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I. Al-Quran – Tafsir
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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
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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.
Bagaikan fajar sidik yang membersit di tengah kegelapan malam, waktu
sahur, begitulah kiranya rasa syukur kami terpancar. Setelah melalui pernakpernik kerumitan dan kesulitan dalam penggarapannya, akhirnya harapan
itu datang pula. Pengerjaan Tafsir Al-Quran Juz III sudah sampai di
penghujung pengerjaannya.
Segala puji hanya milik Allah Swt, Pencipta alam semesta, dengan
kekuasaan-Nya segala makhluk diatur dan ditetapkan kadar keberadaannya
dengan serapih-rapihnya. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta
curahan taufik dan inayah-Nya, al-hamdu li l-lâhi penyusunan Tafsir Al-Quran
Juz III Universitas Islam Bandung dapat diselesaikan di bulan suci yang
penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadhan 1433H. Tidaklah mudah untuk
menyelesaikan penulisan Tafsir Al-Quran yang diharapkan, karena dituntut
kompetensi intelektual yang sangat ketat. Diperlukan kerja keras dan
ketelitian yang tinggi, dibutuhkan kemampuan yang memadai untuk
memahami kandungan makna wahyu sesuai dengan tuntunan hadis Nabi
Saw dalam memenuhi standar kaidah penulisan tafsir Al-Quran. Seluruh
rujukan yang digunakan dalam penulisan Tafsir Al-Quran Unisba ini
disandarkan pada kitab-kitab primernya, dengan demikian diharapkan
tingkat keandalannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah
ilmiah yang berlaku pada tradisi akademik perguruan tinggi. Adapun
sandaran utamanya tetap dirujuk dari Al-Tafsîr Al-Munîr, karya Dr. Wahbah
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Zuhaili, seperti yang dilakukan pada juz-juz lainnya. Semua usaha ini tidaklah
akan terwujud, tanpa pertolongan dan kemudahan dari Allah Swt.
Salam serta salawat dipanjatkan bagi junjungan Nabi Muhammad
Saw, yang telah berjuang dan berkorban segalanya demi keberhasilan
tugas suci yang diembannya. Tugas yang tidak mudah, mendakwahkan
ajaran Allah Swt sebagai cahaya kebenaran abadi di tengah-tengah
umatnya yang masih Jahiliyah. Tatkala Rasulullah Saw mengajak kepada
Tauhidullah, mereka menyembah berhala; ketika mereka diajak kepada
kebenaran dengan menggunakan akal dan nurani, mereka mengajarkan
kebatilan, sihir dan mantera-mantera; pada saat didakwahi dengan
kelembutan dan kasih sayang, mereka berbuat kasar dan kezaliman. Tetapi,
berkat ketakwaan dan kesabaran Rasulullah Saw, maka umat yang tadinya
terbelenggu oleh kepercayaan dan tradisi Jahiliyah, dalam waktu dua puluh
tiga tahun, menjadi umat yang beriman dan berperadaban tinggi. Di sinilah,
Islam lahir sebagai rahmat, bukan saja dirasakan oleh pengikutnya, tetapi
juga oleh umat lain.
Al-Quran diturunkan untuk membuka tabir rahasia hukum alam dan
kehidupan, menuntun manusia kepada jalan keselamatan di dunia dan
akhirat, menaburkan petunjuk bagi hamba-Nya yang membuka akal dan
fitrahnya untuk menyerapnya. Rasulullah Saw adalah rahmat bagi seluruh
manusia yang mengambilnya sebagai petunjuk dalam hidupnya. Risalah
yang dibawanya merupakan tuntunan bagi akal yang tercerahkan. Kitab
yang diembannya membukakan bukti-bukti kebenaran yang sangat luas:
menembus dimensi ruang dan waktu, mencakup seluruh asas-asas
kehidupan yang permanen, dan responsif terhadap setiap kebutuhan
dan masalah yang dihadapi umat manusia sepanjang masa. Hukum-hukum
yang diajarkannya sangat dinamis, tiada persoalan sekecil apapun yang
tidak memeroleh jawabannya. Isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat di
dalamnya membentangkan kebenaran yang tidak terbantahkan,
menyingkap tabir kebodohan, menjadikan manusia membuka mata,
memasang telinga, mengerahkan pikiran dan melembutkan hati untuk
memeroleh hidayah-Nya. Penemuan-penemuan ilmiah yang berkembang
sangat cepat akhir-akhir ini, justru banyak mengungkap kebenaran pesanpesan Al-Quran yang tidak terpahami sebelumnya, menjadi bukti akan
kemukjizatannya.
Risalah Nabi Saw bersifat toleran, terbuka dan berkeadilan,
membangkitkan kasih sayang, menggugah akal dan hati untuk menerima
kebenaran. Karakter risalah tersebut, menjadi landasan yang
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ditunjukkan Nabi Saw di dalam membangun ummatan wasathan, yaitu
umat yang memiliki keselarasan iman dan tata kehidupan yang mulia.
Sifat dasar seperti inilah yang kemudian melahirkan peradaban besar
pada abad pertengahan. Di saat peradaban Yunani, Cina dan India
mengalami mati suri, Islam tampil dengan wajah baru peradaban dunia,
membangun perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan dasar
serta menengah, mendirikan labo rato ri um dan perpustakaan,
menyemarakkan penelitian dan terjemahan, menyuburkan kajian dan
pencarian ilmu tanpa membedakan agama, suku dan ras. Dengan
demikian, lahir pula para ilmuwan dan penerjemah yang berasal dari
non-muslim, seperti Hunayn Ibnu Ishaq, seorang penganut Nasrani dari
Syiria; Qusta Ibnu Luqa, seorang Kristen Jacobite; Abu Bisr Matta Ibnu
Yunus, seorang Kristen Nestorian, dsb. Maka, pada tahun 815 M. Al-Makmun
dari Dinasti Abbassiyyah membangun Baitu l-Hikmah, yang berfungsi
sebagai perpustakaan dan observatorium, mengawali inisiatifnya untuk
membangun peradaban dunia. Dari sini, lahirlah Al Muhammad Ibnu Musa
Al-Khawarizmi, ilmuwan muslim yang ahli di bidang aljabar dan astronomi.
Disusul kemudian oleh gelombang ilmuwan dan filosof lain yang mampu
meletakkan pondasi lahirnya peradaban modern. Menurut Philip K Hitty,
“Kemajuan peradaban Islam saat itu mampu membangun tiga kaki langit
peradaban dunia di Yerussalem, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi secara
harmonis. Tatkala pasukan Salib datang dari Bizantium hendak memasuki
Yerussalem dihadang oleh pasukan Kristen dan Yahudi yang berasal dari
Yerussalem”. Keagungan peradaban seperti itu, semuanya bermuara pada
sifat Islam yang hakiki, yaitu: “Rahmat bagi alam semesta”. Perhatikan
firman Allah Swt (yang artinya): Dan tiadalah Kami mengutusmu,
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS Al-Anbiyâ’
[21]: 107).
Berpangkal dari upaya menggali rahmat Islam yang bersumber dari
Al-Quran, maka Universitas Islam Bandung (Unisba), melalui tenaga
akademik yang dimilikinya, berusaha menyusun Tafsir Al-Quran sesuai
dengan karakter dan visi yang dimilikinya. Suatu karya yang diharapkan
menjadi jembatan antara Unisba dengan Umat di dalam meninggikan
kalimat Allah Swt. Pendekatan yang bersifat komprehensif menjadi ciri
utama yang ingin diraihnya, yaitu warna keilmuan yang dipadu dengan
kajian kontekstual dan diselaraskan dengan bahasan sosio kultural. Bahasa
yang digunakan pun diusahakan mengalir serunut mungkin, agar mudah
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dipahami. Pokok-pokok kandungan Al-Quran direntang berdasarkan klasifikasi
tema, diawali dengan deskripsi latar dan konteks, diungkap secara bertahap
isinya, disertai dengan kupasan makna bahasa secara simantik, ditutup dengan
kajian implikatif dalam kehidupan sehari-hari, dan dilengkapi dengan
pengayaan kontribusi multi disiplin ilmu pada entri yang dipandang perlu.
Kerja keras yang telah dilakukan Unisba ini ternyata telah mendapat
dukungan, pengesahan dan penghargaan dari para ahli dan tokoh Islam
yang datang dari berbagai kalangan dan lapisan umat, dalam bentuk
endorcement. Mereka yang secara resmi telah menorehkan endorcementnya kepada Tafsir Unisba adalah: Prof. Dr. KH. Miftah Faridl (Ketua Umum
Yayasan Unisba), Prof. Dr. Nasaruddin Umar (Wamen Kemenag), KH.
Hasyim Muzadi (Mantan Ketua Umum PB NU), KH. Ma’ruf Amin (Ketua MUI
Pusat), Prof. Dr. Amin Abdullah (Guru Besar Kajian Islam UIN Sunan
Kalijaga-Jogyakarta), Dr. Cecep Alba (Pakar Ilmu Tafsir ITB), Prof. Dr.
Muhammad Chirzin (Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan KalijagaJogyakarta), Prof. Dr. Afif Muhammad (Guru Besar Kajian Islam UIN Sunan
Gunung Jati Bandung), dan Prof. Dr. Imam Suprayoga (Rektor UIN Malang).
Secara runut torehan endorcement mereka akan dituangkan pada halaman
berikut. Apresiasi dan dukungan yang telah mereka berikan, memberikan
gairah dan semangat baru bagi Unisba di dalam menyelesaikan juz-juz
berikut yang belum terselesaikan. Melalui tulisan ini kami sampaikan:
Jazâkumu l-lâhu khairan katsîrâ.
Di bulan yang penuh berkah ini, perkenankan kami sampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penulisan
Tafsir ini, khususnya kepada panitia: Penanggung Jawab, Ketua,
Sekretaris, Bendahara, Penulis Naskah Tafsir, Kontributor Ahli,
Penyunting Ahli, Penyunting Pelaksana, Pembantu Pelaksana, dan
Readers; semoga amal bakti dan perjuangannya selama ini, menjadi
ilmu yang bermanfaat dan mengalirkan kebaikan yang tiada putus.
Demikian juga kepada Yayasan Unisba yang tiada hentinya memberikan
dukungan, baik moril maupun material, kami mohonkan balasan
kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt.
Mudah-mudahan Allah Swt senantiasa memberikan bimbingan dan
hidayah-Nya di dalam penulisan Tafsir ini, sehingga tidak keluar dari petunjuk
yang dituntunkan-Nya. Masih jauh ranah dari tujuan, juz-juz lain yang
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belum tergarap masih lebih banyak daripada yang sudah terselesaikan,
semoga Allah Swt memberikan kekuatan dan kemudahan untuk
menyelesaikannya. Sumbang saran dan kritik yang membangun dari sidang
pembaca yang budiman senantiasa terbuka lebar, dan kami nantikan dengan
hati yang tulus.
Bi l-lâhi fî sabîli l-haqq
Wassalâmu’alaikum Wr. Wb.

Bandung,

12 Rabi’ul Awwal 1434 H
24 Januari 2013 M

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

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

Allah Swt menurunkan wahyu kepada para Rasul dengan
menggunakan bahasa kaumnya agar ajaran yang dibawa dapat dimengerti
dengan baik dan benar. Sebagaimana disebutkan pada QS 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”. 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 tulis Unisba ini, sangat
berkontribusi pada pengayaan penafsiran Al-Quran di tanah air. Penting
untuk dibaca.
Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
(Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
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Tafsir Al-Quran Unisba, sesuai dengan namanya, bercorak akademik
(Ilmiah). Sangat cocok untuk kalangan mahasiswa, akademisi, pemikir Islam
dan masyarakat luas pada umumnya.
Tafsir Al-Quran Unisba, memperkaya khazanah Tafsir di Indonesia.
Tafsir ini membekali dan mencerahkan para mujahid, mujtahid, mujadid dan
muwahid di masyarakat. Disusun oleh sejumlah pakar pada berbagai disiplin
ilmu di lingkungan Unisba.
Tafsir Al-Quran Unisba, menggunakan rujukan utama Al-Tafsîr Al-Munîr
karya terkemuka, Wahbah Al-Zuhaili, didukung rujukan puluhan kitab tafsir
terkemuka. Penafsiran menukik pada inti ayat, dilengkapi dengan catatancatatan sumber secara ekstensif, sehingga memudahkan pembaca
melakukan penelusuran informasi lebih lanjut pada sumber-sumber rujukan.
Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin
(Guru Besar Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Semua ilmu datangnya dari Allah Swt. Manusia melalui akalnya, diajari:
nama-nama, simbol-simbol, isyarat-isyarat dan ayat-ayat kebenaran, baik
bersifat kauniyyah maupun Qurâniyyah. Makna ayat-ayat Allah Swt akan berarti
bagi orang yang menggunakan fikir dan dzikirnya dalam merenungi hakikat
penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam. Tafsir
Al-Quran, merupakan ilmu yang menggeluti pengupasan pesan wahyu
Ilâhiyyah, melalui kaidah dan metode tertentu sebagaimana yang telah
dipersyaratkan oleh para ulama.
Tafsir Al-Quran Unisba telah berusaha untuk memberikan karakter
baru. Penulisannya, memadukan antara format ilmiah dengan konvensional.
Di dalamnya, mengintegrasikan kajian multi disiplin ilmu. Referensi utama
yang digunakan merupakan kumpulan dari kitab-kitab tafsir yang diakui
oleh dunia Islam sebagai rujukan penting di dalam memahami pesanpesan Al-Quran. Sistematika penulisan dan bahasa yang digunakan mudah
dimengerti serta mengikuti kaidah penulisan tafsir standar. Merupakan
karya akademik yang sangat urgen kehadirannya di tengah-tengah umat
Islam. Suatu khazanah penafsiran yang kontekstual, perlu dibaca oleh
orang-orang beriman.
Prof. Dr. Imam Suprayogo
(Rektor UIN Maliki Malang)
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Tidak mudah untuk menyusun Tafsir Al-Quran secara berjamaah,
karena diperlukan kemampuan untuk menjembatani pemahaman dan
sistematika berfikir yang berbeda-beda. Latar belakang keilmuan yang
beragam, apabila dikelola dengan baik, akan melahirkan warna penulisan
yang kaya dan indah dari masing-masing penulisnya. Unisba telah mampu
melakukannya, terjadi penyelarasan dan pengayaan dengan baik, yang
sekaligus menjadi keunggulan yang dimilikinya dalam menuliskan Tafsir.
Bahasa yang digunakan sederhana, mengalir begitu mudah dipahami.
Cara pemaparannya memudahkan pembaca untuk segera menangkap isi
dari maksud yang terkandung di dalam pesan-pesan ayat. Pencantuman
indeks yang terdapat di belakang Tafsir, membantu pembaca yang ingin
menulusuri kunci-kunci kata atau nama tertentu di dalamnya. Suatu
penulisan tafsir yang memerhatikan kaidah penulisan teks ilmiah dengan tanpa
meninggalkan standar baku yang menjadi acuan para ulama di dalam
menuliskan tafsir Al-Quran.
Prof. Dr. H. Afif Muhamamd, M.Ag.
(Guru Besar Pemikiran Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung)
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Ucapan Terima Kasih
Sebagai ungkapan kebahagiaan atas karunia dan nikmat yang tak
terhingga, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, karena dengan
bimbingan-Nya dan kekuasaan-Nya, Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran,
walaupun menghadapi kendala bagi penyelesaiannya, masih diberi kekuatan,
kemampuan dan kemudahan untuk menyelesaikan Tafsir Al-Quran Juz III.
Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang
menjadi uswah hasanah bagi Kaum Muslimin sampai akhir zaman dan
sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.
Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz III dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 098/L.5/SK/Rek/IX/
2011 Tentang Panitia Penyusun Tafsir Al-Quran Juz II dan III. Susunan
panitia ini tidak berbeda dengan panitia penyusun tafsir sebelumnya, yakni
terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, penulis naskah bidang
tafsir dan bidang keilmuan. Panitia ini dilengkapi dengan penyunting ahli,
desain grafis, lay out dan indeks, serta pembantu pelaksana.
Penyusun Tafsir Al-Quran juz III ini berpedoman pada format
penafsiran Al-Quran yang telah disusun oleh para pakar sebelumnya untuk
membantu para penafsir maupun para kontributor dari berbagai disiplin
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ilmu dalam menunaikan tugasnya sebagai panitia, sehingga dapat
menghasilkan Tafsir Al-Quran yang komprehensif yang dapat menjawab
tantangan jaman yang terus berkembang. Kehadiran tafsir ini diharapkan
dapat menyuguhkan secercah harapan yang dapat memberi alternatif jalan
keluar dari kondisi dunia saat ini yang sedang dirundung dengan berbagai
permasalahan.
Berkat bimbingan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa dan
kesepahaman serta kerja keras dari seluruh anggota tim, alhamdu li l-lah
panitia dapat menyelesaikan Tafsir Al-Quran Juz III ini. Upaya yang mulia ini,
dapat terwujud juga berkat bantuan dari berbagai komponen yang ada di
Universitas Islam Bandung.
Tafsir Al-Quran Juz III ini, tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari
seluruh komponen yang ada di Unisba. Oleh karena itu, kami sampaikan terima
kasih kepada Bapak Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. dr. Thaufiq
Boesoirie, MS., Sp., THT-KL (K), yang telah mendorong, dan memberi bantuan
kepada seluruh panitia, sehingga Tafsir Al-Quran Juz III ini dapat terwujud.
Ucapan terima kasih, kami sampaikan juga kepada seluruh Pembina,
Pengawas, dan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung yang telah
memberikan bimbingan dan bantuan dana bagi penyusunan dan penyelesaian
tafsir ini.
Demikian juga, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh
anggota panitia atas kerjasama dan kerja kerasnya, sehingga tafsir ini dapat
terwujud, walaupun terdapat berbagai kendala dalam penyelesaiannya.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dan
penerbitan Tafsir Al-Quran Juz III ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga
pengorbanan Ibu dan Bapak sekalian mendapat imbalan yang lebih baik di sisi
Allah Swt. Kami mohon kritik dan saran kepada seluruh pembaca bagi perbaikan
tafsir ini di masa yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangan kami dalam
penyusunan tafsir ini.
Wallâhu a’lam bî l-shshawâb.
Bandung, 12 Rabi’ul Awwal 1434 H
24
J anuari 2013 M
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Mukadimah
… Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala
sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang
yang berserah diri. (QS Al-Nahl [16]: 89)

