai orang yang kepercayaan, dan orang
kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah.
Kemudian Allah Swt. menjelaskan:

        ...

... Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS AlFath [48]: 29)
Allah Swt. menjanjikan bagi orang yang beriman kepada-Nya dan
kepada Rasul Saw. serta melakukan amal saleh: pengampunan dari dosa,
melipatgandakan pahala dan ganjaran, serta memasukkannya ke surga. Janji
Allah pasti benar dan pasti terjadi tidak ada kemustahilan. Allah tidak akan
menyalahi janji-Nya.
Demikian itu termasuk juga para sahabat dan semua orang yang
mengikuti jejak mereka, dan berjalan sesuai cara kelompok orang beriman
dan tentara Islam, serta menemui generasi tersebut.
Imam Muslim di dalam kitab Shahih-nya meriwayatkan hadis dari Abu
Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
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Janganlah kalian menjelek-jelekan sahabatku. Demi Allah seandainya salah
seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan
dapat menyamai satu mud dan setengahnya yang mereka infakkan (saat itu).
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Sifat-sifat Rasulullah dan para sahabat yang terdapat pada ayat ini
dalam pergaulan dengan manusia adalah keras dan tegas terhadap
orang kafir, tetapi halus dan lembut terhadap sesama Muslim. Sifat
keras dan tegas perlu dikembangkan terutama dalam menyikapi aliranaliran sesat yang mengatasnamakan Islam, padahal aliran-aliran
merusak ajaran Islam. Aliran ini sangat membahayakan karena
korbannya tidak menyadari bahwa ia sudah keluar dari ajaran Islam.
Sikap halus dan lembut perlu dikembangkan dalam menghadapi
perbedaan pendapat yang masih berdalil dengan Al-Quran dan hadis
yang sahih. Salah satu contohnya adalah dalam menyikapi perbedaan
penentuan awal bulan.
Sifat dalam hubungan dengan Allah adalah bahwa mereka rajin salat
dan beribadah dengan ikhlas hanya mengharap balasan pahala dan
rida Allah. Buah dari ibadah ini, pada wajah mereka ada tanda bekas
sujud.
***
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Catatan Akhir
1

Baiat Ridhwan/Baiat Syajarah (Perjanjian di bawah Pohon)
Pada riwayat lain dijelaskan, setelah tiba di Hudaibiyah, Rasul mengutus seorang
sahabatnya yang bernama Khirasy Ibnu Mu’awiyah Al-Khuza’i untuk menyampaikan tujuan
kedatangan Rasul Saw. dan rombongannya ke Mekah kepada para tokoh Quraisy.
Orang-orang Quraisy ternyata menyembelih unta tunggangan Khirasy, bahkan
mengancam akan membunuhnya. Akan tetapi, maksud mereka dihalangi oleh orangorang Ahabisy (kabilah Arab yang berkulit hitam dan ahli memanah), sehingga Khirasy
dapat kembali ke kemah Rasul dan menceritakan kejadian itu.
Rasul kemudian memanggil Umar Ibnu Al-Khaththab untuk dijadikan utusan menemui
pemimpin Quraisy. Umar menolak karena merasa bahwa secara pribadi jiwanya akan
terancam oleh lawan-lawannya. Tidak akan ada yang akan membelanya. Ini karena
permusuhan antara Kabilah Bani Adiy dengan Quraisy Mekah.
Umar menyarankan agar yang diutus berunding itu orang yang lebih mulia daripada
dirinya, dan yang paling dicintai oleh tokoh-tokoh Kafir Quraisy, yakni Utsman Ibnu
Affan. Utsman lalu diutus menemui tokoh Quraisy, Abu Sufyan, untuk menyampaikan
tujuan kedatangan Rasul dan rombongan, yakni berumrah di Baitullah al-haram. Bukan
untuk berperang.
Ketika memasuki kota Mekah, Utsman bertemu dengan Aban Ibnu Sa’id Ibnu Al-’Ash yang
kemudian mendampinginya dalam menjalankan misinya dengan tokoh Quraisy. Utsman
pun ditahan cukup lama dalam perundingan itu, sehingga tersebar berita bahwa Utsman
dibunuh.
Mendengar berita itu, Rasul bersabda, “Kami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum
menghadapi mereka!”
Rasulullah Saw. memanggil seluruh anggota rombongan itu untuk berbait (berjanji setia)
di bawah sebuah pohon. Baiat Ridhwan ini juga disebut Baiat Syajarah. Mereka berbaiat
dan berjanji tidak akan mundur meninggalkan gelanggang dalam menghadapi kaum
musyrikin Quraisy. Hanya seorang -- Jadd Ibnu Qais Al-Anshari -- yang tidak ikut berbaiat
tersebut.
Baiat itu menggetarkan hati kaum musyrikin. Mereka khawatir kalau benar terjadi
peperangan. Oleh karena itu, kaum musyrikin Quraisy segera mengutus Suhail Ibnu Amr
untuk menginformasikan bahwa Utsman masih hidup dan mengajak Rasul untuk
mangadakan perundingan/perjanjian yang disebut Perjanjian Hudaibiyah.
Menurut Al-Bukhari, sahabat yang berbaiat kepada Rasul itu berjumlah 1.500 orang.
Adapun menurut riwayat lain, jumlah mereka itu 1.400 orang (Al-Maraghi, VI, 1985: 90).

2

Kata sunnatullah dari segi bahasa terdiri atas kata sunnah dan Allah (Shihab; th, hlm).
Kata sunnah, antara lain, berarti kebiasaan. Sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan
Allah dalam memperlakukan masyarakat. Dalam Al Quran, kata sunnatullah dan yang
semakna dengannya seperti sunnatina dan sunnatul awwalin terulang sebanyak 13 kali.
Kesem uanya berbicara dal am konteks kemasyarakatan, yaitu hukum-hukum
kemasyarakatan atau ketetapan Allah terhadap situasi masyarakat, sebagai contoh
dapat dibaca pada Al-Anfâl (8): 38; Al-Ahzâb (33): 38; Ghâfir (40): 85 Ayat-ayat
tersebut menegaskan berlakunya sunnatullah terhadap kaum Mukminin atas kaum kafir,
sehingga cepat atau lambat- kaum kafir pasti dikalahkan.
Perlu diingat bahwa apa yang dinamai hukum-hukum alam (law of nature) adalah berupa
kebiasaan–kebiasaan alam yang juga dialami manusia. Oleh karena itu termasuk juga
sunnatullah.
Kebiasaan-kebiasan itu dinyatakan Allah sebagai tidak beralih Al-Isrâ` (17: 77) dan tidak
pula berubah Al-Fath (48):23. Sains adalah “pengetahuan manusia tentang alam fisik
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dan fenomenanya. Sains merupakan citra mental manusia mengenai alam yang konkret.”
Sedangkan teknologi adalah “penerapan pengetahuan teoretis pada masalah-masalah
praktis.” Oleh karena itu, kita mengetahui adanya penggunaan dan pemanfaatan teknologi
dalam hampir semua bidang kehidupan yang dari masa ke masa semakin meningkat, baik
kualitatif maupun kuantitatif. Kita sedang menyaksikan puncak-puncak kemajuan ilmu
dan teknologi. Apa yang dianggap mustahil bahkan tak terbayangkan sekitar seabad
yang silam, kini menjadi kenyataan yang memang menakjubkan berkat perkembangan
ilmu dan teknologi modern.
3

Talbiyah adalah mengucapkan kalimat, “labbaika allahumma labbaik. . . “ dst sebagai
tanda dimulainya ibadah umrah maupun haji.

4

Makruh menurut definisi ulama, adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat
pahala sedangkan bila dikerjakan tidak menjadi dosa. Perbuatan makruh adalah perbuatan
yang dilarang, namun dengan larangan yangn tidak keras, sehingga lebih baik ditinggalkan
daripada dikerjakan.
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49


Surah Al-Hujurât

Nama Surah
Dinamakan Surah Al-Hujurât, karena terkait dengan penjelasan Allah
Swt. tentang pembinaan etika dan tradisi orang-orang Arab yang suka
memanggil Nabi Saw. dari belakang kamar istri-istri beliau r.a. yang suci.
Setiap istri Rasulullah Saw. memiliki kamar sendiri-sendiri, yang berjumlah
sembilan. Pembinaan ini dilakukan agar mencegah perbuatan yang mencegah
perbuatan yang dapat menyakiti Nabi Saw. dan menjaga kesucian rumahrumah istri beliau.
Nama lain surah ini adalah Surah Al-Akhlâq wa Al-Adab. Surah ini
memberi petunjuk etika bermasyarakat Islam dan pengaturannya, serta
membimbing akhlak mulia dan amal yang baik. Seruannya menggunakan
kata Iman (yâ ayyuhalladzîna âmanû) – sebanyak lima kali.
Inti ajaran etika yang tercantum di dalamnya ada lima perkara. Pertama,
kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, mengagungkan kedudukan
Rasulullah Saw. Ketiga, mengecek kebenaran berita yang diterima. Keempat,
larangan mengejek orang lain. Kelima, larangan memata-matai aib orang
lain, ghîbah (menceritakan aib orang lain di belakangnya), dan berprasangka
buruk kepada pihak lain.
Ditinjau dari tempat turunnya, Surah Al-Hujurât ini termasuk kelompok
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Madaniyyah, yang turun setelah Nabi Saw. hijrah ke Madinah. Surah ini
berjumlah 18 ayat dan diturunkan setelah Surah Al-Mujâdilah.
Latar dan Konteks
Ada tiga faktor yang tampak berkaitan antara Surah Al-Hujurât ini
dengan surah sebelumnya, Surah Al-Fath, yaitu:
Pertama, di dalam surah yang lalu dijelaskan tentang hukum memerangi
orang-orang kafir, sedangkan dalam Surah Al-Hujurât diterangkan hukum
memerangi bughat (pemberontak kepada pemerintahan yang sah). 1
Kedua, surah yang lalu dipungkas dengan firman Allah, “Allah berjanji
kepada orang-orang yang beriman.” Sedangkan Surah Al- Hujurât ini dibuka
dengan firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman…”, menunjukkan
penghormatan Allah ketika menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu asyidda`u
dan ruhama. Penghormatan pada tingginya derajat ini yang perlu terus dijaga
dengan menaati perintah Allah dan Rasulullah Saw.
Ketiga, di dalam kedua surah ini, baik Al-Fath maupun Al- Hujurât,
sama-sama menjelaskan kemuliaan kedudukan Rasulullah, khususnya di awal
kedua surah tersebut. Pemuliaan Nabi tersebut seharusnya membuat kaum
Mukminin merasa rida dengan apa yang diridai Rasulullah, berupa “Perjanjian
Hudaibiyah,” dan tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan apa pun sebagai
bentuk penghormatan diri beliau.
Substansi
Tema besar surah ini, sebagaimana surah sebelumnya, berkaitan
dengan hukum-hukum Syarak – karena memang keduanya merupakan surah
Madaniyyah.
Di dalamnya, ada hukum yang bertalian dengan pengaturan etika
masyarakat Muslim atas dasar pendidikan yang kuat dan akhlak yang kokoh,
sehingga surah ini disebut Surah Al-Akhlaq (yaitu, perintah mengamalkan
akhlak mulia dan memelihara etika).
Etika yang terkandung di dalam surah ini ada dua, yaitu yang khusus
dan yang umum. Etika yang khusus, berkaitan dengan hubungan antara Nabi
Saw., dan umatnya. Surah ini diawali perintah menaati Allah dan Rasul-Nya,
dan peringatan agar tidak menyalahi atau menentang perintah keduanya (ayat
1). Surah ini lalu memerintahkan merendahkan volume suara saat berbicara
dengan Rasulullah, sebagai penghormatan dan pemuliaan kedudukan yang
disandangnya sebagai Rasul (ayat 2). Dilanjutkan, dengan tuntutan agar kaum
Mukminin berbicara dengan panggilan yang sesuai dengan kedudukannya –
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seperti “hai, Nabi” atau “hai, Rasul,” dan bukan menyebut nama atau
gelarannya. Ini ditujukan untuk menghormati dan mengagungkannya.
Merendahkan suara di hadapan Nabi Saw., merupakan wujud takwa. Surah
ini juga mencela orang yang memanggil-manggil Nabi Saw., dari luar kamar
istri-istrinya seperti dilakukan oleh Uyainah Ibnu Hishin dan teman-temannya.
Di akhir surah ini terdapat celaan terhadap orang-orang yang meminta balasan
atas petunjuk Allah dan bimbingan Rasul karena keimanan.
Surah ini berbicara tentang etika bermasyarakat secara umum, yaitu
etika interaksi manusia dengan manusia lain, yang mengandung peneguhan
keutamaan, dan celaan kejelekan dalam menegakkan tiang-tiang masyarakat
mulia yang bermartabat.
Pada bagian berikutnya, surah ini memerintahkan, agar kaum Mukminin
melakukan check dan recheck tentang kebenaran berita yang diterima dan
tidak menghiraukan propaganda dan provokasi yang dilakukan dan disebarkan
oleh orang yang fasik. Dan surah ini juga membimbing orang yang beriman
untuk tetap mengokohkan iman dan menjadikan kekufuran, kefasikan, serta
menentang Allah sebagai sesuatu yang dibencinya.
Dijelaskan pula cara memecahkan perselisihan internal kelompok
orang Mukmin dengan Mukmin lainnya yang akan saling menyerang, yaitu
melalui jalan islah (rekonsiliasi) atau perdamaian. Di samping itu, diungkapkan
cara penyelesaian orang-orang yang menentang pemerintahan yang sah
(bughat) dengan memerangi mereka sampai akhirnya bersatu dan menyatu
kembali dengan barisan umat Islam.
Dimaklumkan pula, lewat surah yang sedang dibahas ini, kedudukan
ikatan persaudaraan sesama Mukmin (ukhuwwah îmân) di kalangan kaum
Mukminin, peringatan tentang bahaya perpecahan di tubuh umat Islam dan
dampak perpecahan itu terhadap individu-individu umat, serta bahaya yang
ditimbulkan oleh kebencian atau kecemburuan yang disebabkan olok-olok,
penghinaan, dan memanggil dengan panggilan yang buruk, baik laki-laki
maupun perempuan, prasangka buruk kepada sesama Muslim, memata-matai
aib orang lain, ghibah, atau adu domba.
Allah pun mengumumkan prinsip persaudaraan sesama manusia dan
prinsip persamaan di antara bangsa-bangsa dari berbagai jenis, warna kulit,
dan unsur-unsurnya. Maka, tidak ada permusuhan, sistem kasta/kelas sosial
dan unsur dalam pandangan Islam. Keunggulan dan keutamaan seseorang
karena ketakwaan, amal saleh, dan kemuliaan akhlak.
Surah Al-Hujurât ditutup dengan pembicaraan tentang orang-orang
Arab, lalu pembedaan antara iman dan Islam, serta penjelasan tentang syarat-
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syarat seorang Mukmin yang paripurna (yaitu iman kepada Allah dan RasulNya, serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah). Surah ini pun
mencela permintaan pahala kepada Rasulullah atas keislamannya, di samping
menggariskan pula keharusan menghormati nilai-nilai agama dan akhlak, yaitu
bahwa Allah selalu mengawasi tindak tanduk hamba-hamba-Nya, mengetahui
yang gaib di langit dan di bumi dan penghuni-penghuni keduanya, serta melihat
segala perbuatan makhluk-Nya.
***
Taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta Adab Berbicara kepada Nabi
Saw. (Ayat 1-5)

   
              
            
          
          
           
          
          
(1) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan
Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui. (2) Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah
kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya
suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala)
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amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. (3) Sesungguhnya orang yang
merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang
telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan
pahala yang besar. (4) Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu
dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. (5) Dan kalau
sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka
sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (QS Al-Hujurât [49]: 1-5)
Latar dan Konteks
Imam Al-Bukhari, Al-Tirmidzi, dan lainnya mengeluarkan riwayat yang
bersumber dari Ibnu Abu Mulaikah. Abdullah Ibnu Zubair r.a., menyampaikan
kepadanya bahwa rombongan Bani Tamim datang menghadap Rasulullah Saw.
Abu Bakar r.a. lalu, berkata, “Cobalah Al-Qa’qa Ibnu Ma’bad diangkat
menjadi pemimpin mereka.”
Umar Ibnu Khaththab yang juga hadir saat itu berkata, “Angkatlah AlAqra` Ibnu Habis.”
Mendengar Umar mengajukan saran yang berbeda dengan dirinya,
Abu Bakar berkata, “Kamu ini hanya ingin berbeda dengan pendapatku.”
Umar menimpalinya, “Tidak, saya tidak ingin menyalahi pendapat Anda
semata-mata (karena punya alasan tersendiri saja).”
Kedua tokoh sahabat itu saling berdebat. Nada suara kedua tokoh itu
meninggi.
Atas kejadian itu, Allah menurunkan ayat 1-5 dari surah Al-Hujurât ini.
Ayat-ayat di atas diturunkan sehubungan dengan perdebatan antara Abu Bakar
dan Umar Ibnu Khaththab r.a. di hadapan Nabi Saw., tentang pengangkatan
pemimpin Bani Tamim, yaitu antara Al-Qa’qa’ Ibnu Ma’bad dan Al-Aqra’ Ibnu
Habis.
Namun, ada versi lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari AlHasan Al-Bashri. Ada beberapa orang yang menyembelih kurban terlebih
dahulu, sementara Nabi Saw., belum melakukannya. Beliau lalu memerintahkan
mereka untuk menyembelih lagi (khusus untuk kurban).
Allah Swt. kemudian menurunkan ayat 1 dari surah ini, yang artinya
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya…”
Latar belakang turun ayat 2, menurut Ibnu Jarir dari Qatadah, terkait
dengan cara orang-orang Arab dahulu berbicara dengan Nabi Saw. Mereka
meninggikan suara. Allah menurunkan ayat kedua ini, “Janganlah kamu
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meninggikan suara kamu di atas suara Nabi Saw….”
Adapun latar belakang turun ayat 3 surah ini, menurut Ibnu Jarir dari
Muhammad Ibnu Tsabit Ibnu Qais Ibnu Syamas, adalah sebagai berikut:
Ketika turun ayat yang artinya “Janganlah kamu meninggikan suara
kamu di atas suara Nabi …”, Tsabit Ibnu Qais duduk di pinggir jalan dalam
keadaan menangis. Tidak lama kemudian datanglah Ashim Ibnu Adi Ibnu AlAjalan melewatinya. Ia bertanya, “Apa yang menyebabkan kamu menangis?”
Tsabit menjawab, “Saya khawatir ayat ini turun tentang diriku, karena
suara saya ini memang tinggi dan keras.”
Masalah ini dilaporkan Ashim kepada Rasulullah Saw. Beliau pun
memanggilnya. Rasul bertanya, ”Apakah kamu suka apabila hidup kamu terpuji
dan kalau mati menjadi syahid, dan akhirnya masuk surga?”
Tsabit menjawab, “Saya rela dan mau, dan saya tidak akan meninggikan
suara di atas suara Nabi untuk selama-lamanya.”
Allah lalu menurunkan ayat ini, “Sesungguhnya orang-orang yang
menahan suara mereka.”
Hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan dalam dua kitab Shahih
dari Anas Ibnu Malik.
Mengenai latar belakang turunnya ayat, “Sesungguhnya orang-orang
yang memangil-manggilmu..”, menurut Al-Thabrani dan Abu Ya’la (yang
bersumber dari Zaid Ibnu Arqam), terkait dengan peristiwa ini.
Beberapa orang Arab datang ke kamar Nabi Saw. Mereka memanggilmanggil beliau, “Ya Muhammad! Ya Muhammad!”
Atas peristiwa ini Allah menurunkan ayat ke-4 ini.
Penjelasan
Ayat-ayat ini merupakan adab khusus tentang cara bermuamalah
(berinteraksi) dengan Rasulullah Saw., atas dasar penghormatan,
penghargaan, dan pengagungan posisi beliau.
Pertama, adab kepada Allah dan Rasul.

             
   
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar
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lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Hujurât [49] :1)
Dalam ayat di atas, Allah menyeru kaum Mukminin, ”Hai orang-orang
yang benar-benar beriman, jangan kamu terburu-buru memutuskan satu
ucapan/pendapat, hukum, atau menetapkan suatu urusan atau perbuatan
sebelum Allah dan Rasul-Nya menetapkannya. Sebab, boleh jadi kamu
menetapkan sesuatu dengan tidak benar. Bertakwalah kepada Allah Swt., dalam
segala urusan kamu sekalian dan berhati-hatilah untuk tidak melangkah pada
sesuatu yang tidak diizinkan Allah dan Rasul-Nya. (Karena) Allah Maha
Mendengar apa yang kamu ucapkan, dan Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan dan niatkan, serta tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari kamu.”
Firman Allah di atas merupakan larangan menyalahi Al-Quran dan
Sunah Rasulullah. Rasul disebut-sebut dalam ayat ini, karena ia bertugas
untuk menyampaikan syariat dan agama Allah.
Ayat di atas juga mencakup penjelasan tentang urut-urutan sumber
ijtihad. Menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari
Muadz Ibnu Jabal r.a., ketika Rasulullah akan mengutusnya ke Yaman, beliau
bertanya,
“Jika sesuatu perkara dihadapkan kepadamu di Yaman nanti, dengan
apa kamu memutuskan hukum?”
Muazd menjawab, “Saya memutuskan perkara itu dengan Kitab Allah.”
Rasul bertanya lagi, “Jika kamu tidak mendapati hukum itu di dalamnya?”
Muazd menjawab, “Saya memutuskannya dengan sunah Rasulullah.”
Rasul bertanya (lagi), “Apabila kamu tidak menemukannya di dalam
sunah?”
Muazd menjawab, “Saya akan berijtihad dengan pendapat sendiri.”
Atas jawabannya itu, Rasul merasa puas. Menepuk-nepuk bahu Muazd,
sambil bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada
utusan Rasulullah yang dengan tepat memutuskan perkara sesuai dan diridai
oleh Rasulullah.”
Ini berarti bahwa Muazd mengakhirkan pendapatnya atau ijtihadnya,
karena mendahulukan Al-Quran dan Sunah. Ringkasnya, ini merupakan adab/
etika yang mencakup ucapan, perbuatan, dan ijtihad.
Kedua, adab berbicara dengan Rasul.

...  
         
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi
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suara Nabi... (QS Al-Hujurât [49]: 2)
Allah, melalui ayat ini, seakan berfirman langsung kepada orang yang
beriman secara langsung, hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya, jika kamu berbicara dengan Rasul Saw., maka jangan kamu
mengeraskan suaramu di atas suaranya. Sebab, meninggikan suara di atas
suaranya kurang sopan dan tidak menghargainya. Inilah etika kedua yang
diajarkan Allah kepada kaum Mukminin, yaitu adab yang terpuji apabila
dilakukan pada manusia lainnya juga.

          ...
   
... dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras,

sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain,
supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.
(QS Al-Hujurât [49] : 2)
Allah melanjutkan firman-Nya, apabila kamu berbicara dengan Nabi,
maka bicaralah dengan tenang dan hormat, berbeda dengan pembicaraan
yang biasa kamu lakukan di antara kalian, dan jangan memanggilnya, “Ya
Muhammad, ya Muhammad.” Tetapi, panggillah dia dengan ya Nabiyyallah
atau ya Rasulullah, sebagai penghormatan kepadanya dan penghargaan atas
kedudukan dan risalah yang membawa kamu kepada ketenangan dan
ketentraman batin.
Allah melarang orang yang beriman untuk mengeraskan suara yang
biasa dilakukan mereka dengan sesamanya, karena dikhawatirkan akan
menghilangkan pahala mereka tanpa disadarinya. Di dalam hadis sahih yang
diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan Al-Tirmidzi, Al-Nasa`i, dan lainnya dari
Bilal Ibnu Harits,
“Sesungguhnya, seseorang yang berbicara dengan kalimat yang diridai
Allah dan tidak menimbulkan dosa, maka Allah mencatatnya sebagai ahli surga
karenanya. Dan sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan suatu kalimat
yang mengakibatkan murka Allah, maka Dia akan menjatuhkan dia ke dalam
neraka yang jaraknya sejauh antara langit dan bumi.
Ketika ayat di atas diturunkan, Tsabit Ibnu Qais mundur dari majelis
Rasulullah. Beliau memanggilnya. Tsabit berkata kepada beliau, “Ya Rasulullah,
ayat ini telah diturunkan, sementara saya bersuara keras, sehingga saya
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khawatir pahala amalku akan musnah.”
Rasulullah Saw. bersabda, “Engkau tidak berada di dalam kondisi seperti
itu. Sesungguhnya engkau akan hidup dengan baik dan mati dalam keadaan
baik pula,dan engkau akan menjadi ahli surga.”
Mu’azd berkata, saya rela dengan kabar gembira yang disampaikan
Rasulullah Saw. Saya tidak akan meninggikan suaraku lagi atas suara beliau
untuk selama-lamanya.
Turunlah ayat di bawah ini (Al-Maraghi, IX, t.t.:122).