Tafsir juz III terdiri atas dua surah, yaitu: Surah Al-Baqarah (2) ayat
253 sampai dengan ayat terakhir (286) dan Surah Âli ‘Imrân (3) ayat 1 sampai
dengan 92. Dua surah ini menurut Al-Zarqani (I, 1988: 204) termasuk dua
puluh Surah Madaniyyah yang disepakati oleh ulama Al-Quran atau ulama
Tafsir.
Kalau dilihat dari kontennya, ciri yang menonjol dari Surah Madaniyah
adalah: pertama, membahas hukum (syariat) secara detail, seperti hukum
ekonomi, hukum pidana, hukum perang, hukum pemerintahan, hukum
internasional, hak-hak individual (hukum privat), berbagai macam hukum ibadat
dan muamalat; kedua, dakwah (ajakan) kepada ahlu l-kitab (pemeluk agama
Yahudi dan Nasrani) agar memeluk Islam, diskusi dan bantahan terhadap
akidah mereka yang sesat, penjelasan tentang pelanggaran dan penentangan
mereka terhadap kebenaran (Islam), kelancangan mereka yang telah
mengubah ajaran (kitab Allah Taurat dan Injil), dan prinsip keberagamaan
mereka yang hanya berpegang pada rasio/akal dan adat-kebiasaan.
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Dua ciri tersebut di atas, tampak pada kajian tema-tema tafsir juz III
berikut, yang pokok-pokok isinya ialah:
1.
Keimanan:
Tentang kerasulan dan kekuasaan Allah Swt; dalil-dalil dan alasanalasan yang membantah orang Nasrani yang mempertaruhkan Nabi
Isa as; ketauhidan adalah dasar yang dibawa oleh seluruh nabi.
2.
Hukum-hukum:
Cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya; bermusyawarah;
bermubâhalah, larangan melakukan riba.
3.
Kisah-kisah:
Perang Badar dan Uhud serta pelajaran yang dapat diambil
daripadanya.
4.
Keluarga Ali Imran:
Keutamaan keluarga Imran; Kisah Al-Masih Isa putera Maryam;
ajakan kepada agama Tauhid; sikap ahli kitab terhadap orang Islam; keburukan sifat orang-orang Yahudi; seorang nabi tidak akan
menyuruh manusia menyembah dirinya; janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad Saw.
Tafsir Al-Quran juz III ini memadukan dua surah, Surah Al-Baqarah
dan Surah Âli ‘Imrân, yang sekaligus menjalin kesesuaian dan keserasian
sebagai berikut: (a) dalam Surah Al-Baqarah disebutkan Nabi Adam as yang
langsung diciptakan oleh Tuhan, sedang dalam Surah Âli ‘Imrân disebutkan
tentang kelahiran Nabi Isa as yang kedua-duanya dijadikan Allah Swt
menyimpang dari kebiasaan; (b) dalam Surah Al-Baqarah sifat dan perbuatan
orang-orang Yahudi dibentangkan secara luas, disertai dengan hujjah untuk
mematahkan hujjah-hujjah mereka yang membela kesesatan, sedang dalam
Surah Âli ‘Imrân dibentangkan hal-hal serupa yang berhubungan dengan orang
Nasrani; (c) Surah Al-Baqarah dimulai dengan menyebutkan tiga golongan
manusia, ialah orang-orang mukmin, orang-orang kafir dan orang-orang
munafik, sedang Surah Âli ‘Imrân dimulai dengan menyebutkan orang-orang
yang suka mentakwilkan ayat yang mutasyabihât dengan takwil yang salah
untuk memfitnah orang mukmin dan menyebutkan orang yang mempunyai
keahlian dalam mentakwilkannya; (d) Surah Al-Baqarah diakhiri dengan
permohonan kepada Allah Swt agar Dia memberi pahala atas amal kebaikan
hamba-Nya; dan (e) Surah Al-Baqarah dimulai dengan menyebutkan sifatsifat orang-orang yang bertakwa, sedang Surah Âli ‘Imrân dimulai dengan
perintah bertakwa.
Berdasarkan uraian tentang konten dan keserasian dua surah di atas,
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Surah Al-Baqarah dan Surah Âli ‘Imrân, maka terlihat dengan sangat jelas
keharmonisan antara surah satu dengan yang lainnya, berjalin berkelindan,
saling menyempurnakan. Mudah-mudahan melalui pemaparan ini, dapat
membantu pembaca untuk mengantarkan pemahaman awal dalam rangka
memeroleh gambaran umum tentang pokok-pokok isi yang akan diurai dalam
Tafsir Al-Quran Juz III ini. Amin.

Bandung,

12 Rabi’ul Awwal 1434 H
24 J anuari
2013 M
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Al-Baqarah

Keutamaan para Rasul dan Kondisi Umatnya (Ayat 253)

             
           
            
             
    
Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di
antara mereka ada yang (langsung) Allah berfirman dengannya dan
sebagian lagi ada yang ditinggikan-Nya beberapa derajat. Dan Kami beri
Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan Kami perkuat dia dengan
Rohulkudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka
tidak akan berbunuh-bunuhan, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka.
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Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan
ada (pula) yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuhbunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendak-Nya. (QS Al-Baqarah
[2]: 253)
Latar dan Konteks
Setelah menuturkan kisah Thalut, Jalut, dan Daud, Allah Swt
berfirman dalam QS Al-Baqarah (2):
Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau
(Muhammad) adalah benar-benar seorang rasul.
Penuturan kisah ini menjadi bukti bahwa Muhammad adalah salah
seorang Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Swt yang di antaranya
menerangkan kisah Nabi dan umat terdahulu. Sebagai Nabi yang ummi
(tidak pandai baca-tulis), Rasulullah Saw tidak mengetahui kisah umat
terdahulu jika tidak ada wahyu dari Allah Swt.
Al-Maraghi (I, t.t.: 3-4) menjelaskan, pembahasan sebelum ini
menerangkan sunatullah yang berlaku pada makhluk-Nya: kebenaran pasti
mengalahkan kebatilan. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan seorang
pejuang yang memperjuangkan kebenaran itu. Sebagai contoh, seorang
tiran yang berkuasa di Palestina yang bernama Jalut. Dia menyerang raja
Bani Israil dan menguasai kerajaannya.
Para pemuka Bani Israil meminta Nabi Samuel agar mengangkat
seorang raja/pemimpin, menghimpun pasukan untuk melawan. Thalut
akhirnya dipilih. Ia mengumpulkan tentara, maju ke medan tempur, dan
berhasil memukul mundur tentara Jalut.
Daud (yang akhirnya menjadi Nabi dan Rasul) adalah salah seorang
tentara Thalut yang mampu membunuh Jalut, hingga menyebabkan
pasukannya pun melarikan diri. Inilah salah satu bukti kemenangan orangorang Mukmin atas para penyembah berhala.
Kemenangan itu terwujud karena kehebatan Daud yang akhirnya
dianugerahi kekuasaan dan kenabian oleh Allah Swt. Dia diberi
keistimewaan oleh Allah berupa kemampuan menciptakan alat perang,
seperti baju besi dan peralatan lain dari besi.
Kemudian disebutkan, jika tidak ada anugerah Allah dan kasihsayang-Nya serta sunah-Nya yang berlaku secara tetap bahwa pejuang
dan penegak kebenaran pasti akan mampu mengalahkan penebar kebatilan
dan kejahatan, maka yang terjadi adalah kerusakan dan kehancuran dalam
kehidupan ini.
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Pada ayat 253 ini disebutkan, di antara para rasul itu diberi anugerah
kelebihan oleh Allah Swt yang tidak diberikan kepada rasul lainnya.
Selanjutnya diterangkan, kondisi umat rasul itu, secara garis besar,
dikelompokkan menjadi dua: orang-orang yang beriman dan orang yang
kafir. Ada orang-orang menerima ajaran para rasul dan ada pula yang
menentangnya, sesuai ketentuan Allah Swt yang memberi pilihan kepada
umat manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Firman Allah Surah
Al-Kahfi (18): 29 menegaskan,
Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu;
barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang
siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir....”
Penjelasan Ayat
Pada awal ayat 253, diterangkan,

....      
Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain ....
(QS Al-Baqarah [2]: 253)
Para rasul, sebagaimana disebut ayat 253, di samping memiliki
kesamaan, juga ada yang dianugerahi keistimewaan Allah Swt.
Kesamaan mereka adalah sebagai orang-orang yang dipilih Allah untuk
mengemban risalah Allah, dan memberi petunjuk kebahagiaan hidup
di dunia dan akhirat. Sedangkan keistimewaan sebagian dari mereka
terletak pada kepribadian, syariat, dan umatnya (Al-Maraghi, I, t.t.:
4). Sementara itu, Al-Qurthubi (I, 1999: 200) berpendapat bahwa
kelebihan seorang nabi dibanding lainnya itu tidak terletak pada
kenabian dan kerasulannya, tapi pada kondisi yang khusus: karâmah
(kemuliaan), kelembutan, dan mukjizat yang dianugerahkan Allah Swt
kepadanya.
Sejalan dengan awal surah ini, Allah Swt juga berfirman dalam Surah
Al-Isrâ‘ (17): 55,
… Dan sungguh, Kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabinabi atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud.
Di antara keistimewaan yang dianugerahkan itu, disebutkan pada
lanjutan ayat 253:
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             …
....    
... Di antara mereka ada yang (langsung) Allah berfirman dengannya dan
sebagian lagi ada yang ditinggikan-Nya beberapa derajat. Dan Kami beri
Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan Kami perkuat dia dengan
Rohulkudus .... (QS Al-Baqarah [2]: 253)
Yang dimaksud minhum man kallama l-llâhu adalah Nabi Musa as
yang mendapat wahyu secara langsung dari Allah Swt. Ini ditegaskan dalam
Surah Al-Nisâ‘ (4): 164 dan Surah Al-A’râf (7): 143.
Pada Surah Al-Nisâ‘ [4]: 164 ditegaskan,
… Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung.
Kemudian, dalam Surah Al-A’râf (7): 143, juga ditegaskan:
Dan ketika Musa datang untuk (munajat) pada waktu yang telah Kami
tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, (Musa)
berkata, “Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri-Mu) kepadaku agar aku dapat
melihat Engkau.” (Allah) berfirman, “Engkau tidak akan (sanggup)
melihat-Ku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya
(sebagai sediakala) niscaya engkau dapat melihat-Ku.” Maka ketika
Tuhannya menampakkan (keagungan-Nya) kepada gunung itu gunung
itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia
berkata, “Mahasuci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah
orang yang pertama-tama beriman.”
Sedangkan yang dimaksud wa rafa’a ba’dhahum darajât, adalah
keutamaan dan kemuliaan yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad
Saw. Ini pendapat Al-Thabari yang dikutip dari Imam Mujahid.
Keutamaan dan keistimewaan yang dianugerahkan Allah Swt kepada
Nabi Muhammad Saw, antara lain, pertemuan beliau dengan para Nabi,
dengan keutamaan dan kelebihan masing-masing, pada malam Isra dan
Mi’raj. Keistimewaan lain yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad
Saw, antara lain:
(1)

Kemuliaan akhlak yang diterangkan dalam Surah Al-Qalam (68): 4,
Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
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Al-Quran yang tetap utuh dan berlaku sampai hari kiamat sebagaimana
diterangkan dalam Surah Al-Hijr (15): 9,
Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti Kami
(pula) yang memeliharanya.

(3)

Keutamaan Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau, sebagaimana
diterangkan dalam Surah Al-Isrâ‘ (17): 9,
Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus
dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan
kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar....

(4)

Keutamaan umat Muhammad Saw, yang mengikuti beliau dan
berpegang teguh kepada agamanya, sebagaimana diterangkan
dalam Surah Âli ‘Imrân (3): 110,
Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.
Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka
adalah orang-orang fasik.
Umat Muhammad Saw adalah umat pertengahan dan adil,
sebagaimana diterangkan dalam Surah Al-Baqarah (2): 143,
Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat
pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia....

I bnu Abbas pernah berkata, “Sesungguhnya Al lah telah
menjadikan Nabi Muhammad Saw orang yang terbaik di kalangan para
nabi dan seluruh penghuni langit.” Orang-orang bertanya, apa keunggulan
beliau dibandingkan dengan seluruh penghuni langit? Ibnu Abbas
menjawab, Allah berfirman,
Dan barang siapa di antara mereka berkata, “Sungguh, aku adalah tuhan
selain Allah,” maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahanam.
Demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.
(QS Al-Anbiyâ` [21]: 29)
Kemudian, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad:
(1) Sungguh, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang
nyata; (2) Agar Allah memberikan ampunan kepadamu (Muhammad) atas
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dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatNya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus.... (QS Al-Fath [48]:
1-2)
Orang-orang itu bertanya lagi, “Apa keunggulan Nabi Muhammad
dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya?” Ibnu Abbas menjawab bahwa Allah
Swt berfirman (QS Ibrâhîm [14]: 4),
Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa
kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah
menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada
siapa yang Dia kehendaki. Dia Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana
Kemudian Allah berfirman tentang Muhammad (QS Saba’ [34]: 28),
Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua
umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui
Kelebihan lainnya, menurut Ibnu Abbas sebagaimana dikutip AlQurthubi (I, 1999: 200-201), Nabi Muhammad diutus kepada golongan jin
dan manusia. Al-Zuhaili (III, t.t.: 9) menyatakan, rasul-rasul itu lebih utama
daripada para nabi. Sebab, orang yang diutus dengan membawa syariat dan
mendapat perintah untuk menyampaikannya lebih utama daripada yang tidak.
Adapun rasul-rasul yang termasuk ulul azmi ada lima orang: Nabi Nuh, Nabi
Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Saw.
Ada pun hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, menyatakan: Kalian
jangan memandang aku lebih baik daripada Musa. Dan hadis yang
diriwayatkan Imam Muslim berbunyi, Jangan ada yang mengatakan bahwa
aku lebih unggul daripada Nuh Ibnu Mata. Keduanya menunjukkan
ketawadukan (sifat rendah hati) Nabi Muhammad Saw, bukan menafikkan
keunggulan beliau sendiri.
Andaipun Allah Swt hanya memberi mukjizat Al-Quran kepada Nabi
Muhammad Saw, niscaya beliau tetap lebih unggul dibanding dengan nabinabi yang lain, karena Al-Quran itu mukjizat yang kekal, berlaku sampai akhir
zaman.
Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda, Setiap nabi
dianugerahi mukjizat yang membuat umatnya yakin akan kerasulannya.
Sedangkan aku hanya dianugerahi wahyu (Al-Quran) oleh Allah Swt. Aku
berharap menjadi Rasul yang paling banyak pengikutnya sampai hari kiamat.
Imam Muslim dan Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis, dari sumber Abu
Hurairah. Nabi bersabda, Aku dianugerahi enam kelebihan dibandingkan
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dengan para Nabi yang lain. Aku dianugerahi jawâmi’ al-kalim (Al-Quran),
musuh merasa gentar, ganimah dihalalkan, bumi/tanah dapat digunakan untuk
salat dan bersuci (dari hadas), aku diutus kepada seluruh makhluk dan aku
dijadikan Nabi yang terakhir.
Nabi Isa as dianugerahi beberapa mukjizat, yakni kitab Injil yang
menjelaskan yang hak dan batil, berbicara ketika masih dalam buaian,
menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang menderita kebutaan
sejak lahir dan orang yang sakit kusta (lihat Surah Âli ‘Imrân [3]: 49, dan
QS Al-Mâ`idah [5]: 110). Dan kelebihan lainnya: dikukuhkan dengan
Rohulqudus/Jibril (lihat Surah Al-Baqarah [2]: 87; 253 serta Surah AlMâ`idah [5]:102). Mukjizat-mukjizat yang dikhususkan kepada Nabi Isa
as tersebut, berfungsi:
(1) untuk menepis sikap orang Yahudi yang mengingkari kerasulannya
dan memfitnahnya;
(2) untuk melindunginya dari ancaman mereka;
(3) sebagai penjelasan dan bukti bahwa beliau adalah seorang manusia
yang diangkat menjadi rasul yang dikukuhkan dengan bukti-bukti yang
tegas dan jelas, bukan sebagai tuhan seperti anggapan orang-orang
Nasrani, generasi setelah kematian beliau, yang mengkultuskan secara
berlebihan.
Lanjutan ayat 253 menjelaskan:

             …
             
     
... Dan kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka
tidak akan berbunuh-bunuhan, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka.
Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan
ada (pula) yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuhbunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendak-Nya. (QS Al-Baqarah
[2]: 253)
Andaikan Allah Swt menghendaki, niscaya orang-orang yang hidup
setelah wafatnya seorang rasul tidak akan saling bermusuhan. Padahal, rasul
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yang telah diutus dibekali mukjizat yang menunjukkan kebenaran yang mesti
diikuti. Namun, Allah Swt menganugerahkan potensi akal yang kuat serta
kebebasan berpikir dan berpendapat. Tujuannya agar mereka mampu memilih
kebaikan yang dapat mengantarkan menuju kebahagian. Namun, mereka tidak
menggunakan akal sehat dan pikiran secara lurus. Akibatnya, mereka memiliki
persepsi yang kontradiktif terhadap agama Allah. Di antara mereka, ada yang
beriman (mengikuti ajaran rasul), dan ada yang kufur (menentang/menolak
ajaran rasul).
Di kalangan Yahudi, perbedaan pendapat dalam masalah agama
menyebabkan timbulnya perang saudara seagama. Demikian halnya kaum
Nasrani, umatnya terpecah belah dalam sekte-sekte atau aliran-aliran.
Masing-masing sekte/aliran, dalam tubuh Yahudi dan Nasrani itu, menuduh
kafir terhadap aliran lain, atau setidak-tidaknya menyimpang dari pokok
ajaran agamanya. Perpecahan yang sama juga terjadi antara kaum Muslimin,
akibat mengikuti hawa nafsu, tidak mencari kebenaran dan kemaslahatan
dalam pemikiran keagamaan.
Dalam menafsirkan ayat di atas, Muhammad Rasyid Ridha (III, t.t.:
8) mengingatkan, kaum Muslimin hendaknya menghindari perpecahan internal. Allah Swt melarang perpecahan tersebut. Di samping itu, Dia juga
mengingatkan dampak perpecahan akan menimpa mereka dalam kehidupan
di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebaliknya, kaum Muslimin hendaknya
konsisten dan konsekuen mengamalkan ajaran Allah Swt, yang antara
lain, memerintahkan tetap bersatu dan menghindari perpecahan,
sebagaimana diamalkan pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Dengan
persatuan yang dipegang teguh, mereka mendapat predikat sebagai umat
terbaik di permukaan bumi ini (lihat Surah Âli ‘Imrân [3] ayat 10).
Ayat di atas dan sejenisnya, demikian kata Rasyid Ridha (III, t.t.:
9), merupakan dalil yang jelas dan tegas bahwa agama Allah yang
disampaikan melalui para rasul-Nya menafikkan perpecahan. Allah Swt
dan rasul-Nya tidak pernah mengajarkan perpecahan itu.
Lanjutan firman Allah pada ayat di atas menegaskan,