          
       
Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka
itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa.
Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS Al-Hujurât [49] : 3)
Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara
mereka pada saat berbicara di hadapan Rasulullah Saw., dalam majelis beliau,
Allah akan memurnikan hati mereka kepada ketakwaan dan menjadikan hati
mereka sebagai tempat ketakwaan tersebut. Ini ibarat emas yang dibakar
api, agar terpilah antara emas dan loyang, dan terkelupas unsur-unsur yang
mengotorinya. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang berlaku sopan/
beradab kepada Rasulullah, Allah akan membersihkan hati mereka dari segala
sifat negatif. Mereka juga mendapat ampunan atas dosa-dosanya dan pahala
yang besar atas etika mereka yaitu merendahkan suaranya di hadapan Nabi,
serta ketaatan lainnya.
Ada riwayat yang disampaikan Ahmad dari Mujahid, dia mengatakan:

Sebuah surat disampaikan kepada Umar Ibnu Khaththab yang isinya, Hai Amirul
Mukminin, manakah yang lebih utama antara seorang laki-laki yang tidak
berhasrat untuk melakukan maksiat dan tidak mengerjakan kemaksiatan itu,
dengan orang yang berhasrat untuk berbuat maksiat, tapi ia tidak
melakukannya?
Maka, Umar r.a. membalas surat itu, Sesungguhnya orang yang berhasrat
berbuat maksiat tapi tidak melakukannya, maka orang yang seperti ini
disebutkan Allah Swt. berikut (yang artinya): “mereka itulah orang-orang yang
telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan
pahala yang besar.” (Al-Maraghi, IX, t.t.: 122)
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Allah Swt. mencela orang-orang yang memanggil Rasulullah dari
belakang atau di depan kamar rumah istri beliau – seperti dilakukan oleh
sebagian masyarakat Arab. Pada ayat berikut, Allah memberi petunjuk kepada
perbuatan yang lebih baik dan utama sebagai berikut:

    
      
Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar (mu)
kebanyakan mereka tidak mengerti. (QS Al-Hujurât [49] : 4)
Dilihat dari latar belakang turun ayat ini, Zaid Ibnu Arqam r.a.
mengaitkannya dengan kejadian berikut.
Saat itu, sebagian orang Arab berkumpul untuk bermusyawarah. Mereka
berkata kepada teman-temannya, “Marilah berangkat dengan kami. Jika dia
benar-benar seorang Nabi, maka kita termasuk orang yang berbahagia. Jika
dia seorang raja, maka kita dapat hidup di bawah lindungannya.”
Atas rencana itu, Zaid Ibnu Arqam datang kepada Rasulullah Saw.,
untuk mengabarkan rencana mereka. Dan benar, mereka pun datang ke rumah
beliau. Memanggil-manggilnya, saat beliau berada di rumahnya, “Ya
Muhammad, ya Muhammad.”
Tentang kejadian tersebut, Allah menurunkan ayat ke-4 tersebut.
Rasulullah Saw. mengatakan kepada Zaid Ibnu Arqam, “Allah telah
membenarkan ucapan kamu, ya Zaid” (Katsir, IV, 1980: 209).
Maksud ayat di atas, bahwa orang-orang yang memanggil-manggil
Rasulullah dari kejauhan itu, dari luar rumah istri beliau adalah sekelompok
Bani Tamim yang mayoritasnya tidak mengenal etika yang baik, dan tidak
tahu bagaimana cara mengagungkan dan memuliakan beliau. Kata
“aktsaruhum” boleh jadi berarti “seluruhnya. ” Orang Arab menyebut
“kebanyakan” itu sebagai “keseluruhan.” Atau boleh jadi juga “sebagian besar.”
Maknanya adalah keadaan akhlak/perilaku mereka seperti itu, bukan
seluruhnya.
Allah, selanjutnya, menjelaskan bimbingan-Nya melalui firman-Nya:

             
Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka
sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (QS Al-Hujurât [49]: 5)
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Sekiranya mereka bersabar, sampai Nabi Saw. sendiri keluar rumah
untuk menjumpai mereka, tindakan itu lebih baik dan maslahat, baik di
dunia maupun di akhirat. Hal itu menampilkan akhlak yang baik di hadapan
beliau, dan memelihara kehormatan atas kedudukannya yang mulia. Allah
Maha Pengampun atas dosa-dosa hamba-Nya dan Maha Penyayang,
sehingga tidak akan menghukumi dosa atas sikap/akhlak mereka yang
tidak baik itu, lantaran ketidaktahuannya. Ini juga mengandung anjuran
untuk bertaubat atas kesalahan itu.
Al-Maraghi (IX, t.t.: 125) mengangkat intisari ayat tersebut. Allah
mencela teriakan dan panggilan yang dilakukan sebagian orang Arab
terhadap Nabi Saw., dari luar di rumah istrinya, saat beliau berada dalam
rumahnya. Panggilan seperti itu tidak layak dilakukan mereka, seperti yang
biasa mereka lakukan kepada orang-orang yang tidak setinggi derajat
Nabi. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tidak layak diajak bicara
dengan suara keras. Tindakan mereka itu dinilai perbuatan mungkar yang
tidak terkirakan.
Hikmah dan Pesan
Dari beberapa ayat di atas, dapat ditarik beberapa hikmah dan pesan
sebagai berikut:
(1) Orang-orang yang beriman tidak boleh memutuskan perkara
sebelum Allah dan Rasulullah memutuskannya.
(2) Bersikap hormat kepada Rasulullah dan tidak meninggikan suara di
atas suara beliau.
(3) Orang-orang yang beriman dibimbing untuk tidak memanggil
Rasulullah dengan nama atau nama panggilan biasa, melainkan
memanggil dengan panggilan yang sesuai dengan jabatannya
sebagai Nabi dan Rasul.
(4) Orang-orang yang sanggup merendahkan suaranya ketika berbicara
dengan Rasulullah adalah orang-orang yang bertakwa.
(5) Kebanyakan orang-orang yang memanggil-manggil Rasulullah Saw.,
dengan menyebut nama/gelarannya dari luar rumahnya, adalah
orang yang tidak mengerti adab/etika berbicara dengan beliau. Allah
memaafkan dan mengampuni ketidaktahuan mereka.
***
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Keharusan Mengecek Kebenaran Berita (Ayat 6-8)

           
             
             
           
     
(6) 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. (7) Dan ketahuilah olehmu bahwa di
kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa
urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan
kamu ‘cinta’ kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam
hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan
kedurhakaan, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,
(8) Sebagai karunia dan nikmat dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana. (QS Al-Hujurât [49]: 6-8)
Latar dan Konteks
Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa latar belakang turunnya ayatayat ini. Hal ini berkaitan dengan kasus Al-Walid Ibnu ‘Uqbah Ibnu Abu Mu’ith.
Al-Walid diutus Rasulullah Saw., kepada Bani Mushthaliq untuk mengambil
zakat. Ketika berita itu sampai kepada mereka, mereka sangat senang dan
beramai-ramai ke luar rumah untuk menjemput kehadiran Al-Walid. Akan
tetapi, saat Al-Walid diberitahu tentang kedatangan mereka, ia mengira bahwa
mereka datang untuk membunuhnya. Al-Walid kembali pulang sebelum
bertemu mereka dan melaporkan kepada Rasulullah bahwa mereka tidak mau
membayar zakat. Rasul sangat marah, bahkan berniat di hatinya untuk
memerangi mereka.
Ketika niat itu terbersit di hatinya, tiba-tiba datang utusan dari Bani
Mushthaliq seraya berkata, “Ya Rasulullah, kami diberitahu bahwa utusan
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Baginda pulang di pertengahan jalan. Kami khawatir dia kembali ditarik dari
kunjungannya dari kami dengan surat yang Baginda kirim, karena marah atau
murka kepada kami. Dan kami berlindung kepada Allah dari murka Allah dan
kemarahan Rasul-Nya.”
Allah lalu menurunkan firman-Nya (artinya):

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa
suatu berita, maka periksalah dengan teliti ... (QS Al-Hujurât [49]: 6)
Riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Abu Hatim, Thabrani, dan
Ibnu Mardawaih(Al-Maraghi, IX, t.t.:126-127). Menurut Ibnu Katsir (IV, 1980:
210), inilah riwayat sabab nuzul yang dipandang paling baik.
Tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang membawa berita di sini
adalah Al-Walid. Meski ayat ini turun karena sebab khusus, pesan ayat tersebut
berlaku umum, yaitu keharusan meneliti (check dan recheck) setiap berita
dan tidak membenarkan berita dari orang fasik.
Menurut Al-Hasan Al-Bashri, “Demi Allah, meskipun ayat ini diturunkan
tentang Bani Mushthaliq secara khusus, maka ia tetap berlaku sampai hari
kiamat, tanpa sesuatu pun yang dapat menghapusnya.”
Pendapat di atas ditegaskan pula oleh Al-Razi— sebagaimana dikutip
Al-Zuhaili (XXVI, 1999: 226-227) bahwa melekatkan kata” fasiq” dalam ayat
ini kepada Al-Walid, tidaklah fair dan sangat buruk sekali. Al-Walid hanya
menduga-duga, dan ternyata dugaannya keliru.
Orang yang salah duga tidak dapat disebut orang fasik. Kata fasiq sering
dimaknai sebagai orang yang keluar dari ikatan iman, seperti firman-Nya,
yang artinya:

... Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang
fasik (QS Al-Munâfiqûn [63]: 6).
Atau firman-Nya dalam QS Al-Kahfi(18: 50), yang artinya “Maka ia
mendurhakai perintah Tuhannya.”
Dan firman-Nya sebagai berikut (yang artinya):

Dan Adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat mereka adalah
jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan
ke dalamnya (QS Al-Sajdah [32]: 20).
Dilihat dari segi konteks ayat ini dengan paket ayat sebelumnya, apabila
ayat-ayat sebelumnya Allah memerintahkan kaum Mukminin dua hal. Pertama,
taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, merendahkan suara di hadapan
Rasulullah guna menerangkan keharusan menghormatinya. Di dalam ayat-
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ayat di atas terdapat perintah untuk meneliti kebenaran berita dan tidak
percaya begitu saja kepada berbagai berita. Dikandung maksud dengan
check-recheck berita adalah agar tidak menimbulkan fitnah di antara kaum
Muslimin sendiri. Ini merupakan adab bermasyarakat yang sangat penting
untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat. Juga, mengangkat akar masalah
yang sering menimbulkan perselisihan dan perpecahan umat.
Penjelasan

           
     
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. (QS Al-Hujurât [49]: 6) 1
Allah Swt. seakan berdialog langsung dengan orang-orang yang
beriman, “Hai orang-orang Mukmin jika datang kepadamu seorang munafik
membawa berita, maka telitilah kebenaran berita itu dan cari tahu hingga
yakin akan kebenarannya. Berita yang tidak benar itu akan mengakibatkan
fitnah dan bencana kepada pihak lain yang bukan kesalahannya, padahal kamu
tidak mengetahui tentang hal yang sebenarnya. Akibatnya, kamu menjadi
menyesal atas keputusan yang salah tersebut, padahal kalian tidak
mengharapkan itu terjadi.”
Allah selanjutnya mengingatkan kaum Mukminin tentang keberadaan
Rasulullah di tengah-tengah mereka, agar dimuliakan dan dijadikan tempat
bertanya:

. . .             
Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti
kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat
kesusahan... ( QS Al-Hujurât [49]: 7)
Orang-orang Mukmin hendaknya menyadari bahwa di tengah-tengah
mereka terdapat Rasulullah yang seharusnya dihormati, diagungkan, dan ditaati
perintahnya. Beliau lebih mengetahui apa yang lebih maslahat bagi mereka.
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Mereka juga diimbau agar tidak mengatakan hal yang batil dan cepat-cepat
mengambil keputusan kepada orang lain tanpa melakukan penelitian tentang
kebenaran berita tersebut. Sekiranya Rasulullah mengikuti saja apa yang
mereka inginkan atau menerima begitu saja pendapat yang tidak benar, niscaya
mereka akan terjatuh kepada dosa, bahaya, dan kesulitan.
Rasulullah Saw., biasanya tidak begitu saja mengikuti apa yang mereka
inginkan sebelum menerima kejelasan masalahnya dan tidak terburu-buru
mengambil keputusan berdasarkan berita yang sampai kepadanya tanpa
pertimbangan dan penalaran.
Penggunaan kata Yuthî’ukum dalam bentuk kata kerja menunjukkan
waktu yang sedang berlangsung dan yang akan datang untuk makna istimrar
(kontinyu). Ini mengandung arti bahwa mengecek kebenaran berbagai berita
harus selalu dilakukan secara kontinyu. Sekiranya mereka menginginkan
supaya Rasulullah mengikuti apa yang mereka inginkan, niscaya mereka akan
terjatuh kedalam dosa dan kebinasaan.
Adapun redaksi ayat fî katsîrin min al-amri digunakan, dimaksudkan
untuk menjaga kesan bahwa tidak seluruh pendapat kaum Mukminin keliru.
Di samping itu, ayat ini mengandung ajaran dan pendidikan yang baik tentang
adab berbicara, termasuk isyarat akan kebenaran pendapat sebagian kaum
Mukminin.

          . . .
       
 
… tetapi Allah menjadikan kamu ‘cinta’ kepada keimanan dan menjadikan
keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada
kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka Itulah orang-orang yang
mengikuti jalan yang lurus. (QS Al-Hujurât [49]: 7)
All ah membuat dan mendekatkan iman kepada sebagian
mereka,sehingga iman lebih disukai dan dicintai oleh mereka, menghiasi dan
mengokohkan iman di relung hati mereka. Sebaliknya, Allah menjadikan
kekufuran, kefasikan, dan maksiat sebagai hal-hal yang dibenci dan dijauhi.
Mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut di atas adalah orang-orang
yang istikamah di dalam kebenaran dan sesuai syarak, dan etika agama,
sehingga mereka tidak tergelincir untuk menuduh orang lain tanpa penelitian
dan pengecekan yang benar.
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Sebagai karunia dan nikmat dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana. (QS Al-Hujurât [49]: 8)
Allah membuat kaum Mukminin mencintai iman dan membenci
kekufuran, kefasikan, dan maksiat semata-mata karena anugerah-Nya dan
keutamaan dari-Nya. Allah Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapat
hidayah dan siapa yang akan mengalami kesesatan. Dia Maha Bijaksana
dalam mengatur segala makhluk-Nya dan menyimpangkan apa yang
dikehendaki-Nya sesuai keputusan-Nya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)
(3)

(4)

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Kaum Mukminin harus melakukan pengecekan dan penelitian
terhadap kebenaran berita yang sampai kepada mereka, agar
tidak menimbulkan bahaya kepada pihak lain karena kesalahan.
Akibatnya, mereka akan mengalami penyesalan.
Kehadiran Rasul di tengah-tengah para sahabatnya seyogianya
menjadi tonggak bagi kehati-hatian dan ketelitian.
Allah menyebut iman dan kebalikannya kepada mereka. Iman
adal ah nama dari ti ga hal: membenarkan dengan hati ,
mengikrarkan dengan lisan, dan mewujudkannya dengan
perbuatan. Sedangkan kebalikannya, kufur adalah menyalahi
dengan hati, fusuq menyalahi ikrar dengan lisan, dan ‘ishyan
adalah menyalahi dengan amal perbuatan secara fisik.
Orang-orang yang mendapatkan taufik Allah dengan didekatkan
kepada iman dan dijauhkan dari kufur, fasik, dan maksiat adalah
orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah anugerah dan
keutamaan dari Allah.
***
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Beberapa Cara Penyelesaian Konflik Intern Umat Islam tentang
Hukum “Bughât” (Ayat 9-10)

          
            
          
          
(9) Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi, kalau yang satu melanggar
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut,
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku
adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.(10)
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS Al-Hujurât [4]: 9-10)
Latar dan Konteks
Ada beberapa versi tentang latar belakang turun kedua ayat di atas.
Namun hanya dua riwayat yang akan diangkat, sebagaimana dikutip oleh Ibnu
Katsir dan Al-Maraghi.
Pertama, riwayat yang disampaikan oleh Anas Ibnu Malik r.a. Rasulullah
Saw. pernah diminta untuk menjumpai Abdullah Ibnu Ubai. Rasulullah pun
berangkat untuk menjumpainya dengan menunggang keledai disertai oleh
kaum Muslimin yang berjalan kaki. Setiba di tempat, Rasul mendapat perlakuan
yang kurang baik dari Abdullah Ibnu Ubai.
Ia berkata kepada Rasul, ”Menjauhlah kamu dariku. Demi Tuhan, Aku
merasa terganggu dengan bau busuk keledaimu.”
Salah seorang kaum Anshar menimpalinya dengan berucap, ”Demi
Allah! Sesungguhnya keledai Rasulullah lebih wangi daripada bau busuk kamu.”
Sebagian orang yang membela Abdullah, bangkit amarahnya terhadap
laki-laki tadi. Akibatnya, terjadilah tawuran antara kedua kelompok pendukung
dengan menggunakan pelepah kurma, tangan kosong, dan sandal. Namun,

:: repository.unisba.ac.id ::

248

Tafsir Juz XXVI

peristiwa itu tidak menimbulkan peperangan dengan senjata. Atas kejadian
itu, ayat ini diturunkan (HR Ahmad, Al-Bukhari, dan lainnya dalam Tafsir Ibnu
Katsir, IV, 1990: 212).
Kedua, Qatadah meriwayatkan bahwa ayat ini turun sehubungan dengan
dua sahabat Anshar yang terlibat sengketa tentang sesuatu hak.
Salah seorang dari keduanya berkata, “Aku akan mengambil hak aku
dengan cara paksa.” Ia mengucapkan kata-kata itu lantaran merasa banyak
anggota keluarganya yang akan menjadi pendukungnya.
Sedangkan pihak lawan mengajaknya menyelesaikan masalah itu secara
hukum kepada Rasulullah. Tapi, orang yang disebut pertama di atas enggan
mengikuti ajakan ke pengadilan. Akibatnya, kedua orang tersebut berlarutlarut dalam menyelesaikan masalah itu, sehingga terjadilah tawuran antarkedua
kelompok pendukung, saling dorong dan saling pukul dengan pelepah kurma
atau sandal, meski tidak terjadi peperangan (Al-Maraghi, IX, t.t.: 130)
Ringkasnya, meski kedua peristiwa itu sedikit berbeda, baik pelaku
maupun tempat kejadiannya, kita dapat mengambil benang merah untuk
diambil ‘ibrah atau pelajaran untuk memahami kedua ayat di atas.
Ditinjau dari hubungan dengan ayat sebelumnya, ayat ke-9 dan 10
yang kini sedang dibahas, memiliki kaitan yang erat satu sama lain. Setelah
mengingatkan kaum Mukminin terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik,
Allah menjelaskan tentang dampak pemberitaan itu yang dapat menimbulkan
fitnah dan perselisihan, bahkan mungkin peperangan.
Allah meminta kaum Mukminin agar melakukan ishlah (rekonsiliasi)
dengan menggunakan cara-cara yang mendamaikan dua kelompok yang
bersengketa, baik seperti nasihat, pelajaran, bimbingan, maupun proses
pengadilan. Jika satu dari kedua kelompok yang bertikai itu menolak caracara ishlah seperti di atas, kelompok yang menolak itu wajib diperangi, hingga
kembali ke jalan yang benar.
Allah memberikan argumen atas perintah melakukan ishlah itu, karena
keduanya terdapat kaitan persaudaraan seiman. Di samping itu, Allah meminta
pula para wasit (hakim) dan pihak-pihak yang bersengketa agar bertakwa
kepada Allah dan menaati segala perintah-Nya.
Penjelasan

. . .        
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah
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kamu damaikan antara keduanya ...! (QS Al-Hujurât[49] : 9)

Maksudnya, apabila dua kelompok Muslim bertikai, para pemimpin wajib
melakukan ishlah (mendamaikan) antara keduanya dengan nasihat dan ajakan
untuk mengikuti hukum Allah dan bimbingan kepada kebenaran, melakukan
pemecahan masalah (problem solving) dan mendamaikan faktor-faktor yang
memicu pertikaian itu. Sementara itu, Al-Maraghi (IX, t.t.: 130) menambahkan
bahwa kedua kelompok yang bertikai itu diajak untuk mengikuti hukum Allah
dan rida dengan keputusan-Nya, baik itu dirasakan menguntungkan atau terasa
merugikan bagi keduanya. Itulah ishlah (perdamaian) antara kedua kelompok
itu dengan cara adil.
Dilihat dari redaksi ayat, kata “in” (alif dan nun) yang diartikan “jika”
di awal ayat di atas menunjukkan bahwa seyogianya tidak boleh ada
perselisihan di antara kaum Muslimin. Kalau pun itu terjadi, maka kejadian itu
sangat jarang. Sasaran yang diajak bicara, melalui ayat ini, adalah para
pemimpin/elit mereka, sedangkan perintah itu wajib hukumnya untuk dilakukan.

          
...

...

  

… tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah
yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada
perintah Allah… (QS Al-Hujurât[49] : 9) 2
Jika salah satu kelompok melanggar batas atau perjanjian atas kelompok
lainnya, tidak mau mengikuti hukum Allah , atau nasihat yang diberikan kepada
mereka, kaum Muslimin hendaklah memerangi mereka yang melanggar itu,
kecuali apabila mereka telah kembali mengikuti hukum Allah. Pengertian
“memerangi” di sini, kata Al-Zuhaili, dapat berbentuk perang dengan senjata
atau bentuk lainnya yang dilakukan wasit (penegak hukum, mediator
perjanjian) guna mencapai kemaslahatan, yaitu sampai kembali taat kepada
hukum Allah. Apabila perdamaian telah tercapai tanpa peperangan dengan
senjata, itu sudah cukup. Sebaliknya, apabila perdamaian hanya dapat dicapai
dengan peperangan, maka tiada jalan lain kecuali menggunakan peperangan.

            …
... kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan
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hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang
berlaku adil. (QS Al-Hujurât[49] : 9)
Jika kelompok yang melanggar penjanjian itu telah menyadari
kekeliruannya, setelah diperangi, lalu mau menerima perintah Allah dan
keputusan-Nya, kaum Muslimin hendaknya berlaku adil dalam menyelesaikan
hukum, memelihara kebenaran yang sesuai dengan hukum Allah, dan
mencegah perbuatan kelompok yang berbuat zalim itu sehingga keluar dari
kezalimannya, menunaikan apa yang seharusnya diberikan kepada kelompok
lainnya, sampai akhirnya peperangan antarkedua kelompok itu tidak terus
berlanjut.
Para wasit atau mediator hendaklah berbuat adil dalam memutuskan
hukum di antara keduanya. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil
dan membalas mereka dengan balasan yang terbaik. Ini merupakan perintah
berbuat adil dalam berbagai hal.
Dari Abdullah Ibnu Amr berkata, Rasulullah Saw., bersabda,

Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di dunia ini berada di atas
mimbar dari mutiara, di sisi Yang Maha Penyayang karena mereka berbuat
adil di dunia. (HR Ibnu Abu Hatim dan Al-Nas`i)
Dari Abdullah Ibnu Amr r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda,

Orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah pada hari kiamat nanti berada di
atas mimbar-mimbar cahaya, di sebelah kanan Arasy, yaitu orang-orang yang
berlaku adil di dalam menetapkan hukum di antara mereka, keluarganya, dan
dalam menjalankan kekuasaan yang dijabatnya.” (HR Muslim dan Al-Nasa`i)
Di dalam hadis sohih, dari Anas r.a., bahwa Nabi Saw., bersabda,

Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi.” Saya bertanya,
“Ya Rasulullah, aku telah menolong saudaraku yang dizalimi, maka bagaimana
aku menolong saudaraku yang berlaku zalim? “ Nabi Saw. menjelaskan,
“Kamu mencegah saudaramu dari kezalimannya, maka itulah bentuk
pertolongan kamu kepadanya.” (Al-Maraghi, IX. t.t.: 131)
Selanjutnya Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan
ishlah di luar situasi perang atau konflik sekecil apa pun, dengan firman-Nya:

            
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS Al- Hujurât [49]: 10)
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Untuk melengkapi bimbingan-Nya, Allah menyebutkan bahwa
sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara dalam agama, dan
dihimpun oleh kesatuan prinsip, yaitu iman. Sesama saudara yang bersengketa
hendaklah terjalin ishlah. Ditambahkan pula, Allah memerintahkan mereka
supaya bertakwa kepada Allah. Ini berarti bahwa hendaklah kalian berbuat
ishlah di antara saudara, dan yang mendorong terjadinya ishlah itu adalah
ketakwaan dan rasa takut terhadap-Nya, selalu berpijak pada kebenaran dan
keadilan; tidak condong dan berpihak kepada salah satunya, karena mereka
adalah saudara kamu juga.
Islam memandang mereka sama. Tidak ada perbedaan antara satu
dengan lainnya dan antara kelompok yang satu dengan lainnya. Mudahmudahan mereka diberi rahmat Allah karena ketakwaan kepada-Nya,yaitu
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.
Kata innamâ dalam awal ayat ini menunjukkan bahwa tiada
persaudaraan melainkan sesama Mukmin, dan bukan persaudaraan
antarmuslim dengan non-Muslim. Ini disebabkan Islam merupakan ikatan
yang menghimpun seluruh pengikutnya. Juga, urusan ishlah dan kewajiban
menjalankannya dapat berlaku, hanya apabila terjalin ukhuwwah Islamiyyah,
bukan dengan orang-orang kafir.
Namun, jika orang kafir itu termasuk kafir yang berada dan dijamin
hak-haknya di bawah pemerintahan Islam (kafir zimmiy), ia wajib dijaga dan
dipelihara hak-hak-nya,sebagaimana seorang Muslim wajib dipelihara dan
ditolong, jika musuhnya adalah seorang kafir yang memerangi (kafir harbiy).
Banyak hadis yang menjelaskan pentingnya persaudaraan seagama
(ukhuwwah Islamiyyah), antara lain:
Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya; maka ia tidak boleh
menzaliminya, menghinanya, atau merendahkannya, dan tidak meninggikan
rumahnya sehingga menutup keluar-masuknya udara atas rumah tetangga,
kecuali atas izinnya, tidak menyakiti perasaan tetangganya dengan bau masakan
dari periuknya, kecuali bila memberi tetangganya masakan, dan tidak membelikan
anak-anak buah-buahan lalu membiarkan mereka membawanya keluar rumah
untuk memamerkannya kepada anak-anak tetangga tanpa mau memberikannya
sedikit pun untuk mereka. Kemudian Nabi bersabda guna mengingatkan, “Jagalah
hak-hak itu dengan baik, karena sangat sedikit orang yang mampu memelihara
hak-hak itu” (Al-Maraghi, IX, t.t.: 131).
Apabila seorang Muslim mendoakan saudaranya di luar pengetahuan
saudaranya itu, maka malaikat berkata, “Semoga Allah mengabulkan doa
dan permohonanmu itu, dan kamu juga memeroleh hal yang sama dengan
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saudaranya (yang didoakan itu).”
Allah akan menolong seorang hamba-Nya, selama hamba itu mau
menolong saudaranya.
Perumpamaan orang-orang Mukmin dalam hal berkasih sayang dan
keterjalinan di antara mereka, seperti satu badan. Apabila salah satu anggota
badannya sakit, maka seluruh jasadnya merasa demam dan tidak bisa tidur.
Seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya laksana bangunan, yang satu
dengan lainnya saling mengokohkan (dan Nabi Saw. menyatukan jari-jari
tangannya).
Dari Sahal Ibnu Saad Al-Sa’idi r.a., dari Rasulullah Saw., ia bersabda,

Sesungguhnya hubungan orang Mukmin saudaranya dengan seagama seperti
kedudukan kepala dari badan. Seorang Mukmin akan merasa sakit karena
sakit yang diderita pengikut agamanya, seperti rasa sakit yang diderita fisik/
jasad lantaran rasa sakit yang diderita kepala (HR Ahmad).
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Dari ayat-ayat di atas kiranya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut
Setiap pemimpin atau aparat hukum negara Islam wajib melaksanakan
ishlah di antara dua kelompok yang saling bertikai, dengan menyerukan
mereka berpegang teguh kepada Kitabullah, baik terasa merugikan
maupun menguntungkan, dengan nasihat, dan bimbingan dengan
mengompromikan keduanya dari berbagai tinjauan.
Apabila salah satu kelompok melanggar hak/perjanjian atas kelompok
lainnya dan tidak mau menaati hukum dan kitab Allah,bahkan membuat
kerusakan di muka bumi, kelompok yang membangkang itu harus
“diperangi” dengan menggunakan cara yang ringan terlebih dahulu,
yaitu sampai mereka kembali kepada ajaran Allah. Apabila mereka
sadar akan kesalahannya dan kembali ke jalan Allah, maka kedua
kelompok itu tetap pada jalan benar itu. Allah sangat mencintai orangorang yang berbuat adil dan membalas mereka dengan pahala yang
terbaik.
Bughat (orang yang melanggar batas-batas kelompok lain yang
seagama, Islam) tidak dapat kategorikan kehilangan iman, karena
Allah tetap menamakan mereka orang-orang Mukmin. Menurut AlHarist Al-A’war, Ali Ibnu Abi Talib pernah ditanya pendapatnya tentang
kaum bughat, baik yang terlibat dalam Perang Jamal maupun Shiffin,
apakah mereka termasuk orang-orang musyrik. Ali menolak untuk

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Hujurât

253

menyebut mereka musyrik, karena mereka jauh dari kemusyrikan.
Ditanya lagi, apakah mereka itu termasuk orang-orang munafik?
“Tidak, karena orang-orang munafik hanya berzikir kepada Allah
sedikit saja,” jawab Ali.
Ditanyakan lagi kepada Ali, bagaimanakah keadaan dan kedudukan
mereka?
“Mereka adalah saudara-saudara kita juga yang menentang dan
melawan kita,” jawab Ali r.a. Sungguh bijak ungkapan Sayyidina
Ali r.a. ini.
***
Adab Seorang Mukmin dengan Mukmin dan Manusia Lainnya (Ayat
11-13)

            
             
           
          
            
            
          
            
  
(11) Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain. Sebab, boleh jadi yang ditertawakan itu
lebih baik dari mereka; dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan
kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik; dan janganlah
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suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang
mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk
sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah
orang-orang yang zalim. (12) Hai orang-orang yang beriman, jauhilah
kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa.
Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan
satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat
lagi Maha Penyayang. (13) Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
Sesungguhnya, orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal. (QS Al-Hujurât [49]: 11-13)
Latar dan Konteks
Ada beberapa riwayat mengenai latar belakang turunnya ayat 11 di
atas, seperti dipilih oleh Al-Maraghi (IX, t.t., 133), antara lain:
Diriwayatkan bahwa ayat ini turun sebagai komentar terhadap tindakan
utusan (Bani) Tamim yang mengolok-olok orang-orang fakir dari sahabat Nabi
Saw., seperti Ammar Ibnu Yasir, Shuhaib, Bilal Ibnu Rabah, Khabbab, Ibnu
Fuhairah, Salman Al-Farisi, dan Salim pembantu Abu Khudzaifah, dan lainnya
ketika mereka melihat kepapaan dan penampilan mereka.
Diriwayatkan bahwa ayat 11 ini turun sehubungan dengan Shafiyyah
Binti Huyayy Ibnu Akhthab r.a., datang mengadu kepada Rasulullah Saw., seraya
berkata, “Kaum wanita mengatakan kepada saya, hai ya Yahudiyyah Binti
Yahudiyyin (hai putri Yahudi anak orang-orang Yahudi).
Rasul bersabda kepadanya,” Mengapa kamu tidak menjawab, Ya,
bapakku adalah Nabi Harun, pamanku adalah Nabi Musa, dan suamiku adalah
Nabi Muhammad Saw.”
Abu Jubairah meriwayatkan, nama gelaran itu tradisi dari zaman
Jahiliyah. Suatu ketika Nabi Saw., memanggil seseorang dengan gelarannya.
Lalu, ada seseorang yang menyampaikan kepada Nabi Saw. bahwa orang
tersebut tidak suka dipanggil dengan gelarannya.
Adapun latar belakang turunnya ayat 13, sebagaimana ditulis Al-Zuhaili,
sebagai berikut:
Ibnu Abu Mulaikah meriwayatkan, pada saat Futuh Makkah
(Pembebasan kota Mekah), Bilal menaiki Kabah dan mengumandangkan azan
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di atapnya. Sebagian orang-orang berkomentar, apakah (pantas) hamba yang
berkulit hitam ini mengumandangkan azan di atas Kabah. Sebagian lainnya
berkata, jika Allah murka, maka Allah pasti akan mengubahnya. Atau, jika
Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka pasti Dia mengubahnya.”
Atas peristiwa ini, Allah menurunkan ayat 13 Surah Al-Hujurât ini. Nabi
Saw., memanggil mereka dan melarang mereka membanggakan diri berdasar
keturunan, kekayaan, dan meremehkan orang-orang.
Apabila ayat-ayat sebelumnya menerangkan apa yang seyogianya
dilakukan seorang Mukmin kepada Allah, kepada Nabi dan kepada orang yang
bersengketa, dan orang fasik, ayat-ayat berikutnya menerangkan etika seorang
Mukmin kepada Mukmin lainnya dan manusia pada umumnya, seperti larangan
merendahkan orang lain, mengumpat, menghina, dan memanggil dengan
gelaran-gelaran. Inilah kaitan antara paket ayat ini dengan paket ayat
sebelumnya.
Kemudian, Allah melarang akhlak tercela yang dapat menimbulkan
persengketaan, di samping penjelasan tentang kesatuan umat manusia dalam
hal asal-usulnya. Semua ajaran di atas berupaya untuk memelihara persatuan
umat Islam dan menjadikannya contoh untuk bermuamalah (interaksi) bersama
umat dan bangsa lain, guna menyebarkan Islam dan menegakkan ajaran
Allah di setiap tempat.
Penjelasan Ayat
Allah mendidik hamba-hamba-Nya yang Mukmin. Berikut ini beberapa
akhlak Islam dan adab-adab yang tinggi:
Pertama, larangan merendahkan orang lain, yaitu menghina,
meremehkan, dan mengolok-olok orang lain.

            
. . .          
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik
dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan
lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik… (QS Al-Hujurât [49] : 11)
Dalam ayat di atas, Allah seakan-akan berbicara langsung secara tatap
muka dengan orang yang beriman, “Hai orang-orang yang beriman kepada
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Allah dan Rasul-Nya, kelompok laki-laki jangan merendahkan kaum laki-laki
yang lain, karena boleh jadi orang-orang yang direndahkan itu lebih baik
daripada orang yang merendahkannya di dalam pandangan Allah. Atau
terkadang orang yang dihina itu lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah
daripada orang yang menghina.” Ini jelas-jelas terlarang. Allah menyebutkan
alasan larangan tersebut, sebagai pribahasa Arab:
“Jangan kamu merendahkan orang fakir/miskin, sebab boleh jadi kamu
ruku satu hari, sedangkan zaman telah berubah meninggikan derajatnya.”
Maka, firman Allah,’asa an yakunu khairan minhum (boleh jadi mereka yang
direndahkan itu lebih baik dari mereka yang merendahkan) menjadi alasan
larangan di atas.
Hadis di bawah ini bersumber dari Abu Hurairah r.a.,

Tidak sedikit orang yang berambut kusut, berdebu, dan berpakaian lusuh
yang tidak dihiraukan orang, sekiranya dia bersumpah kepada Allah (untuk
mengerjakan sesuatu), lalu Allah menganugerahkan kebaikan (sehingga
menjadi orang yang baik akhlaknya) kepadanya. (HR Hakim dan Abu Nu’aim
dalam kitab Hilyah)
Pada umumnya, kaum wanita biasanya dimasukkan dengan kelompok
laki-laki dalam perintah Syarak. Namun, dalam ayat ini Allah memisahkan
mereka dari kaum laki-laki dalam soal larangan di atas, bertujuan untuk
menolak anggapan bahwa larangan ini tidak belaku secara menyeluruh kepada
kaum perempuan. Karena itu, Allah menegaskan bahwa larangan itu berlaku
juga untuk kaum wanitanya, setelah menyebut kaum laki-laki. Penggunaan
redaksi jamak,yaitu kaum laki-laki dan kaum perempuan, disebabkan tindakan
merendahkan pihak lain itu dilakukan oleh setiap kelompok itu. Maka, Allah
berfirman,

...
   
        . . .
... janganlah kaum perempuan merendahkan kaum perempuan lainnya, karena
boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang
merendahkannya. (QS Al-Hujurât [49] : 11)
Rasulullah Saw. mengingatkan dalam hadis yang diterima dari Abu
Hurairah r.a., beliau bersabda:

Sesunguhnya Allah tidak melihat penampilan fisik dan harta kekayaan kamu,
akan tetapi Dia melihat hati dan amal kamu.
Oleh karena itu, yang menjadi pembeda adalah keikhlasan batin,
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kesucian hati, dan keikhlasan amal semata-mata karena Allah, bukan lantaran
penampilan lahiriah, kekayaan, bukan warna kulit dan wajah, dan bukan ras
dan jenis (kelamin).
Ditambahkan oleh Al-Maraghi (IX, t.t.: 134), hadis ini mengisyaratkan
kedudukan seseorang itu tidak dapat ditetapkan dengan pujian atau hinaan
semata-mata dilihat dari bentuk amal ketaatan atau kebalikannya. Boleh jadi
orang yang melakukan perbuatan yang tampak secara lahir itu baik atau taat,
padahal Allah mengetahui bahwa di hatinya ada sifat buruk yang tidak sesuai
dengan perbuatan lahiriahnya. Boleh jadi, orang yang kita lihat seperti orang
yang melalaikan agama atau berbuat maksiat, tetapi Allah mengetahui ada
sifat terpuji di hatinya yang menyebabkan ampunan-Nya. Pekerjaan itu, lanjut
Al-Maraghi, merupakan ciri-ciri lahir yang dapat kita duga-duga, tetapi bukan
bukti-bukti yang dapat dipastikan.
Kedua, larangan mencela dengan ucapan atau bahasa isyarat:

. . .    . . .
... dan janganlah suka mencela dirimu sendiri... (QS Al-Hujurât [49]: 11)
Maksudnya, janganlah kamu suka mencela dirimu sendiri, jangan
merendahkan satu dengan lainnya,dan saling menghina di antara kamu, baik
dengan ucapan, perbuatan, maupun isyarat. Allah menggunakan redaksi ini
bahwa menghina Mukmin yang lain sama dengan menghina diri sendiri, karena
sebenarnya mereka itu ibarat satu diri. Apabila seseorang mencela Mukmin
lainnya, maka seakan-akan dia mencela diri sendiri.
Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Al-Nu’man Ibnu Basyir dari Nabi
Saw., beliau bersabda:

“Orang-orang Mukmin itu diibaratkan seperti jasad seseorang. Jika kepalanya
menderita sakit, maka seluruh tubuh merasakannya. Jika matanya menderita
sakit, maka seluruh tubuhnya pun merasakan rasa sakitnya.”
Ditambahkan oleh Al-Maraghi (IX, t.t.: 134-135), “Salah seorang kamu
sering melihat kotoran di mata saudaranya, dan membiarkan kotoran yang
terdapat di matanya sendiri,” demikian Nabi Saw., bersabda.
Dikatakan pula, “Di antara bentuk kebahagiaan seseorang adalah sibuk
dengan aib diri sendiri sehingga lupa untuk mencari-cari aib orang lain.”
Seorang penyair bersenandung sebagai berikut:

Jangan sekali-kali kamu mengungkap kejelekan orang lain yang mereka tutuptutupi,
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Sebab, Allah akan menghilangkan dan menyingkapkan tirai-tirai keburukan
kamu,
Dan sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan mereka apabila mereka akan disebutdisebut,
Jangan kamu mencela seseorang mereka dengan keburukan yang ada pada
dirimu sendiri.
Ketiga, larangan saling memanggil dengan nama sebutan atau gelaran
yang buruk, bukan nama aslinya.

... 
    . . .
… dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan... (QS
Al-Hujurât [49]: 11)
Artinya, setiap Mukmin tidak boleh memanggil saudaranya seiman
dengan gelaran-gelaran yang tidak enak didengar, hingga membuat dirinya
marah atau tidak suka. Umpamanya, seseorang memanggil temannya yang
muslim dengan panggilan, ya fasik, hai munafik, atau ya Yahudi atau Nasrani,
dan lain-lain.
Al-Maraghi (IX, t.t., :135) mengutip pendapat dari Ibnu Abbas guna
menegaskan larangan menggunakan sebutan atau gelaran seperti tersebut
di atas sebagai berikut, “Saling memanggil dengan gelaran tersebut adalah
jika ada seseorang telah melakukan perbuatan jahat, kemudian bertaubat,
dan kembali ke jalan yang hak, maka Allah melarang Mukmin mencela
perbuatan temannya di masa lalu (sebelum memeluk Islam).”
Larangan ini dikecualikan oleh gelaran yang baik dan disukai oleh orang
yang diberi gelaran tersebut, karena memang gelaran itu telah masyhur/terkenal
di kalangan mereka. Di kalangan perawi hadis ada yang disebut Al-A’raj (di
dalam bahasa Indonesia: si pincang) dan dari kalangan sahabat besar, antara
lain, Abu Bakar diberi gelar Al-Shiddîq dan ‘Atîq, Umar Ibnu Khaththab diberi
gelar Al-Faruq, Utsman Ibnu Affan disebut Dzunnurain, Ali Ibnu Abu Thalib dengan
sebutan Abu Turab, dan gelaran untuk Khalid Ibnu Walid, Saifullah, serta Dahiyatul
Islam adalah gelaran untuk Amr Ibnu Al-’Ash.
Kemudian, Allah menjelaskan larangan memanggil dengan panggilan
yang jelek dengan firman-Nya:

. . .       . . .
… seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman…
(QS Al-Hujurât [49] : 11)
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Maksudnya, sungguh sangat buruk apabila seseorang disebut fasik,
kafir, atau pezina setelah memeluk Islam dan bertaubat dari kejahatannya,
atau menyebutkan kefasikannya setelah Iman ke dalam hatinya. Menurut AlMaraghi (IX, t.t.: 135), ayat di atas ini menunjukkan betapa buruknya
memadukan dua perkara itu, yakni kefasikan dan iman.
Akhirnya, di penghujung penggalan ayat ini Allah mengancam mereka
yang tidak berhenti dari perbuatan terlarang di atas dengan firman berikut:

       . . ..
… dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang
yang zalim. (QS Al-Hujurât [49]: 11)
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa tidak bertaubat dari tiga
hal yang dilarang Allah, yaitu merendahkan, menghina, dan memanggil dengan
gelaran yang buruk dan tidak disukai itu, maka dia termasuk orang-orang
yang zalim. Bahkan, mereka itulah yang menzalimi diri sendiri, karena berbuat
maksiat terus menerus setelah taat kepada Allah dan mencampakkan diri
sendiri untuk menentang azab. Mengapa orang yang berbuat maksiat disebut
zalim? Alasannya, berbuat maksiat secara terus menerus tanpa taubat itu
merupakan kekufuran (karena menolak perintah dan sebaliknya, melakukan
larangan Allah). Dengan kata lain, menempatkan sesuatu di tempat yang bukan
semestinya ditempatkan adalah kezaliman.

Keempat, larangan berprasangka buruk.

...           
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan),
karena sebagian dari prasangka itu dosa... (QS Al-Hujurât [49]: 12)
Allah Swt., dalam ayat ini, menyampaikan pesan agar orang-orang
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menjauhi banyak berprasangka
buruk kepada pihak lain (Mukmin), termasuk berprasangka buruk kepada ahli
kebajikan. Ini jelas-jelas prasangka yang buruk, padahal secara lahir dia
jelas-jelas berbuat baik, saleh, dan amanah. Adapun orang yang jelas-jelas
berbuat kejahatan dan kefasikan secara demonstratif di depan umum dan
terbuka, seperti orang yang suka mabuk atau orang yang suka menemani
wanita-wanita nakal, maka ia boleh diprasangka buruk guna menjauhkan dan
mengingatkan dirinya dari tindakan buruknya tanpa kata-kata. Jika prasangka
buruk itu diucapkan atau ditampakkan, itu termasuk perbuatan dosa.
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Kemudian Allah Swt. menjelaskan alasan larangan tersebut dengan
firman-Nya, inna ba’dha al-zhanni itsmun (karena sebagian dari prasangka
itu dosa), yaitu prasangka buruk kepada ahli kebajikan atau berprasangka
jelek kepada orang Mukmin merupakan perbuatan dosa. Oleh karena itu,
Allah melarang prasangka buruk tersebut, sebagaimana firman-Nya dalam
QS Al-Fath, 48: 12 yang artinya,

… dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi
kaum yang binasa.
Banyak hadis yang melarang berprasangka buruk terhadap orang
Mukmin yang antara lain.
Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar r.a.. Aku
melihat Nabi Saw. Sedang tawaf di Kabah seraya bersabda:

Alangkah ganteng dan wanginya engkau, alangkah agung dirimu dan
kehormatanmu. Demi Allah yang Muhammad ada dalam kekuasaan-Nya,
sungguh kehormatan seorang Mukmin, di sisi Allah, harus engkau pelihara
harta miliknya, darah/jiwanya, dan engkau harus berprasangka baik
terhadapnya.
Ibnu Abbas berkata, “Allah melarang seorang Mukmin berprasangka
buruk terhadap saudaranya.”
Imam Malik, Al-Bukhari, Muslim, dan Abu daud meriwayatkan hadis
dari sumber Abu Huraerah yang mengatakan Rasulullah Saw. bersabda:

Jauhilah prasangka (buruk), karena prasangka itu adalah omongan yang paling dusta, jangan mencari-cari kesalahan saudaramu, jangan suka nguping/
mencuri dengar pembicaraan orang lain, jangan iri hati, dengki, saling
membenci, dan saling memalingkan muka. Jadilah hamba Allah yang
bersaudara.
Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Tirmidzi
menyatakan,

Jangan memutuskan (silaturahim), saling membelakangi, saling membenci,
dan saling mendengki. Jadilah hamba Allah yang bersaudara! Seorang Muslim tidak boleh (halal) mendiamkan (tidak bertanya) saudaranya lebih dari
tiga hari.
Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya, Sya’bu Al-îmân, dari
Sa’id Ibnu Al-Musayyab, ia berkata:

Sebagian teman-temanku dari sahabat Rasulullah Saw., pernah mengirim
surat kepadaku, yang berisi nasihat berikut:
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Letakkan urusan saudaramu pada tempat yang terbaik, selama tidak ada
bukti yang mengalahkan dirimu dari kebalikannya.
Janganlah kamu berprasangka buruk walaupun dengan mengeluarkan satu
pernyataan, sedangkan kamu masih menemukan sisi baik dari temanmu itu.
Barang siapa yang menggiring dirinya kepada tuduhan, maka jangan mencela
kecuali kepada dirimu sendiri.
Barang siapa yang menutupi rahasia saudaranya, maka kebaikan itu ada di
dalam genggaman tangannya.
Tidaklah masalah memberikan balasan kepada orang yang berbuat maksiat
kepada Allah dengan tangannya sendiri, selama balasan itu didasarkan pada
norma dan ketaatan kepada Allah.
Kamu harus bersahabat baik dengan orang-orang yang jujur, maka jadilah
kamu dari bagian usaha/amal mereka,karena mereka adalah perhiasan di
kala senang dan persiapan di saat menghadapi ujian besar.
Dan janganlah kamu memandang enteng/remeh soal sumpah, maka nanti
Allah akan merendahkan kamu.
Janganlah kamu meminta sesuatu yang belum berwujud, sehingga itu
berwujud.
Janganlah kamu memberi ucapan/pembicaraan kecuali di hadapan orang
yang berminat mendengarkannya.
Kamu harus bersikap jujur, meski kamu terbunuh karena itu, dan jauhilah
musuhmu.
Berhati-hatilah terhadap sahabatmu kecuali orang yang jujur, dan tiada yang
jujur melainkan orang yang takut kepada Allah.
Musyawarahkanlah urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan
mereka Yang Maha Gaib (Al-Maraghi, IX, t.t.: 137).
Abu Qilabah menuturkan bahwa Umar Ibnu Khaththab r.a. diberitahu
seseorang bahwa Abu Mihjan Al-Tsaqafi pesta minum khamar (miras) bersama
teman-temannya di rumahnya. Maka Umar berangkat guna menjumpainya.
Ternyata, beliau tidak menjumpai siapa pun di rumah itu kecuali seorang lakilaki. Abu Mihjan berkata, “Perbuatan Anda ini tidaklah dibenarkan, karena
Allah telah melarangmu bertajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain.”
Akhirnya, Umar r.a., pulang kembali dan meninggalkan tempat itu.
Kelima, larangan ghibah (menceritakan keburukan orang lain di
belakang dirinya).
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. .        ...

... dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan
satu sama lain.... (QS Al-Hujurât [49]: 12)
Maksudnya, seorang Muslim tidak boleh menceritakan keburukan
Muslim lain di belakangnya, baik secara terang-terangan maupun dengan
isyarat, dan lain-lain, karena itu akan menyakiti perasaan orang yang
bersangkutan. Keburukan itu mencakup, soal duniawi maupun soal ukhrawi
atau agama, akhlak maupun bentuk fisiknya, serta harta, anak, istri, pembantu,
maupun pakaiannya.
Nabi Saw., menafsirkan istilah ghibah ini dalam sebuah hadis yang
diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi,dan Ibnu Jarir, dari Abu Hurairah r.a.
Rasulullah Saw., ditanya (seseorang), “ya Rasulullah, apa arti ghibah itu?”
Rasul Saw. menjawab, “Kamu menyebut-nyebut sesuatu yang tidak
disukai (keburukan) saudaramu.”
Beliau ditanya (lagi), “Bagaimana pandangan Baginda jika keburukan
yang kusebutkan itu memang ada pada dirinya?”
Beliau menjawab, “Jika yang kamu sebutkan itu memang benar ada
padanya, maka kamu sudah berbuat ghibah. Sebaliknya, bila tidak ada pada
dirinya, maka kamu telah berbuat buhtan (bohong besar).”
Dengan kata lain, jika sifat yang kamu sebutkan itu ada pada diri orang
itu, maka itu artinya kamu telah berbuat ghibah. Sebaliknya, bila sifat yang
kamu sebutkan itu tidak ada pada diri orang itu, maka itu artinya buhtan.
Hadis lain diriwayatkan Abu Daud dari Siti Aisyah r.a., ia berkata kepada
Rasulullah bahwa Siti Shafiyah itu begini dan begini (yakni: badannya pendek).
Rasulullah mengingatkannya, “Engkau sudah mengatakan suatu kalimat yang
jika dicampurkan dengan air di laut, niscaya air laut itu telah tercemari dengan
kalimat itu.” Artinya, air laut itu sudah terwarnai dengan warna ghibah itu,
saking kuat keburukan kata tersebut.
Muawiyah Ibnu Qurrah menambahkan, ”Jika seorang yang tangannya
buntung melintas di hadapanmu, lalu kamu mengatakan bahwa orang itu
tangannya buntung, maka kamu telah berbuat ghibah.”
Menurut Al-Hasan, sebagaimana dikutip Al-Maraghi (Juz IX, t.t.: 139),
ghibah itu memiliki tiga segi yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu al-ghibah,
al-ifku, dan al-buhtan.
Pertama, al-ghibah adalah menyebut-menyebut keburukan orang lain
yang memang ada dalam dirinya.
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Kedua, al-ifk (u) adalah menceritakan berita tentang seseorang yang
sampai kepadanya (gosip).
Ketiga, al-buhtan adalah menyebut keburukan seseorang yang
sebenarnya itu tidak ada pada dirinya.
Tidak ada perbedaan pandangan di antara ulama bahwa ghibah itu
termasuk salah satu dosa besar, sedangkan pelakunya harus bertaubat kepada
Allah, meminta maaf kepada orang yang di-ghibah, dan minta dihalalkan
perbuatan itu darinya.
Kemudian Allah Swt. membuat perumpamaan tentang buruknya
perbuatan ghibah agar dihindari dan dijauhi, dengan firman-Nya:

. .          . . .
… adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya
yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya... (QS. AlHujurât [49] : 12)
Maksudnya, apakah seorang Mukmin suka memakan daging
saudaranya sendiri yang sudah mati? Jika ia tidak suka makan daging
saudaranya sendiri, bahkan ia merasa jijik, karena jiwa sendiri menolaknya.
Oleh karena itu, setiap Mukmin seharusnya membenci perbuatan ghibah
di dalam hidupnya. Ringkasnya, jika seseorang tidak suka makan bangkai
saudaranya secara naluriah, ia hendaknya membenci perbuatan ghibah
itu secara syariat, lantaran kerasnya hukuman bagi pelakunya. Ghibah
diibaratkan memakan bangkai, karena itu berarti merobek-robek harga
diri orang yang di-ghibah.
Ayat ini menambah penegasan yang kuat dengan perumpamaan
bangkai saudaranya untuk melukiskan jelek dan jijiknya perbuatan itu menurut
hati siapa pun. Di dalam hadis sahih dari berbagai sumber menyebutkan bahwa
Nabi Saw., berkhutbah pada saat haji Wada’, “Sesungguhnya darah kalian,
harta kalian, dan harga diri kalian itu haram dilanggar, seperti haramnya hari
ini, bulan ini, dan di negeri ini” (Al-Maraghi, IX, t.t.: 139-140).
Ringkasnya, ayat di atas menunjukkan haramnya ghibah dan begitu
buruknya perbuatan itu secara Syarak. Oleh karena itu, ghibah adalah haram
hukumnya secara ijmak (kesepakatan ulama). Sedangkan pelaku ghibah
diharuskan bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang dighibah. Perbuatan ini tidak dibenarkan, kecuali jika ada alasan yang dipandang
sangat perlu.
Al-Maraghi (IX, t.t.: 140) membolehkan ghibah untuk tujuan yang benar
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secara syar’i dengan membatasi pada 6 (enam) hal:
(1)
terjadi kezaliman yang dilakukan orang kepada pihak lain, lalu ia
mengadukan kezaliman yang diterimanya itu kepada orang yang
dianggap bisa menyelesaikan atau menghilangkannya;
(2)
meminta bantuan kepada orang yang sanggup menghilangkan
kemungkaran itu dengan cara melaporkan/menceritakannya;
(3)
meminta fatwa kepada seseorang dengan menceritakan tindakan buruk
orang lain kepada dirinya;
(4)
memperingatkan kaum Muslimin dari keburukan, seperti melakukan
kritik terhadap saksi dan periwayat (hadis);
(5)
mereka yang menampilkan kefasikannya secara demontratif, seperti
orang yang kecanduan minuman keras atau pengunjung tempat
kejahatan, lalu membanggakan diri dengan perbuatannya itu; dan
(6)
mengenalkan seseorang dengan menyebut gelarannya atau ciri khas
lainnya, seperti si Pincang, si Juling dan lainnya, apabila tidak ada cara
lain yang mudah dikenali kecuali dengan menyebut ciri khasnya.
Umat Islam sepakat tentang buruknya perbuatan ghibah dan besarnya
dosa atas perbuatan tersebut, padahal banyak orang yang menyukai
(ghibah) itu. Sampai-sampai sementara orang mengatakan, “Ghibah
itu laksana sabun (pelicin) hati, manis rasanya seperti manisnya kurma,
dan sedapnya sesedap khamar.”
Di pengujung ayat ini, Allah menegaskan firman-Nya:

        . . .
… dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat
lagi Maha Penyayang. (QS Al-Hujurât [49] : 12)
Artinya, setiap Mukmin hendaknya bertakwa kepada Allah dalam
menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Ia hendaklah merasakan
bahwa Allah senantiasa melihatnya di dalam urusan ghibah itu dan takutlah
kepada-Nya dari perbuatan itu. Ia hendaklah membenci ghibah dan
menjauhinya. Allah Swt. akan menerima taubat dari orang yang mau bertaubat
kepada-Nya, Dia Maha Penyayang terhadap orang yang berubah pikiran dan
kembali ke jalan yang benar.
Menurut Ulama, cara bertaubat orang yang melakukan ghibah adalah:
(1)
berhenti dari perbuatan maksiat tersebut,
(2)
berniat secara kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiatnya,
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menyesal atas perbuatan ghibah yang telah dilakukannya itu, dan
meminta maaf atas perbuatan ghibahnya kepada orang di-ghibahi.

Ulama lain memandang bahwa orang yang bertaubat tidak perlu
meminta maaf kepada orang yang di-ghibah itu. Sebab, jika ia menjelaskan
kesalahannya (ghibah) di hadapan yang dimaksud secara terus terang, maka
ia tentu akan menyakiti perasaannya, dibandingkan jika tidak menceritakan
perbuatan buruk tersebut. Jalan keluar dari kesulitan ini adalah menceritakan
kebaikan orang yang pernah di ghibah itu di berbagai tempat atau menarik
kembali pernyataan ghibahnya itu sesuai kemampuannya.
Ketujuh, persamaan manusia dari segi asal-usulnya, sedangkan yang
membedakan keunggulannya adalah takwa.

         
            
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di
antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
(QS Al-Hujurât [49] : 13) 3
Apabila seruan, pada ayat-ayat yang lalu, tertuju kepada orang-orang
yang beriman dengan maksud untuk mendidik mereka dengan akhlak yang
baik, pada ayat 13 ini, Allah menyeru semua manusia agar sesuai dengan
misi yang akan disampaikan, yaitu persamaan manusia, di samping mencegah
penghinaan dan pelecehan atas manusia lain atau perbuatan buruk lainnya
secara umum.
Allah menyeru manusia seluruhnya bahwa Dia telah menciptakan
mereka dari asal yang sama dan dari diri yang sama, yaitu dari Adam dan
Hawa. Semua manusia adalah sama, karena berasal dari satu keturunan
yang sama. Mereka lahir dari seorang ayah dan seorang ibu, sehingga tidak
ada tempat untuk saling membanggakan nasab/keturunan, saling melecehkan,
dan menghina. Manusia adalah bersaudara dalam nasab.
Allah juga telah menjadikan manusia berbangsa-bangsa (kelompok
besar) dan bersuku-suku (kelompok kecil) agar saling mengenal, bukan saling
bertengkar, dan saling menyumpahi satu sama lainnya. Dengan kata lain,
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Allah menciptakan manusia agar saling berkenalan, bukan saling
menyombongkan diri dengan keturunan.
Jika ada perbedaan atau keunggulan di antara manusia, keunggulan
itu terletak pada ketakwaannya. Barang siapa yang memiliki sifat takwa ini,
maka ia termasuk orang yang paling mulia dan paling unggul. Allah Maha
Mengetahui tentang diri manusia dan perbuatannya, dan Maha Mengetahui
pula apa yang terdapat di dalam batinnya, keadaan dan segala persoalan
dirinya.
Menurut riwayat Abu Mulaikah, pada hari pembebasan kota Mekah
(Fathu Makkah) Bilal menaiki Kabah dan mengumandangkan azan di atapnya,
maka Attab Ibnu Usaid Ibnu Abu Al-’Aish berkomentar, “Syukur Alhamdulillah,
ayahku telah meninggal dunia, sehingga tidak melihat “pemandangan” (buruk)
pada hari ini.”
Sementara itu, Al-Harits Ibnu Hisyam berkata, ”Muhammad tidak
menemukan muazin lain kecuali gagak hitam ini (baca: Bilal).”
Suhail Ibnu ‘Amr berkata lain, “Apabila Allah menghendaki sesuatu
terjadi, maka Dia pasti mengubahnya.”
Jibril a.s. datang kepada Nabi Saw., dan mengabarkan apa yang mereka
ucapkan. Nabi Saw. memanggil mereka dan menanyakan tentang kebenaran
ucapan mereka. Akhirnya, mereka membenarkan dan mengakui segala ucapan
yang telah diungkapkan.
Atas peristiwa itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan bagi
manusia agar tidak berbangga-bangga dengan keturunan, bermegah-megahan
dengan harta, dan tidak merendahkan orang-orang fakir, lalu dijelaskan bahwa
keutamaan dan keunggulan itu terletak pada ketakwaan (Al-Maraghi, IX, t.t.:
143).
Diriwayatkan Al-Thabari, Rasulullah Saw. berkhutbah di Mina pada harihari tasyrîq di atas untanya, seraya bersabda,

Hai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu (Esa), bapak kalian
juga satu. Ingatlah bahwa tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang
asing. Tidak ada keunggulan bagi orang asing atas orang Arab. Tidak pula
keunggulan orang kulit merah atas kulit hitam, sebaliknya (tidak ada
keunggulan) orang kulit hitam atas orang kulit merah, kecuali dengan
ketakwaannya. Apakah aku sudah menyampaikan ajaran semuanya?
Hadirin membenarkan.
Nabi bersabda, ”Orang yang hadir saat ini hendaklah menyampaikan
ajaran ini kepada orang yang tidak hadir (saat ini).”
Muslim dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah r.a.,
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Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik dan harta kalian, akan tetapi
melihat hati dan amal kalian.
Menurut riwayat Thabrani dari Abu Malik Al-Asy’ari, Rasulullah Saw.
bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat keturunan kalian, nasab kalian, bentuk
fisik kalian,dan harta kekayaan kalian. Akan tetapi, Allah melihat hati kalian.
Barang siapa memiliki hati yang saleh, niscaya Allah akan menyayanginya.
Sesungguhnya kalian adalah anak keturunan Adam. Orang yang paling
disukai dan dicintai Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian
kepada-Nya.”
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan beberapa ayat yang dijelaskan di atas, maka hikmah dan
pesan yang dapat dipetik adalah sebagai berikut:
(1)

(2)

Allah Swt. melarang orang-orang yang beriman—melalui ayat yang
berbentuk larangan (ayat 11) —tiga perkara: saling mengolok-olok,
mencela, dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Pelakunya
dapat dikategorikan zalim apabila tidak mau bertaubat atas perbuatan
tersebut. Alasan larangan tersebut sangat jelas, yaitu boleh jadi orang
yang diolok-olok itu lebih baik dari orang yang memperolok-olok. Gelar
yang baik dapat digunakan untuk memanggil seseorang, sedangkan
gelar yang kurang baik diizinkan selama tidak ada identitas lain kecuali
gelar itu, seperti Pak Pincang dan lain-lain.
Melalui ayat keduabelas dari Surah Al-Hujurât ini, Allah mengharamkan
sû`uzhan (buruk sangka) terhadap orang yang baik, saleh, dan beriman;
melarang mencari-cari aib/kesalahan orang lain; dan melarang ghibah.
Ghibah hanya dibolehkan jika ditujukan untuk kemaslahatan yang lebih
besar:
(a)
pengaduan kepada hakim atas kezaliman yang dilakukan
seseorang kepada orang lain;
(b)
melaporkan kemungkaran yang dilakukan agar dapat segera
dihentikan;
(c)
meminta fatwa atas kezaliman yang dilakukan seseorang kepada
diri pelapor dalam mencari penyelesaian masalah;
(d)
mengingatkan orang yang berbuat fasik; dan
(e)
mengkritisi para periwayat hadis, para saksi,dan pemberi fatwa
dari aspek kelayakan dan profesionalitasnya; serta
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(f)

(3)

mengenalkan seseorang dengan gelar yang kurang baik jika tidak
ada jalan lain.
Pada ayat yang ketigabelas dalam surah ini, Allah mengumumkan
persamaan manusia, imbauan agar saling mengenal antarsesama
manusia, sedangkan yang membedakan dan menjadikan keunggulan
seseorang dari lainnya adalah ketakwaan dan amal saleh.
***

Dasar Iman yang Benar (Ayat 14-18)

           
           
    

      

          
    

   

            
             
           
      
  
(14) Orang-orang Arab Badui itu berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah,
“Kamu belum beriman, tapi katakanlah ‘kami telah tunduk’, karena iman itu
belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan RasulNya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu; sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (15) Sesungguhnya orangorang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada
Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang
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(berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah
orang-orang yang benar. (16) Katakanlah, “Apakah kamu akan memberitahukan
kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di
langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?”
(17) Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman
mereka. Katakanlah, “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku
dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat
kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah
orang-orang yang benar.” (18) Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang
gaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
(QS Al-Hujurât [49]: 14-18)
Latar dan Konteks
Ayat ke-14 dari Surah Al-Hujurât ini dilatarbelakangi peristiwa atau
keadaan sebagai berikut: sekelompok orang dari Bani Asad Ibnu Khuzaimah
datang ke kota Madinah pada saat-saat musim paceklik. Mereka menyatakan
dua kalimah syahadat, padahal mereka belum beriman dari dan dengan
hatinya. Mereka berkata kepada Rasulullah Saw., “Kami datang kepada Anda
dengan membawa barang-barang dan keluarga. Kami tidak bermaksud untuk
memerangi Anda sebagaimana Bani Fulan telah memerangimu. Maka, berilah
kami sedekah/zakat.” Mereka merasa telah memberi anugerah kepada Nabi
Saw., dengan keislaman mereka.
Menurut Al-Sudi, ayat ini diturunkan sehubungan dengan adanya
sekelompok Arab Badui yang disebut dalam Surah Al-Fath, yaitu suku Muzainah,
Juhainah, Aslam, Ghifar, Dail , dan Asyja’. Mereka berkata, ”Kami telah beriman”
dengan maksud agar dapat menyelamatkan jiwa dan harta mereka. Ketika
mereka diminta berangkat ke Madinah, mereka menyalahi janji dan enggan
mengikuti perintah itu.
Ditinjau dari munasabah ayat (hubungan antara ayat satu dengan
lainnya), setelah Allah memerintahkan manusia agar bertakwa, orang-orang
Arab berkata, “Kami memiliki keturunan yang mulia, maka kemuliaan itu milik
kami.” Lantaran itu, Allah mencela mereka dan memandang lemah keimanan
mereka. Kemudian Allah menjelaskan dasar-dasar atau pokok-pokok keimanan
yang benar adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya, ikhlas dari lubuk hatinya,
berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, ketaatan, dan meninggikan
kalimat agama-Nya. Allah juga mengabarkan bahwa Dia Maha Mengetahui
apa yang tersembunyi dan yang tampak, sehingga mengetahui siapa yang
lemah dan yang kuat keimanannya. Dia menerangkan pula bahwa tidak
selayaknya seorang Mukmin merasa telah berjasa kepada Rasulullah Saw.,
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dengan keislaman mereka. Akan tetapi, Allah-lah yang telah berjasa kepada
orang itu melalui taufik yang dianugerahkan-Nya kepada dirinya, sehingga
memeroleh hidayah di tangan Rasul-Nya.
Penjelasan

           
... 
   