           
... Dan kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi
Allah berbuat menurut kehendak-Nya. (QS Al-Baqarah [2]: 253)
Jika Allah Swt menghendaki, walaupun memiliki kecenderungan yang
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berbeda, mereka niscaya tidak akan berpecah belah dan bermusuhan satu
sama lain. Namun, Allah memiliki ketetapan sesuai dengan kehendak-Nya.
Oleh karena itu, semuanya itu tidak keluar dari kada dan kadar-Nya.
Al l ah Swt Mah a K uas a at as s ega l a s es u atu. J i ka D i a
menganugerahkan taufik kepada hamba-Nya, niscaya mereka akan
menjadi Mukmin yang taat kepada-Nya. Jika Dia menghendaki kehinaan
kepada manusia lainnya, niscaya mereka akan menjadi kafir dan tukang
maksiat. Kehancuran atau kehinaan dan kemuliaan itu tidak keluar dari
kekuasaan Allah Swt.
Jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, Allah Swt
telah memberi pedoman jalan keluarnya, yakni kembali kepada Al-Quran.
Jika Al-Quran tidak menerangkan, kembalilah kepada hadis Rasul. Jika
hadis Rasul pun tidak memberi solusi, kembalilah kepada putusan ulul
amri.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan penafsiran di atas dapat diambil hikmah dan pesan
sebagai berikut:
(1) Dilihat dari tugas sebagai pengemban risalah Allah, seluruh nabi
dan rasul itu mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan di antara
mereka terletak pada kekhususan tertentu yang dianugerahkan
Allah kepada-Nya, seperti mukjizat, keunggulan akhlak, ajaran, dan
lainnya.
(2) Rasul itu lebih unggul dibanding nabi, karena rasul itu diutus dengan
membawa syariat dan mengajarkan kepada umatnya. Sedangkan
Nabi tidak diperintahkan untuk mendakwahkan syariat kepada umat.
(3) Di antara para Rasul, ada yang termasuk ulul azmi, yaitu Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Saw.
Kelebihan itu tidak dianugerahkan kepada nabi dan rasul lainnya.
(4) Kelebihan yang dimiliki Rasulullah Saw dibandingkan dengan nabi
dan rasul lainnya, antara lain, syariat beliau berlaku sepanjang
zaman dan (syariatnya) juga berlaku bagi makhluk jin.
(5) Perpecahan umat pascakematian seorang Rasul, sebenarnya
disebabkan pengaruh hawa nafsu mereka. Andaikan mereka
menggunakan daya nal ar yang l urus dan objekti f s erta
menanamkan niat untuk mencari kebenaran dan kemaslahatan,
niscaya perbedaan hasil pemikiran keagamaan mereka tidak akan
menimbulkan perpecahan dan permusuhan, tapi toleransi dan sikap

12

(6)

Tafsir Juz III
saling menghargai.
Realitas perpecahan umat beragama, baik Yahudi, Nasrani,
termasuk umat Islam itu, tidak keluar dari kehendak dan kada
serta kadar Allah Swt.
***

Perintah Berinfak di Jalan yang Baik (Ayat 254)

             
        
Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah
Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli,
tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir
itulah orang yang zalim. (QS Al-Baqarah [2]: 254)
Latar dan Konteks
Ayat sebelumnya memerintahkan berjihad dengan jiwa-raga,
sedangkan ayat ini memerintahkan berjihad dengan harta dan
menginfakkannya di jalan yang baik, guna menambah pahala di sisi Allah
Swt dan memberi semangat untuk berinfak dalam kehidupan dunia ini.
Berbeda dengan Wahbah Al-Zuhaili. Al-Maraghi (I, t.t.: 8)
menerangkan, pembahasan pada ayat sebelumnya tentang para rasul dan
kaumnya pascakematian mereka. Pada ayat ini, pembicaraan kembali pada
masalah infak dengan redaksi dan konteks yang berbeda. Awal ayat ini
berisi motivasi yang menyentuh hati orang-orang yang beriman agar terus
meningkatkan diri menuju tingkatan yang lebih tinggi, sebagai shiddiqqîn.
Akan tetapi, mayoritas umat manusia lebih terkesan pada tarhîb (ancaman)
daripada targhîb (iming-iming kebahagiaan). Mereka berinfak karena takut
akan mendapat azab, bukan karena ingin mendapatkan pahala.
Untuk menutupi kelemahan dan menghindarkan diri dari kesengsaraan
dan bahaya, kadangkala terbetik pada pikiran orang-orang yang lemah
(keyakinanya) untuk mencari pertolongan. Tak mau berpayah-payah bekerja
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sendiri, mereka akan memanfaatkan kedekatan dan kasih sayang (nepotisme)
untuk meringankan dan mentoleransi dosa besar yang mereka lakukan.
Dalam konteks inilah, ayat ini Allah turunkan dengan redaksi yang
sesuai kondisi dan dinamika kepribadian mereka dalam menyikapi infak.
Penjelasan Ayat

             
....    
Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang
telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada
lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat ....
(QS Al-Baqarah [2]: 254)
Kata infâq meliputi infak wajib, seperti zakat dan infak sunah. AlHasan berpendapat bahwa maksud infak pada ayat ini adalah zakat.
Sedangkan menurut Ibnu Juraij dan Sa’id Ibnu Jubair, infak pada ayat itu
meliputi infak wajib (zakat) dan infak sunah. Al-Qurthubi (I, 1999: 197)
mengikuti pendapat yang kedua.
Ketika stabilitas keamanan umat terganggu; atau merebaknya
wabah penyakit di suatu negara atau wilayah; atau kebodohan dan buta
aksara yang melanda; karenanya, untuk mengatasi hal itu memerlukan
dana yang besar; maka, penduduk yang kaya dan berkecukupan wajib
mengeluarkan sebagian kekayaannya. Dengan demikian, stabilitas
kehidupan umat dapat diwujudkan dan bahaya yang mengancam
kehidupan dapat dilenyapkan.
Sejalan uraian ini, Rasyid Ridha (III, t.t.: 16) menambahkan, jika
terjadi kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti bencana alam,
banyaknya masyarakat yang buta huruf, dan kemiskinan, maka orangorang kaya di daerah itu khus us nya, waji b beri nfak untuk
menanggulanginya.
Kata min mâ razaqnâkum menunjukkan perintah berinfak itu dari
sebagian harta yang mereka miliki; bukan seluruh harta. Sedangkan kata
min qabli an ya’tiya yaumun mengandung arti sebelum datangnya hisab,
di mana saat itu, harta, pertemanan atau kekerabatan dan pertolongan
orang lain, sama sekali tidak berguna.
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Kesimpulannya bahwa hanya dengan infak untuk kebaikan itulah,
manusia dapat menyelamatkan diri pada yaûmu l-hisâb (hari perhitungan).
Orang-orang kaya yang bakhil waktu di dunia, tidak bisa menebus dirinya
dari azab dengan kekayaan yang dimiliki di dunia. Orang-orang dekat,
yang menyayangi, tidak bisa membantu memperingan azab, dengan
memberi sebagian pahala kebajikannya. Tidak ada yang bisa memberi
syafaat 1 kecuali atas izin Allah Swt. Allah Swt tidak akan mengganti
kebakhilan di dunia dengan kenikmatan di akhirat dan tidak akan mengganti
keburukan dan kemaksiatan yang diperbuat di dunia, dengan pahala di
akhirat.
Mereka, pada waktu itu, akan merasakan penyesalan yang sangat
dalam, karena tidak bisa menghindar dari azab Allah Swt. Firman Allah
Surah Al-Baqarah (2): 48, juga menerangkan,
Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) tidak seorang pun dapat membela
orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apa pun darinya
tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

    …
... Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. (QS Al-Baqarah [2]: 254)
Orang-orang yang kufur kepada Allah, atau tidak menunaikan zakat,
adalah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Mereka mencelakakan
diri dengan jiwa dan hartanya, karena menempatkan atau menggunakan
hartanya tidak pada tempatnya. Karena itu, mereka disebut kafir sebagai
bentuk penghinaan. Pada Surah Âli ‘Imrân (3): 97, dinyatakan,
… Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa
Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.
Akhir ayat 254 mengisyaratkan bahwa tidak menunaikan zakat itu
sifat orang-orang kafir. Firman Allah Surah Fushshilat (41): 6-7,
menegaskan,
(6) Katakanlah (Muhammad), “Aku ini hanyalah seorang manusia seperti
kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang
Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan mohonlah
ampunan kepada-Nya. Dan cel akal ah bagi orang-orang yang
mempersekutukan-(Nya); (7) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan
zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.”
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Al-Maraghi (I, t.t.: 10) menerangkan alasan tidak menunaikan zakat
dan infak wajib itu adalah kecintaan mereka terhadap harta, melebihi
kecintaannya kepada Allah Swt, dan kecintaan terhadap diri sendiri
melebihi kecintaannya kepada Allah. Oleh karena itu, mereka enggan
mengeluarkan zakat karena takut miskin dan lebih mementingkan dirinya
daripada mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya.
Kezaliman orang yang enggan mengeluarkan zakat itu, membiarkan
kaum duafa dalam kefakiran dan kesengsaraan hidup, atau membiarkan
masyarakat umum mengalami penderitaan dan kemunduran. Itu alasan
lain kenapa mereka disifati sebagai orang kafir.
K ondi s i k aum Mus l i mi n s eka rang, demi ki an A l -Maraghi
menambahkan, sangat memprihatinkan. Coba perhatikan para hartawan
tidak memedulikan nasib umatnya. Mereka enggan mengeluarkan sebagian
hartanya untuk membangun sekolah-sekolah guna mengentaskan jurang
kebodohan. Mereka tidak acuh terhadap kondisi moral masyarakatnya.
Akibatnya, kondisi umat Islam makin terpuruk ke jurang kemiskinan dan
kebodohan.
Umat Islam yang demikian itu, kata Al-Maraghi, tidak layak diberi
predikat Islam, dan disebut sebagai Muslim. Hati mereka tidak tersentuh,
tidak merasakan penderitaan saudaranya sesama Muslim. Orang Islam
yang lebih mencintai diri dan hartanya adalah jauh dari keridaan Allah
Swt dan dapat dikategorikan kufur nikmat.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Uraian tafsir di atas memberi hikmah dan pesan sebagai berikut:
Melalui ayat di atas, Allah Swt memerintahkan orang-orang beriman
untuk berinfak, baik yang wajib, seperti zakat, maupun yang bersifat
sunah.
Jika kondisi umat Islam terpuruk, baik sosial, politik, maupun
pendidikan, kaum hartawan, dari kalangan yang beriman
berkewajiban mengeluarkan sebagian hartanya untuk mengentaskan
mereka dari kondisi tersebut.
Orang-orang beriman, yang tidak peduli terhadap kondisi tersebut
dan tetap bakhil, hanya mementingkan dirinya dan tidak peduli
terhadap saudara-saudaranya, dapat disebut sebagai orang kafir
yang menzalimi diri sendiri, khususnya di akhirat. Minimal, mereka
bisa disebut sebagai Mukmin yang kufur nikmat.
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Akibat kebakhilan itu, menyebabkan penyesalan yang tak terhingga
di akhirat, karena kekayaannya, kerabatnya, dan kekasihnya, tidak
akan dapat menolongnya dari siksaan neraka. Pertolongan pun tak
mungkin diharapkan karena syafaat Nabi itu sangat tergantung pada
izin Allah Swt.
Pahala infak di jalan Allah sangat besar dalam kehidupan di akhirat,
jika dilakukan dengan ikhlas.

***
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Ayat Kursi (Ayat 255)

                
              
             
          
 
Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus
mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa
yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi
syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan
mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui
sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki.
Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara
keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar. (QS Al-Baqarah [2]: 255)
Latar dan Konteks
Pada ayat sebelumnya, diterangkan bahwa hanya amal saleh yang
dapat menyelamatkan orang beriman di akhirat. Harta, kekerabatan
(pertemanan), kasih sayang seseorang, dan syafaat, sama sekali tidak
berguna di sana. Di samping itu, ditegaskan bahwa para rasul, dengan
anugerah kelebihan masing-masing, bila dilihat dari tujuan dakwah, risalah,
dan ajaran agamanya adalah sama; yakni mengajarkan tauhid, tuntunan akhlak
karimah, dan ibadah hanya kepada Allah Swt. Kemudian, disambung dengan
ayat kursi, yang menegaskan, tauhid adalah asas ibadah; niat ibadah hanya
karena Allah (tauhîd ubûdiyyah). Pun, amalan lain hendaknya dilakukan dalam
konteks ibadah kepada Allah Swt. Di samping itu, ayat kursi mengantar umat
Islam merasakan dan menghayati keagungan Allah, menaati perintah-Nya,
dan tunduk kepada hukum-hukum-Nya.
Keutamaan Ayat Kursi
Imam Al-Qurthubi (I, 1999: 924-295) mengutip beberapa hadis yang
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menerangkan keutamaan ayat kursi, namun, umumnya termasuk hadis daif,
bahkan munkar. Dia mengatakan, ayat ini disebut ayat yang paling agung,
diturunkan pada malam hari. Rasulullah menyuruh Zaid Ibnu Tsabit untuk
menuliskannya.
Ulama hadis, termasuk Imam Muslim, meriwayatkan hadis dari
sumber Ubai Ibnu Ka’ab. Rasul Saw bersabda, “Hai Abu Al-Mundzir, ayat
mana yang menurutmu paling agung?”
Aku menjawab, “Allah dan Rasul yang paling tahu.“
Rasul pun bersabda lagi, “Hai, Abu Al-Mundzir, coba sebutkan ayat
mana dalam Al-Quran (yang kamu hafal).”
Abu Mundzir kemudian menjawab:
“Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus
mengurus (makhluk-Nya), .... (QS Al-Baqarah [2]: 255)”
Rasul kemudian menepuk dadaku dan bersabda, “Hai Abu Dzar, engkau
betul-betul menguasai ilmu.”
Ibnu Abbas menegaskan bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling
mulia. Sebagian ulama mengemukakan argumen, atau alasan kemuliaannya,
karena dalam ayat itu diulang-ulang asma Allah sampai delapan belas kali,
baik secara tersurat maupun tersirat.
Penjelasan Ayat

....       
Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus
mengurus (makhluk-Nya) .... (QS Al-Baqarah [2]: 255)
Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah oleh seluruh
makhluk. Tidak ada tuhan yang patut diibadahi kecuali Dia yang Esa. Satusatunya tempat bergantung semua makhluk, yang wajib adanya. Raja dari
semua raja; yang hidup kekal dan tidak mati; yang senantiasa tegak/mandiri
mengurus makhluk-Nya, yang menciptakan langit dan bumi dengan hukum
yang berlaku pada keduanya, dan tidak ada makhluk yang menyamai-Nya.
Firman Allah Surah Al-Rûm (30), ayat 25, menegaskan,
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah berdirinya langit dan
bumi dengan kehendak-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali
panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar (dari kubur).
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Dan Surah Al-Syûrâ (42), ayat 11, juga menegaskan,
… Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha
Mendengar, Maha Melihat.

....      …
... Tidak mengantuk dan tidak tidur .... (QS Al-Baqarah [2]: 255)
Allah Swt tidak butuh tidur dan tidak pula dihinggapi rasa kantuk.
Dia terus terjaga dan tegak dalam mengurus makhluk-makhluk-Nya, baik
siang maupun malam. Teks ayat ini menegaskan pernyataan sebelumnya,
yakni, Allah yang Hidup dan terus menerus mengurus makhluk-Nya.
Hadis sahih yang diriwayatkan Abu Musa Al-Asy’ari menceritakan bahwa
Rasulullah Saw menerangkan kepada kami empat tanda kebesaran Allah:
Sesungguhnya Allah Swt tidak tidur, tidak layak bagi-Nya tidur. Dia
menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan. Amal manusia di siang hari
telah diketahui sebelum dilakukannya di malam hari, dan telah diketahuiNya amal hamba-Nya di malam hari sebelum mereka beraktivitas di siang
hari. Hijab-Nya adalah cahaya atau api jika hijab itu dibuka, niscaya
terbakarlah semua makhluk-Nya.

....        …
... Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi .... (QS AlBaqarah [2]: 255)
Semua yang ada di langit dan bumi adalah hamba yang ada dalam
kekuasaan-Nya, tunduk kepada kehendak-Nya, dan menuruti titah-Nya. Hal ini
juga dinyatakan pada Surah Maryam (19), ayat 93-95:
(93) Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang
kepada (Allah) Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba; (94) Dia
(Allah) benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung
mereka dengan hitungan yang teliti; (95) Dan setiap orang dari mereka
akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari Kiamat.
Hal ini juga menegaskan keesaan Allah dalam mengurus semua
makhluk-Nya:

....        …
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... Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya .... (QS
Al-Baqarah [2]: 255)
Di antara keagungan dan kemuliaan Allah Swt yang lain adalah tidak
ada yang bisa memberi syafaat/pertolongan kepada siapa pun kecuali
atas izin-Nya. Firman Allah Surah Al-Najm (53), ayat 26, menegaskan,
Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat (pertolongan) mereka sedikit
pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan (dan hanya)
bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridai.
Firman-Nya dalam Surah Al-Anbiyâ‘ (21), ayat 28, menyatakan,
Dia (Allah) mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (malaikat)
dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan
kepada orang yang diridai (Allah), dan mereka selalu berhati-hati karena
takut kepada-Nya.
Dalam hadis tentang syafaat diterangkan, Aku (Muhammad) datang
ke bawah Arsy, kemudian aku pun tersungkur sujud. Tiba-tiba datang suatu
panggilan (dari Allah Swt), angkatlah kepalamu, berbicaralah, niscaya
akan didengar, dan mohonkanlah syafaat, niscaya engkau akan diberi
pertolongan.
Rasul kemudian bersabda, Aku lalu diberi batas (jumlah orang yang
akan diberi syafaat), dan mereka dimasukkan ke dalam surga.
Berbeda dengan Al-Zuhaili, Al-Maraghi (I, t.t.: 12-13) menjelaskan
bahwa tidak ada seorang hamba pun yang diberi wewenang mengubah
sunatullah, hikmah, dan syariat-Nya, yakni:
(1) dalam mengazab orang yang memiliki akidah yang sesat;
(2) akhlak buruk yang mengakibatkan rusaknya kehidupan di bumi ini;
(3) dan menyimpang dari ajaran agama, kecuali atas izin Tuhan-Nya.
Firman Allah Swt, Surah Hûd (11), ayat 105, menyatakan,
Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan
izin-Nya; maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang
berbahagia
Ayat ini menegaskan, pada hari akhirat tak seorang pun bisa berbicara
atau memberi syafaat, kecuali atas izin Allah Swt. Dengan demikian, syafaat
seperti yang diyakini dan diharapkan Ahli Kitab dan kaum musyrikin tidak
akan terwujud.

....       …
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... Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang
mereka .... (QS Al-Baqarah [2]: 255)
Ilmu Allah Swt meliputi seluruh alam yang dahulu, sekarang, maupun
yang akan datang, baik yang ada di dunia maupun akhirat. Seperti firman
Allah Swt tentang malaikat dalam Surah Maryam (19) ayat 64,
Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Milik-Nya
segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang
ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
Ketika melihat burung camar yang sedang meminum setetes air laut,
Khidhir berkata kepada Nabi Musa, Ilmuku dan ilmumu sedikit pun tidak
mengurangi ilmu Allah, seperti halnya burung yang meminum setetes air
lautan itu (seperti tampak mengurangi airnya).
Tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmu Allah Swt, kecuali orang
yang telah diberitahu oleh-Nya. Ini termasuk masalah syafaat yang sangat
tergantung pada izin-Nya. Izin Allah itu tidak dapat diketahui siapa pun kecuali
dengan adanya wahyu.
Potongan ayat di atas, dalam pandangan Al-Maraghi (I, t.t.: 13),
menegaskan tidak diketahuinya syafaat. Allah Maha Mengetahui perbuatan
hamba-Nya, baik yang telah maupun yang akan dilakukan. Dia akan memberi
balasan berdasarkan ilmu-Nya itu. Syafaat pun tidak keluar dari jangkauan
ilmu Allah Swt, tidak akan terwujud, kecuali dengan pengetahuan pemberi
syafaat terhadap kondisi orang yang akan diberi syafaat. Orang yang akan
mendapat syafaat itu tidak tahu, apakah dirinya akan mendapat syafaat atau
tidak.
Hadis-hadis yang menerangkan syafaat, menurut Al-Maraghi, hanya
ditarik ke dalam pengertian doa, dan harapan atas apa yang telah ditetapkan
Allah sejak zaman azali. Jika mengizinkan adanya pemberian syafaat terhadap
hamba-Nya, maka di situ tampak anugerah dan kasih sayang Allah terhadap
hamba yang memanjatkan doa. Demikian pendapat Ibnu Taimiyah
sebagaimana yang dikutip Al-Maraghi dalam kitab Tafsirnya (I, t.t.: 13).

....         …
... dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan
apa yang Dia kehendaki .... (QS Al-Baqarah [2]: 255)
Tidak ada satu makhluk pun dapat menjangkau ilmu Allah, kecuali yang
dikehendaki-Nya. Syafaat tergantung izin-Nya. Izin Allah tidak dapat diketahui,
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kecuali dengan wahyu. Izin Allah dapat diketahui berdasarkan syariat yang
termaktub dalam kitab-Nya. Oleh karena itu, barang siapa yang jelas-jelas
mendapat azab Allah, tidak ada manfaatnya berharap mendapat
keberuntungan. Sebaliknya, orang-orang yang dengan iman dan amalnya
mendapat rida Ilahi, tidak ada yang bisa mengubahnya.

           …
 
... Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara
keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar. (QS Al-Baqarah [2]: 255)
Allah Mahaluas kerajaan dan kekuasaan-Nya. Bumi dalam genggamanNya pada hari kiamat, dan langit dilipat pada genggaman tangan kanan-Nya.
Ilmu-Nya meliputi seluruh langit dan bumi, meliputi masalah yang sangat kecil
dan sangat besar, yang lembut dan yang kasar. Segala urusan bumi dan langit
seisinya tidak membuat-Nya kewalahan maupun kesulitan.
Imam Al-Zamahsyari dalam kitabnya, Al-Kasysyâf (I, t.t.: 291-292),
menafsirkan wasi’a kursiyyuhu, sebagai berikut:
(1)

Kursi Allah meliputi langit dan bumi karena luasnya. Itu menunjukkan
keagungan-Nya, jangan dibayangkan sebagai benda berbentuk kursi
atau tempat duduk. Surah Al-Zumar (39), ayat 67, menerangkan,
Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya padahal
bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari Kiamat dan langit
digulung dengan tangan kanan-Nya Mahasuci Dia dan Mahatinggi Dia
dari apa yang mereka persekutukan.
Ayat ini juga menggambarkan kebesaran Allah. Kita tidak perlu
menggambarkan secara fisik genggaman dan tangan kanan-Nya itu,
karena bertentangan dengan keagungan Allah Swt. Ayat 91, Surah
Al-An’âm (6), telah menegaskan,
Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya....

(2)
(3)

Ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu itu disebut “kursi” karena
kedudukannya, yakni Mahatinggi ilmu-Nya.
Luas kerajaan-Nya, yang dimaksud adalah kursi kerajaan-Nya.
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Seperti diterangkan dalam suatu riwayat, Allah menciptakan kursi di
Arsy, yang lebih kecil dari ciptaan-Nya adalah seluruh langit dan bumi.
Sedangkan kursi itu bagaikan benda terkecil di sana. Bagaimana pun
juga, kita wajib beriman adanya arsy dan kursi, seperti yang
diterangkan dalam Al-Quran, tidak boleh mengingkarinya, karena
kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Memelihara seluruh langit
dan bumi adalah masalah yang sangat kecil bagi Allah, tidak menyibukkan
dan menyulitkan-Nya.
Allah Maha Suci dari segala kesamaan/persamaan. Maha Agung
dibandingkan dengan apa pun. Semuanya tidak dapat dijangkau
dengan akal dan pikiran manusia. Tidak ada satu makhluk pun yang
mengetahui tentang Allah, kecuali Dia sendiri. Allah itu Maha Tinggi
kekuasaan-Nya, Mahatinggi kedudukannya; tidak ada yang menandingi
apa lagi melebihi Allah Swt.

Hikmah dan Pesan
Setelah membaca dan memahami ayat kursi ini, diharapkan tertanam
ke dalam hati sanubari tentang keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan
Allah Swt. Semuanya itu menunjukkan:
(1) Allah itu Esa sebagai sembahan, raja, dan penguasa. Dia senantiasa
mengelola seluruh jagat raya setiap saat, sama sekali tidak
melalaikan urusan makhluk-Nya.
(2) Dia adalah pemilik seluruh langit dan bumi.
(3) Tidak ada yang dapat memberi syafaat, kecuali atas izin-Nya.
(4) Dia Maha Mengetahui segala yang wujud di alam ini. Ilmunya
menjangkau seluruh makhluk-Nya, baik yang besar maupun yang
kecil; baik yang terlihat, maupun yang tidak terlihat. Hal ini selaras
dengan kekuasaan-Nya dalam mengurus seluruh makhluk di alam raya
ini.
(5)
Dia adalah penguasa mutlak, keagungan dan kekuasaannya meliputi
seluruh makhluk-Nya. Tidak ada satu keagungan pun yang melebihi
keagungan-Nya.

***
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Tidak Ada Paksaan dalam Agama (Ayat 256-257)

             
           
           
       
         
(256) T i dak ada paks aan dal am (menganut) agama (Is l am),
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan
jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada
Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat
kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui;
(257) Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka
dari kegelapan kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir,
pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari
cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka
kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah [2]: 256-257)
Latar dan Konteks
Ibnu Jarir Al-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ayat lâ ikrâha fî lddîn diturunkan berkaitan dengan seorang Anshar yang bernama Al-Hushain.
Dia mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani. Dia sendiri seorang
Muslim. Dia bertanya kepada Nabi Saw, “Apakah aku boleh memaksa keduanya
masuk Islam, karena mereka telah memilih agama Nasrani.” Kemudian,
turunlah ayat itu.
Menurut riwayat lain, Al-Hushain itu berniat akan memaksa kedua
anaknya masuk Islam. Akhirnya, mereka mengadukan sang ayah kepada
Rasul Saw. Sang ayah berkata dengan sedih, “Ya Rasul, apakah sebagian
darah dagingku masuk neraka, sementara aku menyaksikannya?” Lalu,
turunlah ayat itu sebagai jawaban atas kejadian tersebut. Akhirnya, sang
ayah membiarkan kedua anak itu pergi dengan keyakinannya.
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Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban
yang bersumber dari Ibnu Abbas menceritakan, ada seorang perempuan
Anshar yang semua anaknya meninggal dunia. Dia berjanji pada dirinya,
kalau kelak ada anaknya yang bertahan hidup, ia akan dididik dengan
ajaran agama Yahudi.
Setelah Bani Nadhir diusir dari Madinah, ada sebagian kaum Anshar
yang bergabung dengan mereka. Orang-orang Anshar berkata, “Kami tidak
akan mengakui mereka sebagai anak-anak kami (jika mereka beragama
Yahudi seperti keyakinan Bani Nadhir).” Lalu, turunlah ayat di atas. Ada
anggapan bahwa ayat ini di-nasakh (dihapus hukumnya) oleh ayat Jihad
(Surah Al-Taubah ayat 73), menurut Ibnu Mas’ud, adalah tidak tepat.
Surah Al-Baqarah ayat 256 ini diturunkan pada tahun ketiga atau
keempat hijrah, setelah turunnya ayat Jihad dan izin untuk berperang. Di
samping itu, pendapat itu juga bertentangan dengan asbabu l-nuzul di
atas. Sementara itu, Al-Sya’bi, Qatadah, Hasan Al-Bashri, dan Al-Dhahak,
menentang pendapat itu: ayat 256 Surah Al-Baqarah, dalam pandangan
mereka, tidak mansûkh, tapi diturunkan berkenaan dengan Ahli Kitab.
Mereka tidak dipaksa masuk Islam, tapi hanya diwajibkan jizyah (pajak).
Yang dipaksa masuk Islam, melalui perang, adalah orang-orang musyrik
yang menyembah berhala. Mereka tidak diterima di wilayah kekuasaan
Islam, kecuali sudah masuk Islam.
Adapun latar belakang turunnya ayat 257, menurut riwayat Ibnu Jarir
Al-Thabari (yang bersumber dari Ubdah Ibnu Abu Lubabah), terkait dengan
orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa as (orang-orang Nasrani),
kemudian beriman kepada Nabi Muhammad Saw (setelah diutus-Nya Nabi
Muhammad Saw). Atas peristiwa tersebut, turunlah ayat 257 itu.
Dilihat dari segi munâsabah (hubungan) dengan ayat kursi, hal ini
terkait dengan penjelasan bahwa Allah yang telah menerangkan keesaanNya sebagai Tuhan yang kekuasaan-Nya meliputi seluruh langit dan bumi.
Dia hidup dan terus menerus mengurus dan mengelola seluruh makhlukNya tanpa mengenal lelah dan kerepotan, dan ilmu-Nya meliputi segala
sesuatu. Maka itu, tidak dibenarkan adanya pemaksaan dalam beragama.
Sebabnya, fitrah keagamaan telah dianugerahkan kepada setiap manusia,
ditambah lagi dengan bukti yang nyata tentang kebesaran-Nya tersebar
di alam raya ini. Pikiran dan hati yang sehat dan lurus yang
dianugerahkan-Nya, pasti akan membimbing pemiliknya beriman kepada
wujud dan keesaan Allah Swt, hingga akhirnya akan memeluk dan
menjadikan Islam sebagai agama dan jalan hidupnya.
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Al-Maraghi (I, t.t.: 16) menguraikan letak keterkaitan dengan ayat
sebelumnya. Apabila ayat Kursi menerangkan masalah akidah, keimanan
kepada Allah Swt, maka pada ayat ini diterangkan bahwa keimanan kepada
Allah itu selaras dengan fitrah manusia; dimantapkan dengan ayat-ayat
kauniyah. Orang yang mampu memantapkan akidah tauhid melalui ayatayat kauniyah tersebut akan mendapat keberuntungan dan kebahagiaan di
dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang yang acuh-tak acuh, dan mengingkari
kebesaran Allah di alam raya ini, akan mengalami kerugian di dunia maupun
akhirat.
Penjelasan Ayat

....          
Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah
jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat ....
(QS Al-Baqarah [2]: 256)
Allah Swt seakan berfirman kepada umat Islam, “Janganlah kalian
memaksa seseorang masuk Islam.” Dalil yang membuktikan kebenaran
wujud dan keesaan Allah serta syariat-Nya sudah jelas. Tidak perlu lagi
ada pemaksaan dalam memeluk agama Islam. Keimanan Islam dibangun
dengan dasar dalil dan bukti yang nyata, maka tak perlu ada paksaan.
Firman Allah Surah Yûnus (10) ayat 99, juga menegaskan,
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi
seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka
menjadi orang-orang yang beriman?
Telah jelas dan gamblang antara jalan yang benar dan salah (batil).
Telah diketahui pula jalan menuju kebenaran dan keberuntungan, serta
jalan sesat yang menjerumuskan ke dalam kebatilan dan kerugian. Islam
adalah tuntunan menuju kebenaran, sedangkan selainnya adalah tuntunan
yang menyesatkan. Oleh karena itu, manusia dipersilakan memilih, baik
keimanan maupun kekufuran; masing-masing berisiko akan dimintai
pertanggungjawabannya.
Ayat ini adalah bukti paling tegas kesalahan persepsi orang yang
memandang Islam disebarluaskan dengan pedang. Kalau diperhatikan
lintasan sejarah Islam, pada periode Mekah, umat Islam sama sekali tidak
mampu melawan, apalagi memaksa orang-orang kafir. Setelah periode
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Madinah, dan bertambah kuat pun, umat Islam tidak pernah memaksa orang
atau kelompok lain. Berbeda dengan yang dilakukan pemeluk agama lain,
seperti umat Nasrani. Ayat ini diturunkan awal tahun keempat hijrah, ketika
umat Islam sudah kuat.
Rasyid Ridha (III, t.t.: 36-37) juga menerangkan, pada periode
Mekah, umat Islam sering difitnah dan dianiaya kaum musyrikin. Akibatnya,
Nabi dan kaum Muslimin melaksanakan salat dengan cara sembunyisembunyi. Tetapi, Nabi dan kaum Muslimin tidak pernah melawan dengan
kekerasan, sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Pada periode Madinah,
ketika kondisi umat sudah menguat, pemaksaan terhadap pihak lain pun
tidak pernah terjadi.
Ayat ini diturunkan kepada Nabi pada periode Madinah. Bani Nadhir
hidup di pinggiran kota Madinah, di bawah kekuasaan Islam, ketika Perang
Uhud bersekutu dengan tentara musyrikin. Akibat persekutuan itu, pada
bulan Syawwal tahun keempat hijriyah, mereka (Bani Nadhir) dikepung
tentara Muslimin. Mereka ketakutan dan melarikan diri. Pada saat itu,
Rasul dan kaum Muslimin tidak memaksa anak-anak mereka yang
ditinggalkan di kampung untuk masuk Islam.
Tujuan perang (jihad) kaum Muslimin, adalah:
(1) untuk menghalau musuh;
(2) terjaminnya kebebasan mengamalkan ajaran agama Islam;
(3) menentang penindasan raja atau penguasa terhadap hak-hak kaum
Muslimin dalam mendakwahkan ajaran Allah;
(4) dan menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia.
Bukti yang menjelaskan hal itu, antara lain, perjanjian damai dengan
pemeluk agama lain. Pihak non-Muslim di wilayah Islam dilindungi, dan
hanya dikenakan jizyah (pajak). Sebelum menyerang, pihak musuh selalu
mendapat tawaran antara tunduk (ke dalam Islam dengan kewajibankewajiban tertentu) atau memilih perang. Tidak langsung diserbu dan
ditaklukkan.
Orang yang mendapat petunjuk Allah, dengan lapang dada, akan
menerima cahaya dan masuk Islam secara sukarela. Sebaliknya, orang
yang hatinya buta dan tertutup, karena tak menggunakan akal dan
pengetahuan dengan lurus dan benar, tidak akan menerima Islam. Meski,
dengan paksaan.