Orang-orang Arab Badui itu berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah,
“Kamu belum beriman, tapi katakanlah, ‘kami telah tunduk’, karena iman itu
belum masuk ke dalam hatimu…” 4 (QS Al-Hujurât [49]: 14)
Sekelompok Arab Badui, Bani Asad yang pertama-tama masuk Islam,
mengaku dirinya telah beriman, seraya berkata, ”Kami telah beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya, dan iman itu telah bersemi di hati kami.” Atas dasar itu,
Allah menolak pengakuan iman mereka dengan menjelaskan kepada mereka
bahwa sebenarnya mereka belum benar-benar beriman dengan iman yang
sempurna, lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam, niat yang ikhlas, dan
stabil.
Allah memerintahkan mereka agar mengatakan bahwa kami tunduk
dan berserah diri kepadamu, sehingga kami tidak akan memerangi kamu.
Dijelaskan-Nya pula, iman mereka belum masuk ke dalam hati mereka,
melainkan sekedar pengakuan lisan tanpa fondasi akidah yang kokoh dan niat
yang benar-benar tulus.
Redaksi ayat ini menggunakan kata lammâ dan bukan kata lam
dikaitkan dengan keimanan, yaitu wa lamma yadkhul al-Iman fi qulubikum”
untuk menunjukkan bahwa sampai saat pengakuan iman itu diungkapkan,
keimanan itu belum masuk di hatinya.
Al-Maraghi (IX, t.t.: 147) menambahkan, keimanan mereka itu belum
masuk ke dalam hati, karena belum sejalan antara apa yang diucapkan dengan
hatinya. Juga syariat-syariat agama dan akhlaknya tidak/belum menunjukkan
bekas-bekas atau tanda-tanda keimanan itu tampak dalam perbuatan mereka,
sehingga jiwa mereka belum tersirami dan terwarnai dengan syariat itu.
Menurut Al-Zujaj, sebagaimana dikutip Al-Maraghi, Islam itu
menampilkan ketundukan dan menerima ajaran yang dibawa Nabi Saw. Jika
tindakan itu dibarengi dengan keyakinan dan pembenaran dengan hati, maka
itulah iman yang benar dan pemiliknya disebut Mukmin.
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Allah Swt. mendorong Arab Badui agar beriman dengan keimanan yang
benar, dengan firman-Nya sebagai berikut:

            . . .
  
… dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi
sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.” (QS Al-Hujurât [49]: 14)
Artinya, jika mereka beriman kepada Allah Swt., dan Rasul-Nya secara
penuh, mengikhlaskan amal hanya kepada-Nya, dan mengimani-Nya dengan
keimanan yang benar, Allah tidak akan mengurangi amal mereka sedikit pun,
Maka, janganlah mereka menyia-nyiakan amalnya karena diakibatkan oleh
tidak ada keikhlasan di hati mereka. Allah Maha Pengampun terhadap orang
yang mau bertaubat kepada-Nya dan mengikhlaskan amal mereka. Juga,
Allah Maha Penyayang kepada orang yang bertaubat, sehingga tidak
mengazabnya.
Ayat ini mengandung perintah untuk bertaubat dari perbuatan-perbuatan
dosanya di masa lalu, dan sekaligus menjadi penawar duka hati bagi orang
yang terlambat beriman. Allah akan memaafkan setiap orang dari dosa di
masa lalu dan menyayangi orang yang berbuat kebaikan setelah berbuat
kesalahan.
Allah Swt., menjelaskan hakikat iman dengan firman-Nya di bawah ini:

         
         
Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang
percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak raguragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada
jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (QS Al-Hujurât [49]: 15)
Maksudnya, orang Mukmin yang benar-benar beriman adalah orang
Mukmin sejati, yaitu yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad
Saw., dengan keimanan yang ditanamkan di dalam hatinya, diikrarkan dengan
lisan, dan tidak diragu-ragukannya sedikit pun, bahkan lebih dikokohkan dan
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dimantapkan dalam keadaan apa pun. Mereka juga berjihad di jalan Allah
dengan harta dan jiwanya dengan niat semata-mata karena mencari rida
Allah dan meninggikan kalimat Allah.
Mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang
beriman dan termasuk dalam kelompok orang-orang yang beriman. Ini tentu
berbeda dengan sebagian orang-orang Arab Badui yang memamerkan
keislamannya, padahal iman mereka belum bersemi di dalam hatinya. Mereka
mengaku-aku beriman, tambah Al-Maraghi, semata-mata karena takut pedang
yang menyebabkan kematian, dan ditujukan untuk menyelamatkan harta dan
jiwanya.
Menurut riwayat Ahmad, Abu Sa’id Al-Khudri menuturkan, Nabi Saw.
bersabda,

Orang-orang yang beriman di dunia ini terbagi tiga kelompok, yaitu: (1)
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak raguragu, serta berjuang di jalan Allah; (2) orang-orang yang memberi keamanan
manusia lain atas harta dan jiwanya; dan (3) orang yang apabila mendekati
perbuatan tamak (rakus), maka Allah membiarkan dan meninggalkannya.
Allah memaklumkan kepada mereka bahwa Dia mengetahui hakikat
diri mereka, dengan firman-Nya:

          
      
 
Katakanlah, “Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang
agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?” (QS Al-Hujurât [49]: 16)
Allah Swt, seakan-akan bertatap muka langsung dengan Nabi Saw.,
seraya berfirman, ”Katakanlah kepada mereka, ya Rasulullah, apakah kalian
akan mengabarkan iman yang ada di dalam hati kecilmu dengan menyatakan
keimanannya, agar diketahui orang lain. Padahal Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Nya. Dia mengetahui
segala yang ada di langit dan di bumi, seperti benda-benda, tanaman, hewan,
jin dan manusia. Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui hakikat iman
yang kalian sembunyikan dan diaku-aku? Tidak ada yang tersembunyi bagi
Allah. Dia Mengetahui segala sesuatu. Hati-hatilah kalian agar tidak mengakuaku sesuatu yang tidak ada di dalam hatimu.
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Ayat ini mengisyaratkan bahwa agama/ketundukan itu hanya layak
ditujukan kepada Allah. Manusia sering menampilkan keimanannya kepada
manusia lain, bukan kepada Allah. Apabila itu yang dilakukan seseorang,
Allah tidak akan menerima ketundukan seperti itu darinya.
Pada ayat berikut ini, Allah menjelaskan bahwa keislaman mereka itu
bukan ditujukan untuk Allah, dengan firman-Nya:

. . .     
Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka…
(QS Al-Hujurât [49] : 17)
Maksudnya, sebagian orang Arab Badui merasa dan memandang
keislaman mereka itu sebagai anugerah kepada Nabi Saw., saat mereka
berkata, kami datang membawa barang-barang dan keluarga kami. Kami
pun tidak akan memerangi Anda sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Fulan.
Allah menolak pengakuan mereka, dengan firman-Nya:

             . . .
   
… katakanlah, “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku

dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat
kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah
orang-orang yang benar.” (QS Al-Hujurât [49]: 17).
Allah seolah-olah berfirman kepada Rasulullah Saw., “Ya Rasul,
katakanlah kepada orang-orang Arab Badui, janganlah kamu menganggap
keislaman kalian ini sebagai anugerah bagiku, karena manfaat keislaman kalian
itu akan kembali kepada diri sendiri, padahal Allah pemilik segala anugerah
untuk kalian. Dia-lah yang menganugerahkan nikmat untuk kalian. Sebab, Dia
memberi petunjuk kepada kalian dan menunjukkan cara untuk sampai kepadaNya. Dia juga yang memberi taufiq-Nya kepada kalian untuk menerima agama,
jika kalian benar-benar mengaku beriman. Ini mengisyaratkan bahwa mereka
berdusta dalam pengakuan akan keimanan mereka.”
Ayat ke-18 dari Al-Hujurât ini menjelaskan dengan tegas bahwa Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu dengan firman-Nya:
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Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi. Dan Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Hujurât [49]: 18)
Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang lahir
dan yang tersembunyi di semua penjuru langit dan bumi. Ringkasnya, apa
yang dirahasiakan di hati manusia, Allah mengetahui segala amal manusia,lalu
membalas perbuatan itu, baik atau buruk, sesuai dengan jenis perbuatan
tersebut. Pengulangan dan penegasan tentang ilmu Allah yang meliputi seluruh
alam dan penglihatan-Nya tentang perbuatan makhluk-Nya, ditujukan agar
kesadaran itu dapat tertanam dalam hati, bermuara di dalam kalbu, dan
mewujud dalam jiwa selama-lamanya.
Hikmah dan Pesan
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan hal-hal sebagai berikut:
Allah mencela orang yang imannya lemah, karena iman yang benar
harus disertai dengan kesadaran hati, bukan sekedar ucapan lisan.
Orang yang imannya paling ikhlas karena Allah, maka Allah akan
memberi pahala yang besar atas perbuatannya.
Tidak ada salahnya bagi orang yang terlambat beriman, karena Allah
Maha Pengampun atas dosa hamba-hamba-Nya dan Maha Menyayangi
hamba-Nya setelah bertaubat.
Unsur iman yang paling inti adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya;
tidak ada ragu-ragu di hatinya; dan berjihad dengan harta dan jiwanya.
Keimanan tidak perlu diberitahukan kepada Allah, karena Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini.
***

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Al-Hujurât

275

Catatan Akhir
1

Informasi yang kita terima dari seseorang ada dua kemungkinan: benar atau salah. Bila
informasi tersebut menyangkut urusan remeh-temeh, tidak penting, masalah kebenaran
informasi itu bisa diabaikan. Seorang kawan, misalnya, mengabarkan kepada kita bahwa
dua ekor anak ayam tetangga mati dimakan kucing. Apakah kabar tersebut benar atau
tidak, bagi kita tidak akan menimbulkan dampak serius. Lain hal apabila masalahnya
sangat penting, maka urusan benar-tidaknya informasi yang terkait dengan masalah itu
menjadi sangat serius. Sebuah surat kabar, misalnya, memberitakan bahwa pimpinan
kita berselingkuh dengan seorang pelacur. Berita tersebut tentu saja akan berpengaruh
besar kepada kita dan kolega-kolega lain sebagai bawahannya, termasuk juga pihakpihak terkait lainnya. Orang-orang yang tadinya berpandangan sangat positif kepada si
pemimpin itu akan berubah drastis menjadi bersikap sangat negatif. Dampak negatif itu
tentu tidak hanya akan berhenti hanya pada perubahan sikap, tetapi juga – bila tidak
ada penanganan terhadap isu itu secara benar – akan berdampak lebih jauh lagi:
pemecatan orang itu, rusaknya citra lembaga, hancurnya iklim organisasi, dan sebagainya.
Padahal, boleh jadi pemberitaan tadi bersumber pada peristiwa di mana si pemimpin tadi,
saat sedang lewat secara tidak sengaja bertemu dengan seorang perempuan di sebuah
tempat yang gelap, lalu secara tidak sengaja pula mereka berdua terlibat obrolan karena
si perempuan itu menyapa dan mengajukan beberapa? Lalu, penggalan peristiwa itu
tertangkap seorang wartawan yang mengenali kedua orang itu.
Dari uraian di atas, paling tidak ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama,
pihak penerima pesan perlu hati-hati dalam memahami pesan, lebih-lebih apabila pesan
itu menyangkut hal sangat penting. Ia harus meneliti kebenaran informasi itu dengan
menyelidiki sumbernya beserta aspek-aspek lain yang terkait dengan informasi itu. Kedua,
pihak penyampai pesan perlu berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada orang
lain. Ia harus mencermati dahulu apakah informasi yang hendak disampaikan itu benar
adanya.
Dalam dunia komunikasi massa, kecermatan dalam menyampaikan berita kepada khalayak
penting sekali, karena dampaknya bisa sangat luas. Hampir semua orang sepakat, begitu
banyak dan luasnya pengaruh media massa di tengah kehidupan masyarakat. Secara
agak dramatis, Rakhmat (1989: 286) menegaskan, “... bagi kita – yang hidup di alam
modern – media massa telah banyak mengubah perilaku kita lebih daripada apa yang kita
sadari. Tidak berlebih-lebihan bila Gerbner, berkata bahwa media massa telah menjadi
agama resmi masyarakat industri.” Oleh karena itu, persoalan komunikasi massa,
khususnya dalam proses pemberitaan – yang beritanya dikonsumsi khalayak luas – sangat
penting untuk dikaji dan diperhatikan.
Dari waktu ke waktu, secara akumulatif, kita membangun citra tentang dunia di kepala
kita. Citra adalah gambaran tentang realitas yang masuk ke dalam benak kita. Citra
terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima. Citra terbentuk sebagian melalui
pengalaman langsung, sebagian lagi lewat pengalaman tidak langsung, baik secara fisik
maupun secara verbal. Citra kita tentang masyarakat Arab, misalnya, terbentuk melalui
pengalaman langsung bila kita melihat langsung bagaimana kehidupan mereka, kita
mendengar langsung harapan dan kecemasan mereka. Tetapi, bila kita hanya tahu
gambaran mereka dari pemberitaan televisi atau cerita orang yang pernah berkunjung
ke Arab Saudi, atau lewat buku, berarti citra tersebut terbentuk melalui pengalaman
tidak langsung. Dalam kehidupan nyata, pembentukan citra sering merupakan hasil
kombinasi dari berbagai cara dan jalur.
Sepanjang hidup, manusia membentuk citra tentang berbagai hal. Citra tidak selalu
tetap, dan tidak selalu sama dengan realitas sebenarnya. Kita mungkin merevisi,
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melengkapi, bahkan mengubah citra kita tentang sesuatu. Berbagai informasi yang
sepotong-sepotong yang berkaitan tentang sesuatu dikumpulkan, diorganisasikan, dan
diberi arti. Terlepas apakah potongan-potongan informasi yang kita terima itu benar atau
tidak. Kita membentuk citra dari serangkaian informasi yang relevan.
Di satu sisi, citra merupakan sesuatu yang terbentuk; di sisi lain, citra juga merupakan
tolok ukur untuk menguji informasi. Misalnya, masyarakat mengenal seorang ustadz itu
jujur. Citra masyarakat tentang sang ustadz cukup baik. Masyarakat akan mengabaikan
atau menolak bila ada orang menuduh si ustadz suka main perempuan. Tapi bagaimana
bila suatu ketika datang beberapa polisi ke rumah ustadz tadi sambil membawa seorang
wanita hamil yang menjerit histeris meminta pertanggungjawaban pak ustadz? Mungkin
masyarakat mulai meragukan kejujuran ustadz itu. Masyarakat mengubah citranya tentang
ustadz tadi. Citra yang sudah terbentuk di awal tidak tahan uji.
Dalam masyarakat modern – di mana masyarakat amat tergantung pada perolehanperolehan informasi dari media massa – tak ayal lagi, media massa banyak berperan
dalam pembentukan citra. Seorang individu yang berhubungan dengan media massa,
pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial-psikologisnya, dan pada
gilirannya – disadari atau tidak – ia sebenarnya sedang “menyantap” realitas “buatan”
media massa. Media massa menawarkan sebuah citra tentang dunia.
Ada tiga faktor yang memperkuat media massa dalam pembentukan citra. Faktor itu,
menurut Elizabeth Noelle Neumann (dalam Rakhmat, 1989:227), adalah ubiquity, kumulasi
pesan, dan keseragaman wartawan. Ubiquity artinya serba ada. Media mampu
mendominasi lingkungan informasi dan berada di mana-mana. Karena sifat-nya yang
serba ada, agak sulit orang menghindari pesan media massa. Sementara itu, pesanpesan media massa bersifat kumulatif. Berbagai pesan yang sepotong-sepotong bergabung
menjadi satu kesatuan setelah lewat waktu tertentu. Perulangan pesan yang berkali-kali
dapat memperkokoh dampak media massa. Dampak ini diperkuat dengan keseragaman
para wartawan (consonance of jurnalist). Siaran berita cenderung sama, sehingga dunia
yang disajikan pada khalayak juga dunia yang sama. Khalayak akhirnya tidak mempunyai
alternatif lain, sehingga mereka membentuk persepsinya berdasarkan informasi yang
diterimanya dari media massa.
Karena citra itu terbentuk dari serangkaian informasi dan persepsi orang terhadapnya,
maka kesesuaian citra dengan realitas yang sebenarnya akan sangat bergantung pada
keakuratan penyajian informasi oleh media dan kecermatan persepsi oleh khalayak.
Adanya proses selektif dari media massa dalam memilih dan melaporkan suatu kejadian
atau topik, sudah tentu akan mempengaruhi pembentukan citra yang mungkin timpang,
bias, dan tidak cermat. Memang tidak mungkin media massa melaporkan seluruh kejadian
kepada khalayak. Hal ini karena adanya batasan-batasan dan kendala-kendala yang
berupa peraturan pemerintah, kebijaksanaan media, serta berbagai tekanan dan tuntutan
khalayak. Tentu saja faktor-faktor pribadi para pengelola pun secara tak terhindarkan
akan terlibat. Maka, objektivitas sering menjadi pangkal kecurigaan, apalagi bila
menyangkut soal-soal sensitif.
Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses selektif, menurut McQuail (1989:
163), yaitu: manusia, lokasi, dan waktu. Sedangkan menurut Galtung dan Ruge ada
sembilan faktor: waktu, intensitas, kejelasan, proximity, kesesuaian, kejutan, kontinuitas,
komposisi, dan nilai sosiokultural.
Dengan demikian, jelaslah bahwa realitas yang ditampilkan media massa adalah realitas
yang sudah diseleksi. Sehingga, gambaran realitas dari media massa merupakan “realitas
kedua”. Realitas yang sudah dimodifikasi. Khalayak tentu tidak tahu pasti, betulkah citra
dunia yang disajikan media massa tidak mangalami distorsi. Khalayak tidak bisa mengecek
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peristiwa demi peristiwa yang disodorkan media massa. Khalayak cenderung memeroleh
informasi itu semata-mata berdasarkan apa saja yang dilaporkan media massa. Seakanakan khalayak terpaksa harus memercayainya. Akhirnya, orang membentuk citranya
tentang lingkungan sosial berdasarkan realitas kedua tadi.
Bagaimanapun, harus diakui bahwa pemberitaan suatu peristiwa atau penyiaran suatu
isu tak bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh cara pandang si pembuat berita. Begitu pula
ketika media massa harus menyeleksi: mana yang harus disiarkan dan mana yang mesti
disembunyikan. Berdasarkan berbagai faktor yang melingkupinya, seorang wartawan
memilih peristiwa untuk diberitakan. Dari peristiwa itu pun, seorang wartawan akan
memilih angle, atau hanya penggalan peristiwa tertentu. Ada bagian yang ditonjolkan,
ada bagian yang diabaikan atau dihilangkan. Ia merangkai potongan-potongan peristiwa
yang terpisah-pisah menjadi bermakna dan bisa dipahami khalayak (lih. Eriyanto, 2004:
95-96).
Betul bahwa media massa telah banyak membantu memberi gambaran dalam banyak hal
kepada khalayak. Namun tak bisa disangkal, akibat proses selektif dan berbagai faktor
yang terlibat di dalamnya, media massa bukan saja menampilkan realitas kedua, tetapi
juga kadang-kadang “menipu” dan “mengelabui” khalayak dengan menampilkan citra
dunia yang keliru. Pemberitaan suatu topik secara tidak cermat yang terus-menerus
akhirnya dapat menciptakan stereotip pada khalayak tentang objek, orang, lembaga,
golongan, dsb. Stereotip adalah gambaran umum tentang sesuatu yang tidak berubah,
konstan, sering tidak benar, dan timpang.
Menurut Mulyana (2004:112), salah satu prinsip komunikasi adalah bahwa komunikasi itu
bersifat irreversible (tidak dapat diubah). Sekali orang mengirimkan sebuah pesan, pesan
itu tidak akan bisa ditarik kembali. Peristiwa itu sudah terjadi. Ia juga tidak dapat
mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi menghilangkan efek
pesan tersebut.
“Dalam komunikasi massa, sekali wartawan menyiarkan suatu berita yang tanpa sengaja
mencemarkan nama baik seseorang, maka nama baik orang itu sulit dikembalikan lagi ke
posisi semula, meskipun surat kabar, majalah, radio, atau televisi itu telah meminta maaf
dan memuat hak jawab sumber berita secara lengkap.” (Mulyana, 2004:114).
Dalam contoh di atas, ketika media itu memohon maaf atas kekeliruan berita yang
disampaikannya, pihak yang menjadi korban pemberitaan itu tidak serta merta pulih
namanya. Pertama, peristiwa pemberitaan itu sudah terjadi. Secara psikis, bahkan secara
material, pihak korban mungkin mengalami kerugian. Kerugian-kerugian itu tak mungkin
terhapus seketika di saat ralat berita dan permohonan maaf media dilakukan. Kedua,
pada saat permohonan maaf atau ralat berita itu ditayangkan, pendengar/pembaca
berita pertama belum tentu menyimak ralat dan permohonan maaf itu. Dengan demikian,
berita pertama – yang keliru – itulah yang tertanam di benak khalayak sebelumnya.
Banyak sekali contoh pemberitaan yang keliru di media massa dan menimbulkan dampak
merugikan bagi pihak-pihak tertentu.
Beberapa contoh kasus “penipuan” media massa disajikan berikut ini. Di penghujung
tahun 1989 sebuah surat kabar menyiarkan berita wanita berjilbab menyebarkan racun.
Fadhilah, seorang wanita berjilbab menjadi sasaran tudingan. Ia dipukuli dengan cara
yang mengenaskan. Belakangan diketahui, Fadhilah tak bersalah. Tetapi, setelah itu
citra buruk wanita berjilbab terlanjur sudah terbentuk. Di beberapa tempat, wanitawanita berjilbab ditatap dengan penuh kecurigaan. Akhirnya sebagian mereka tidak
keluar rumah.
Naisbitt dan Aburdene (1990: 3) melaporkan kekeliruan pemberitaan tentang ekonomi
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Amerika Serikat. Profesor Smith mengulang kembali pita dan transkrip berita-berita yang
ditayangkan malam hari oleh Televisi NBC, ABC, CBS, dari tahun 1982-1987. Dari tahun
ke tahun berita ekonomi yang suram m eni ngkat; untuk peri ode 1982-1984,
perbandingannya 4,9:1, dan dalam 1986-1987 menjadi 7:1. Catatan-catatan yang suram
itu sangat mempengaruhi pemikiran orang. Padahal, kemudian diketahui prestasi ekonomi
1980-an lebih baik daripada yang diberitakan pers.
Berikut contoh terakhir. Pada tahun 1981, ketika terjadi gejolak politik di Mesir,
pers-pers barat berusaha meliput Shei kh Kisk, seorang musl im militan, yang
m enganjurkan kerusuhan dan kekerasan menentang Presiden Anwar Sadat.
Sementara itu, ada tokoh lain yang memiliki kharisma, Sheikh Sha’rawi. Ia salah
seorang tokoh Islam yang berpengaruh bagi rakyat Mesir, yang menentang Nasser
dan sekaligus tidak sehaluan dengan Sadat. Tapi Sheikh Sha’rawi luput dari perhatian
pers barat. Mengapa? Karena ia tidak bertindak dengan kekerasan. Menurut kaca
mata pers barat pada umumnya, Sheikh Sha’rawi tidak representatif untuk sebuah
gerakan Islam. Pada pers barat sudah tertanam citra bahwa gerakan Islam itu
berkaitan dengan pembunuhan, penculikan, kekerasan, dan kerusuhan. Citra Islam
yang seperti inilah kemudian disebarkan oleh banyak media massa.
Harus buru-buru ditegaskan, bahwa memang media massa tidak secara langsung
menimbulkan peri laku tertentu. Tetapi, informasi yang di bawa media massa
cenderung akan mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang
lingkungan atau dunia. Citra mendasari sikap, dan sikap pada gilirannya akan
menentukan perilaku tertentu.
Citra, jika berkaitan dengan tindakan nyata, akan mem-berikan peta tentang perilaku
yang layak untuk dilakukan. Celakanya, bila citra khalayak atau media tentang
lingkungan itu keliru, akan menghasilkan tindakan yang salah, bahkan fatal.
Media massa tampaknya seperti pisau bermata dua. Ia banyak membantu dalam banyak
hal: informasi, edukasi, persuasi, rekreasi, dsb. Apalagi di zaman modern di mana kebutuhan
masyarakat akan informasi sangat mendesak. Bahkan dalam hal-hal tertentu, media
massa menempati posisi sentral, yang orang tidak mungkin memperoleh sesuatu yang
diminatinya kecuali dari media massa. Itu potensi positif-nya. Potensi negatifnya, media
massa – secara sengaja atau tidak sengaja – bisa mengelabui khalayak dengan menyajikan
gambaran yang tidak cermat bahkan keliru tentang suatu isu.
“Keabsahan” citra banyak tergantung pada akurasi dan objektivitas media massa. Citra
yang sesuai dengan realitas akan sangat membantu menentukan pola tindakan yang
tepat. Sedangkan Citra yang tidak sesuai dengan realitas bisa menimbulkan akibat buruk.
Ayat 6 Surah Al-Hujurât, dalam konteks komunikasi massa, mengingatkan kepada dua
pihak utama yang terlibat komunikasi: khalayak dan media/wartawan/penulis berita.
Ketika mengonsumsi pesan-pesan dari media massa, khalayak seharusnya bersikap kritis,
tidak begitu saja mudah percaya pada semua isi pesan media, juga tidak gampang
menolak. Bila mungkin, terutama tentang pesan-pesan media yang bersifat krusial dan
bisa berdampak luas dan negatif – khalayak harus melakukan crosscheck, yaitu
membandingkan pesan-pesan tersebut dengan berbagai sumber informasi lainnya, atau
bahkan mengeceknya langsung ke tempat kejadian secara faktual. Tindakan ini diperlukan
agar khalayak tidak gampang “terkelabui” media. Lebih jauh lagi, khalayak perlu
menumbuhkan kesadaran: bahwa apa yang dilaporkan media massa hanyalah sebagian
dari keseluruhan kejadian yang ada di alam semesta yang tak terhitung banyaknya.
Penekanan pada objektivitas dan akurasi media massa berkaitan dengan profesioalisme
bidang jurnalistik. Profesionalisme dan kejujuran pada pengelolaan media massa (jurnalis)
mutlak tak boleh dikesampingkan.
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Bughât adalah segolongan umat Islam yang tidak mematuhi penguasa negara tertinggi
atau wakilnya disebabkan tidak mau melaksanakan suatu kewajiban membayar zakat
atau sesuatu hukum Islam yang terkait dengan hak Allah dan manusia, tidak mau
menyatakan tunduk dan setia atau tidak mematuhi penguasa tertinggi dengan tujuan
untuk menjatuhkannya. Sedangkan menurut Al-Nawawi dalam tindak pidana bughât
mereka tidak menaati Imam (yang adil) dan meninggalkan kepemimpinannya atau menolak
kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan syarat mereka mempunyai kekuasaan
dan takwil (alasan). Demikian juga ulama Syafi’i mensyaratkan dalam bughât ini terdapat
kekuasaan dan takwil (alasan). Adapun Imam Bajuri menerangkan bahwa para
pemberontak adalah kaum Muslimin, menentang Imam, dan mereka keluar dari pegangan
Imam (berada di daerah atau kampung-kampung atau gurun yang sunyi) serta tidak ada
keinginan untuk kembali.
Syarat-syarat bughât adalah:
1) Memiliki tujuan tertentu, yakni untuk menurunkan kepala negara atau lembaga
eksekutif (pemerintahan) atau untuk menolak kepatuhan.
2) Memiliki Alasan (takwil). Maksudnya pelaku tindak pidana bught harus mempunyai
alasan. Jadi pelaku harus mengungkapkan sebab-sebab pemberontakan mereka dan
harus mengemukakan dalil-dalil kebenaran pendirian dan dakwaan mereka, sekalipun
dalil-dalil mereka itu lemah.
3) Memiliki persenjataan. Para pelaku mempunyai persenjataan dan kekuatan, termasuk
pihak lain yang sependapat dengannya.
4) Suasana pemberontakan dan perang. Tindak pidana ini disyaratkan harus terjadi
dalam suasana pemberontakan atau perang saudara yang dikobarkan untuk
mewujudkan maksud-maksud tindak pidana.
Jika dalam bughât sampai terjadi pemberontakan atau perang saudara berkecamuk,
maka pihak penguasa harus berusaha untuk menghalangi terjadinya bughât , bukan
untuk membunuh atau membinasakan mereka.
Di samping itu, ulama sepakat bahwa para pelaku tindak pidana bughât harus diperangi
dan memerangi mereka hukumnya wajib. Oleh karena itu, maka tindakan memerangi
mereka akibat suatu tindak pidana bughât merupakan suatu bentuk hukuman agar mereka
kembali melaksanakan perintah Allah, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ketika
memerangi kaum yang tidak mau mengeluarkan zakat, karena ia memandang
pembangkangan mereka sebagai pembelotan dan hendak menguji ketahanan Islam setelah
Rasulullah Saw. wafat.
Hukuman bagi bughât berbeda sesuai dengan keadaannya. Jika terjadi sebelum
pemberontakan dan peperangan serta terjadi setelah peperangan, maka pelakunya
dihukum dengan hukuman biasa, sebab ini merupakan tindak pidana biasa. Tetapi tindak
pidana yang terjadi pada saat terjadi pemberontakan dan peperangan, dapat dibagi
menjadi dua:
1) Sanksi pidana yang diperlukan bagi suasana pemberontakan dan perang.
2) Sanksi pidana yang tidak ada keterikatannya dengan pemberontakan dan perang.

3

Adalah suatu fakta bahwa bumi kita ini dihuni oleh berbagai bangsa dan suku bangsa
yang kemudian mereka membentuk apa yang disebut Negara, baik karena berdasarkan
kebangsaan atau karena adanya persamaan kepentingan dan persamaan tujuan.
Sudah merupakan sunatullah bahwa suatu bangsa atau Negara tidak dapat hidup
menyendiri karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri.
Tersedianya sumber daya alam dan perkembangan industri yang tidak merata di seluruh
dunia, menyebabkan tumbuhnya hubungan dagang yang bertujuan mempertukarkan
hasil-hasil pertanian atau bahan-bahan mentah dengan hasil-hasil industri. Demikian
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juga timbul kebutuhan untuk mengadakan hubungan-hubungan kebudayaan, keagamaan,
ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, ekonomi, dan sebagainya.
Hubungan-hubungan demikian berjalan secara tetap dan terus menerus karena adanya
kepentingan bersama yang bersifat timbal balik, sehingga dengan demikian terbentuklah
masyarakat antar bangsa atau antar Negara atau dalam istilah modern dikenal sebagai
hubungan internasional, di samping tentu saja ada juga hubungan-hubungan yang bersifat
perorangan.
Hubungan-hubungan antar bangsa atau antar Negara maupun antar perorangan tersebut
makin lancar dan makin tinggi frekuensinya karena makin berkembangnya teknologi
transportasi dan komunikasi. Hubungan-hubungan yang tetap dan terus menerus di
berbagai bidang kehidupan tersebut menyebabkan timbulnya keperluan untuk memelihara
dan mengatur hubungan demikian agar berjalan secara teratur demi adanya ketertiban
dan kepastian. Untuk menjamin adanya ketertiban dan kepastian tersebut maka diperlukan
adanya hukum, dalam hal ini hukum antar bangsa atau hukum antar Negara yang dalam
pengertian modern disebut hukum internasional (international law) (Kusumaatmadja, I,
1976: 3-4).
Tentang hubungan internasional dan hukum internasional ini prinsip dasarnya (basic
principle) telah dicanangkan sejak abad ke VII Masehi, dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurât
(49): 13 di atas. Ayat ini merupakan landasan tentang asas-asas persamaan (equality),
persaudaraan (brotherhood), persahabatan (friendship), dan kerjasama (cooperation).
Sebagaimana diketahui asas-asas tersebut adalah asas-asas yang terkandung dalam
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka usaha mencapai perdamaian
dan kemanan dunia (international peace and security). Piagan PBB (United Nations Charter) sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional yang membentuk hukum secara
universal (law making treaties) merupakan sumber hukum internasional terpenting dewasa
ini, yang berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan antara subyek-subyek hukum
internasional agar terjadi ketertiban dan kepastian. Asas-asas persamaan derajat,
persaudaraan, dan kerjasama antar manusia, antar bangsa, dan antar Negara merupakan
landasan utama dalam hubungan-hubungan internasional mereka baik ditinjau dari segi
hukum, sosial-budaya, ekonomi, maupun politik (Saefullah, 1988).
Dengan demikian, ayat tersebut juga dapat dikatakan sebagai landasan bagi hukum
internasional, khususnya perjanjian internasional (international treaty) sebagai salah
satu sumber utama hukum internasional, di samping hukum kebiasaan internasional (international customary law) dan prinsip-prinsip hukum umum (general principles Law)
(Statuta Mahmakah Internasional, Pasal 38 ayat 1). Membuat suatu perjanjian
(internasional, pen.) merupakan satu karakteristik teristimewa dan tertua dari pelaksanaan
kemerdekaan atau kedaulatan suatu negara (McNair, 1961: 35). Eksistensi suatu negara
diukur, antara sejauhmana kemampuannya dalam mengadakan hubungan-hubungan
internasional, artinya dia diakui sebagai suatu negara yang berdaulat.
4

Iman adalah suatu keyakinan yang mantap dalam hati, dengan iman itu seorang Mukmin
percaya dan yakin Allah adalah satu-satunya Yang Maha Benar, sumber kebenaran dan
pemberi kebenaran. Pada hakikatnya, setiap orang tidak mengetahui iman secara benar
dan pasti, ia hanya mengetahui indikasi yang tampak dari luar, hakikat sebenarnya
hanya diketahui oleh Allah, dan hak Allah untuk menilainya, sedangkan manusia hanya
berhak menilai apa yang kelihatan dari luar, dari tanda-tanda keimanan.
Dalam ayat ini menurut Jamaluddin Al-Qosimi (IX: 139-140) dalam kitabnya Mahasîn AlTa‘wil nampaknya pengertian antara Iman dan Islam berbeda, tetapi kedua arti tersebut
secara umum dan secara khusus dapat diartikan bahwa Islam dinyatakan dalam amal
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yang konkret, sedangkan iman dinyatakan dalam hati. Perbedaan ini masih dipertanyakan
oleh Ibnu Hajm: kata iman dan Islam seperti kata fakir dan miskin, keduanya menyatu tak
terpisahkan, begitu juga kata iman dan Islam menyatu, maka orang yang berkata harus
sesuai dengan perbuatannya.
Begitu juga pendapat Imam Musthafa Al-Maraghi (IX :145), bahwa iman itu dinyatakan
di dalam hati (jiwa) dan diaplikasikan dengan hartanya untuk jalan Allah (fî sabîli Allâh).
Menurut Sayyid Quthub (Fî Zhilâl Al-Qurân, 7:539) dengan ayat ini Allah ingin menunjukkan
bahwa amal zahir seseorang harus disandarkan kepada imannya. Perbuatan amal saleh
ini akan membedakan dengan perbuatan amal orang kafir, karena orang Islam selalu
menyandarkan kepada keimanannya,
Maka menurut ayat ini bahwa seseorang yang sudah beriman akan nampak dalam segala
aktifitasnya (amal salehnya) yang konkret.
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Surah Qâff

Nama Surah
Dinamai Surah Qâff karena diawali dengan huruf hijaiyah, qâff, seperti
surah lainnya, shâd, nûn, alîf lâm mîm, hâ mîm, thâ sîn. Al-Sya’bi menyatakan,
qâff adalah pembukaan surah.
Menurut Quraish Shihab, Surah Qâff adalah salah satu surah yang
seluruh ayat-ayatnya disepakati sebagai Makkiyyah, turun sebelum Nabi hijrah
ke Madinah (Shihab, XIII: 3).
Latar dan Konteks
Surah Qâff diawali dengan penjelasan tentang pengingkaran kaum
musyrik ihwal kenabian Muhammad Saw. dan pengingkaran terhadap hari
kebangkitan, sehingga Allah Swt. merespons pengingkaran mereka dengan dalil
yang tegas. Dalam Surah Al-Hujurât, Allah Swt. menerangkan orang-orang Arab
yang mengatakan, “Kami telah beriman”, padahal keimanan mereka bukanlah
keimanan sebenarnya. Mereka menolak kenabian dan hari kebangkitan.
Para ulama menggariskan titik persamaan antara dua surah (Qâff dan
Shâd).
Pertama, dua surah tersebut sama didahului huruf hijaiyah, sumpah
dengan Al-Quran, dan kata bal dan ta’ajjubb. Selain itu juga awal dan akhirnya
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dua surah itu saling berkesesuaian. Pada awal Surah Shâd, ada ungkapan
shâd wa Al-Qurân dzî al-dzikr diakhiri in huwa illâ dzikrun li al-’Âlamîn. Pada
Surah Qâff, ada ungkapan Qâff wa Al-Qurân al-majîd, diakhiri fa dzakkir bi AlQurân man yakhâfu wa’îdi. Jadi, kedua surah tersebut diawali dengan huruf
hijaiyah dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang Al-Quran.
Kedua, Surah Shâd fokus pada ajaran pokok yang pertama, yaitu
Tauhid. Seperti firman-Nya, “Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan
yang satu saja? “ (QS Shâd [38]: 5). Ini pernyataan pada sesuatu hal yang
sangat mengherankan. Dan firman-Nya, “Dan pergilah pemimpin-pemimpin
mereka (seraya berkata), Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhantuhanmu.” (QS Shâd [38]: 6).
Sedangkan Surah Qâff fokus pada ajaran pokok kedua, yaitu mahsyâr
(hari pengumpulan seluruh manusia). Firman-Nya, “Apakah kami setelah mati
dan setelah menjadi tanah (kami akan kembali lagi)? Itu adalah suatu
pengembalian yang tidak mungkin.”
Kedua surah diawali dan diakhiri dengan topik/masalah yang sejalan.
Surah Shâd diawali dengan pengukuhan penciptaan manusia, lalu diakhiri
dengan firman “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat,
Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah.” (QS Shâd [38]:
71) untuk mengabarkan penciptaan makhluk, sebagai bukti keesaan Allah
Swt. Surah Qâff diawali dengan penjelasan hari mahsyar (pengumpulan di
hari kiamat), kemudian diakhiri dengan firman (yaitu) pada hari bumi terbelahbelah menampakkan mereka (lalu mereka ke luar) dengan cepat. Yang
demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. (QS Qâff [50]:
44). Jadi kedua surah itu (Qâff dan Shâd) bagian awal dan akhirnya memiliki
persamaan.
Substansi
Karena Surah Qâff termasuk surah yang diturunkan di Mekah, maka
bahasannya seperti surah-surah Makkiyyah lainnya, membersihkan pokokpokok aqidah Islamiyah seperti tauhid, hari kebangkitan, kenabian dan risalah.
Surah Qâff fokus pada kebenaran/terjadinya hari kebangkitan dan jawaban
terhadap yang mengingkari.
Surah Qâff diawali dengan pembahasan tentang pengingkaran orangorang musyrik Arab dan Quraisy terhadap hari kebangkitan setelah mati
(mahsyar), kenabian, dan kerasulan Muhammad Saw. Demikian pula
pembicaraan tentang keheranan orang-orang Quraisy terhadap kerasulan yang
diangkat dari kalangan mereka, dan adanya kehidupan kembali setelah
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kematian. Oleh karena itu, Allah Swt. bersumpah dengan Al-Quran Al-Majid,
dalam firman-Nya yang artinya:

(1) Qâff. Demi Al-Quran yang sangat mulia; (2) (Mereka tidak menerimanya)
bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang
pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri. Maka berkatalah orangorang kafir, “Ini adalah suatu yang amat ajaib”; (3) Apakah kami setelah mati
dan setelah menjadi tanah (kami akan kembali lagi)? itu adalah suatu
pengembalian yang tidak mungkin. (QS Qâff [50]: 1-3)
Ayat di atas menjadi dalil dan bukti kekuasaan Allah Swt. ihwal hari
kebangkitan dan yang lainnya dan menganjurkan bertafakur terhadap alam
semesta, memerhatikan langit yang tinggi dengan segala konstruksi dan
keindahannya, dan hendaknya memerhatikan bumi serta gunung-gunung,
tanaman-tanaman, pepohonan dan hujan yang diturunkan, dengan firmanNya, yang artinya:

Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka, bagaimana
Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retakretak sedikit pun? 1 (QS Qâff [50]: 6)
Setelah perintah bertafakur tentang kebesaran Allah Swt., Allah Swt.
memberikan pelajaran dan nasihat bagaimana umat-umat terdahulu binasa
karena mendustakan para Rasul seperti kaum Nabi Nuh, ashhâb al-rassi, 2
kaum Tsamud, kaum ‘Ad, Firaun, kaum Luth, ashhâb al-aikah,3 kaum Nabi
Syuaib dan kaum Tubbâ, 4 sebagai peringatan bagi orang-orang kafir Mekah.
Azab Allah Swt. akan menimpa mereka sebagaimana umat-umat terdahulu
bila mendustakannya, sebagaimana firman-Nya:

Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass
dan Tsamud. (QS Qâff [50]: 12)
Ayat-ayat selanjutnya beralih membicarakan tentang manusia dan
tanggung jawabnya, penugasan dua malaikat yang mengawasi amal, ucapan
dan keadaannya, serta datangnya sakaratulmaut, lalu diterangkan kengerian
mahsyar dan yaum al-hisâb yang akan dialaminya. Firman-Nya:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa
yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat
lehernya. (QS Qâff [50]: 16)
Firman-Nya lagi:

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. (QS Qâff [50]:
20), dan seterusnya.
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Semua paparan itu penting, agar menjadi pelajaran dan peringatan,
seperti firman-Nya yang artinya:
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi
orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya,
sedang dia menyaksikannya. (QS Qâff [50]: 37)
Surah (Qâff) yang mulia itu diakhiri dengan bukti-bukti keagungan
Allah berupa penciptaan langit, bumi dan segala yang ada di antara keduanya,
terdengarnya teriakan komando (tiupan sangkakala) dengan jelas sebagai
tanda kebangkitan manusia dari kubur, dan terbelahnya bumi untuk
memercepatnya. Di sela-sela ayat itu Allah Swt. menyuruh Rasul dan
pengikutnya agar bersabar, bertasbih di penghujung malam dan dipenghujung
siang, dan tidak terpengaruh dengan ingkarnya orang-orang musyrik terhadap
hari kebangkitan. Demikian juga dengan peringatan Al-Quran tentang ancaman
Allah Swt. dan siksaan-Nya.
Surah ini dibaca pada waktu-waktu (peristiwa-peristiwa) penting dan
saat berkumpulnya manusia seperti pada hari Jumat dan dua hari raya. Ini
berguna mengingatkan manusia terhadap awal penciptaannya dengan segala
fenomena kehidupannya, termasuk realitas kehidupan di dunia, hari
kebangkitan, surga-neraka, pahala dan siksaan.
Dalil yang menganjurkan membacanya pada waktu-waktu tertentu, di
antaranya hadis Jabir Ibnu Samurah dalam Shahîh Muslim, yakni bahwa Nabi
membaca Surah Qâff pada salat Subuh.
Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Ummu
Hisyam Binti Haritsah Ibnu Al-Nu’man berkata, “Aku mengambil dan mengenal
Surah Qâff melalui lisan Rasulullah Saw., beliau membacanya setiap hari
Jumat di atas mimbar bila memberi khutbah.”
Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Al-Nasa`i meriwayatkan hadis
dari Ibnu Umar r.a., bahwa ia pernah bertanya pada Abu Waqid Al-Laitsi,
“Apakah yang dibaca Rasulallah Saw. pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul
Adha)?”
Ia menjawab, “Rasul membaca di dua hari raya itu, Surah Qâff dan
Al-Qamar.”
Hari raya (‘Îd) adalah hari yang penuh kegembiraan. Segala perhiasan
dunia ditampakkan. Maka itu, manusia jangan lupa pada suatu saat akan
digiring ke tempat penghisaban, janganlah berlebihan dalam kegembiraan,
jangan pula berbuat fasik dan dosa. Karenanya Al-Quran mengingatkan
manusia, seperti pada awal surah Qâff wa Al-Qurân, dan akhir Qâff, fa dzakkir
bi Al-Qurân man yakhâfu wa’îdi. Menyuruh manusia tafakur tentang bagaimana
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manusia dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti, seperti firman-Nya, yang
artinya Itulah hari ke luar (dari kubur). (QS Qâff [50]: 42). Dan firman-Nya,
yang artinya: Seperti itulah terjadinya kebangkitan. (QS Qâff [50]: 11). Dan
firman-Nya, yang artinya: Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah
bagi kami (QS Qâff [50]: 44).
***
Pengingkaran Orang-Orang Musyrik terhadap Hari Kebangkitan
(Ayat 1-11)

   
            
               
            
             
             
            
           
          
(1) Qâff. Demi Al-Quran yang sangat mulia; (2) (Mereka tidak menerimanya)
bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang
pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri. Maka berkatalah orangorang kafir: “Ini adalah suatu yang amat ajaib”; (3) Apakah kami setelah mati
dan setelah menjadi tanah (kami akan kembali lagi)?, Itu adalah suatu
pengembalian yang tidak mungkin; (4) Sesungguhnya Kami telah mengetahui
apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka, dan pada sisi

:: repository.unisba.ac.id ::

290

Tafsir Juz XXVI

Kami pun ada kitab yang memelihara (mencatat); (5) Sebenarnya, mereka
telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka.
Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau; (6) Maka apakah mereka
tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami
meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak
sedikitpun?; (7) Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya
gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam
tanaman yang indah dipandang mata; (8) Untuk menjadi pelajaran dan
peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah); (9) Dan
Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan
dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam; (10) Dan
pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusunsusun; (11) Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami
hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya
kebangkitan. (QS Qâff [50]: 1-11)
Penjelasan ayat
Huruf Qâff adalah huruf hijaiyah. Keberadaannya untuk menantang
orang Arab agar mendatangkan Al-Quran yang sebanding atau sebagian
ayatnya yang terdiri atas huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa mereka
atau yang dijadikan sebagai bahasa komunikasi dalam bentuk percakapan
atau tulisan. Huruf qâf yang ada dalam Surah Qâff itu juga sebagai peringatan
tentang pentingnya ayat-ayat berikutnya. Disusul kemudian dengan huruf
qasam, yaitu wawu (sumpah). Kebanyakan qasam (sumpah) dengan satu
huruf diikuti dengan penuturan sifat-sifat Al-Quran, sebagaimana umumnya
sumpah dengan huruf, yang diikuti dengan penuturan Al-Quran, Al-Kitâb,
atau Al-Tanzîl.
Dalam qasam atau sumpah kadang disebut huruf qasam nya, yaitu
wawu seperti wa al-thûr, wa al-syams, wa al-najm . Ketika sumpah
menggunakan huruf, maka huruf qasam-nya (wawu) tidak disebut, seperti
wa (qâf, hâ mîm) (tidak dibaca: wa qâf atau wa hâ mîm) karena ketika qasam
dengan huruf, maka huruf tersebut menjadikan(media) qasam-nya.
Kadang Allah Swt. bersumpah dengan sesuatu, seperti “Demi buah
Tin dan Zaitun”, dan kadang dengan satu huruf, tidak berbentuk kalimat
sempurna. Allah bersumpah dengan huruf-huruf di awal surah sebanyak
dua puluh delapan (28). Begitu juga Allah bersumpah dengan huruf-huruf di
pertengahan surah seperti pada pertengahan Surah Al-Muddatstsir ayat 3233 yang artinya:
Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu.
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Al-Insyiqâq ayat 17 yang artinya:

Dan dengan malam dan apa yang diselubunginya.
Surah Al-Takwîr ayat 17:

Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya.
Sumpah dengan huruf dalam Al-Quran digunakan kurang lebih dalam
setengah Al-Quran, bahkan dalam satu surah sumpahnya ada tujuh berturutturut dan bersumpah dengan banyak benda pada pertengahan akhir dan tujuh
akhir Al-Quran, selain Surah Al-Shâffât.

    
Qâff, demi Al-Quran yang sangat mulia. 5 (QS Qâff [50]: 1)
Dengan kalimat ini jelas, Allah Swt. menjadikan Al-Quran sebagai objek
sumpah-Nya. Adapun sasaran dan maksud sumpah-Nya itu tidak disebutkan
secara eksplisit. Allah bersumpah dengan Al-Quran, yang di dalamnya banyak
kebaikan, keberkahan, kemuliaan bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia
sebagai pengingat akan hari kebangkitan bagi mereka. Jawab qasam-nya
tersirat pada kandungan ayat setelah qasam tersebut, yaitu penetapan
kenabian dan kepastian hari kiamat. Gaya bahasa seperti ini banyak dalam
Al-Quran, seperti awal Surah Shâd ayat 1-2:

Shâd. Demi Al-Quran yang mempunyai peringatan. Sebenarnya orang-orang
kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

           
(Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang karena telah datang
kepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri.
Maka berkatalah orang-orang kafir, “Ini adalah suatu yang amat ajaib.” (QS
Qâff [50]: 2)
Dengan diutusnya Muhammad Saw. kepada orang –orang Kafir Quraisy
sebagai pemberi peringatan membuat mereka tercengang dan heran karena
Nabi Muhammad Saw. adalah masih keturunan dari mereka. Mereka tidak
hanya ragu dan menolak tetapi heran dengan semua yang berkaitan dengan
pribadi Muhammad Saw. yang ternyata manusia biasa seperti mereka.
Keheranan mereka dalam Al-Quran Surah Yûnus ayat 2:
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Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada
seorang laki-laki di antara mereka, “Berilah peringatan kepada manusia dan
gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan
yang tinggi di sisi Tuhan mereka.” Orang-orang kafir berkata, “Sesungguhnya
orang ini (Muhammad) benar-benar adalah tukang sihir yang nyata.”
Hal seperti ini bukanlah sesuatu yang mengherankan karena Allah Swt.
memilih malaikat dan manusia yang Dia kehendaki sebagai utusan-Nya.
Mereka juga heran dengan adanya hari kebangkitan, sebagaimana
dikatakan Al-Quran Surah Qâff ayat 3:

        
Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah (kami akan kembali
lagi)? itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
Maksudnya, orang-orang musyrik bertanya-tanya, “Apakah kami bisa
dibangkitkan dan kembali hidup seperti semula, padahal kami sudah mati
dan hancur luluh lantak, rusak tidak berbentuk lalu menjadi tanah. Bagaimana
mungkin kami bisa kembali seperti sedia kala ketika hidup? Sesungguhnya
hari kebangkitan yang Muhammad Saw. dengungkan, menurut anggapan
mereka, dalam sejarah dan kebiasaan yang mereka alami belum pernah
terjadi, tidak masuk akal dan mustahil.
Allah Swt. menjawab anggapan di atas, sekaligus menjelaskan akan
kekuasaan-Nya membangkitkan manusia dan yang lainnya seperti tergambar
dalam Surah Qâff (50) ayat 4:

          
Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari
(tubuh-tubuh) mereka, dan pada sisi Kami pun ada Kitab yang memelihara
(mencatat).
Allah Swt. mengetahui dengan sedetail-detailnya apa yang “dimakan”
oleh tanah dari badannya ketika rusak, proses dan kejadian itu Kami
mengetahuinya. Dia mengetahui kemana dan menjadi apa bagian badan
manusia? Pada Dia pun ada catatan yang sangat lengkap tentang nama,
jumlah, dan segala kejadiannya dengan detail, yaitu dalam Kitab Lauh Mahfûdz,
yang dijaga Allah dari tangan-tangan setan. Dalam hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan Al-Nasa`i dari Abu Hurairah, Nabi Saw.
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bersabda, “Setiap anak cucu Adam jasadnya akan dimakan tanah, kecuali
pangkal tulang ekornya, dari tulang ekor itulah manusia diciptakan dan
dikembalikan.”
Perumpamaan di atas adalah agar mudah dipahami dan menunjukkan
kepada kita bagaimana pengetahuan Allah Swt. meliputi segala sesuatu.
Detailnya peristiwa-peristiwa dan amalan-amalan manusia, seolah-olah di
sisi-Nya ada perekam bagi setiap kejadian. Meskipun demikian, tidak
menafikkan adanya Lauh Mahfûdz yang kita mengimaninya berdasarkan
dalil-dalil naqli. Ayat di atas mengisyaratkan adanya hari kebangkitan dari
kubur dan kuasa Allah Swt. atas urusan kebangkitan manusia tersebut.
Allah Swt. menjelaskan sebab kekufuran, penolakan dan yang lebih
“jelek” dari itu, yaitu keheranan mereka akan hari kebangkitan. Itu semua
sebagai manifestasi pembohongan dan penolakan terhadap ayat-ayat Allah
dan kerasulan Rasulullah Saw., sebagaimana firman-Nya:

         
Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu
datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.
(QS Qâff [50]: 5)
Maksudnya, orang-orang kafir Quraisy sebenarnya mendustakan AlQuran dan kenabian Muhammad Saw. yang disokong atau dibuktikan dengan
mukjizat. Mereka mendustakannya tanpa menggunakan akal pikiran dan
perenungan yang mendalam, malah dalam urusan agama mereka sendiri
kacau-balau dan goncang-ganjing. Kadang-kadang mereka mengomentari
Al-Quran dan Nabi: “tukang sihir dan sihir,” “penyair dan sair,” “dukun dan
perdukunan” sedangkan hati mereka dalam kegoncangan/keraguan. Mereka
tidak tahu arah dan jejak apa yang harus dilakukan, ini tergambarkan dalam
Surah Al-Dzâriyât (51) ayat 8-9:

Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat,
dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
Allah Swt. membuktikan akan kekuasan-Nya yang besar tentang
kebangkitan dan yang lainnya, dengan firman-Nya Surah Qâff ayat 6:

            
Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka,
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bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak
mempunyai retak-retak sedikit pun?
Maksud ayat tersebut, seakan-akan ingin dikatakan kepada mereka,
“Apakah mereka orang-orang kafir tidak melihat dengan mata mereka sendiri
(yang mendustakan hari kebangkitan, yang menolak kekuasaan besar Kami)
dengan memerhatikan langit yang begitu banyak keindahan dan keajaiban.
Ia tinggi tanpa tiang untuk menyangganya dan dihiasi dengan bintang-bintang
yang gemerlapan seperti halnya lampu-lampu dan tidak diketemukan retakretak.” Sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya Surah Al-Mulk ayat 34, yang artinya:

Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat
pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka
lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?
Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali
kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun
dalam keadaan payah.
Yaitu lihatlah oleh kalian apakah ada aib atau kekurangan dari penciptaan
langit itu? Potongan ayat … yang ada di atas mereka .... Adalah sebagai
ejekan/celaan tambahan dan panggilan yang sangat memalukan bagi mareka.
Firman Allah dalam Al-Quran Surah Qâff ayat 7:

           
Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung
yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah
dipandang mata. 6
Maksud ayat di atas seakan-akan ingin disampaikan kepada mereka,
“Apakah mereka juga tidak memerhatikan bumi yang telah Allah hamparkan
dengan luas, diletakkan padanya gunung-gunung sebagai penyangga dan pasak
bagi makhluk di sekitarnya, ditumbuhkan dan dihidupkannya bermacammacam tanaman dan buah-buahan yang enak dipandang mata.” Seperti
tergambarkan dalam firman-Nya, Surah Al-Dzâriyât ayat 49, yang artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.
Firman Allah Taala berikutnya ayat 8:
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Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali
(mengingat Allah).
Allah Swt. berbuat demikian agar menjadi pelajaran dan peringatan
bagi hamba-Nya, menjadi pelajaran dan petunjuk bagi orang-orang yang
menggunakan akal dan menafakurinya, sehingga ia bertaubat, kembali, dan
taat kepada Allah Swt.
Allah Swt. menjelaskan tata cara menghidupkan tanaman-tanaman
itu dengan firman-Nya ayat 9:

          
Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan
dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.
Allah Swt. menyuruh memerhatikan kekuasaan-Nya, bagaimana Dia
menurunkan air hujan yang banyak memberi manfaat, yang bermula dari
awan. Hujan itu menumbuhkan banyak kebun-kebun nan hijau dan buahbuahan yang lebat dan beraneka ragam biji-biji tanaman yang dipanen dan
dimakan seperti gandum dan lain sebagainya.
Firman-Nya ayat 10:

     
Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusunsusun.
Maksudnya bahwa (selain yang dijelaskan di atas) Allah pun
menumbuhkan pohon kurma yang menjulang tinggi di mana mempunyai
banyak mayang yang berderet-deret. Dengan banyaknya mayang berarti
menunjukkan banyaknya buah kurma.
Adapun faedah kalimat ... dan Kami tumbuhkan padanya…. diulangulang adalah sebagai dalil bahwa tumbuhan ketika tumbuh, maka ia akan
tumbuh dengan sendirinya, membesar, dan bertambah banyak. Demikian juga
tubuh manusia, setelah mati akan kembali lagi seperti semula, sebagaimana
halnya tanaman yang telah disiram air hujan.
Sedangkan firman Allah Swt. pada ayat 11:
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Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan
air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
Maksudnya, Allah Swt. menumbuhkan semua jenis tanaman tersebut
menjadi rezeki dan makanan hamba-hamba-Nya. Allah Swt. menghidupkan
tanah tandus yang tidak ada tanaman dan buah-buahan dengan air hujan.
Gambaran bahwa manusia bangkit dari kubur sebagaimana halnya tanaman
yang tumbuh di tanah yang tandus, bila Allah Swt. telah membuktikan kuasaNya atas tanaman, maka kuasa juga untuk membangkitkan manusia di hari
kemudian. Perumpamaan ini sangat mudah dimengerti karena langsung
berkaitan dengan realitas kehidupan manusia. Juga, menunjukkan pada kita
bahwa urusan menumbuhkan dan membangkitkan manusia bagi Allah Swt.
adalah suatu yang sepele dan mudah.
Hikmah dan Pesan
Allah Swt. menggariskan pada tiap ayat tiga perkara yang bersesuaian,
seperti pada ayat tentang langit, Allah Swt. menyebutkan “bangunan,”
menghiasinya dan tidak ada yang rusak. Pada ayat bumi, Allah menyebutkan
hamparan, menciptakan gunung dan tumbuhan. Unsur-unsur langit dan bumi
satu sama lainnya saling sinergi, seperti hamparan bersinergi dengan bangunan
karena biasanya bidang hamparan ada suatu bangunan, tiang dan sebagainya.
Gunung-gunung di bumi tertancap dengan kuat dan tumbuh-tumbuhan
bertaburan, sedangkan bintang-bintang di langit fokus menghiasinya. Pada
ayat tentang hujan, Allah menumbuhkan kebun-kebun, biji-bijian, dan pohon
kurma. Penyebutan tiga nama, filosofinya adalah pertama sesuatu yang tetap
dan terus-menerus menahun ada di pijakan bumi atau tanah adalah di
antaranya pohon kurma. Kedua, tidak mempunyai tempat yang tetap dan
keberadaannya sewaktu-waktu bertambah, seperti biji-bijian dimana tiap
tahun bertambah. Ketiga yang menyatukan keduanya yaitu aneka kebunkebun yang mencakup macam-macam tanaman dan buah-buahan (Al-Razi,
XXVIII: 156-158).
Ayat-ayat di atas mengandung hikmah dan pesan sebagai berikut:
(1)
(2)

Al-Quran yang di dalamnya banyak sekali kebaikan, kemuliaan dan
manfaat dijadikan objek sumpah oleh Allah.
Orang-orang kafir Quraisy terheran-heran atas dua perkara. Pertama,
mengutus seorang Rasul dari golongannya (manusia biasa/Muhammad)
untuk mengingatkan mereka dari siksaan Allah. Kedua, kepastian akan
kebangkitan (di akhirat) setelah mati. Ketiga, kembali hidup.
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Sesungguhnya bagi Allah Swt. tidak ada satu makhluk pun baik di bumi
atau di langit yang melemahkan-Nya, Ia mengetahui segala sesuatu,
Ia mampu menghidupkan yang sudah mati, mengetahui juga apa yang
terjadi pada tubuh dan tulang belulang yang telah rusak, bagi-Nya tidak
akan terjadi tertukarnya satu bagian badan dari yang lainnya. Allah
mampu untuk menghimpun, menyusun dan menghidupkannya kembali,
sebagaimana semua manusia diciptakan pertama kali dari sari pati
tanah, firman-Nya Surah Tâhâ ayat 55, yang artinya:

Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami
akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan
kamu pada kali yang lain.
(4)

(5)

(6)

(7)

Sebab pendustaan dan penolakan orang kafir terhadap hari kebangkitan
dan kembali (hidup di akhirat) adalah penolakan mereka pada
kebenaran, yaitu Al-Quran yang diturunkan-Nya dan kenabian yang
diperkukuh dengan mukjizat. Maka dengan penolakannya itu urusan
mereka dalam agamanya mengalami guncangan karena tidak punya
pegangan yang meyakinkan.
Bukti kuasa Allah Swt. tentang hari kebangkitan banyak sekali, di
antaranya adalah diciptakannya alam semesta. Allah Swt. berbuat
seperti itu agar manusia mendapat pelajaran (ibrah) dari kuasa-Nya.
Juga sebagai pengingat bagi setiap hamba yang kembali dan menafakuri
kebesaran-Nya.
Dan di antara kekuasaan dan keagungan Allah Swt. adalah menurunkan
hujan yang banyak berkah dan manfaat, yang bisa menumbuhkan
kebun-kebun petani, biji-bijian yang ditanam.
Allah Swt. menjelaskan bahwa Dia-lah yang menghidupkan dan
mematikan dan Dia-lah yang mengekalkan makhluk-Nya.
***

Peringatan dengan Mengambil Ibrah dari Kisah Umat-Umat
Terdahulu (Ayat 12-15)
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(12) Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk
Rass dan Tsamud; (13) Dan kaum ‘Ad, kaum Firaun dan kaum Luth; (14) Dan
penduduk Aikah serta kaum Tubba’ semuanya telah mendustakan RasulRasul. Maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah
diancamkan; (15) Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama?
Sebenarnya mereka dalam Keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
(QS Qâff [50]: 12-15)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan pendustaan orang-orang musyrik Quraisy dan
orang-orang Arab terhadap Nabi Muhammad Saw., Allah Swt. memberi
peringatan kepada mereka dengan ancaman siksaan yang sama seperti yang
telah ditetapkan pada mereka yang telah mendustakan para Rasul sebelum
Nabi Muhammad Saw. seperti kaum Nuh dan sebagainya, di samping sebagai
pelipur lara kepada Nabi Saw. atas penolakan umatnya. Kemudian Allah Swt.
menyebutkan bukti-bukti baru tentang adanya hari kebangkitan, yaitu tentang
penciptaan manusia yang pertama kali diciptakan-Nya.
Penjelasan ayat

         
           
 
(12) Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk
Rass dan Tsamud; (13) Dan kaum ‘Ad, kaum Firaun dan kaum Luth; (14) Dan
penduduk Aikah serta kaum Tubba’ semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul.
Maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah
diancamkan. (QS Qâff [50]: 12-14)
Allah Swt. mengancam orang-orang kafir Quraisy dengan siksaan seperti
yang telah ditimpakan pada kaum-kaum sebelum mereka, yang mendustakan
para Rasul. Allah Swt. menyiksa mereka, ada yang dengan banjir bandang
seperti kaum Nabi Nuh, dengan ditenggelamkan di laut seperti kaum Firaun,
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dengan angin yang sangat dingin dan kencang seperti Kaum Ad dan kaum
Hud, dengan angin yang sangat kencang yang membawa debu yang
meluluhlantakkan hamparan bumi, seperti yang menimpa kaum Luth; dengan
suara dan guruh yang sangat dahsyat seperti kaum Tsamud, penduduk Madyan
ashhâb al-rass, ashhâb al-aikah kaum Syuaib, dan ada juga dengan
dibalikkannya permukaan bumi seperti Qarun dan pengikutnya.
Ragam siksaan didatangkan Allah dikarenakan umat-umat ini
mendustakan Rasul-Rasul utusan Allah. Mereka mendapat siksaan
sebagaimana Allah janjikan, dan yang layak baginya adalah siksaan Allah.
Maka berhati-hatilah orang yang “kena” khitab atau yang merasa
mendustakan Allah, mungkin akan menerima siksaan yang serupa dengan
umat terdahulu, karena adanya kesamaan alasan di antara mereka, yaitu
sama-sama mendustakan Rasul-Rasul Allah Swt. yang diutus pada mereka.
Kemudian Allah Swt. menjelaskan bukti tentang kepastian adanya hari
dibangkitkan bagi seluruh manusia, sebagaimana firman-Nya:

           
Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka
dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. (QS Qâff [50]: 15)
Orang-orang kafir menganggap sepele (lemah) terhadap penciptaan
awal ketika mereka diciptakan Allah dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada.
Maka bagaimana mungkin Allah tidak mampu membangkitkan dan
menghidupkan mereka lagi seperti sediakala?
Yang pasti Allah tidak lemah untuk hal itu. “Mengulang” lebih mudah
daripada menciptakan pertama kali. Firman-Nya Surah Al-Rûm (30) ayat 27,
yang artinya:

Dan Dia-lah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian
mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali itu
adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nya-lah sifat yang Maha Tinggi di
langit dan di bumi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Firman Allah Surah Yâsîn (36) ayat 78-79, yang artinya:

Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya;
ia berkata, “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah
hancur luluh?” Katakanlah, “Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang
menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang
segala makhluk.”
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Ada keterangan dalam hadis Qudsi yang sahih, berbunyi: Allah Azza
Wajalla berfirman, Sebagian anak cucu Adam menyakitiku karena berkata
Allah Swt. tidak mungkin mengembalikan keadaan kami seperti sediakala;
bukankah menghidupkan yang sudah meninggal lebih mudah daripada
menciptakan manusia yang baru.
Orang-orang kafir ada dalam kegundahan dan keraguan mengenai
pembangkitan (dihidupkannya) kembali orang yang sudah mati. Padahal,
mereka mengetahui bahwa Allah Swt. yang pertama kali menciptakan manusia.
Alasan penolakan mereka tentang hari kebangkitan tidak bisa
dipertanggungjawabkan. Ini merupakan hinaan dan celaan bagi orang-orang
kafir sekaligus hujah yang dapat menyudutkan mereka.
Hikmah dan Pesan
Dari tafsir ayat tersebut di atas dapat ditarik hikmah dan pesan sebagai
berikut:
(1)
Kondisi ini merupakan peringatan bagi orang-orang kafir Quraisy,
dan bagi orang-orang yang serupa dengan mereka, yang senantiasa
mendustakan kejadian umat-umat terdahulu. Peringatan seperti ini
diulang-ulang dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran dan nasihat,
juga menekankan barang siapa yang mendustakan Rasulullah Saw.
maka baginya siksaan yang sama seperti yang menimpa pada orangorang terdahulu.
(2)
Berita dan pelajaran ini juga sebagai penghibur bagi Nabi Saw. agar
hatinya tidak sempit apabila ada kaumnya mendustakannya dan
menolak Risalah yang dibawanya. Penjelasan ayat di atas pun
memberikan isyarat bahwa para Rasul Allah Swt. datang dengan
membawa ajaran Tauhid dan pengukuhan adanya hari kebangkitan.
(3)
Allah mencela orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, seperti
firman-Nya dalam Al-Quran, … apakah kami setelah mati dan setelah
menjadi tanah (kami akan kembali lagi)?, itu adalah suatu pengembalian
yang tidak mungkin…. Maksud ayat ini adalah “Apakah Allah tidak
mampu menciptakan makhluk sampai mengulanginya (menghidupkan
kembali)? Ini bukti bahwa manusia benar-benar akan dibangkitkan
kembali sebagaimana diterangkan di atas. Keadaan tersebut sangat
mungkin baik menurut akal atau kebiasaan. Allah sangat mampu
menciptakan manusia yang pertama kali, bagaimana mungkin tidak
mampu mengulanginya lagi?”
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Sebenarnya, hati orang-orang kafir dalam keadaan gundah dan tidak
nyaman dengan adanya (penjelasan) tentang hari kebangkitan, di antara
mereka ada yang membenarkan dan ada pula yang mendustakan.
Orang-orang yang mendustakan itu semua kufur pada Allah.
***

Penetapan tentang Penciptaan Manusia dan Pengetahuan Allah Swt.
Mengenai Keadaan Diri Manusia (Ayat 16-23)

           
          
            
             
           
          
(16) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui
apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada
urat lehernya; (17) (Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal
perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah
kiri; (18)Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya
malaikat pengawas yang selalu hadir; (19) Dan datanglah sakaratulmaut
dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya;
(20) Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman; (21) Dan
datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring
dan seorang malaikat penyaksi; (22) Sesungguhnya kamu berada dalam
keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan dari padamu tutup (yang
menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. (QS Qâff
[50]: 16-20)
Latar dan Konteks
Setelah menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan jelas akan terjadinya
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hari kebangkitan, baik yang terbentang di alam semesta ini maupun yang ada
di dalam diri manusia sendiri, mulailah Allah Swt., menjelaskan bahwa Dia
telah menciptakan manusia sebagai bukti akan keluasan ilmu-Nya dan
keagungan kekuasaan-Nya untuk menciptakan pada pertama kalinya dan
mengembalikannya seperti semula. Kemudian Allah Swt. menerangkan pula
tentang akan tersingkapnya kebenaran setelah kematian manusia dan akan
mendatangkan dua malaikat-Nya bagi setiap individu guna menggiringnya ke
Mahsyar (tempat berhimpunnya manusia) dan menjadi saksi atas perbuatan
dirinya. Di samping itu, Allah pun akan membongkar kelalaiannya yang selama
ini masih tertutup dari masing-masing individu dan pengetahuannya tentang
ihwal hari pembalasan dan dikumpulkannya untuk menghisab amalnya.
Penjelasan Ayat

           
   
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa
yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat
lehernya. (QS Qâff [50]: 16)
Artinya, sungguh Allah Swt., telah mengadakan manusia dengan
menciptakannya dan mengetahui segala urusannya, hingga rahasia yang
tersembunyi di dalam hati, perasaan, dan kata hatinya, baik berupa kebaikan
maupun kejahatan. Allah lebih dekat kepada diri manusia daripada urat
lehernya, maka bagaimana mungkin ada sesuatu di dalam hatinya yang
tersembunyi dari pandangan ilmu-Nya.
Dengan demikian, firman Allah bahwa “Dan Kami lebih dekat kepadanya
daripada urat lehernya” hendaknya difahami bahwa tiada sesuatu pun yang
tidak terjangkau dan/atau tersembunyi dari pengetahuan-Nya. Ibnu Katsir
mengomentari dan menafsirkan ayat di atas, bahwa malaikat Allah lebih dekat
kepada manusia daripada urat lehernya sendiri.
Demikianlah informasi yang Allah sampaikan bahwa Dia menciptakan
manusia dan pengetahuan/ilmu-Nya meliputi segala urusan manusia, hingga
yang tersembunyi di dalam hatinya, bahkan bisikan yang terbetik di dalam
benaknya. Tiada yang tersembunyi sedikit pun dari ilmu-Nya tentang keadaan
manusia. Namun, atas kemurahan Allah, tiada hukuman atau sanksi dijatuhkan
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kepada seseorang selama masih sebatas pada bisikan hati, selama belum
diucapkan atau dikerjakan. Ini didasarkan pada hadis sahih bahwa Rasulullah
bersabda:

Sesungguhnya Allah Swt., akan memaafkan umatku atas apa yang menjadi
bisikan hatinya (yang jelek), selama itu belum diucapkan atau dikerjakannya.
(HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Nasa`i, dan Ibnu Majah)
Inti makna dari ayat ini adalah Allah Swt. ingin menegakkan bukti-bukti
atau dalil kepada orang-orang kafir atas penolakan mereka tentang kepastian
adanya hari kebangkitan manusia setelah kematiannya.
Allah Swt., menyatakan, di samping menjelaskan bahwa Dia mengetahui
apa yang terbesit di hati manusia, juga telah menugaskan dua malaikat pencatat
amal dan mengawasi amal perbuatannya, sebagai bentuk penegasan bukti
kekuasaan-Nya.

        
(Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk
di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (QS Qâff [50]: 17)
Allah Swt. lebih dekat kepada manusia daripada siapa pun yang dekat
ketika dua malaikat yang mencatat ucapan dan perbuatannya mengambil dan
menetapkannya, baik di sebelah kanan maupun kirinya. Makna Qa’îd adalah
orang yang duduk di sampingmu.
Hadis dari Abu Umamah menerangkan bahwa malaikat pencatat amal
kebaikan berada di sebelah kanan manusia, sedangkan pencatat kejahatan
berada di sebelah kiri manusia. Malaikat pencatat kebaikan menjadi pengontrol
terhadap malaikat pencatat amal kejahatan. Apabila manusia melakukan
kebaikan, maka malaikat pencatat kebaikan akan mencatat amal itu dengan
sepuluh kali lipat; sedangkan jika ia melakukan satu kejahatan, maka malaikat
yang berada di sebelah kanan akan mengingatkan malaikat di sebelah kiri,
tunggu dulu dan jangan catat (kejahatan itu) selama tujuh jam, mudahmudahan dia bertasbih kepada Allah (sadar akan kekeliruannya) atau memohon
ampunan kepada Allah.

        
Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat
pengawas yang selalu hadir. (QS Qâff [50]: 18)
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Maksudnya, tidaklah suatu ucapan yang keluar dari mulut seorang
manusia melainkan terdapat malaikat yang mengawasinya. Malaikat itu selalu
hadir dan disiapkan untuk tugas itu, lalu mencatat ucapan atau perbuatan
tanpa ada yang luput dari pengawasannya.
Allah Swt., berfirman di dalam QS Al-Infithâr (82): 10-12 sebagai
berikut:
(10) Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang
mengawasi (pekerjaanmu); (11) Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat
(pekerjaan-pekerjaanmu itu); (12) Mereka mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

Raqîb adalah malaikat yang bertugas mengawasi segala urusan dan
mengawasi perbuatan atau urusan manusia. Atîd adalah malaikat yang selalu
hadir tanpa absen dan disiapkan untuk menjaga dan menjadi saksi atas
perbuatan manusia.
Ditinjau dari lahir ayat, malaikat itu mencatat segala macam ucapan,
sedangkan menurut Ibnu Abbas r.a., malaikat itu hanya mencatat ucapan yang
mengandung pahala atau hukuman. Pendapat pertama diperkuat oleh hadis
yang berkualitas hasan shahih yang artinya:
Sesungguhnya seseorang berbicara dengan ucapan yang diridai Allah yang
diduga tidak akan sampai kepada rida-Nya, maka Allah akan mencatat ridaNya lantaran ucapan itu hingga hari kiamat. Sebaliknya, seseorang yang
berbicara dengan ucapan yang dimurkai-Nya dan diduga tidak akan sampai
kepada kemurkaan-Nya, maka Allah Swt. akan mencatat kemurkaan-Nya itu
akibat ucapan itu hingga hari kiamat.
Alqamah berkata, berapa banyak ucapan yang mencegahku akibat Hadis
Bilal Ibnu Al-Harits. Hasan Al-Basri dan Qatadah berpendapat, kedua malaikat
itu mencatat semua ucapan, lalu Allah menetapkan dari sekian ucapan itu
mana yang termasuk kebaikan (al-hasanah) dan mana yang termasuk
kejahatan (al-sayyi‘ah), kemudian menghapus yang bukan termasuk kategori
keduanya.
Hasan Al-Basri menafsirkan ayat, ‘an al-yamîn wa ‘an al-syimâl qa’îd,
sebagai berikut, “Hai anak Adam! Buku catatan amalmu telah dibukakan
kepadamu, dua malaikat mulia telah ditugaskan untukmu, salah satunya berada
di kananmu dan yang lainnya di sebelah kirimu. Adapun malaikat yang berada
di sebelah kananmu, maka ia akan mengawasi kebaikanmu, sedangkan yang
berada di sebelah kirimu akan mengawasi keburukanmu. Oleh sebab itu,
berbuatlah sesuka hatimu, sedikit atau banyak, hingga bila kamu mati, maka
buku catatan amalmu akan ditutup dan dikalungkan di lehermu (sebuah kata
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kiasan untuk menggambarkan kelekatan amal itu pada diri manusia), serta
terus berada bersamamu di kubur sampai kamu keluar darinya pada hari
kiamat.” Pada saat itu, Allah akan berfirman sebagaimana terdapat dalam
QS Al-Isrâ` [17]: 13-14:

(13) Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya
(sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya
pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka; (14) “Bacalah
kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab
terhadapmu.”
Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, “Demi Allah, pada diri kamu
ada seseorang yang membawa kamu mampu menghitung-hitung amalmu
(hisab) yang membuktikan ucapan dan perbuatanmu di sisi Allah.”
Setelah menjelaskan keingkaran orang kafir terhadap hari kebangkitan
dan bantahan-Nya terhadap mereka dengan cara memberitakan kepada
mereka tentang kuasa dari ilmu Allah, maka Allah mengabarkan kepada
mereka tentang perjumpaan-Nya dengan kebenaran itu ketika mereka mati
dan pada hari kiamat, serta dekatnya jarak dua kiamat tersebut: kiamat sugra
(kematian) dan kiamat kubra (kiamat di akhir zaman ini).
Pertama, Allah Swt. berfirman tentang kiamat sugra:

          
Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu
selalu lari dari padanya. (QS Qâff [50]: 19)
Allah Swt. seakan menyatakan, “Hai manusia, telah datang dahsyatnya
kematian yang membuat manusia pingsan, menutup kesadaran akalnya, dengan
membawa penjelasan yang meyakinkan, sehingga tampaklah kebenaran itu,
dan tampil pula kebenaran berita yang dibawa oleh para Rasul tentang adanya
kebangkitan manusia setelah mati, janji pahala, dan janji yang berupa
ancaman. Nampak pula hal-hal yang selama ini diragukannya. Itulah kematian
atau itulah kebenaran yang dahulu kamu berpaling karena tidak percaya dan
berlari guna menghindarinya.”
Dalam sebuah Hadis Sahih dari Siti Aisyah r.a., dari Nabi Saw. Tatkala
menghadapi kematian, beliau mengusap keringat dari wajahnya, seraya
bersabda, “Mahasuci Allah, sesungguhnya kematian itu diawali dengan sakarat.”
Kedua, Allah menjelaskan tentang kiamat kubra dengan firman-Nya
berikut ini:
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Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. (QS Qâff [50]: 20)
Maksudnya, ditiupnya sangkakala untuk membangkitkan manusia dari
kematiannya, maka itulah waktu yang paling mengerikan, yaitu hari
pelaksanaan ancaman azab-Nya yang ditujukan kepada orang-orang kafir di
akhirat.
Diterangkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa’id bahwa Rasulullah
berdialog dengan sahabat-sahabatnya.
Beliau bersabda, “Bagaimana aku bisa bersenang-senang, sementara
malaikat pembawa terompet telah bersiap-siap hendak meniup terompetnya,
dan tinggal menunggu izin kapan diperintahkan untuk meniupnya?”
Pernyataan Nabi Saw., tampaknya sangat membuat takut para sahabat.
Lalu Nabi bersabda kepada mereka untuk menenangkan hati mereka,
“Ucapkanlah Hasbunâ Allâh wa ni’ma al-Wakîl. Ilâ Allâhi tawakkalnâ.”
(Cukuplah Allah bagi kami sebagai pelindung dan sebaik-baik Wakil. Hanya
kepada Allah-lah kami berserah diri). (HR Al-Tirmidzi, IX: 291)
Dalam hadis lain yang dikutip Al-Zuhaili (XXV: 1991), ditambahkan
bahwa ketika Nabi Saw. menyatakan tentang Malaikat Israfil yang telah bersiapsiap meniup sangkakala, para sahabat bertanya “apa yang dapat dilakukan
apabila menghadapinya,” maka Nabi bersabda, “ucapkan Subhâna Allâh ...”
dan seterusnya.
Selanjutnya, Allah menerangkan kondisi manusia sebagai berikut:

      
Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring
dan seorang malaikat penyaksi. (QS Qâff [50]: 21)
Maksudnya, setelah ditiup sangkakala, setiap individu secara jasmani dan
ruhani, datang bersama-sama dengan seorang malaikat yang menggiringnya
ke padang Mahsyar (tempat berkumpulnya manusia/jin) dan seorang malaikat
yang menjadi saksi atas amal perbuatannya, yang baik atau yang buruk.
Pada saat itu, manusia diingatkan tentang masa lalunya ketika hidup di
dunia dengan firman-Nya berikut ini:
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Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami
singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu
pada hari itu amat tajam. (QS Qâff [50]: 22)
Maksudnya, pada saat itu dikatakan kepada orang kafir atau bisa juga
kepada orang yang berbuat baik dan orang yang durhaka, “Sungguh kamu
telah melalaikan tentang tempat kembali ini dan hari ini (hari kiamat) ketika
berada di dunia, maka Kami (Allah Swt.) bukakan tabir dari pandanganmu
dan perkara-perkara yang akan terjadi di akhirat, sehingga hari ini matamu
akan sangat awas dan tajam melihat apa yang selama ini tertutup atau tidak
tampak di masa hidupmu.” Sebab, pada hari kiamat itu setiap individu akan
melihat dengan jelas dan awas tentang jalan tempat kembalinya dan
menemukan, serta menyaksikan apa yang diingkarinya selama di dunia.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat dipetik,
antara lain:
(1)
Allah Swt. menciptakan manusia dan mengetahui apa yang yang
terbersit di benaknya, maka itu menjadi bukti akan kemampuan-Nya
untuk membangkitkan manusia setelah mati pada hari kiamat nanti.
(2)
Pengetahuan Allah Swt. tentang hal-ihwal manusia sangat dalam,
sehingga tak satu pun perkara yang tersembunyi dari-Nya. Bahkan,
diumpamakan kedekatan itu dengan “lebih dekat kepada manusia
daripada urat lehernya.” Namun, itu bukan berarti kedekatan jaraknya,
melainkan kedekatan karena ilmu-Nya.
(3)
Allah Maha Mengetahui keadaan manusia tanpa bantuan seorang
malaikat. Kalaupun ada penugasan kepada dua malaikat yang berada
di sebelah kanan dan kiri manusia, maka itu lebih ditujukan untuk
mengokohkan bukti dan penegasan bagi manusia.
(4)
Pada saat itu, segala amal perbuatan manusia dicatat secara rapi dan
akurat untuk dihisab nantinya, kemudian ditimpakan kematian
kepadanya, sehingga diketahuilah kebenaran. Di saat kematian itu tiba
dengan sakaratnya, maka dikatakan kepada manusia, “Inilah kematian
yang selalu kamu hindari dan lari darinya.”
(5)
Hari yang dijanjikan kepada kaum kafir berupa azab-Nya adalah saat
sangkakala ditiup dengan tiupan terakhir.
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Pada hari kiamat manusia akan didampingi oleh dua malaikat: yang
menggiring ke Mahsyar dan yang menjadi saksi atas perbuatan manusia.
Pada hari kiamat manusia diseru, “Hai manusia, kamu pernah
melalaikan akibat-akibat yang ditimbulkan tindakan kamu, maka pada
hari ini kamu terbangun, tersadar, dan melihat dengan mata kepala
sendiri tentang kebenaran, padahal selama ini (di dunia) kamu tidak
mempercayainya, pura-pura lalai dan seolah-olah tidak mengetahuinya,
yaitu seperti iman kepada Allah Swt., malaikat, dan Rasul, hari
kebangkitan, dan Mahsyar, serta hisab (perhitungan amal).”
***

Dialog antara Orang Kafir dan Setan (Ayat 23-30)

           
           
          
           