         …
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... Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka
sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang
tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui .... (QS AlBaqarah [2]: 256)
Kata Al-Thâghût, menurut Rasyid Ridha (III, t.t.: 37), adalah sesuatu
yang kalau dipercayai dan disembah akan menyebabkan keluar (menyimpang)
dari kebenaran, baik berupa makhluk yang disembah, pemimpin yang dipatuhi,
maupun hawa nafsu yang diperturutkan. Sedangkan al-’urwahtu l-wutsqâ,
menurut Muhammad Abduh (II, t.t.: 37), berarti istikamah di jalan yang
benar.
Orang yang meninggalkan peribadatan kepada berhala, setan, dan
makhluk lain (jin, setan, bintang-bintang, dan lainnya), kemudian beribadah
kepada Allah Yang Maha Esa, dan berpegang teguh pada agama tersebut
(tetap pada jalan yang lurus dan benar), berdasarkan ayat itu, berarti ia
telah berpegang pada al-’urwahtu l-wutsqâ (tali yang sangat kuat) dan tidak
akan putus. Kata tersebut sering ditafsirkan Iman, Islam, dan lâ ilâha illâ llâh. Rasyid Ridha (III, t.t.: 37) mengartikan kata tersebut dengan istikamah,
di jalan yang benar.
Allah memerhatikan dengan cermat dan detail ucapan, perbuatan, isi
pikiran manusia. Dia Maha Mendengar ucapan orang yang menentang tagut
dan beriman kepada Allah. Dia Maha Mengetahui isi hati orang yang jujur
dan bohong.
Iman itu meliputi tiga unsur sekaligus:
(1)
pembenaran dalam hati;
(2)
pernyataan dengan lisan;
(3)
dan pengamalan dengan perbuatan.
Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, baik yang lahir
maupun batin. Dia Maha Tahu hakikat segala sesuatu: ucapan, keyakinan,
dan perbuatan hamba-Nya.
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Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan
kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya
adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan.
Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah
[2]: 257)
Allah Swt adalah penanggung jawab urusan orang-orang beriman
dengan penjagaan, pertolongan, dan petunjuk ke jalan benar. Dengan
hidayah ilham, indera, akal, dan agama, Allah Swt menuntun orang-orang
yang beriman dari kegelapan yang berupa keraguan, kebodohan, kesesatan,
kekufuran, dan penyimpangan, menuju cahaya ilmu, makrifat, keyakinan,
dan keimanan yang benar. Firman Allah Surah Al-A’râf (7) ayat 201,
menegaskan,
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi
pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera ingat kepada
Allah, maka ketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya).
Muhammad Abduh (III, t.t.: 41) menerangkan, kata al-dzulumât itu
identik dengan al-dhalâlât (kesesatan) yang senantiasa dialami umat
manusia pada setiap generasi, seperti kekufuran, keraguan terhadap agama
dan/atau ajarannya, paham agama yang menyimpang, bid’ah, mengikuti
hawa nafsu, dan lain-lain.
Rasyid Ridha (III, t.t.: 41) menambahkan, kesesatan itu dapat
diklasifikasi menjadi dua. Pertama, menyebabkan pelakunya keluar dari
keimanan secara lahir maupun batin; kedua, hanya menjerumuskan
pelakunya ke dalam perbuatan keji, munkar, zalim, jahat, dan lain-lain.
Adapun pelindung orang-orang kafir adalah sesembahan mereka
yang batil itu (tagut), yang menyeretnya ke dalam kesesatan. Jika tampak
cahaya iman dan kebenaran, setan-setan segera menggoda. Setan-setan
membuat mereka tetap berkubang dalam keraguan, kesesatan, kekufuran,
kelalaian, kemunafikan, dan pembangkangan. Akibat yang akan mereka
terima adalah kekekalan dalam neraka.
Kebenaran itu satu. Allah Swt mengistilahkannya dengan cahaya
(al-nûr). Kezaliman (dijamakan: zhulumât) itu banyak bentuknya, beraneka
macam, seperti keanekaragaman kekufuran itu sendiri. Dan semuanya
adalah batil. Firman Allah Surah Al-An’âm (6) ayat 153,
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Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti
jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.
Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.
Dan Firman Allah Surah Al-An’âm (6): 1,
Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan
gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan
Tuhan mereka dengan sesuatu.
Masih ada ayat lain yang menunjukkan bahwa kebenaran itu tunggal,
sedangkan kebatilan itu beraneka ragam.
Hikmah dan Pesan
Dari uraian tafsir di atas dapat dikemukakan hikmah dan pesan
sebagai berikut:
(1)
Isi ayat ini adalah kaidah Islam yang fundamental juga asas politik dan
manhaj-nya yang paling mendasar, yakni tidak ada paksaan untuk masuk
ke dalam atau memeluk Islam dan tak ada seorang pun yang boleh
memaksa keluar darinya.
(2) Jika penguasa mencoba menghalangi pelaksanan agama Islam, jihad
melawan kekuasaan zalim itu merupakan kewajiban. Dalam rangka
mewujudkan kebebasan berdakwah, mengamankan dari fitnah, dan
kebebasan beragama secara individual maupun kolektif.
(3) Ayat 256 Surah Al-Baqarah menunjukkan munculnya keimanan dan
bukti petunjuk serta pemisahan antara yang hak dan batil. Islam
adalah agama yang benar, segala bentuk kekufuran adalah batil.
(4) Pelbagai bentuk pemaksaan dalam beragama dilarang oleh Islam.
Yang menguasai pikiran dan hati itu hanyalah Allah Yang Maha Esa.
Hidayah iman terjadi karena limpahan taufik dari Allah Swt kepada
yang Dia kehendaki. Tentu saja, melalui sarana dan proses yang
mengantarkan seseorang menuju ke sana.
(5)
Akidah seorang Mukmin itu berada dalam wilayah kekuasaan Allah.
Keimanan terbentuk dengan mengaplikasikan petunjuk yang
dianugerahkan Allah Swt, seperti ilham, indera, akal, dan agama.
Adapun orang-orang kafir penanggungjawabnya adalah tagut , yang
senantiasa menggiring mereka ke jurang kes esatan dan
kesengsaraan.
***
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Kisah Raja Namrudz dan Nabi Ibrahim (Ayat 258)

             
           
          
        
Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai
Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan (kekuasaan). Ketika
Ibrahim berkata, “Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan,” dia
berkata, “Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan.” Ibrahim berkata,
“Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat.”
Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang zalim. (QS Al-Baqarah [2]: 258)
Latar dan Konteks
Setelah menerangkan Allah Swt adalah wali orang-orang yang
beriman, sedangkan wali orang-orang kafir adalah tagut, ayat ini
menerangkan sosok seorang tagut (raja tiran) sebagai bukti kebenaran
ayat sebelumnya. Nabi Ibrahim dianugerahi kemampuan mengemukakan
argumen yang tepat untuk menjelaskan kebenaran. Raja Namrudz adalah
orang yang buta (mata hatinya) terhadap cahaya kebenaran. Argumen
yang diajukannya kepada Nabi Ibrahim sangat lemah dan gagal.
Permasalahan yang semestinya menjadi jelas, malah tetap jadi abu-abu,
bahkan gelap. Kisah ini sebagai contoh perbedaan antara Mukmin dan
kafir, yang disebut ayat sebelumnya.
Penjelasan Ayat

...            
Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai
Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan (kekuasaan) .... (QS
Al-Baqarah [2]: 258)
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Allah Swt melalui ayat ini, seolah berfirman kepada Nabi Saw,
“Tidakkah engkau ketahui dan perhatikan kisah seorang raja yang otoriter,
bahkan mengaku sebagai tuhan, yaitu Namrudz Ibnu Kusy Ibnu Kan’an
Ibnu Sam Ibnu Nuh yang berkuasa pada zamannya.” Nabi Ibrahim yang
diutus Allah ditantang sang Raja. Akhirnya, terjadi perdebatan antara
keduanya.
Faktor yang mendorong sang raja menantang adalah (karena)
kekuasaannya yang menimbulkan kesombongan, keangkuhan, dan
ketertipuannya. Namrudz itu seorang raja yang pusat pemerintahannya di
Babilonia. Menurut riwayat lain, dia adalah raja yang hidup pada zaman
Nabi Ibrahim as.
Namrudz adalah seorang raja yang kufur nikmat dan berbuat semenamena. Kenikmatan yang dilimpahkan kepadanya tidak menjadikan dirinya
bersyukur. Sebaliknya, malah mengantarkan dirinya ke dalam kecongkakan
dan kesombongan serta menentang Sang Pemberi nikmat, Allah Swt.
Namrudz, menurut pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, dan lainnya,
adalah seorang raja yang memiliki api unggun dan sekumpulan nyamuk
yang ganas. Dialah yang menyiapkan api untuk membakar Ibrahim as.
Dia mati ketika memerangi Allah Swt. Allah, dengan iradah-Nya, membuka
pintu kumpulan nyamuk tersebut. Memerintahkan menyerang Namrudz
dan tentaranya, memakan daging-daging mereka dan mengisap darahnya.
Seekor nyamuk masuk ke dalam otak Namrudz dan menggerogotinya.
Karena merasakan sakit yang luar biasa, Namrudz memerintahkan orang
yang terkuat (algojo) untuk memalu kepalanya, mengakibatkan kematian
dirinya. Penderitaan yang mengerikan itu berlangsung selama empat puluh
hari.
Rakyat Namrudz adalah penyembah raja, di samping berhala-berhala
mereka. Kedatangan Nabi Ibrahim membawa agama Allah, bertentangan
dengan agama mereka. Ibrahim as mengajarkan Tuhan yang wajib disembah
hanyalah Allah Yang Maha Esa, tanpa disekutukan dengan raja dan berhalaberhala. Oleh karena itu, Namrudz menyuruh Ibrahim meninggalkan agama
barunya, kembali memeluk agama mereka (mayoritas masyarakat).
Perdebatan antara Namrudz dan Ibrahim terjadi setelah Ibrahim as
menghancurkan berhala-berhala, sesembahan masyarakat yang membuat
otak mereka jumûd (statis) tidak berkembang. Namrudz bertanya tentang
Tuhan yang berhak. Ibrahim menjawab, “Dia adalah Tuhanku yang berkuasa
menghidupkan dan mematikan manusia.” Tuhan yang menjadi sumber
kehidupan dan menyebabkan adanya kematian; Tuhan yang menciptakan
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kehidupan dan kematian.
Namrudz yang sombong dan otoriter itu menjawab, “Aku bisa
menghidupkan seseorang, yang mestinya dihukum mati, dengan
pengampunan. Aku pun bisa mematikan orang dengan membunuh, atau
menjatuhi hukuman mati.”
Namrudz menghadirkan dua narapidana. Yang seorang dimaafkan
dan yang lainnya dihukum mati. Dia pun menangkap empat orang,
memasukkan mereka ke dalam penjara. Dua orang diberi makan, yang
dua orang lagi dibiarkan kelaparan. Yang pertama tetap hidup, yang dua
orang lagi mati.
Ini awal ambruknya argumen Namrudz. Yang dimaksud Ibrahim
adalah Tuhan yang menciptakan kehidupan yang sebelumnya tidak ada
dan Tuhan yang bisa menghilangkan kehidupan dan keberadaan semesta
alam, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Bukan sekadar
menjadi penjaga hidup atau kematian seseorang, seperti anggapan Namrudz
tersebut.
Setelah mengetahui kekerasan hati diktator itu dalam memertahankan
arti dan maksud kehidupan dan kematian, Nabi Ibrahim as berpindah
argumen. Tuhan itu yang menganugerahkan kehidupan dan merenggut
kematian sesuai dengan kekuasaan dan kehendak-Nya yang mutlak. Dia
pula yang menerbitkan matahari dari ufuk timur dan menenggelamkannya
di ufuk barat. “Jika engkau memang mengaku sebagai tuhan, maka cobalah
terbitkan matahari di ufuk barat dan tenggelamkan di ufuk timur,” begitu
kata Ibrahim.
Mendengar tantangan tersebut, Namrudz terdiam. Ia tak menemukan
kata-kata, argumen untuk menyanggah. Ia tidak bisa mengatakan “aku
bisa menerbitkan matahari dari barat dan menenggelamkannya di ufuk
timur.”
Allah Swt tidak akan memberi hidayah kepada orang yang dalam
dirinya (hati) sudah ada penolakan. Tidak akan menuntunnya ke jalan
yang benar dan menguntungkan selamanya. Akibatnya, dia akan terus
berbuat zalim, merugikan diri sendiri dan orang banyak. Hal ini
menunjukkan hidayah Allah hanya dianugerahkan kepada orang-orang
yang taat, atau siap untuk itu. Bukan kepada orang-orang zalim. Yang
dimaksud hidayah di sini adalah hidayah khusus (taufik). Orang-orang
zalim adalah mereka yang sudah menutup diri (hatinya) dan tidak mau
menerima hidayah.
Imam Al-Suddi berpendapat lain. Perdebatan itu terjadi setelah
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Ibrahim keluar dengan selamat dari api hukuman. Ibrahim tidak pernah
bertemu dan berhadapan dengan Namrudz, kecuali satu kali itu. Perdebatan
itu sebenarnya salah satu pertolongan Allah Swt. Pertolongan Allah Swt
hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul serta orang-orang yang disucikanNya. Demikianlah sunatullah bagi musuh para Nabi dan Rasul. Hal ini
dikisahkan agar orang yang mampu menggunakan akal-pikiran secara lurus
dan objektif, dapat mengambil pelajaran. Firman Allah Surah Al-Anbiyâ‘
(21) ayat 18, menerangkan,
Sebenarnya Kami melemparkan yang hak (kebenaran) kepada yang batil
(tidak benar) lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu (yang
batil) lenyap. Dan celaka kamu karena kamu menyifati (Allah dengan sifatsifat yang tidak pantas bagi-Nya).
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat di atas menunjukkan hikmah dan pesan sebagai berikut:
Orang-orang kafir boleh jadi dianugerahi Allah Swt berupa kerajaan,
kemuliaan, derajat tinggi, dan kenikmatan materi di dunia. Namun,
di akhirat ia hanya menerima siksaan neraka.
Perdebatan masalah agama dibolehkan dengan tujuan mencari
kebenaran. Banyak ayat Al-Quran dan Al-Sunnah memberi contoh
masalah tersebut, antara lain: perdebatan antara Nabi Nuh dengan
kaumnya (QS Surah Hûd [11]: 32-35).
Berdiskusi keilmuan dibolehkan. Ini berdasarkan firman Allah Swt,
Surah Âli ‘Imrân (3) ayat 66,
Begitulah kamu! Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu
ketahui....

(4)

Etika berdiskusi tercantum pada Surah Al-Nahl (16) ayat 125,
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara
yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dialah yang lebih mengetahui
siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui
siapa yang mendapat petunjuk.

(5)

Hikmah ayat ini ialah perkataan tegas dan benar yang membedakan
antara hak dengan batil.
Menurut ahli ushul, ketika Nabi Ibrahim menyifati dan menjelaskan
sifat Tuhan dengan Zat yang menghidupkan dan mematikan, ini
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bermaksud menunjuk makna hakiki. Berbeda dengan Namrudz. Dia
bermaksud menunjuk makna majazi (kiasan). Karena ketidaksinkronan
pandangan tersebut, Nabi Ibrahim as mengajukan perdebatan tentang
persoalan yang tidak mengandung kiasan lagi: fenomena matahari terbit
di timur agar diubah jadi terbit di barat. Namrudz bungkam seribu
bahasa, gagal membuktikan kekuatan dan kekuasaan dirinya.
Allah Swt tidak dapat diserupai sesuatu pun dari makhluk-makhlukNya. Sifat makhluk tidak serupa dengan sifat Allah Swt. Bahkan,
segala yang ada di alam ini justru menunjukkan sifat keesaan-Nya.
***

Kisah Nabi Uzair dan Keledainya (Ayat 259)

            
               
             
          
          
         
Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunanbangunannya) telah roboh hingga menutupi (reruntuhan) atap-atapnya,
dia berkata, “Bagaimana Allah menghidupkan kembali (negeri) ini
setelah hancur?” Lalu Allah mematikannya (orang itu) selama seratus
tahun, kemudian membangkitkannya (menghidupkannya) kembali. Dan
(Allah) bertanya, “Berapa lama engkau tinggal (di sini)?” Dia (orang
itu) menjawab, “Aku tinggal (di sini) sehari atau setengah hari.” Allah
berfirman, “Tidak! Engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan
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dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu (yang
telah menjadi tulang-belulang). Dan agar Kami jadikan engkau tanda
kekuasaan Kami bagi manusia. Lihatlah tulang-belulang (keledai itu),
bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya
dengan daging.” Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata,
“Saya mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS
Al-Baqarah [2]: 259)
Latar dan Konteks
Ayat ini di-’athaf-kan (sambungan) dari ayat sebelumnya. Allah Swt,
melanjutkan firman-Nya seolah-olah menyatakan “Apakah engkau
(Muhammad Saw) tidak memerhatikan orang yang menyangkal ajaran
tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim?” Pada ayat ini diterangkan apakah
Muhammad Saw tidak memerhatikan orang yang mempertanyakan
kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali kampung yang sudah hancur
dan mati? Kemudian dijelaskan kekuasaan Allah dalam menghidupkan
kampung dan orang yang telah mati.
Setelah Nabi Ibrahim as mematahkan argumen Namrudz dengan
ayat kauniyyah yang membuktikan keesaan dan kemahakuasaan Allah, pada
ayat ini Allah menunjukkan dalil yang membuktikan adanya kebangkitan setelah
kiamat dan alam mahsyar (tempat berkumpulnya makhluk Allah, jin, dan
manusia, untuk mempertanggungjawabkan amalnya). Ini memberi petunjuk
kepada orang-orang beriman dan mengentaskan keraguan mereka menuju
cahaya keyakinan.
Bukan hal aneh jika mengalami keraguan. Orang yang beriman itu
kemudian memohon petunjuk dalil dan bukti yang kuat. Allah Yang Mahakuasa
memberi petunjuk kepada mereka dan mengentaskan keragu-raguan mereka
menuju keyakinan yang menentramkan hati (Al-Maraghi, I, t.t.: 23).
Penjelasan Ayat

            
....          
Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunanbangunannya) telah roboh hingga menutupi (reruntuhan) atap-atapnya,
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dia berkata, “Bagaimana Allah menghidupkan kembali (negeri) ini setelah
hancur?” Lalu Allah mematikannya (orang itu) selama seratus tahun, kemudian
membangkitkannya (menghidupkannya) kembali .... (QS Al-Baqarah [2]: 259)
Dalam ayat ini, Allah Swt tidak menjelaskan siapa orang lewat itu.
Apa kampung yang dilewatinya itu? Oleh karena itu, ulama tafsir berbeda
pendapat dalam memaknai dua kata tersebut.
Pendapat yang populer, yang dimaksud kampung di sini adalah
Baitulmaqdis. Orang yang lewat itu, Nabi Uzair. Pendapat lain, orang itu adalah
Armia (keturunan Nabi Harun), Nabi Khidhir, Hizkil Ibnu Bawwar, dan
seorang laki-laki keturunan Israil (menurut Imam Mujahid). Sedangkan
kampung itu terletak di tepi Sungai Dajlah (Sungai Tigris).
Muhammad Abduh dan muridnya, M. Rasyid Ridha, dalam
tafsirnya Al-Manâr, tidak membahas rinci nama orang atau daerah dalam
kisah umat/Rasul terdahulu. Hal ini menunjukkan kehati-hatian terhadap
kisah israîliyyât.
Pengembara (Uzair) bertanya-tanya, bagaimana Allah Swt akan
menghidupkan dan memakmurkan kembali perkampungan yang sudah
hancur luluh? Maksudnya, bagaimana membangun gedung-gedung hancur,
mengumpulkan penghuni yang cerai berai, mengungsi ke tempat lain?
Dengan perjalanan waktu, Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaanNya. Maksud pertanyaan itu, Uzair mengakui kelemahan akalnya. Dia yang
tidak tahu bagaimana menghidupkan kembali kampung mati itu, ingin
mengetahui kekuasaan Allah Swt yang menghidupkan itu.
Allah Swt menjadikan Uzair kehilangan fungsi indriawi dan kemampuan
bergerak selama seratus tahun, meski tetap hidup. Allah lalu mengembalikan
fungsi indera dan kemampuan geraknya secara spontan (tanpa proses
panjang). Allah membuatnya seolah orang baru bangun tidur. Ketika bangun
dari tidur panjang itu, ia mendapati perkampungan itu sudah ramai:
penduduknya sudah banyak, dan bangunan-bangunan pun sudah berdiri. Bani
Israil yang bercerai-berai itu telah kembali berkumpul di kampung itu.
Menurut satu riwayat, pertanyaan itu datang dari Allah Swt melalui
seorang malaikat, “Berapa lama engkau berada dalam kondisi seperti itu?”
Pertanyaan itu menunjukkan kelemahan akal dalam memahami kekuasaan
Allah Swt.
Yang dimaksud kematian, menurut mayoritas ahli tafsir, adalah
terpisahnya jasad dari ruh Uzair itu. Yang jelas, Allah Swt-lah yang bertanya
kepada orang itu, baik melalui seorang malaikat, atau wahyu langsung
dari langit.
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Uzair menjawab, “Aku mati sekitar sehari atau kurang dari sehari.”
Seolah dia mati pagi hari dan terbangun sore hari. Ketika melihat matahari
masih di atas ufuk, dia mengira matahari yang terbit pada pagi ketika dia
belum mati. Jawaban Uzair sama sekali bukan rekayasa, atau omong
kosong, melainkan benar-benar anggapan tulus berdasarkan fakta dan
perasaan, seperti halnya Ashhabul Kahfi, yang mengaku baru tidur (mati)
satu hari atau kurang dari satu hari (lihat Surah Al-Kahfi [18] ayat 19).
Kemudian ditegaskan, “Engkau mati atau tidur selama seratus tahun.”

          …
            
    
... Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi
lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang-belulang). Dan agar Kami
jadikan engkau tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Lihatlah tulangbelulang (keledai itu), bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian
Kami membalutnya dengan daging.” Maka ketika telah nyata baginya,
dia pun berkata, “Saya mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala
sesuatu.” (QS Al-Baqarah [2]: 259)
Allah Swt melanjutkan firman-Nya kepada Uzair yang ditafsirkan
sebagai berikut: “Perhatikan dengan cermat, niscaya kamu akan
mengetahui kekuasaan Kami pada keadaan makanan dan minuman yang
kamu bawa tetap dalam keadaan utuh, walaupun sudah sangat lama.
Makanan dan minuman itu tidak berubah dan tidak rusak atau basi.
Padahal, menurut kebiasaan yang kamu ketahui, makanan dan minuman
akan berubah dengan perjalanan waktu.”
“Lihat pula di sisi lain keagungan-Ku,” lanjut-Nya, “niscaya kamu
akan menyaksikan bahwa keledaimu sudah mati, menjadi tulang-belulang
berserakan, karena lamanya waktu. Dengan kematian keledaimu itu, kamu
dapat memahami bahwa setelah kematian, kelak ada hari kebangkitan
dari alam kubur.” Ini sejalan dengan firman Allah Surah Luqmân (31) ayat
28, yang menerangkan,
Menciptakan dan membangkitkan kamu (bagi Allah) hanyalah seperti
(menci ptakan dan membangki tkan) s atu ji wa s aja (mudah).
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Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
“Perhatikan, bagaimana Kami (Allah) menyusun kembali tulang-tulang
keledaimu yang berserakan. Kami bungkus kembali dengan daging, kulit,
dan bulunya, seperti memakaikan baju pada badan. Kami meniupkan ruh
ke dalam badannya. Keledai pun hidup kembali, seperti semula.” Semua
fakta itu disaksikan Nabi Uzair, sebagai bukti kemahakuasaan Allah dalam
menghidupkan kembali orang mati setelah hari kiamat nanti. Jika Allah
Yang Maha Kuasa mematikan, Dia tentu Mahakuasa pula menghidupkan kembali
orang-orang mati, walau sudah berlalu ribuan tahun.
Setelah menyaksikan kemahakuasaan dan keagungan Allah tersebut,
Uzair berkata, “Saya tahu dengan ilmu l-yaqîn (ilmu yang didasarkan pada
keyakinan) karena menyaksikan dengan ‘aînu l-yaqîn (mata-kepala sendiri),
Allah Mahakuasa terhadap segala sesuatu dan tak terbantahkan.”
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan penafsiran ayat di atas, dapat digali pelbagai hikmah
dan pesan, sebagai berikut:
(1) Kisah di atas mengisyaratkan hari kebangkitan dari alam kubur dan
dikumpulkannya manusia di mahsyar, pasti terjadi. Itu merupakan
contoh kecil kemahakuasaan Allah membangkitkan manusia mati
dari alam kubur.
(2) Pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud kampung pada ayat ini
adalah Palestina dan yang dimaksud orang yang lewat ke kampung
itu adalah Nabi Uzair.
(3) Berita atau sumpah yang didasarkan pada prasangka kuat tidak
termasuk kebohongan. Kalau salah, orang yang menyatakan sumpah
tidak terkenai kifarat sumpah.
(4) Dugaan Uzair yang tidak tepat itu, yang menyangka waktu tidurnya
hanya satu hari, atau setengah hari, padahal ia telah tidur seratus
tahun, menunjukkan seorang nabi pun tidak terpelihara dari
kesalahan. Beliau tidak bermaksud berbohong, melainkan ia membuat
dugaan kuat, sebagaimana para nabi pun tidak maksum dari sifat
lupa dan salah.
(5) Kisah Uzair itu menunjukkan Kebesaran dan Kekuasaan Allah yang
bisa dijadikan pelajaran bagi seluruh umat manusia.
***
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Kecintaan Ibrahim terhadap Bukti Empirik (Ayat 260)

             
            
             
  
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, perlihatkanlah
kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.” Allah berfirman,
“Belum percayakah engkau?” Dia (Ibrahim) menjawab, “Aku percaya, tetapi
agar hatiku tenang (mantap).” Dia (Allah) berfirman, “Kalau begitu ambillah
empat ekor burung, lalu cincanglah olehmu kemudian letakkan di atas
masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya
mereka datang kepadamu dengan segera.” Ketahuilah bahwa Allah
Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Al-Baqarah [2]: 260)
Latar dan Konteks
Pada ayat ini disebutkan contoh lain yang menunjukkan hari
kebangkitan dari alam kubur. Dalam ayat ini, tersirat pula petunjuk bahwa
Allah Swt adalah wali yang mengurus orang-orang beriman. Menuntun
mereka dari kegelapan hidup menuju kehidupan yang terang benderang.
Contoh-contoh itu diulang-ulang untuk meyakinkan adanya kebangkitan
dari alam kubur. Sedangkan ayat yang menegaskan tauhîd rubûbiyyah
hanya disebut satu kali. Pengulangan tersebut, menurut pendapat AlMaraghi (I, t.t.: 25), mengisyaratkan, orang yang mengingkari adanya
kebangkitan dari alam kubur itu lebih banyak dibanding dengan orang yang
mengingkari Allah Swt.
Penjelasan Ayat

             
....    
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Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku
bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.” Allah berfirman, “Belum
percayakah engkau?” Dia (Ibrahim) menjawab, “Aku percaya, tetapi agar
hatiku tenang (mantap)....” (QS Al-Baqarah [2]: 260)
Al-Maraghi (I, t.t.: 26-27) lebih rinci menafsirkan ayat ini. Allah Swt
menyatakan kepada Nabi Saw, “Ingatlah sewaktu Ibrahim memohon
kepada Tuhannya, ‘Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana cara
menghidupkan orang yang telah mati?’ Nabi Ibrahim as berharap keajaiban
perbuatan Tuhan yang disaksikan, agar orang-orang beriman menjadi lebih
yakin dalam berpegang pada hidayah Allah dan bergantung pada
kekuasaan-Nya.”
Perintah untuk mengingat waktu atas peristiwa yang telah terjadi di
masa lalu, diarahkan kepada dua maksud atau tujuan (Al-Maraghi, I, t.t.:
26), yaitu:
(1) Perintah mengingat-ingat waktu kejadian, secara otomatis menuntut
penelusuran peristiwa tersebut.
(2) Mengingat waktu kejadian itu mencakup rincian dan kronologi
peristiwa secara utuh, ketika diungkapkan lagi, kejadian itu seakan
hadir dan terbayang di depan mata, tanpa ada satu pun yang
menyimpang.
Disebutkannya nama Ibrahim pada ayat ini secara jelas, sementara
nama orang yang melewati kampung tidak disebut, karena pertanyaan
Ibrahim itu menampilkan tatakrama, etika, atau adab yang baik di hadapan
Allah Swt. Sedangkan pujian terhadap-Nya tidak termasuk pada pertanyaan
itu. Maka, gambaran sosok pertama (Nabi Ibrahim as) adalah bentuk
pengakuan, yang diiringi dengan permohonan tambahan pengetahuan. Sosok
kedua (orang yang melewati kampung) adalah bentuk pengingkaran atau
penolakan.
Pertanyaan itu dimulai dengan kata Rabbi (wahai Tuhanku). Ini
menyiratkan:
(1) Permohonan perhatian Allah kepada hamba-hamba-Nya;
(2) Didikan pada akal dan ruhani mereka, permohonan kasih sayangNya; dan
(3) Pujian kepada-Nya di hadapan doa yang akan dipersembahkan
kepada-Nya.
Singkatnya, “Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana Engkau
menghidupkan orang-orang yang sudah mati.”
Allah Swt seakan berfirman kepada Nabi Ibrahim as, “Apakah kamu
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belum tahu dan belum yakin bahwa Aku Mahakuasa menghidupkan yang
mati? Mengapa kamu meminta kepada-Ku untuk memerlihatkan kepadamu?”
Ibrahim menjawab, “Benar, hamba sudah tahu dan yakin, tapi hamba
ingin mengetahui rahasia itu agar bertambah yakin dan tenang hati hamba
dengan melihatnya secara kasat mata, setelah turunnya wahyu yang
menerangkan hal itu.”
Firman Allah, “Apakah engkau belum memercayai, padahal Allah
Maha Mengetahui keimanan Ibrahim,” berfungsi sebagai peringatan dan
petunjuk: apa yang harus menjadi pegangan manusia (dalam masalah
keimanan), agar dia tidak melampaui batas pokok keimanan. Iman kepada
rahasia Ilahi itu cukup berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepada
Rasul-Nya. Andaikan belum cukup dengan wahyu, niscaya Allah akan
menjelaskannya.
Petunjuk yang dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim itu sekaligus
sebagai pelajaran bagi seluruh manusia. Mereka dilarang mempertanyakan
bagaimana cara Allah menciptakan makhluk-Nya, karena itu menjadi otoritas
Allah Swt.
Nabi Ibrahim as telah bersiap-siap melaksanakan perintah, namun
Allah belum menentukan empat ekor burung yang harus disembelih.
Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, empat ekor burung itu terdiri atas
burung merak, nasar (garuda), gagak, dan ayam jago. Setelah empat
ekor burung itu didapatkan, Ibrahim segera menyembelihnya dan
memegang kepalanya. Tubuhnya masing-masing dibagi empat dan
disebar ke empat bukit.
Ibrahim kemudian memanggil empat burung itu. Potongan-potongan
tubuh burung beterbangan menuju ke arahnya, bersatu dengan kepala,
menjadi seekor burung yang hidup dan utuh.
Jenis burung itu, menurut Imam Mujahid, adalah merak, gagak,,
merpati, dan ayam jantan. Ibrahim as menyembelih, memotongnya menjadi
empat, dan diletakkan di atas empat bukit. Ibrahim kemudian memanggil,
dan burung-burung itu pun segera datang. Demikianlah gambaran cara
Allah dalam membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Dia cukup dengan
satu kali perintah, mereka bangkit dari alam kuburnya. Surah Yâsîn (36)
ayat 82, menegaskan,
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya
berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.
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Surah Fushilat (41): 11, menambahkan,
Kemudian Dia menuju ke langit dan (langit) itu masih berupa asap, lalu Dia
berfirman kepadanya dan kepada bumi, “Datanglah kamu berdua menurut
perintah-Ku dengan patuh atau terpaksa.” Keduanya menjawab, “Kami datang
dengan patuh.”
Kisah tersebut secara singkat menunjukkan Nabi Ibrahim as adalah
seorang yang mencintai bukti-bukti empirik. Setelah Allah Swt menurunkan
wahyu bahwa Dia Mahakuasa menghidupkan orang mati, mengumpulkan,
dan menghisab mereka setelah hari kiamat, dan memberi balasan amal mereka:
amal baik mendapat surga, dan amal buruk mendapat neraka.
Hikmah dan Pesan
Dari penafsiran tersebut bisa diambil hikmah dan pesan, sebagai
berikut:
(1)
Kisah Nabi Ibrahim as menunjukkan kemahakuasaan Allah dalam
menghidupkan orang mati setelah kiamat (yaûmu l-ba’ts). Permohonan
Ibrahim menyaksikan proses menghidupkan yang mati, dimaksudkan
untuk menentramkan atau memantapkan keimanan hatinya
berdasarkan bukti empirik. Bukan meragukan kehidupan setelah mati.
Meragukan hari kiamat dan kejadian-kejadiannya termasuk kekufuran.
(2)
Kisah di atas juga mengisyaratkan orang-orang beriman dilarang
memikirkan bagaimana cara Allah menciptakan makhluk-Nya dan
menghidupkan orang-orang di alam kubur setelah hari kiamat.
(3)
Pemilihan burung ialah contoh yang menunjukkan kekuasaan-Nya dalam
menghidupkan yang telah mati. Burung ialah hewan yang sangat dikenal
dekat dengan kehidupan manusia, mudah dijadikan eksperimen. Juga,
burung biasanya tidak jinak (seperti ada pribahasa Indonesia jinakjinak merpati), atau tidak mudah ditangkap. Maka, ketika burung
dipanggil Ibrahim dan segera terbang dari beberapa bukit terpisah itu,
sungguh merupakan contoh yang sangat tepat bagi orang yang ragu
akan kebangkitan setelah mati.

***
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Adab Berinfak di Jalan Allah (Ayat 261-264)

           
              
              
           
            
          
           
           
     
(261) Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap
tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia
kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui; (262) Orang yang
menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa
yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti
(perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka.
Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati;
(263) Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada
sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha
Penyantun; (264) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti
(perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena
riya (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan
hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di
atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka
tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa
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pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang kafir. (QS Al-Baqarah [2]: 261-264)
Latar dan Konteks
Latar belakang turunnya ayat di atas, menurut Al-Kalbi, berkenaan
dengan Utsman Ibnu Affan dan Abdurrahman Ibnu Auf. Abdurrahman datang
menghadap Rasul Saw dengan membawa uang sebanyak 4.000 dirham.
Dia berkata, “Aku punya uang sebanyak 8.000 dirham. Aku simpan
4.000 dirham untuk menutupi kebutuhan diriku dan keluargaku, yang 4.000
dirham lagi aku infakkan di jalan Tuhanku.”
Rasulullah Saw menerima uang itu dan berdoa, bâraka l-lâhu laka
fîmâ amsakta wa fîmâ a’thaita (semoga Allah memberkahi uang yang kamu
pakai dan kamu sedekahkan).
Adapun Utsman Ibnu Affan berkata, “Aku akan keluarkan infak untuk
menutupi kekurangan biaya Perang Tabuk.” Sementara, kaum Muslimin
menyiapkan seribu unta secara lengkap berikut persenjataan perang lainnya,
seperti panah, tombak, dan lain-lainnya. Kemudian, turunlah ayat itu.
Sa’id Al-Khudri bertutur, “Aku melihat Rasulullah Saw mendoakan
Utsman sambil mengangkat tangannya, ‘Wahai Tuhanku, Utsman rida
menginfakkan hartanya, maka ridailah dia’. Doa beliau itu baru berakhir
setelah terbit fajar, lalu turunlah ayat 261 Surah Al-Baqarah itu” (AlNaisaburi, t.t.: 47- 48; Al-Qurthubi, III, t.t.: 303).
Dilihat dari keterkaitannya dengan ayat lain, ayat sebelumnya
menerangkan hari kebangkitan dari kubur, setelah hari kiamat manusia
dibangkitkan dari alam kuburnya untuk mempertanggungjawabkan amalnya
di dunia. Ayat ini menerangkan keutamaan infak di jalan Allah. Sabilillah
itu banyak macamnya, antara lain menyebarkan ilmu, memberantas
kebodohan dan kefakiran, menanggulangi wabah penyakit, dan lain-lainnya.
Yang terbesar adalah jihad menegakkan kalimat Allah (agama Islam).
Barang siapa yang berjihad di jalan Allah, akan mendapatkan pahala yang
besar.
Al-Quran memotivasi orang untuk berinfak di pelbagai ayat dan
konteks, karena jihad itu berfungsi mengayomi dan mewujudkan
kepentingan orang banyak, mengangkat derajat umat, dan memertahankan
kemuliaannya di hadapan musuh. Jika umat itu bakhil mengeluarkan infak
untuk berjihad, maka kehinaan dan perbudakan akan melanda mereka.
Al-Busti meriwayatkan hadis dalam musnad-nya yang bersumber
dari Ibnu Umar yang berkata, “Ketika ayat ini turun, Rasulullah Saw berdoa,
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‘Wahai Tuhanku, anugerahkan tambahan rezeki kepada umatku’.” Turunlah
Surah Al-Baqarah (2): 245. Ketika beliau berdoa dengan doa yang sama,
turunlah Surah Al-Zumar (39): 10.
Al-Maraghi (I, t.t.: 29) menambahkan, keutamaan infak di jalan
Allah, satu kebaikan dibalas tujuh ratus kali lipat, bagaikan satu biji yang
menumbuhkan tujuh dahan; setiap dahan menghasilkan seratus biji.
Keutamaan pahala infak tersebut jangan sampai digugurkan oleh niat ingin
dipuji atau menyakiti hati orang dan mencela lembaga yang diberi infak.
Ini sama seperti terhapusnya pahala infak karena riya. Infak yang dibarengi
dengan riya bagaikan debu yang diletakkan di atas batu yang licin, diguyur
hujan lebat, habislah debu tersebut. Tak tersisa sedikit pun.
Penjelasan Ayat

           
              