           
     
     
(23) Dan yang menyertai dia berkata, “Inilah (catatan amalnya) yang tersedia
pada sisiku”; (24) Allah berfirman, “Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam
neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala; (25) Yang sangat
menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu; (26) Yang
menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke
dalam siksaan yang sangat; (27) Yang menyertai dia berkata (pula), “Ya
Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam
kesesatan yang jauh; (28) Allah berfirman, “Janganlah kamu bertengkar di
hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman
kepadamu”; (29) Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali
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tidak menganiaya hamba-hamba-Ku; (30) (Dan ingatlah akan) hari (yang pada
hari itu) Kami bertanya kepada Jahanam, “Apakah kamu sudah penuh?” Dia
menjawab, “Masih ada tambahan?” (QS Qâff [50]: 23-30)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan tentang keadaan manusia pada hari kiamat dan
saat matinya, Allah Swt. mengungkap gambaran dialog diantara orang kafir
dan setan sebagai qarîn (teman dekatnya) pada hari kiamat. Kondisi ini guna
mengetahui sejauh mana manusia membinasakan dirinya sendiri,
keterjerumusannya di neraka jahanam, dan mengikuti bisikan-bisikan setan
dan tipu dayanya, dan keterpengaruhannya oleh setan lantaran kelemahan
akal dan kecenderungannya untuk berbuat kejahatan.
Penjelasan
Allah berfirman,

      
Dan yang menyertai dia berkata, “Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada
sisiku.” (QS Qâff [50]: 23)
Maksudnya, malaikat yang ditugasi mengawasi amal manusia berkata,
“Inilah kitab amalmu yang berada di hadapanku telah siap dihadirkan dalam
keadaan utuh, tidak dikurangi dan tidak ditambah.”
Menurut pendapat Mujahid, ini adalah ucapan malaikat yang menggiring
ke Mahsyar sedangkan menurut Ibnu Jarir, dalam kebingungannya bahwa
yang berkata tersebut adalah malaikat penggiring manusia dan malaikat yang
menjadi saksinya, sekaligus kedua-duanya dan bukan salah satu dari keduanya.
Adapun Zamahsyari, sebagaimana dikutip Zuhaili (XXVI, t.t.: 301), menafsirkan
maksud kata qarîn di sini adalah setan yang “diikatkan” Allah kepada manusia,
seperti dijelaskan-Nya dalam QS Al-Zukhruf (43): 36, yang artinya:

Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah
(Al-Quran), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan), maka setan
itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
Setelah itu diperkuat pula oleh firman-Nya pada Surah Qâff ini pada
ayat 27 yang artinya:

Yang menyertai dia berkata (pula), “Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya

:: repository.unisba.ac.id ::

310

Tafsir Juz XXVI

tetapi Dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.”
Artinya, setan berkata kepada manusia, “Inilah catatan amal berada
di sisiku dan kekuasaan pengaruhku di sisi jahanam. Dengan pengertian
lain, malaikat yang menggiring manusia dan malaikat lain yang menjadi
saksi, serta setan yang mendampinginya berkata, “Kamu telah menyiapkan
amalmu untuk jahanam dengan tipu daya dan kesesatan yang kuberikan
kepadamu.
Dari kedua pendapat di atas, pandangan yang kedua dianggap kuat
(rajîh), karena setan adalah qarîn/teman yang selalu menyertai orang yang
durhaka akan berkata kepada penghuni Mahsyar atau para qarîn, bahwa aku
telah menyiapkan qarîn-ku untuk jahanam.
Selanjutnya, Allah berfirman kepada dua malaikat berikut ini:

           
          
(24) Allah berfirman: “Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua
orang yang sangat ingkar dan keras kepala; (25) Yang sangat menghalangi
kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu; (26) Yang menyembah sembahan
yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.”
(QS Qâff [50]: 24-26)
Maksudnya, Allah Swt. berfirman kepada kedua malaikat, penggiring
dan saksi, lemparkan orang kafir atau musyrik kepada Allah, sombong,
penentang kebenaran dan pengikut kesesatan itu, sangat kufur, pendusta
kebenaran, serta menentang-Nya dengan cara batil, padahal ia
mengetahuinya, ke dalam neraka jahanam. Mereka juga enggan membayar
zakat, membayar hal-hal yang menjadi kewajibannya, dan tidak mengeluarkan
hartanya kepada seorang kerabat, orang fakir dengan silaturahim atau sedekah,
bahkan mencegah kaum kerabatnya memeluk Islam.
Konon ayat ini berkenaan dengan Al-Walid Ibnu Al-Mughirah, yang
melarang anak-anak saudaranya memeluk Islam. Al-Walid pernah mengancam:
“Barang siapa di antara kalian masuk Islam, maka aku tidak akan memberi
harta sedikit pun selama hidupku.”
Orang yang dilempar ke neraka itu adalah orang yang melanggar
hak manusia dengan ucapan yang keji, gangguan, dan pukulan. Dia
melampaui batas (boros) dalam membelanjakan hartanya, menzalimi
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dirinya sendiri dengan tidak mengakui keesaan Allah Swt. meragukan
kebenaran, urusannya sendiri, dan terhadap kebenaran agama Allah Swt.,
dan meragukan hal lainnya.
Untuk orang yang sifat-sifatnya disebutkan di atas, Allah Swt. menegaskan
bahwa mereka akan dilemparkan ke neraka jahanam dengan perintah-Nya
kepada kedua malaikat itu atau kepada Malik, malaikat penjaga neraka,
“Lemparkan dia ke dalam neraka yang azabnya sangat keras dan pedih.”
Abu Sa’id Al-Khudri r.a., meriwayatkan hadis dari Nabi Saw.,

Leher neraka muncul dan keluar seraya berkata, aku ditugasi pada hari ini,
untuk mengurus tiga golongan manusia, yaitu orang yang sangat ingkar dan
keras kepala; orang yang mensyerikatkan Allah; dan membunuh orang lain
secara tidak benar/melanggar hukum. Lalu neraka itu menerkam mereka dan
melemparkan mereka ke dalam neraka. (HR Imam Ahmad)
Kemudian Allah memberikan gambaran berupa dialog yang terjadi
antara orang kafir dengan setan yang menjadi qarîn-nya, dengan firmanNya di bawah ini:

          
Yang menyertai dia berkata (pula): “Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya
tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.” (QS Qâff [50]: 27)
Artinya, setan berkata kepada Allah Swt. tentang qarîn-nya yang
mengingkari hari kiamat, “Hai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya atau
menjerumuskan dia ke dalam kesesatan, akan tetapi dia sendirilah yang sesat
dan terpengaruh oleh kebatilan, menolak kebenaran, dan jauh dari kebenaran.
Lalu aku mengajaknya dan dia menyambut seruan atau ajakanku. Sekiranya
dia termasuk hamba-hamba-Mu yang ikhlas dan beriman kepada-Mu, tentu
aku tak akan sanggup menggodanya (Wahbah Zuhaili [XXVI, 1991: 4]).”
Atau orang kafir itu ingin mengajukan alasan, “Hai Tuhanku,
sesungguhnya qarîn-ku, setan ini, yang menyesatkan aku, lalu sang qarîn
setan menolaknya, ya Rabbana, aku tidak menyesatkan dia.”
Ini merupakan pengakuan yang jujur, sebagaimana setan mengatakan
hal itu di dalam QS Ibrahîm (14): 22, yang artinya:

Dan berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan,
“Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan
aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekalikali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar) aku
menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah
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kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali
tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku.
Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan-Ku
(dengan Allah) sejak dahulu.” Sesungguhnya, orang-orang yang zalim
itu mendapat siksaan yang pedih.
Ketika mendengar perdebatan orang kafir dengan setan yang menjadi
qarîn-nya, Allah berfirman sebagai berikut:

        
Allah berfirman, “Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal
sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu”. (QS Qâff
[50]: 28)
Ayat di atas ditafsirkan oleh Zuhaili (XXVI, 1991: 303) bahwa Allah
Swt., berfirman kepada orang kafir dan setan yang menjadi qarîn-nya, “Jangan
kamu bertengkar dan berdebat di hadapan-Ku di tempat hisab, karena Aku
telah memberi peringatan dan ancaman kepada kamu sekalian; di samping
mengingatkan hal itu kepada kalian lewat lisan para Rasul-Ku; mengirim dan
menurunkan beberapa kitab, juga tampak di hadapan kalian beberapa bukti
dan dalil yang jelas. Maksudnya, mengajukan alasan kepada Allah Swt. pada
saat ini tidak ada gunanya lagi.”
Kemudian Allah Swt. menambahkan bantahan lainnya dengan firmanNya di bawah ini:

        
Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya
hamba-hamba-Ku. (QS Qâff [50]: 29)
Allah seakan menyatakan, “Aku telah menetapkan keputusan yang harus
Kuambil. Tidak ada yang dapat mengubah dan membatalkan keputusan-Ku.
Tidak pula ada yang menyalahi janji-Ku. Keputusan itu telah bulat, tidak boleh
diganggu gugat. Dan Aku telah memutuskan bahwa azab akan diberikan kepada
kalian lantaran kekufuran kalian. Tidak ada perubahan lagi atas keputusanKu. Aku tidak akan mengazab seseorang dengan semena-mena tanpa dosa
yang dilakukannya atau membuatnya berdosa setelah bukti-bukti itu tampak
di hadapannya.”
Kemudian Allah menegaskan kembali kepastian akan ditimpakannya
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azab di neraka jahanam, dengan firman-Nya:

         
(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahanam,
“Apakah kamu sudah penuh?” Dia Menjawab, “Masih ada tambahan?” (QS
Qâff [50]: 30)
Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Swt. seolah-olah menyatakan
kepada Nabi-Nya, Muhammad, agar mengingatkan kaumnya dan memberi
ancaman mereka melalui dialog-Nya dengan neraka Jahanam, “Apakah kamu
sudah penuh sesak dengan penghunimu, baik dari golongan jin maupun
manusia?” Maka, neraka jahanam pun menjawab pertanyaan-Nya, “Apakah
masih ada sisa calon penghuni yang akan Engkau tambahkan lagi kepadaku?”
Maksud jawaban neraka itu, boleh jadi ia telah merasa penuh oleh
penghuninya, sehingga tidak ada ruang lagi untuk ditambah penghuni. Atau
boleh jadi, neraka itu masih cukup leluasa untuk menampung tambahan
penghuninya, sebagai bentuk ungkapan kebencian dan kemarahan kepada
orang-orang durhaka, dan atau merasa sumpek dan muak dengan mereka.
Menurut para ahli ilmu ma’ânî (salah satu cabang ilmu kesusastraan
Arab), pertanyaan neraka jahanam dan jawabannya itu merupakan bentuk
ilustrasi atau penggambaran yang ditujukan untuk mengokohkan makna yang
dalam pada jiwa (pendengarnya). Makna yang dimaksud ada dua
kemungkinan. Pertama, neraka itu memang telah dipenuhi dengan sesak oleh
penghuninya, sehingga tidak perlu ditambah penghuni lagi. Kedua, neraka itu
masih luas dan lapang, sehingga siap untuk menampung siapa saja yang
akan memasukinya dan masih ada ruang/peluang untuk ditambah.
Ibnu Katsir, seperti dikutip Al-Zuhaili (XXVI, 1991: 304), mengungkap
beberapa hadis yang menguatkan maksud ayat di atas untuk makna yang
pertama, akan memperbanyak penghuni yang akan memasuki neraka, karena
mengingat firman Allah dalam QS Hûd (11): 119 di bawah ini, yang artinya:

Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia
(yang durhaka) semuanya.
Hadis yang dimaksud, menurut Ibnu Katsir, antara lain:
Pertama, dari Anas Ibnu Malik r.a. dari Nabi Saw., Ia bersabda,
“Penghuni neraka yang terakhir dilemparkan ke dalamnya. Neraka itu
bertanya,” Apakah masih ada tambahan penghuni lagi? sehingga Allah Swt.
meletakkan kaki (calon penghuninya?) ke dalam neraka. Lalu neraka berkata,
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lantaran saking penuhnya,” Sudah cukup... sudah cukup.” (HR Al-Bukhari)
Kedua, Abu Sa’id r.a., meriwayatkan hadis, Rasulullah Saw., bersabda,
“Terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Neraka berkata, orang-orang
durhaka dan sombong menjadi penghuniku. Surga menimpalinya dengan
mengatakan, Penghuniku adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang
miskin. Maka, ditetapkanlah keputusan di antara keduanya. Maka, Allah Swt.
berfirman kepada surga, engkau adalah rahmat-Ku untuk memberi rahmat
hamba-hamba-Ku yang Aku kehendaki. Lalu Allah Swt. berkata kepada neraka,
“Engkau adalah azab-Ku untuk diberikan kepada hamba-hamba-Ku sesuai
kehendak-Ku. Kalian berdua memiliki penghuni yang akan memenuhinya
sendiri-sendiri.” (HR Muslim dalam Kitab Shahîh Muslim).
Hikmah dan Pesan
Dari uraian di atas, dapat diungkap beberapa hikmah dan pesan sebagai
berikut:
(1)
Malaikat yang ditugasi mengawasi manusia telah mengajukan catatan
amal manusia yang ada pada dirinya, sedangkan setan mengajukan
teman-teman-nya dengan mengatakan, ini adalah orang durhaka yang
sudah disiapkan masuk ke neraka jahanam.
(2)
Dosa besar yang mengharuskan manusia masuk neraka adalah kufur
dan mensyerikatkan Allah Swt., menolak kebenaran, mendahulukan
kebatilan, kikir, menghalangi orang masuk Islam, mendustakan
kebenaran, dan meragukan ajaran agama Allah Swt., serta membuat
keraguan kepada orang lain.
(3)
Setan dan orang durhaka akan dilempar ke neraka atas kekufurannya;
setan berlepas tanggung jawab dari temannya pada hari kiamat dan
mengelak kekufuran bersumber dari dirinya.
(4)
Mustahil bagi Allah Swt. berbuat zalim dan bersikap semena-mena
kepada hamba-Nya dengan mengazabnya tanpa dosa yang
dilakukannya.
(5)
Allah Swt. akan memenuhi semua ruang di jahanam dengan orangorang yang kafir, musyrik, dan durhaka, sampai tidak tersisa lagi tempat
untuk menampung tambahan lagi; atau makna lain bahwa neraka masih
meminta tambahan penghuni sebagai ungkapan kemarahan/keangkaramurkaannya atas orang-orang kafir, dan untuk menggambarkan
keengganan atau penolakan neraka untuk menerima mereka,sehingga
dinyatakan dirinya telah penuh dan tiada ruang lagi.
***
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Keadaan Orang-Orang yang Bertakwa (Ayat 31-35)

            
            
        
(31) Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada
tempat yang tidak jauh (dari mereka); (32) Inilah yang dijanjikan
kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada
Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya); (33) (Yaitu)
orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang Dia tidak
kelihatan (olehnya) dan Dia datang dengan hati yang bertaubat;
(34) Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan; (35) Mereka
di dalamnya memeroleh apa yang mereka kehendaki; dan pada sisi Kami
ada tambahannya. (QS Qâff [50]: 31-35)
Latar dan Konteks
Setelah menjelaskan percakapan yang terjadi pada hari kiamat antara
orang-orang kafir dengan kelompoknya dari golongan setan, Allah Swt.
menjelaskan keadaan orang-orang yang bertakwa (al-Muttaqîn). Sesuai
kebiasaan Al-Quran yang selalu membandingkan hal yang bertentangan satu
sama lain, dan memunculkan sesuatu setelah dibatalkan/dihapuskan yang
lain, agar manusia berhati-hati dan takut, lalu berambisi, bercita-cita dan
berharap untuk memeroleh rahmat Allah Swt. Dengan demikian, sempurnalah
kolektivitas antara kabar yang menakutkan (tarhîb) dan kabar yang
menyenangkan/memotivasi (targhîb), dan antara harapan, kecemasan dan
ambisi.
Penjelasan Ayat

     
Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat
yang tidak jauh (dari mereka). (QS Qâff [50]: 31)
Maksudnya, surga itu didekatkan kepada orang yang bertakwa sedekatdekatnya (di tempat yang tidak jauh), bahkan di tempat yang dapat dilihat
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oleh mereka. Dan dapat mereka saksikan dari dekat, sehingga mereka dapat
melihat apa-apa yang ada di dalamnya dengan mata biasa, apa-apa yang
tidak pernah dapat dilihat, didengar, dan terbetik dalam hati mereka waktu di
dunia.

      
Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu
kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya).
(QS Qâff [50]: 32)
Para malaikat berkata, “Nikmat-nikmat yang kamu lihat di surga itu adalah
apa-apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu di dalam kitab-Nya dan apa-apa
yang telah disampaikan melalui lisan para utusan-Nya. Pahala ini diberikan kepada
setiap orang yang selalu mengharap rida Allah Swt., taat kepada-Nya dengan
bertaubat dari segala maksiat, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, banyak
menjaga diri dengan menjalankan ketentuan-ketentuan dan syariat Allah Swt.,
selalu memelihara janji, tidak membatalkan dan mengingkarinya secara sepihak
dan tidak pernah sedikit pun menganggap enteng janji itu.”

      
(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang Dia tidak

kelihatan (olehnya) dan Dia datang dengan hati yang bertaubat. (QS Qâff
[50]: 33)
Itulah mereka yang selalu menjaga diri dari ketentuan-ketentuan Allah
Swt., bahkan tidak berani mendekatinya. Dia takut kepada Allah walaupun dia
tidak melihat-Nya, takut kepada-Nya dalam keadaan sepi di mana tidak seorang
pun manusia melihatnya kecuali Allah Swt.
Sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari,
Muslim dan Al-Nasa`i dari Abu Hurairah, berkenaan dengan tujuh golongan
yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat yang pada saat itu
tidak ada perlindungan selain perlindungan-Nya, di antaranya adalah
seseorang yang selalu zikir kepada Allah sendirian di malam yang sunyi, dengan
penuh linangan air mata.
Dia juga merupakan orang yang selalu mengembalikan segala sesuatu
kepada Allah Swt., taat kepada Allah Swt. dengan hati yang ikhlas, dia akan
bertemu dengan Allah Swt. pada hari kiamat dengan suasana hati yang damai
penuh kepasrahan dan kerendahan.
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Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. (QS Qâff [50]: 34)
Mereka dipersilakan memasuki surga, terbebas dari siksa/azab Allah,
terbebas dari kehilangan nikmat yang telah dijanjikan, dan terbebas dari rasa
takut. Mereka mendapatkan ucapan selamat dari Allah dan para malaikat.
Itulah hari yang akan dialami, hari yang kekal abadi selama-lamanya, tidak
ada kematian sesudahnya, dan tidak ada perubahan darinya.

      
Mereka di dalamnya memeroleh apa yang mereka kehendaki; dan pada sisi
Kami ada tambahannya. (QS Qâff [50]: 35)
Bagi mereka, orang-orang bertakwa yang telah disebutkan sifat-sifatnya,
akan memeroleh apa-apa yang mereka kehendaki di dalam surga, menikmati
berbagai macam kebaikan dan aneka ragam kenikmatan sesuai dengan
keinginan dan kesukaan mereka. Apa saja yang mereka pilih, dari jenis
kenikmatan dan kelezatan yang mereka minta, pasti didapat. Kami memiliki
tambahan nikmat-nikmat yang belum pernah mereka dapatkan, bahkan nikmat
yang belum terlintas sekalipun dalam benak mereka, pasti Kami berikan,
sebagimana firman Allah dalam QS Yûnus (10): 26, yang artinya:

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan
tambahannya.
Menurut tafsir Departemen Agama RI (1984: 310), yang dimaksud
dengan tambahannya ialah kenikmatan melihat Allah. Hal ini sesuai dengan
sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shuhaib
Ibnu Sinan Al-Rumi, bahwa tambahan kenikmatan yang dijanjikan Allah adalah
melihat wajah Allah Al-Karim.
Hikmah dan Pesan
(1)

Ayat-ayat di atas mengandung pesan sebagai berikut:
Neraka jahanam akan dipenuhi oleh orang-orang kafir, orang-orang
yang durhaka, sebaliknya, surga yang didekatkan dan dapat dilihat
diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan atas
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keimanan mereka terhadap hari kebangkitan. Hal ini sebagai motivasi
bagi mereka-mereka yang mau melakukan seperti perbuatan orangorang Mukmin yang akan masuk surga.
Allah Swt. menambahkan anugerah yang bersifat non-fisik kepada
orang-orang yang bertakwa berupa nikmat ketenangan di dalam surga
dengan ungkapan para malaikat kepada mereka, “Inilah pahala/
balasan dari Allah Swt. yang telah dijanjikan di dunia melalui lisan
para utusan Allah Swt.”
Ahli surga adalah mereka yang awwâb, yang selalu mengembalikan
segala sesuatu kepada Allah Swt. dari maksiat, menjaga diri dari
ketentuan-ketentuan/batasan-batasan dan syariat Allah Swt.,
melaksanakan syariat-syariat itu, dan tidak melanggarnya, karena takut
kepada Allah Swt., Tuhan yang Maha Gagah dan Perkasa.
Orang-orang yang bertakwa, ahli surga, masuk ke dalam surga dengan
penuh keselamatan dan kedamaian.
Di dalam surga, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan aneka
macam kelezatan dan keindahan pemandangan. Mereka juga akan
mendapatkan tambahan kenikmatan yang belum pernah mereka
bayangkan, yaitu melihat wajah Allah Al-Karim, penampakan yang tidak
dapat diliput, tidak dapat dibayangkan, juga tidak dapat diimajinasi.
***

Ancaman bagi Para Pengingkar Hari Kebangkitan (Ayat 36-45)
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(36) Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum
mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka
mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa
negeri. Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)? (37)
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi
orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya,
sedang Dia menyaksikannya; (38) Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan
langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan
Kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan; (39) Maka bersabarlah kamu
terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu
sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya); (40) Dan bertasbihlah
kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai sembahyang; (41) Dan
dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menyeru dari tempat
yang dekat; (42) (Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan dengan
sebenar-benarnya itulah hari ke luar (dari kubur); (43) Sesungguhnya Kami
menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali
(semua makhluk); (44) (Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan
mereka (lalu mereka ke luar) dengan cepat. Yang demikian itu adalah
pengumpulan yang mudah bagi kami; (45) Kami lebih mengetahui tentang
apa yang mereka katakan, dan kamu sekali- kali bukanlah seorang pemaksa
terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut
dengan ancaman-Ku. (QS Qâff [50]: 36-45)
Latar dan Konteks
Al-Hakim mengeluarkan/meriwayatkan dan mensahihkan hadis dari Ibnu
Abbas bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Rasululah Saw. seraya
bertanya tentang penciptaan langit dan bumi.
Rasulullah Saw. menjawab, Allah Swt. menciptakan bumi pada hari
Ahad dan Senin, menciptakan gunung dan berbagai macam manfaatnya pada
hari Selasa, menciptakan pepohonan, air, kota-kota kemakmuran dan
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kehancuran pada hari Rabu, pada hari Kamis menciptakan langit, sedangkan
pada hari Jumat, Allah menciptakan bintang-bintang, matahari, dan bulan
dengan menyisakan tiga masa. Tentang tiga masa itu Rasulullah Saw.
menjelaskan:

Pada masa pertama, Allah Swt. menciptakan/menentukan ajal/kematian
seseorang. Pada masa kedua, Allah Swt. menyebarkan hama/penyakit dari
segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh seluruh manusia. Dan
pada masa ketiga, Allah Swt. menciptakan Adam a.s., menempatkannya di
surga, menyuruh Iblis sujud kepadanya. Pada masa terakhir, Allah Swt.
mengeluarkan Adam dari surga.
Orang-orang Yahudi itu bertanya kembali, “Setelah itu apa yang
dilakukan Allah wahai Muhammad?”
Nabi Saw. menjawab, “Setelah itu, Allah Swt. bersemayam di ‘Arasy.”
Mereka berkata, “Engkau benar wahai Muhammad, hanya belum
sempurna. Setelah itu sebenarnya Allah Swt. beristirahat, kata orang-orang
Yahudi.”
Mendengar itu, Nabi Muhammad Saw. sangat marah. Lalu turunlah
ayat:

(38) Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang
ada antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikit pun tidak ditimpa
keletihan; (39) Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan….
(QS Qâff [50]: 38-39)
Sedangkan Ibnu Jarir mengeluarkan/meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
dia berkata, Orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah Saw., Wahai
Muhammad, bagaimana kalau Engkau menakut-nakuti kami? Lalu turunlah
ayat sebagai jawabannya:

… maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut dengan
ancaman-Ku. (QS Qâff [50]: 45)
Menurut Al-Hasan dan Qatadah, orang-orang Yahudi berkata,
“Sesungguhnya Allah Swt. menciptakan seluruh makhluk itu dalam enam hari,
dan pada hari ketujuh, yaitu pada hari Sabtu, Dia beristirahat, mereka
menamakan hari itu hari istirahat, maka Allah Swt. menurunkan ayat tersebut.”
Setelah Allah Swt. memberi peringatan kepada orang-orang yang
mengingkari hari kebangkitan dengan siksaan yang sangat pedih di akhirat
kelak, Allah Swt. kembali mengancam dan mengingatkan mereka dengan
azab dunia yang membinasakan dan menghancurkan dan bersifat menyeluruh.
Dua macam peringatan itu diselingi dengan menjelaskan tentang orang-
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orang yang bertakwa di dalam surga, sehingga terwujudlah kabar yang
menakutkan (tarhîb) dan kabar yang menggembirakan yang memotivasi
(targhîb) sebagaimana telah dijelaskan di muka.
Allah Swt. menjelaskan bahwa kebinasaan itu merupakan peringatan,
pelajaran atau ibrah bagi mereka yang berakal dan mempunyai kesadaran,
memikirkan hubungan antara sebab dan akibat.
Setelah itu, Allah Swt. kembali mengulang dalil/petunjuk kemungkinan
terjadinya hari kebangkitan dari kubur dan penciptaan langit dan bumi untuk
kali kedua, disertai penyucian diri-Nya dari segala sifat kekurangan, seperti
kelelahan, yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada-Nya dalam penciptaan
makhluk.
Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk
bersabar atas apa yang orang-orang Yahudi katakan. Mereka pengingkar
hari kebangkitan, menganggap Allah kelelahan dan perlu beristirahat,
hendaknya menyucikan Allah dari segala sifat kekurangan.
Allah Swt. mengingatkan Nabi agar jangan termasuk orang-orang yang
lupa/ghâfil, hingga tidak mendengar teriakan komando hari kebangkitan.
Sungguh telah dekat hari kebangkitan, dan segera terdengar terompet
kebangkitan dari kubur. Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan,
dan kepada-Nyalah seluruh makhluk kembali, pada saat bumi terbelah dan
mengeluarkan orang-orang dari dalam kuburnya.
Setelah itu, Allah Swt. memberitahu Rasulullah Saw. dengan ilmu-Nya
tentang apa-apa yang dikatakan orang-orang musyrik tentang hari kebangkitan,
bahwa “Engkau wahai Muhammad, bukan pemaksa dan penguasa mereka,
engkau hanyalah mengikuti perintah dalam memberi peringatan dan hanya
penyeru kepada tauhidullah, maka beri peringatanlah dengan Al-Quran bagi
orang yang takut akan balasan dan ancaman Allah Swt.”
Penjelasan Ayat

            
  
Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum
mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka
mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri.
Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)? (QS Qâff [50]: 36)
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Di dalam ayat ini Allah Swt. menjelaskan, seakan-akan bertatap muka
dengan kafir Quraisy. Kebanyakan orang-orang yang Kami binasakan sebelum
kalian, hai para pendusta dari bangsa Quraisy dan orang-orang yang sejalan
dengan mereka, adalah orang-orang yang jumlah maupun kekuatannya lebih
besar dari kalian, seperti kaum ‘Ad dan Tsamud, Tubba’ dan lain-lain. Mereka
mempunyai peninggalan kebudayaan yang tinggi di pelosok negeri. Mereka
berkelana di atas bumi mencari rezeki, baik sebagai pedagang maupun sebagai
pekerja. Mereka lebih banyak berkeliling di muka bumi daripada kamu, apakah
mereka mempunyai tempat bersembunyi atau tempat berlindung dari azab
dan sanksi Allah Swt.? Apakah mereka mempunyai tempat bersembunyi dari
takdir dan ketentuan Allah Swt.? Apakah harta yang mereka kumpulkan dapat
menolong mereka dari ancaman Allah Swt.? Semuanya tidak dapat menolak
azab Allah Swt. disebabkan mereka mendustakan apa-apa yang dibawa para
utusan Allah Swt. kepada mereka. Kamu sekalian juga sama, tidak mempunyai
tempat bersembunyi dan tempat melarikan diri dari semua ancaman dan
azab Allah Swt.
Allah Swt. mengingatkan bahwa semua peringatan, ancaman dan lain
sebagainya, tidak akan bermanfaat apa-apa kecuali bagi mereka yang mau
berpikir dan menggunakan akal mereka. Allah berfirman:

             
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi
orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya,
sedang Dia menyaksikannya. (QS Qâff [50]: 37)
Kisah umat terdahulu yang diceritakan dalam Surah Qâff dan dalam
surah sebelumnya, berupa ajaran, perilaku, dan nasihat-nasihat, baik
antarindividu maupun antarkelompok, merupakan peringatan, nasihat dan
pelajaran (ibrah) bagi orang yang mau mengambil pelajaran dari cerita itu.
Bagi mereka yang berakal akan menelaah, mempelajari, dan menganalisis
hakikat yang terjadi dari berbagai sebab dan akibat.
Setelah itu, Allah Swt. kembali mengulang sekali lagi dalil tentang
kemungkinan hari kebangkitan dari kubur dengan firman-Nya:
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Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada
antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikit pun tidak ditimpa
keletihan. 7 (QS Qâff [50]: 38)
Ayat ini ditafsirkan, Kami benar-benar telah menciptakan, tanpa ada
contoh sebelumnya, langit dan bumi, berserta apa-apa yang ada di antara
keduanya dari berbagai makhluk yang luar biasa, dalam enam hari. Sedikit
pun Kami (Allah) tidak merasa kelelahan dan kecapaian untuk itu.
Ini merupakan penolakan terhadap pendapat orang-orang Yahudi yang
mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Qatadah, Allah Swt. menciptakan
langit dan bumi dalam enam hari, yang dimulai pada hari Ahad, dan diakhiri
pada hari Jumat, kemudian setelah itu, pada hari ketujuh, Dia beristirahat,
yaitu pada hari Sabtu – yang mereka namakan dengan hari istirahat. Allah
menurunkan ayat yang menolak kedustaan dan anggapan mereka.
Ayat ini merupakan penegasan adanya kehidupan akhirat. Sebab,
barang siapa mampu menciptakan langit dan bumi, dan tidak pernah lelah
dalam penciptaannya, maka dia juga mampu menghidupkan yang telah mati
dengan cara utama dan jeli, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah
Al-Ahqâf (46): 33, yang artinya:

Dan apakah mereka tidak memerhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang
menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena
menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya (bahkan)
Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Juga dalam Surah Ghâfir (40): 57, yang artinya:

Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan
manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Al-Razi menafsirkan fî sittati ayyâm dengan enam periode, bukan hari
sebagaimana yang kita kenal dari segi bahasa, karena hari merupakan
ungkapan dari sebuah zaman/waktu peredaran matahari di atas bumi dari
semenjak terbit di sebelah timur hingga terbenam di ufuk Barat. Sebelum
penciptaan langit, matahari dan bulan itu belum ada, tetapi, yang dimaksud/
dikehendaki dengan hari adalah waktu atau masa.
Kemudian Allah Swt. menjelaskan kepada Nabi Saw. posisi/sikap
yang harus dijadikan pegangan dalam menghadapi orang-orang yang
mengingkari kebangkitan dari kubur dan orang-orang Yahudi yang
mempersamakan Khaliq/Pencipta dengan makhluk/ciptaan. Allah Swt.
memerintahkan Nabi dengan beberapa perintah, yaitu:
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 ....    
Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan ... (QS Qâff
[50]: 39)
Pertama, dengan ayat ini Allah Swt. memerintah Rasulullah Saw. agar
bersabar terhadap ungkapan orang-orang musyrik yang mendustakan hari
kebangkitan, dan apa-apa yang dikatakan orang-orang Yahudi bahwa Allah
Swt. kelelahan ketika menciptakan makhluk, karena ucapan-ucapan itu
semuanya batil dan tidak berdasar sama sekali.