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada
seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan
Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 261)
Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk
kepentingan jihad, pembangunan perguruan/sekolah, rumah sakit, usaha
penelitian ilmiah, dan lain-lain.
Ayat 261 adalah salah satu perumpamaan yang dibuat Allah Swt
untuk menggambarkan pahala amal yang dilipatgandakan Allah Swt. Setiap
kebaikan yang dilakukan manusia, pahalanya akan dilipatgandakan menjadi
sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat.
Allah Swt menjelaskan, orang yang menginfakkan sebagian hartanya
yang didasari dengan ketaatan kepada Allah, mencari rida, dan mengharap
pahala-Nya (seperti pendidikan, jihad, persenjataan perang, haji, membela
tanah air, dan keluarga), bagaikan satu biji benih yang ditanam di tanah
yang subur, menumbuhkan tujuh dahan atau ranting, di setiap dahan atau
rantingnya menghasilkan seratus buah/biji.
Para peneliti dan praktisi di bidang pertanian telah membuktikan,
satu biji (gandum, padi, dan lainnya) tidak akan menumbuhkan hanya satu
dahan atau ranting, tapi lebih dari itu. Boleh jadi, satu biji menumbuhkan
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empat puluh, lima puluh, bahkan tujuh puluh dahan atau ranting. Setiap
dahan mungkin menghasilkan seratus atau lebih buah. Inilah gambaran
kelipatan pahala orang yang berinfak di jalan Allah Swt. Ini belum termasuk
pahala orang yang menanam tanaman atau biji-bijian, tetapi yang
menikmatinya pihak lain, baik manusia maupun hewan, sebagaimana sabda
Nabi Saw, di bawah ini.
Imam Muslim meriwayatkan hadis Nabi yang menyatakan, seorang
Muslim yang menanam tanaman atau biji-bijian, kemudian sebagiannya
dimakan burung, orang, atau hewan, maka itu akan bernilai sedekah.
Imam Al-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari sumber Aisyah yang
mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, Carilah rezeki itu di tanah,
yakni bercocok tanam.
Allah melipatgandakan pahala orang yang berinfak sesuai dengan
kualitas keikhlasannya. Allah mungkin melipatgandakan pahala amal
seseorang lebih besar lagi. Anugerah Allah Swt begitu banyak dan tak
terbatas besarnya, melebihi jumlah makhluk-Nya. Dia Maha Mengetahui
orang yang berhak menerima pahala yang berlipat ganda, dan orang yang
tidak berhak menerimanya.
Ini adalah perumpamaan yang sangat fenomenal bagi manusia, satu
amal dibalas pahalanya sebanyak tujuh ratus kali lipat. Hal ini menunjukkan
bahwa infak wajib, yang biasa disebut zakat, mengandung makna tumbuh,
berkembang, dan berkah. Inilah amal saleh yang harta pelakunya akan
dijadikan Allah Swt berkembang (paling tidak pahalanya), seperti halnya
berkembangnya benih yang ditanam di tanah yang subur. Di samping AlQuran, hadis juga menerangkan bahwa pahala kebajikan dibalas tujuh ratus
kali lipat.
Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Abu Hatim, yang
pertama bersumber dari Abu Darda, dan hadis yang kedua bersumber dari
Imran Ibnu Hushain, menerangkan. Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa
berinfak di jalan Allah, sementara dia tetap tinggal di rumah (tidak ikut
berjihad ke medan perang), maka pahala setiap satu dirham yang
diinfakkannya sama dengan tujuh ratus dirham pada hari kiamat. Barang
siapa ikut berperang di jalan Allah dan berinfak untuk itu, pahala setiap
satu dirham sama dengan tujuh ratus dirham (di luar pahala jihadnya).
Rasul kemudian membacakan Surah Al-Baqarah (2) ayat 261,
... Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki....
Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari sumber Abu Ubaidah.
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Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa berinfak di jalan Allah, pahalanya
tujuh ratus kali lipat. Barang siapa berinfak kepada diri dan keluarganya,
membesuk orang yang sakit, dan mengobati penyakit, pahala kebaikannya
sepuluh kali lipat. Saum adalah perisai bagi pelakunya asal tidak dirusak
dengan dosa. Barang siapa yang dicoba dengan penyakit pada badannya,
maka orang itu dosanya diampuni.”
Imam Al-Nasa‘i meriwayatkan juga hadis yang sama dalam bab saum.

              
          
Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak
mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan
menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan
mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih
hati. (QS Al-Baqarah [2]: 262)
Di antara syarat dan adab berinfak, agar mendapat pahala di akhirat,
ialah tidak mengharapkan pujian dan sanjungan orang-orang fakir, yang
menerima infak tersebut. Dan tidak menyakiti hati penerima serta
mengharap imbalan darinya. Orang berinfak yang tidak diikuti mannan
(menyebut-menyebut kebaikannya) dan adzan (menyakiti hati penerima
sedekah) akan mendapat pahala sempurna, yang kelipatan pahalanya tak
terhitung. Di akhirat, ia tidak merasa khawatir dan takut ketika orang lain
merasa khawatir dan takut. Dia juga tidak merasa sedih ketika orang lain
merasakannya, yaitu orang bakhil yang tidak mau berinfak di jalan Allah.
Mereka kelak akan merasakan penyesalan yang luar biasa (lihat QS AlMunâfiqûn [63]: 10).

            
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah
yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.
(QS Al-Baqarah [2]: 263)
Perkataan yang baik (qaulun ma’rûfun), maksudnya menolak
permintaan orang lain dengan cara yang baik. Maksud pemberian maaf
(maghfiratun) ialah memaafkan tingkah laku penerima sedekah yang
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kurang sopan.
Muhammad Abduh (III, t.t.: 63) menjelaskan, Qaulun ma’rûfun ada
kalanya ditujukan kepada orang yang menerima infak. Ada kalanya ditujukan
kepada orang banyak, ketika masyarakat dilanda perang, membutuhkan
dana banyak, namun dia tidak memiliki harta untuk membantu, maka
perkataan yang baik di sini adalah memotivasi orang lain untuk berinfak
dan memotivasi tentara untuk berperang.
Ucapan yang baik dan penolakan yang sopan terhadap peminta
sedekah, serta merahasiakan kondisi peminta-minta itu adalah baik bagi
kedua belah pihak (yang meminta dan yang dimintai) daripada memberi
sedekah dengan menyakiti. Sedekah disyariatkan untuk menyantuni kaum
lemah, sekaligus mengurangi atau menghilangkan rasa iri dan dengki kepada
orang-orang kaya, menjaga harta orang kaya dari pencurian, perampasan,
dan kehilangan. Infak yang diiringi keinginan dipuji dan menyakiti hati
orang, telah menyimpang dari tujuan utama disyariatkannya infak. Allah
itu Maha Kaya, tidak butuh infak hamba-Nya. Dia mampu memberi rezeki
kepada seluruh hamba-Nya. Dia Mahalemah-Lembut dan tidak terburu-buru
mengazab orang yang berbuat buruk, seperti orang bersedekah yang diiringi
mannan dan adzan.
Perintah itu mengandung hikmah besar sebagai ujian, mengetahui
siapa yang mampu mengendalikan dan mengatasi kebakhilan diri, serta
memotivasi diri untuk melaksanakan kewajiban Tuhan dengan ikhlas. Allah
memerintahkan bersedekah sebagai sarana menumbuhkan rasa saling
mencintai, rasa tanggung jawab sosial, dan rasa ingin saling membantu
dalam kehidupan di dunia.
Agar motif ingin dipuji dan menyakiti hati orang berinfak lenyap
sampai ke akar-akar hatinya, Allah menegaskan, orang berinfak yang
mendapat pahala besar harus bersih dari ingin dipuji dan menyakiti
penerima. Keduanya penyakit yang menggerogoti pahala infak yang besar
itu. Allah menegaskan lagi, iman akan mendorong untuk menaati perintah
Tuhan-Nya. Sedekah dengan ikhlas akan diterima Allah dan berhak
mendapat pahala-Nya.

         
           
           
       

50

Tafsir Juz III

        
       
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima),
seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada
manus i a dan di a ti dak beri man kepada Al l ah dan hari akhir.
Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya
ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu
itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang
mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orangorang kafir. (QS Al-Baqarah [2]: 264)
Kata mannan, menurut Muhammad Rasyid Ridha (III, t.t.: 61), adalah
menyebut-nyebut kebaikan diri yang berinfak kepada yang menerimanya.
Kata adzan mengandung arti menyebut-nyebut kebaikan/infaknya kepada
orang lain.
Berinfak yang diiringi dengan mannan dan adzan seperti berinfak
diiringi riya (pamer), ingin dikenal, dipuji orang, antara lain ingin dipuji
dermawan, dan lainnya, yang bersifat fana. Mereka berinfak tidak mencari
rida Allah dan meningkatkan harkat dan martabat umat. Orang riya pada
hakikatnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat secara benar.
Padahal, infak yang dikeluarkannya ia berharap pahala, atau takut mendapat
siksa Allah Swt. Pahala amalnya akan hilang-musnah, tak tersisa. Amal
itu sepintas ada, namun hakikatnya tanpa bekas, tidak memberi manfaat
bagi pelakunya di dunia maupun akhirat. Di dunia, ia dibenci dan dicela
orang. Di akhirat, Allah hanya menerima infak yang didasari keikhlasan
dan mencari rida-Nya semata. Di samping bertentangan dengan keikhlasan,
amal yang diikuti riya, ingin dipuji, dan menyakiti orang lain itu termasuk
musyrik kecil. Ia melakukan infak bukan untuk Allah, tapi kepentingan
pamrih manusia.
Allah Swt tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
Selagi tetap dalam kekafirannya; mereka tidak akan mendapat petunjuk
yang benar dalam beramal. Sedangkan iman menuntun pada keikhlasan,
kebaikan, dan mengharap rida Ilahi. Seorang Mukmin akan berhiaskan
adab yang diajarkan Allah dalam berinfak. Motif-motif buruk dalam berinfak,
sebagaimana disebut, dipandang sebagai sifat orang-orang kafir. Bukan
sifat orang-orang yang beriman.
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Hikmah dan Pesan
Uraian tafsir di atas memberi hikmah dan pesan, sebagai berikut:
(1)

Ayat di atas memuat contoh kemuliaan dan terpujinya berinfak di
jalan Allah Swt. Pahala infak yang ikhlas berlipat ganda, dari sepuluh
sampai tujuh ratus kali lipat.
(2) Infak yang dimaksud ayat ini meliputi infak wajib dan infak sunah,
karena pengertian di jalan Allah itu luas. Tidak perlu dikatakan bahwa
ayat ini turun sebelum ayat zakat dan di-mansûkh (dihapus
hukumnya) olehnya, karena infak di jalan Allah yang hukumnya
sunah pun berlaku sepanjang masa.
(3) Telah diterangkan dalam ayat lain, kebajikan akan mendapat pahala
sepuluh kali lipat. Sedangkan ayat ini menerangkan pahala infak di
jalan Al lah itu tujuh ratus kali l ipat. Ditegas kan, All ah
melipatgandakan pahala orang yang dikehendaki-Nya. Boleh jadi,
Allah melipatgandakan pahala orang yang dikehendaki itu lebih dari
tujuh ratus kali lipat.
(4) Diambilnya biji/tanaman sebagai perumpaman kelipatan pahala
sedekah, karena kedekatannya dengan kehidupan manusia dan
merupakan salah satu mata pencaharian mereka.
(5) Infak di jalan Allah yang tidak diikuti mannan, adzan, dan riyâ‘,
akan mendapat rida Allah.
(6) Al-Mannan itu bagian dari kesombongan. Mannan itu berarti
menyebutkan jasa baik dengan maksud meledek.
(7) Pahala infak dapat diklasifikasikan menjadi tiga: jaminan Allah akan
memberi pahala surga, bebas rasa takut dalam menyongsong masa
depan, serta menghilangkan kesedihan dan penyesalan atas apa
yang ditinggalkan di dunia.
(8) Perkataan atau ucapan yang halus lebih baik daripada infak yang
dibarengi manan dan adzâ. Ucapan yang baik itu adalah doa dan
harapan kepada Allah Swt dan mendatangkan pahala.
(9) Firman Allah yang artinya Allah Mahakaya dan lemah lembut itu
sebagai hiburan atau penglipur lara bagi orang-orang miskin jika
tidak mendapat sedekah dari orang kaya, atau mendapatkannya
dengan hati yang terluka.
(10) Orang yang melakukan mann dan adzâ dalam bersedekah itu
sama seperti orang yang bersedekah dengan riya. Orang yang
beramal, termasuk berinfak, yang dibarengi dengan riya, sama

52

Tafsir Juz III

sekali tidak berpahala.
(11) Motif untuk berinfak itu hendaklah didasarkan pada dua tujuan
atau alasan pokok. Pertama, untuk mencari rida Allah; kedua,
untuk menyucikan hati dari kotoran-kotoran jiwa seperti sifat
bakhil dan sifat materialis.
***

Infak dengan Motif Mencari Rida Allah (Ayat 265-266)

         
          
            
           
         
         
(265) Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk
mencari rida Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah
kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat,
maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan
lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan; (266) Adakah salah seorang di antara
kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buahbuahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki
keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras
yang mengandung api , s ehi ngga terbakar. Demiki anl ah Al lah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya. (QS
Al-Baqarah [2]: 265-266)
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Latar dan Konteks
Setelah menerangkan orang berinfak oleh niat ingin dipuji dan infak
yang menyakiti pihak yang menerimanya serta infak dengan niat riya, maka
pada ayat ini Allah Swt menyebutkan perumpamaan orang yang berinfak
dengan mencari rida Tuhan-Nya dan menyucikan hatinya. Dengan penuturan
dua cara infak yang bertolak belakang ini, perbedaan di antara dua masalah
itu menjadi jelas.
Penjelasan Ayat

         
          
       
Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari rida
Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang
terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu
menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak
menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 265)
Rasyid Ridha (III, t.t.: 68) menerangkan, keikhlasan, kedermawanan,
dan kebersihan hati orang yang berinfak, diumpamakan bagaikan kebun
subur di dataran tinggi yang hasilnya banyak dan baik. Perbandingan antara
hujan lebat dan hujan gerimis ialah perumpamaan orang yang rezekinya
banyak dan rezekinya sedikit. Niat yang baik dan benar dalam berinfak
bagaikan hujan lebat yang menyiram kebun yang subur dan hasilnya
memberi manfaat kepada manusia (Abduh, III, t.t.: 68). Infak yang didasari
riya, ingin dipuji orang, dan menyakiti hati penerimanya seperti kebun subur
yang buahnya banyak, dilanda angin puting beliung atau bersuhu panas
yang menghancurkan kebun itu.
Orang yang menginfakkan sebagian hartanya dengan niat mencari
rida Allah dan ampunan-Nya menunjukkan kekuatan iman dan keyakinannya.
Niat infak yang benar (ikhlas), mengindikasikan orang tersebut mampu
melaksanakan ibadah lain dengan baik dan benar. Infak merupakan ibâdah
mâliyah (ibadah dalam bentuk harta benda), yang biasanya dirasa berat
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oleh orang-orang yang beriman.
Infak itu berskala besar maupun kecil, asalkan didasari niat yang
ikhlas. Ini diumpamakan seperti kebun lebat yang lokasinya di dataran
tinggi lagi subur, tersinari matahari secara langsung, disiram air hujan
yang lebat, menghasilkan buah-buahan yang berlipat ganda. Walaupun tidak
turun hujan yang lebat, hujan gerimis pun cukup, tanaman itu tetap berbuah
karena kesuburan dan lokasi tanah tersebut.
Perumpamaan ini mengandung makna, orang yang berinfak di jalan
Allah yang dibarengi dengan ikhlas dan keyakinan yang kuat bahwa pada
harta yang dimiliki itu ada hak orang lain, akan menjadi dermawan sesuai
dengan kelapangan rezekinya. Oleh karena itu, kalau orang memiliki harta
yang banyak, infaknya pun banyak. Sebaliknya, kalau harta yang dimiliki
sedikit, dia berinfak sesuai kemampuannya. Dalam dua kondisi (banyak
atau sedikitnya harta) itu, orang tersebut tetap berbuat baik, tetap berinfak.
Oleh karenanya, orang tersebut senantiasa menerima pahala dari
Allah Swt. Orang yang selalu konsisten berinfak tersebut dalam kondisi
apa pun, diumpamakan seperti kebun subur di dataran tinggi yang disiram
air hujan, sehingga menghasilkan buah yang berlipat ganda. Walaupun
tanah itu hanya disiram hujan gerimis, tanaman tersebut tetap
menghasilkan buah karena kesuburannya. Tegasnya, infak yang banyak
maupun sedikit, jika dibarengi dengan niat yang ikhlas, akan diterima oleh
Allah dan di akhirat akan diberi pahala atas infaknya itu.
Infak itu, menurut Al-Maraghi (I, t.t.: 36-37), merupakan cerminan
hati seseorang. Orang yang kondisi keimanannya baik, akan menginfakkan
sebagian hartanya dengan niat mengharap rida Ilahi (Ikhlas). Sebaliknya,
orang yang kondisi imannya buruk, akan berinfak karena riya atau mengharap
pujian orang. Firman Allah Swt Surah Al-Hujurât (49): 15 menerangkan,
Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu,
dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka
itulah orang-orang yang benar.
Allah Maha Melihat niat amal hamba-hamba-Nya yang berinfak
dengan ikhlas maupun yang berinfak karena riya.
Ayat 265 Surah Al-Baqarah ini menerangkan perumpamaan; pertama,
bagi orang yang berinfak di jalan Allah dengan niat mencari rida Allah.
Adapun perumpamaan yang kedua adalah orang yang berinfak dengan
niat yang bertolak belakang dengan perumpamaan yang pertama. Yang
terakhir ini diterangkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 266, sebagai berikut:
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Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma
dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki
segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang
dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin
keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya. (QS
Al-Baqarah [2]: 266)
Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis
dari sumber Umar Ibnu Al-Khaththab. Pada suatu hari, bertanya kepada
para sahabat Rasulullah. Menurut pendapat kalian, berkaitan dengan siapa
ayat ini diturunkan?
Mereka menjawab, “Allah Yang Mahatahu.”
Umar pun marah dan berkata, “ Jawablah, apakah kalian tahu atau
tidak?”
Ibnu Abbas kemudian menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, ada
sesuatu yang mengganjal di hatiku!”
Umar berkata, “Hai anak saudaraku, katakanlah dan janganlah
rendah diri.”
Ibnu Abbas kemudian menerangkan, “Aku akan membuat
perumpamaan dengan amal.”
Umar bertanya lagi, “Amal apa itu?”
Ibnu Abbas melanjutkan, “Perumpaman seorang kaya yang beramal
berdasarkan ketaatan kepada Allah Swt, kemudian Allah Swt mengutus
setan untuk menggodanya, hingga dia berbuat maksiat dan tenggelam
dalam kemaksiatan. Akibatnya, setan berhasil menggugurkan pahala semua
amalnya.”
Al-Hasan Al-Bashri menegaskan, “Ini suatu perumpamaan yang hanya
difahami sedikit orang. Demi Allah, manusia pada umumnya tidak
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memahaminya secara benar. Perumpamaan di atas melukiskan, ada
seorang laki-laki tua, fisiknya sudah lemah, dan anaknya banyak dan masih
kecil-kecil. Tentu saja, ia membutuhkan hasil panen dari kebunnya itu.
Tiba-tiba datanglah angin puting beliung yang memorak-porandakan
kebunnya. Demi Allah, setiap orang pasti membutuhkan pahala dari hasil
amal atau pekerjaannya itu, terutama setelah ia meninggal dunia.”
Jelasnya, orang yang berinfak bukan karena mencari rida Allah,
diumpamakan orang yang memiliki kebun kurma dan anggur yang buahnya
banyak dan lebat. Di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir,
sehingga mudah meminum airnya. Angan-angannya tertuju ke sana. Dia
sangat berharap mendapat manfaat dari hasil kebun itu, khususnya untuk
anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Sementara itu, dirinya sudah tua,
tidak mampu lagi berusaha dengan usaha lain. Padahal, kebun itu
merupakan satu-satunya harta. Namun, tiba-tiba angin puting beliung
bersuhu panas merusak kebunnya itu. Akhirnya, dia tercengang, jangankan
mendapatkan hasil, modal usaha berupa kebun itu pun hancur.
Ini perumpamaan kondisi orang yang berinfak karena riya (pamer
kepada orang), berharap pujian atau menyakiti yang menerima sedekah.
Di hari akhirat, hasil amal itu nol, tidak memberi faedah sama sekali. Yang
dirasakan kelak, hanya penyesalan sangat mendalam, padahal saat itu ia
sangat membutuhkan pahala amal tersebut. Amal itu diumpamakan kebun,
dan riya bagaikan angin panas yang menghancurkan kebun/ pahala amal
(infak). Al-manna dan al-adzâ, secara lahiriah, seolah dianggap biasa atau
wajar dalam berinfak. Namun, hakikatnya adalah melapetaka bagi
pelakunya.
Menurut Ibnu Abbas, orang yang berinfak dengan niat yang demikian
itu biasanya dilakukan oleh orang-orang kafir dan munafik. Perumpamaan
bagi mereka bagaikan orang yang menanam tanam-tanaman di kebun yang
diharapkan dapat menghasilkan buah-buahan yang dijadikan satu-satunya
harapan untuk menafkahi anak-anaknya yang banyak, baik laki-laki maupun
perempuan. Tiba-tiba datanglah angin puting beliung bersuhu panas yang
menghancurkan kebun itu. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak dapat
menanam lagi karena kondisi fisik yang sudah lemah karena faktor usia
yang sudah renta. Anak-anaknya pun tidak punya harta atau usaha lain
untuk menghidupi orangtuanya itu. Demikianlah nasib infak yang dilakukan
oleh orang-orang kafir dan munafik, jika mereka datang menghadap Allah
Swt di akhirat kelak. Maka, mereka tidak dapat dihidupkan dan dikembalikan
lagi ke dunia walau hanya sebentar saja, sebagaimana mereka mustahil
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dapat menanami kebunnya lagi.
Itulah perumpamaan empirik Allah Swt dalam menerangkan tandatanda kebesaran-Nya, syariat-Nya, hikmah syariat itu, dan tujuan utama
yang harus dipikirkan manusia.
Dari perumpamaan tersebut diharapkan mereka yang berinfak dapat
mengambil pelajaran. Lebih jauh lagi, agar semua orang memahami maksud
perumpamaan itu. Akhirnya, orang-orang yang berinfak menghindari motif
yang menghapuskan pahala itu dan mampu menanamkan niat yang ikhlas
dalam berinfak di jalan Allah. Firman Allah Surah Al-Ankabût (29): 43,
menerangkan,
Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tidak
ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
Firman Allah la’allakum tatafakkarûn, maksudnya agar manusia
memikirkan dan merenungkan akibat atau hasil dari dua cara infak itu di
akhirat kelak, mendorong berinfak dengan niat yang ikhlas, semata-mata
berharap rida Allah.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan uraian tafsir di atas dapat diambil hikmah dan pesan,
sebagai berikut:
(1) Dua perumpamaan di atas perlu mendapat perhatian dan pemikiran
komparatif secara cermat dan mendalam. Orang yang berakal mampu
memilih perumpamaan yang pertama berdasarkan argumen yang
tepat. Akhirnya, dia akan berinfak dengan motif yang ikhlas, sematamata mencari pahala dan rida Ilahi. Di akhirat, dia tidak akan
menyesal karena akan mendapat pahala yang berlipat ganda.
(2) Allah Swt dengan kemuliaan-Nya dan kemurahan-Nya, akan memberi
pahala yang berlipat ganda kepada orang yang ikhlas dalam berinfak
di jalan Allah Swt.
(3) Orang yang berinfak dengan niat yang lain (riya, ingin dipuji orang),
sama sekali tidak dapat memetik buah atau pahala di akhirat.