           ...
   
(39) ... dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari
dan sebelum terbenam(nya); (40) Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di
malam hari dan setiap selesai sembahyang. (QS Qâff [50]: 39-40)
Kedua, hendaklah Rasulullah Saw. selalu menyucikan Allah Swt. Tuhan
sekalian alam dari segala sifat lemah dan sifat kekurangan. Selain itu, beliau
juga diperintahkan untuk selalu memuji dengan ungkapan subhâna Allâh wa
bi hamdih pada setiap waktu subuh/fajar, waktu asar, pada setiap tengah
malam, dan pada setiap habis salat fardhu.
Ibnu Abbas menjelaskan, yang dimaksud tasbîh dan tahmîd sebelum
waktu terbit matahari; yaitu salat fajar/subuh, dan sebelum terbenam
matahari, yaitu waktu zuhur dan asar, sedangkan yang dimaksud malam
adalah dua waktu maghrib dan isya, dan yang dimaksud dengan sehabis salat
fardhu adalah mengerjakan salat-salat sunnah rawâtib (salat sunat sebelum
atau sesudah salat fardhu) atau membaca tasbîh (menyucikan Allah Swt.)
setiap habis salat. Ada sebagian orang berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan tasbîh adalah salat, karena salat juga dinamakan tasbîh, sebab di
dalamnya terdapat bacaan tasbîh (menyucikan) Allah Swt.
Perintah membaca tasbih setelah salat banyak terdapat dalam hadishadis Rasulullah Saw.
Pertama, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam
kitab Shahîh Al-Bukhâri dan Shahîh Muslim, yang bersumber dari Abu Hurairah
r.a. Beliau berkata, “Telah datang orang-orang Muhajirin yang fakir kepada
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Rasulullah Saw. seraya berkata, Wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang
kaya dengan derajat yang tinggi dan dengan nikmat yang banyak.”
Rasulullah bertanya kepada mereka, “Apa itu?”
Mereka menjawab, “Orang-orang kaya tersebut menegakkan salat
sebagaimana kami menegakkannya, mereka berpuasa sebagaimana kami
berpuasa, mereka bersedekah sebagaimana kami bersedekah, mereka
memerdekakan hamba sahaya sebagaimana kami memerdekakan mereka.”
Rasulullah Saw. berkata, “Maukah kalian aku ajari sesuatu yang apabila
kalian mengerjakannya kalian akan lebih unggul dari orang-orang setelah
kalian, dan tidak akan ada seorang pun lebih utama dari pada kalian kecuali
mereka yang mengerjakan apa yang kalian kerjakan?
Yaitu kalian bertasbih (membaca subhânallâh, menyucikan Allah),
bertahmid (membaca alhamdulillâh, memuji Allah) dan bertakbir (membaca
Allâhu Akbar, membesarkan Allah) sebanyak 33 kali setiap habis salat fardhu.
Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, mereka-mereka yang kaya itu
mendengar apa yang kami lakukan, lalu mereka melakukan juga apa yang
didengar dan dilakukan oleh kami.”
Rasulullah Saw. menjawab, “Dzâlika fadhlullâh yu‘tîhi man yasyâ‘, itu
adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki”
(QS Al-Mâ‘idah [5]: 54).
Juga, diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi Saw. setiap
habis salat fardhu membaca,

lâ ilâha illâ Allâh wahdahu lâ syarîka lah, lahû al-mulku wa lahû al-hamdu, wa
huwa ‘alâ kulli syai`in qadîr, Allâhumma lâ mâni’a limâ a’thaita wa lâ mu’thiya
limâ mana’ta wa lâ yanfa’u dzâ al-jaddi minka al-jaddu.
Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaanNya seluruh kerajaan langit dan bagi-Nya pula segala puji dan Dia Maha Kuasa
atas segala sesuatu, Ya Allah, tiada yang dapat mencegah apa yang Engkau
beri, dan tiada yang dapat memberi kepada orang yang Engkau cegah, dan
tidak ada artinya kekayaan mereka bagi-Mu.
Karena yang akan bermanfaat bagi seseorang adalah iman dan ketaatan
kepada Allah ‘Azza wa Jalla.
Ayat 41 menyatakan,

       
Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menyeru dari tempat
yang dekat. (QS Qâff [50]: 41)
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Ketiga, Rasulullah Saw. diperintahkan untuk mendengarkan secara
sungguh-sungguh komando hari kiamat, yaitu tiupan kali kedua dari malaikat
Israfil a.s. pada hari diperdengarkan seruan/lengkingan suara yang dapat
didengar oleh setiap individu yang ada di alam Mahsyar, dengan seruan,
Bersegeralah kalian menghadapi hari perhitungan, ”Maka keluarlah setiap
individu dari dalam kuburnya masing-masing.”
Imam Al-Razi berkata, “Yang dimaksud dengan firman Allah Swt. min
makânin qarîb, mengandung maksud bahwa suara itu tidak tersembunyi dari
siapa pun (baca, dapat didengar oleh siapa pun). Suara itu bahkan terdengar
sama kerasnya oleh siapa pun, baik yang dekat maupun yang jauh dari sumber
suara. Oleh karena itu, tidak salah kalau anggapan bahwa penyeru itu adalah
Allah Swt., karena yang dimaksud dengan tempat yang dekat itu bukan tempat
itu sendiri, melainkan jelasnya suara panggilan dari Allah Yang Maha Dekat.”
Ayat 42,

        
(Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya itulah
hari ke luar (dari kubur). (QS Qâff [50]: 42)
Suara sangkakala yang membangkitkan orang-orang mati dari kubur
itu betul-betul ada. Dan akan terjadi pada tiupan sangkakala untuk kali kedua,
sebagai tanda pembangkitan manusia dari kuburnya. Kemudian dikumpulkan
di Padang Mahsyar untuk menerima pembalasan amal perbuatan di dunia.
Hari itu disebut hari kebangkitan dari kubur.

      
Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kamilah tempat kembali (semua makhluk). (QS Qâff [50]: 43)
Dalam ayat ini Allah Swt. menegaskan bahwa Dia-lah Allah Swt. yang
menghidupkan semua makhluk di dunia dan akhirat. Di dunia, Allah Swt.
mematikan makhluk ketika ajalnya tiba, tak seorang pun yang membantu
untuk melakukan hal itu. Kepada Allah Swt.-lah tempat kembali di akhirat
untuk menerima perhitungan dan pembalasan. Setiap orang akan diberi
balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau perbuatan itu baik, maka
balasannya baik pula. Apabila perbuatan itu buruk, maka balasan yang akan
diterima pun buruk pula.
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Inilah ketetapan kekuasaan Ilahiyah untuk menghidupkan, baik untuk kali
pertama, dan mengembalikan kehidupan untuk kali kedua, setelah kematian.
Ayat ini juga menunjukkan ketetapan/kekuasaan Ilahiyah atas kematian,
pembalasan atas perbuatan manusia. Hal ini diperkuat oleh firman-Nya;

          
(Yaitu) pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka (lalu mereka ke
luar) dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi
kami. (QS Qâff [50]: 44)
Ayat ini menjelaskan bahwa kepada Allah-lah tempat kembali seluruh
makhluk pada waktu bumi terbelah, lalu keluarlah mereka dari alam kuburnya,
kemudian mereka digiring ke alam Mahsyar sambil bergegas menuju suara
yang memanggil mereka. Itulah hari kebangkitan dari kubur dan hari
dikumpulkannya manusia, yang bagi Allah sangat mudah, tidak ada kesulitan
dan kesusahan sedikit pun.
Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Qamar (54): 50, yang artinya,
“Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.”
Surah Al-Nahl (16): 77, yang artinya, “Tidak adalah kejadian hari kiamat
itu, melainkan seperti sekejap mata.”
Dan Surah Luqmân (31): 28, yang artinya, “Tidaklah Allah menciptakan
dan membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti
(menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.”
Setelah itu, Allah mengancam orang-orang musyrik melalui firmanNya ayat 45 (QS Qâff [50])

....         
Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan dan kamu sekalikali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka ....
Maksudnya, sesungguhnya Allah Swt. lebih mengetahui sedalamdalamnya tentang apa yang orang-orang musyrik katakan kepada Muhammad.
Mereka mendustakan apa yang dibawa, mengingkari hari kebangkitan dan
ketauhidan, sedangkan Nabi Saw. tidak berhak memaksa mereka agar
beriman. Nabi hanyalah seorang muballigh, penyeru, sebagaimana firmanNya dalam Surah Al-Ra’d (13): 40, yang artinya:
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Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang Kamilah yang
menghisab amalan mereka.
Juga dalam Surah Al-Ghâsyiyah (88): 21-22:

Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang
memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.

      ...
... maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut dengan
ancaman-Ku. (QS Qâff [50]: 45)
Keempat, Rasulullah Saw. diperintah untuk memberi peringatan dengan
Al-Quran Al-‘Azhîm, dan menyampaikan risalah Tuhannya, karena dengan
Al-Quran, orang yang takut kepada Allah Swt., takut akan balasan-Nya, takut
akan ancaman Allah Swt. dan takut akan azab-Nya, menjadi ingat, lalu dia
berharap akan janji, karunia, dan rahmat Allah. Sedangkan orang selain
mereka, maka Rasul Saw. tidak perlu sibuk mengurusnya.
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat ini mengungkapkan tentang tantangan bagi dakwah Nabi Saw.
dan cara menghadapinya, atau sesuatu ungkapan tentang amal perbuatan
yang diterima dan amal perbuatan yang ditolak. Hal ini dapat dipahami dari :
(1)
Ancaman Allah Swt. terhadap orang-orang musyrik dari golongan kafir
Quraisy dan yang semacamnya, lalu Allah Swt. memberi peringatan
dan mengingatkan mereka tentang azab akhirat yang sangat pedih,
dan azab dunia yang menghancurkan dan membinasakan —
sebagaimana yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka dari
berbagai kaum dan golongan yang mendustakan risalah dan para Rasul
Allah yang diutus kepada mereka.
Mereka tidak mendapatkan tempat bersembunyi untuk menghindar dari
kehancuran dan kebinasaan.
(2)
Peringatan, ancaman, dan takhwîf (membangkitkan rasa takut) yang
disebutkan dalam Surah Qâff ini adalah pelajaran bagi setiap orang
yang mempunyai hati dan akal sehat yang dipakai untuk mentadaburi
semua peristiwa itu.
(3)
Dengan peringatan yang umum ini, Allah Swt. mengulangi dalil/petunjuk
tentang kemungkinan terjadinya hari kebangkitan untuk kali kedua
sebagai penolakan kepada orang yang mengingkarinya. Juga sebagai

:: repository.unisba.ac.id ::

Surah Qâff

(4)

329

penolakan pada orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa Allah
Swt. (setelah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari), kelelahan
dan beristirahat pada hari ke tujuh, yaitu pada hari Sabtu.
Allah Swt. mengajari Nabi-Nya Muhammad Saw., dalam menghadapi
berbagai tantangan terhadap risalahnya/kerasulannya dengan empat
perintah. Pertama, bersabar menghadapi ucapan orang kafir; Kedua,
bertasbih dan salat di waktu-waktu tertentu sebagai bentuk mohon
bantuan kepada Allah; Ketiga, menyimak kengerian kiamat; Keempat,
memberi peringatan dengan Al-Quran, tanpa pemaksaan.
***

Catatan Akhir
1

Jagat raya ini sangat luas, sangat tinggi, tidak berbatas. Yang terbatas hanyalah
pandangan kita, sehingga di atas kita hanya warna biru yang kelihatan. Di atas kita,
langit atau ruang angkasa bila tanpa awan, pada siang hari, terlihat berwarna biru,
bersih, tak bercacat sedikit pun. Pada malam hari, langit dihiasi oleh ribuan atau bahkan
miliaran bintang dengan warna yang beraneka ragam, dari yang besar berkilauan dengan
cahaya yang terang benderang maupun yang kecil hanya berkelap-kelip dan tampak
redup. Ruang angkasa dipenuhi dengan benda-benda langit yang seolah-olah berserakan
dengan penuh keteraturan.
Bumi yang kita huni merupakan salah satu benda langit, sebuah planet dalam sebuah
sistem tata surya (solar system) . Dibandingkan dengan seluruh ruang angkasa yang
maha luas tak berbatas itu. Bumi ini sebetulnya merupakan salah satu benda langit yang
berukuran sangat kecil. Radius bumi ‘hanya’ sekitar 6.371 km. Isi (volume)-nya sekitar
1,08 triliun (1012) km3. Permukaan bumi terdiri dari lautan dengan luas 361.132.000 km2
(70,8 %) dan daratan dengan luas 148.940.000 km2 (29,2%). Di atasnya, mengelilingi
bumi, terdapat lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai pelindung dari radiasi matahari.
Oleh karena itu, suhu permukaan bumi berkisar antara -89,2 oC (minimal) sampai 57,8 oC
(maksimal) dan rata-ratanya 14 oC.
Dalam sistem tata surya, bumi merupakan salah satu dari empat planet bumi (terrestrial
planets). Ia terletak pada urutan ketiga (dari matahari sebagai pusat sistem) setelah
mercurius dan venus dan berukuran paling besar di antara keempat planet bumi lainnya.
Jarak bumi dari matahari sekitar 1,496 x 108 km. Planet bumi keempat adalah mars,
sedangkan planet lainnya dalam sistem tata surya berturut-turut adalah jupiter, saturnus,
uranus, neptunus, dan pluto. Mereka beredar dengan sangat teratur mengitari matahari,
sebagai titik pusat edarnya, mengikuti garis edar (orbit) tertentu. Selain kesembilan
planet itu, dalam sistem tatasurya juga terdapat sejumlah asteroid, komet, dan satelit.
Matahari sebagai titik pusat edar semua planet yang mengelilinginya merupakan salah
satu jenis bintang di ruang angkasa. Ia berdiameter 1,392x106 km (109 x diameter
bumi). Dengan suhu sekitar 5.505 oC, matahari memancarkan energi yang sangat berguna
bagi kehidupan di bumi khususnya.
Sistem tatasurya merupakan bagian dari sebuah galaksi yang dinamai milky way, yang
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merupakan satu di antara ribuan galaksi yang memenuhi ruang angkasa.
Galaksi adalah sebuah sistem atau tatanan (pejal dan dibatasi suatu gravitasi) yang
terdiri atas bintang-bintang dan sisa-sisa bintang, medium antarbintang dari debu gas,
dan komponen bahan gelap yang masih diragukan, berperan sangat penting, tetapi
masih kurang dipahami. Ukuran galaksi sangat beragam, dari berukuran kerdil sampai
super besar. Galaksi yang kecil berisi sekitar sepuluh juta (107) bintang, sedangkan yang
berukuran super besar berisi sampai seratus triliun (1014) bintang. Bintang-bintang itu
beredar (mengorbit) pada pusat galaksi dengan sangat teratur.
Di ruang angkasa diperkirakan terdapat lebih dari 170 miliar (1,7x1011) galaksi. Diameter
galaksi berkisar antara 1.000-100.000 pc (1 pc, parsec, = 31x1012 km) dan letaknya
berjarak sekitar sejuta pc. Ruang antara galaksi terisi oleh gas yang renggang dengan
densitas rata-rata satu atom/m3. Salah satu dari miliaran galaksi itu adalah milky way
yang di dalamnya termasuk Sistem Tata Surya.
Milky way merupakan salah satu galaksi yang berbentuk cakram bintang (stellar disk)
yang berdiameter sekitar 100.000 tc (tahun cahaya, ly – light year; 1 tc = 10 triliun km).
Ketebalannya sekitar 1.000 tc. Di dalamnya terdapat sekitar 100-400 miliar (1-4x1011)
bintang.
Bintang merupakan bola pejal dan bercahaya dari suatu plasma yang disatukan dengan
gaya berat. Salah satunya adalah matahari, bintang yang terdekat dengan Bumi, yang
merupakan sumber energi bagi bumi. Ia bercahaya karena adanya fusi termonuklir dari
hidrogen pada intinya yang melepaskan energi melalui bagian dalam bintang dan memancar
ke ruang angkasa.
Bintang merupakan pembangkit atau sumber energi kosmik yang menghasilkan bahang
(panas), cahaya, sinar ultraviolet, sinar-X, dan bentuk radiasi lainnya. Tak terhitung
jumlah bintang di ruang angkasa, tetapi diperkirakan ada sekitar 100 miliar buah dalam
sebuah galaksi yang jumlahnya (galaksi) ada sekitar 100 miliar buah. Dalam kegelapan
malam yang terlihat hanya sekitar 3.000 bintang.
Beberapa bintang terlihat mencolok di antara bintang-bintang lainnya. Mereka memiliki
warna yang berbeda satu dengan lainnya karena perbedaan suhu. Bintang yang berwarna
putih atau biru menunjukkan bersuhu lebih tinggi dibandingkan dengan yang berwarna
oranye atau merah. Ukuran bintang juga sangat beragam dari yang kerdil sampai yang
super besar. Bintang yang berukuran super itu mempunyai radius sampai ribuan kali
radius matahari. Kecermelangannya ditentukan oleh jumlah energi yang dipancarkan
oleh bintang itu dan jaraknya dari bumi.
Langit di atas kita yang disebut juga ruang angkasa (outer space) merupakan ruang
yang sangat luas tak beratas dengan isi bermiliar-miliar bintang dan benda angkasa yang
bergerak (beredar) dengan sangat teratur. Salah satu bintang yaitu matahari yang
pancaran energinya sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Radiasi yang dipancarkan
olehnya ke bumi dipagari oleh lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai pelindung Bumi
dari pengaruh buruknya. Dengan sistem itu semua kehidupan di atas bumi dapat terpelihara
dari kehancuran. Oleh karena itu, lingkungan bumi harus dijaga dari kemungkinan
perusakan oleh tangan-tangan manusia yang menggunakan sumber daya alam secara
semena-mena.
2

Rass adalah telaga yang sudah kering airnya. kemudian dijadikan nama suatu kaum,
Yaitu kaum Rass. mereka menyembah patung, lalu Allah mengutus Nabi Syu’aib a.s.
kepada mereka.

3

Al-Aikah adalah tempat yang berhutan di Madyan; kaum Nabi Syu’aib a.s.

4

Kaum Tubba ialah orang-orang Himyar di Yaman, dan Tubba’ adalah gelar bagi raja-raja
mereka.
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5

Imam Al-Razi membahas dengan rinci tentang sumpah Allah dengan huruf hijaiyah dan
yang lainnya, sebagai berikut:
a) Sumpah Allah dengan satu kata (hal), seperti: “demi masa”, “demi bintang”, dan
dengan satu huruf saja, seperti “shâd”, “nûn”.
b) Sumpah Allah dengan dua kata, seperti: “demi waktu dhuha dan malam”, “demi langit
dan bintang yang datang pada malam hari,” dengan dua huruf, seperti “thâ hâ”,
“thâ sîn”, “yâ sîn” dan “hâ mîm”.
c) Sumpah Allah dengan tiga perkara, seperti: “Demi (rombongan) yang bershaf-shaf
dengan sebenar-benarnya.” “Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenarbenarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat), “Dan demi (rombongan) yang
membacakan pelajaran.” Dengan tiga huruf seperti: “alîf lâm mîm,” “thâ sîn mîm”
dan “Alîf lâm râ.”
d) Sumpah dari Allah dengan empat kata, seperti: “Demi (angin) yang menerbangkan
debu dengan kuat. Dan awan yang mengandung hujan, Dan kapal-kapal yang berlayar
dengan mudah. Dan (Malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,” “Demi langit
yang mempunyai gugusan bintang,” “Dan hari yang dijanjikan, Dan yang menyaksikan
dan yang disaksikan. …., “Demi (buah) tin dan (buah) zaitun, “Dan demi bukit Sinai,
“Dan demi kota (Mekah) ini yang aman. Dengan empat huruf, seperti: “alîf lâm mîm
Shâd”: Awal Surah Al-A’râf dan “alîf lâm mîm râ” awal Surah Al-Ra’d.
e) Sumpah dari Allah dengan lima perkara, seperti: demi bukit, dan kitab yang ditulis,
pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma’mur, dan atap yang ditinggikan
(langit) , demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan (malaikatmalaikat) yang terbang dengan kencangnya, dan (malaikat-malaikat) yang
menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya, dan (Malaikat-malaikat)
yang membedakan (antara yang hak dan yang batil) dengan sejelas-jelasnya, dan
(Malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu, dengan lima huruf, seperti “kâf hâ
yâ ain shâd,” “hâ mîm ‘ain sîn qâf,” Allah tidak bersumpah melebihi lima perkara
kecuali pada Surah Al-Syams, Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan
apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila
menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya.
Allah tidak bersumpah melebihi lima perkara adalah agar tidak memberatkan.

6

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk Allah Swt. harus menyadari
akan kebesaran dan kesempurnaan ciptaan-Nya. Dengan mempelajari dan memahami
kandungan ayat tersebut, selanjutnya kita dapat memetik manfaatnya dalam kehidupan
di muka bumi.
Bumi yang bulat, permukaannya tidak seluruhnya rata. Ada bagian-bagian tertentu
yang bergunung-gunung dan ada pula daerah yang merupakan dataran yang luas dan
nisbi rata, perbedaan tinggi-rendahnya tidak besar. Dua bentuk rupa bumi atau morfologi
tersebut, berdasarkan skala dan tempatnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa
wilayah yaitu jalur gunung dan pegunungan, daerah bukit dan perbukitan, daerah dataran
tinggi, dan daerah dataran rendah. Bentuk morfologi tersebut biasanya sangat bertalian
erat dengan keadaan tanah dan bawah permukaan di wilayah itu. Morfologi suatu wilayah
biasanya berhubungan erat dengan keadaan geologi seperti jenis batuan dan struktur
daerah itu.
Daerah gunung dan pegunungan merupakan jalur bergerak (mobile belts), yang menurut
teori tektonik lempeng, merupakan zona tumbukan (subduction zone) dua lempeng kerak
bumi atau wilayah pemekaran dasar samudera (oceanic spreading center). Tumbukan
dua lempeng, biasanya lempeng benua (daratan) dan samudera, mengakibatkan lempeng
samudera menunjam ke bawah lempeng benua. Di jalur ini kemudian terbentuk batuan
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beku dan deretan gunung api. Selain batuan beku di wilayah ini juga terbentuk batuan
malihan. Oleh karena itu wilayah ini biasanya ditandai oleh pegunungan yang berlereng
curam atau terjal karena tersusun oleh batuan yang keras. Di wilayah ini pula terbentuk
deretan gunung api. Ketinggian (puncak) gunung dan pegunungan dapat mencapai
ribuan meter di atas permukaan laut. Selain kegiatan gunung api, wilayah ini biasanya
juga merupakan pusat kegiatan gempa bumi.
Wilayah bukit dan perbukitan biasanya mempunyai ketinggian yang tidak berbeda besar
dengan daerah sekitarnya, antara puluhan dan ratusan meter saja. Morfologi perbukitan
dapat bergelombang halus atau kasar. Hal itu sangat berhubungan dengan tanah yang
menyusunnya dan juga batuan yang mendasarinya. Pada umumnya, bukit dan perbukitan
didasari oleh batuan endapan seperti batu pasir dan batu lempung. Salah satu bentuk
morfologi yang sangat khas adalah morfologi kars, yaitu bentuk rupa bumi dari wilayah
yang berbatu gamping. Di daerah ini biasanya terdapat gua-gua alam dengan hiasan
stalaktit dan stalakmit yang merupakan keindahan alam yang sangat memesona. Di
beberapa negara wilayah seperti ini dijadikan objek pariwisata.
Di samping wilayah yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit, muka bumi juga ada
yang berupa dataran, permukaannya nisbi rata. Ada dua macam daerah dataran, yaitu
dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi (plateau) terdapat di wilayah
pegunungan dengan ketinggian bisa mencapai ratusan meter di atas permukaan laut.
Daerah ini ditandai oleh adanya (sebaran) batuan gunung api, berbeda dengan dataran
rendah. Dataran rendah merupakan daerah yang berketinggian hanya sampai beberapa
puluh meter saja dari atas permukaan laut. Daerah ini biasanya tertutup oleh bahan
endapan lepas atau yang sering disebut endapan aluvial, bukan batuan yang keras.
Keadaan geologi bawah permukaan yang dicerminkan oleh morfologi atau roman muka
bumi dapat dijadikan pertanda atau petunjuk keperiadaan (eksistensi) endapan bahan
galian atau bahan tambang, baik jenis maupun keberadaannya. Bahan galian logam
(emas, perak, tembaga, besi, dsb.) biasanya berhubungan dengan batuan yang keras
(batuan beku) di daerah pegunungan, sementara bahan galian energi (batubara, minyak
dan gas bumi berhubungan erat dengan batuan endapan. Panas bumi (bahan galian
energi), yang kini banyak digunakan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, berkaitan
dengan kegunungapian.
Jenis tanaman selain sangat ditentukan oleh iklim, pertumbuhannya juga sangat tergantung
pada jenis tanah. Tanah adalah hasil pelapukan dari batuan. Setiap jenis batuan tersusun
dari sejumlah mineral yang berbeda satu sama lain. Setiap mineral tersusun oleh unsurunsur kimia tertentu. Tanah sebagai hasil pelapukan batuan mengandung unsur-unsur
kimia yang berasal dari batuan itu. Unsur-unsur kimia inilah yang dikonsumsi atau
dibutuhkan oleh jenis tanaman, yang kebutuhan akan jenis unsur kimianya akan berbeda
satu sama lain. Oleh karena itu, ‘kesuburan’ tanah sangat ditentukan oleh hasil pelapukan
batuan.
Tanah di daerah gunung api lebih subur dibandingkan dengan daerah berbatuan lainnya.
Pohon jati lebih banyak berkembang di daerah bersusunan gampingan. Ada sejumlah
tanaman yang lebih cocok tumbuh di daerah yang berpasir.
7

Enam masa yang dimaksudkan adalah enam tahapan penciptaan bumi: (1) masa penciptaan
langit; (2) masa pengembangan dan penyempurnaan; (3) pembentukan tatasurya; (4)
masa awal daratan bumi; (5) masa pengiriman air ke bumi; (6) masa proses geologis serta
lahirnya hewan dan manusia. (sumber: T. Djamuluddin)
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