***
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Infak dari Harta yang Baik (Ayat 267)

          
           
        
Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah
Mahakaya, Maha Terpuji. (QS Al-Baqarah [2]: 267)
Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt menerangkan berinfak di
jalan Allah itu, agar mendatangkan manfaat di dunia dan akhirat, harus
didasari keikhlasan, bukan riya, ingin dipuji, maupun sambil menyakiti hati
penerima infak. Pada ayat ini, Allah menerangkan tentang sifat atau kwalitas
harta yang seyogianya diinfakkan, yakni harta yang kwalitasnya baik.
Al-Maraghi (I, t.t.: 39) bahkan menegaskan bahwa infak yang
dikeluarkan itu adalah harta yang terbaik dan yang paling dicintai, agar
selaras dengan petunjuk dan keikhlasan.
Latar belakang turunnya ayat ini diterangkan dalam beberapa hadis
sebagai berikut:
Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah,
dan lainnya yang bersumber dari Al-Barra‘ Ibnu Azib, ayat ini diturunkan
berkaitan dengan perilaku petani-petani dari kalangan Anshar. Mereka
berinfak dengan sebagian hasil perkebunan kurma sesuai dengan hasil
yang mereka peroleh, besar/banyak atau kecil/sedikit dari hasil panennya.
Namun, sebagian orang ada yang tidak mencintai kebaikan. Mereka
menginfakkan sebagian hasil panen kurma basah maupun kering, namun
dengan memilih kurma terburuk. Atas kejadian tersebut, turunlah ayat ini.
Hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, bersumber dari Jabir. Nabi Saw
memerintah umatnya mengeluarkan zakat fitrah satu shâ’ (lebih kurang
dua setengah kg). Seseorang mengeluarkan zakat fitrah berupa kurma
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yang kualitasnya jelek, sehingga turunlah ayat ini sebagai komentar atas
kejadian itu.
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hadis dari sumber Ibnu Abbas.
Sahabat-sahabat Rasulullah Saw membeli makanan yang harganya murah,
lalu menyedekahkannya. Maka, turunlah ayat ini sebagai komentar atas
peristiwa itu.
Imam Al-Nasa‘i, Abu Daud, dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari
Sahal Ibnu Hanif. Orang-orang memilih hasil panen yang buruk untuk
bersedekah, sehingga turunlah ayat ini.
Penjelasan Ayat

          
           
        
Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah
Mahakaya, Maha Terpuji. (QS Al-Baqarah [2]: 267)
Melalui ayat ini, Allah Swt seolah mengingatkan, “Hai orang-orang
yang beriman, Aku perintahkan kalian agar berinfak dengan harta yang
baik, apakah berupa uang, binatang ternak, biji-bijian, tanaman, barang
dagangan, maupun lainnya, seperti hasil tambang maupun harta temuan
(rikâz).
Firman Allah Swt Surah Âli ‘Imrân (3) ayat 92 menegaskan,
Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan
sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang
hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui
Al-Maraghi (I, t.t.: 39) menegaskan, Allah Swt seakan-akan berfirman,
“Janganlah kalian memilih harta yang buruk, kemudian kalian sedekahkan
kepada orang lain. Para petani kurma pada waktu datang musim panen
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suka memilah-milah hasil panennya, antara kurma yang bagus-bagus dengan
kurma yang buruk. Ketika datang orang-orang yang berhak menerima
sedekah, mereka diberi kurma-kurma yang buruk itu. Maka, umat Islam
dilarang melakukan hal itu, dan dilarang pula memberi kurma yang terbaik
kepada mereka. Artinya, harta yang disedekahkan itu adalah yang
kwalitasnya pertengahan atau yang wajar atau normal.
Rasulullah Saw ketika mengutus Mu’adz Ibnu Jabal sebagai gubernur
di Yaman, memberi nasihat, “Ajarkan kepada mereka tentang kewajiban
bersedekah yang akan dipungut dari penduduk yang kaya dan diberikan
kepada mereka yang fakir dari kalangan mereka sendiri. Hindari dari harta
yang terbaik dari mereka.” Infak yang terbaik, demikian Al-Maraghi
menambahkan, adalah yang pertengahan, bukan harta yang terbaik maupun
yang terburuk.
Allah Swt melarang berinfak dengan harta yang buruk, karena Allah
itu indah/baik dan tidak dapat menerima, kecuali yang indah/baik pula.
Dia tidak menerima infak dari harta buruk. Harta yang buruk itu
mengandung dua makna. Pertama, harta yang tidak atau kurang
bermanfaat. Hal ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim:, ... seperti menghilangkan karat yang menempel pada besi. Kedua,
harta yang tidak disukai orang. Itulah yang dimaksud ...Janganlah kamu
memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak
mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan)
terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS
Al-Baqarah [2]: 267).
Bagaimana mereka tega berinfak dengan harta yang buruk,
sedangkan mereka sendiri tidak menyukainya, mengambilnya pun sambil
menutup atau memicingkan mata. Coba pikirkan, andaikan mereka
berpiutang dan membayar dengan harta yang lebih buruk, apakah akan
diterima? Sekarang bagaimana mereka mengharap keridaan Allah
dengan sedekah yang jelek? Hak Allah adalah harta yang baik dan
bernilai tinggi.
Ketahuilah, begitu firman-Nya lagi, Allah Maha Kaya, tidak
membutuhkan infak kamu sekalian. Oleh karena itu, Kami hanya
memerintahkan kepada kamu sekalian agar berinfak dengan harta yang
baik. Perintah itu diturunkan untuk kepentingan kamu sekalian, bukan
kepentingan Kami, antara lain, untuk mewujudkan kesetaraan,
kebersamaan, dan mengurangi jurang pemisah yang lebar antara yang
kaya dan yang miskin, dan infak juga merupakan ujian keimanan. Oleh
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karena itu, jangan coba-coba mendekatkan diri kepada Kami dengan infak
dari harta yang buruk. Kamu sekalian wajib memuji dan menyukuri nikmat,
perbuatan, syariat, dan seluruh nikmat dari Kami. Di antara pujian yang
melekat pada kemuliaan Allah adalah infak dengan harta yang baik dari
nikmat harta yang telah dianugerahkan-Nya kepada kamu sekalian.
Hikmah dan Pesan
Dari uraian tafsir di atas dapat diambil hikmah dan pesan, sebagai
berikut:
(1) Tema ayat di atas adalah kewajiban berinfak di jalan Allah dengan
harta yang baik dari kekayaan yang telah dianugerahkan Allah, baik
berupa zakat maupun infak sunah. Tujuan infak adalah mendekatkan
diri kepada Allah, mengharap pahala-Nya. Hal itu bisa terwujud,
antara lain, berinfak dengan harta yang baik.
(2) Perintah berinfak itu ditujukan kepada umat Muhammad Saw. Ulama
berbeda pendapat tentang hukum infak pada ayat ini. Ali Ibnu Abu
Thalib, Ubaidah Al-Salmani, dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa yang
dimaksud infak di sini adalah infak wajib (zakat). Allah melarang
mengeluarkan zakat dengan harta yang kualitasnya buruk. Sedangkan
Al-Barra‘ Ibnu Azib, Al-Hasan Al-Bashri, dan Qatadah berpendapat
bahwa maksud infak di sini adalah infak sunah dan diperintahkan
memilih harta yang baik.
(3) Yang jelas, ayat tersebut mengandung pengertian umum, meliputi
infak wajib dan infak sunah. Perintah zakat itu dengan nisab tertentu
dan kadar tertentu, sedangkan infak sunah, nisab dan besarnya tidak
ditentukan.
(4) Ayat di atas juga mengisyaratkan, seorang ayah boleh makan dari
hasil pencaharian anaknya, karena anak juga hasil dari usaha yang
dilakukan ayahnya. Rasul Saw bersabda, “Anak-anak kalian itu
sebagian dari usaha kalian, maka kalian boleh makan dari harta
anak-anak kalian.”
(5) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah
kewajiban zakat pertanian, yakni sepersepuluh dari hasil panen, atau
seperlima jika disiram dengan air sumur dan semacamnya. Hasil
pertanian tersebut bermakna umum, seluruh hasil pertanian, hasilnya
sedikit atau banyak, dan tidak ditentukan nisabnya, dan hasil
pertanian itu sebagai makanan pokok atau bukan. Semuanya wajib
dikeluarkan zakatnya.
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Jika dicermati, ayat-ayat yang memerintahkan berinfak biasanya
diakhiri dengan firman-Nya, wa l-lâhu wâsi’un ‘alîm, atau wa Allâhu
ghaniyyun Hamîd. Hal ini menunjukkan bahwa infak itu merupakan
sebagian dari nikmat rezeki yang dianugerahkan Allah kepada hambaNya. Allah akan memberi pahala yang berlipat ganda, dengan memberi
ganti kepada pelakunya. Sebab, kasih-sayang dan anugerah-Nya
sangat luas/besar. Di samping itu, ayat ini bertujuan menguji
manusia, dalam arti tidak memerintahkan sedekah ketika orang dalam
keadaan miskin atau sengsara, tapi memerintahkannya ketika mereka
dalam kondisi kaya dan berkecukupan.
Dalam kondisi dan situasi apa pun, Allah itu Maha Terpuji karena
kenikmatan yang dilimpahkan-Nya tak bisa dihitung. Konteks pujian
dan syukur nikmat itu mengingatkan orang yang membutuhkan
bantuan dan orang yang membantu orang fakir dan miskin. Yang
juga memotivasi orang untuk berinfak adalah hadis yang
menerangkan “Tangan yang di atas (pemberi sedekah) lebih baik
daripada tangan yang di bawah (penerima sedekah).”

***
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Setan Menakut-Nakuti Kesengsaraan dan Perlunya Memahami
Al-Quran Secara Benar (268-269)

         
            
           
(268) Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan
menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan
ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha
Mengetahui; (269) Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia
kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi
kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran
kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. (QS Al-Baqarah [2]:
268-269)
Latar dan Konteks
Pada ayat 267, dengan tegas Allah Swt memerintahkan hambahamba-Nya agar menafkahkan yang baik-baik harta yang dimilikinya. Dan
sebaliknya, Dia melarang menyisihkan harta yang buruk untuk disedekahkan.
Pada ayat ini, Allah Swt secara tegas mengemukakan orang yang
menafkahkan harta yang buruk itu lantaran godaan setan yang selalu
menyeru pada kewaswasan dan ketakutan yang mencekam, manakala
hendak berinfak dengan hartanya yang baik-baik. Ketika seseorang akan
menginfakkan yang baik-baik dari harta yang dimilikinya, setan pun segera
membisikkan rayuan dan godaan pada hati orang itu agar mengekang
hartanya (tidak menafkahkannya), sebab infak itu dapat menyeret dirinya
pada kesengsaraan dan kepapaan.
Penjelasan Ayat
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Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh
kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan
karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS AlBaqarah [2]: 268)
Al-Raghib Al-Ashfahani (t.t.: 267 ) menjelaskan. Kata syaithan
berasal dari kata syathana, yang artinya jauh, karena setan selalu menjauh
dari kebenaran atau menjauh dari rahmat Allah. Dikatakan, nun pada
kalimat syaithân adalah tambahan dari syâtha-yasyîthu, yang artinya
berkobar dan terbakar. Abu Ubaidah menyatakan bahwa setan adalah
nama setiap kejahatan yang diperbuat manusia, jin, atau pun hewan lain.
Jin sebagai makhluk halus yang diciptakan Allah dari api, kemudian
membangkang dan mengajak kepada kedurhakaan, adalah setan. Demikian
pula halnya manusia yang diciptakan Allah dari saripati tanah dan makhlukmakhluk lain, apabila selalu mengajak pada kedurhakaan dan kedurjanaan,
semua adalah setan.
Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa syaithân berasal dari
bahasa Ibrani, yang berarti lawan atau musuh. Kata-kata ini sudah dikenal
dalam agama Yahudi, jauh sebelum agama Nasrani dan agama Islam lahir,
sedangkan bahasa mereka adalah bahasa Ibrani.
M. Quraish Shihab (I, 1991: 702) menyitir pernyataan Mutawalli
Al-Sya’rawi, “Kita harus tahu bahwa ada setan-setan dari jenis jin dan
setan-setan dari jenis manusia. Kedua jenis itu dihimpun oleh sifat yang
sama, dan juga sifat yang sama, yaitu menyebarluaskan kedurhakaan
dan perusakan di bumi. Setan-setan jin adalah mereka yang durhaka dari
jenis yang membendung kebenaran dan mengajak kepada kekufuran.
Setan-setan jenis manusia melaksanakan tugas yang sama.” Apa yang
dikemukakan ini berdasar firman Allah,
Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang terdiri dari
setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian
yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan .... (QS Al-An’âm [6]: 112)
Setan adalah musuh manusia sejak Nabi Adam as berada di surga.
Mereka berjanji akan selalu menggoda manusia sampai datangnya hari
kiamat nanti, sebagaimana dinyatakan firman Allah pada Surah Shâd (38):
82-83,
(82) (Iblis) menjawab, “Demi kemuliaan-Mu, pasti aku akan menyesatkan
mereka semuanya; (83) Kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara
mereka.”
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Setan-setan mengganggu umat manusia dengan berbagai kejahatan
dan menakut-nakutinya dengan kesengsaraan dan kemiskinan, apabila
umat manusia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mereka membujuk
dan membisikkan umat manusia yang bermaksud bersedekah agar menahan
dirinya. Dengan bisikannya itu, seolah-olah hatinya mengatakan, “Janganlah
bersedekah, janganlah memberi bantuan, karena hartamu akan berkurang,
yang dapat mengakibatkan kamu miskin.” Akibatnya, sifat tamak dan rakus
dibingkai dengan sifat bakhil dan kikir bersemi di dalam dan menguasai diri
manusia.
Fairuz Abadi (I, t.t.: 39) mengkhususkan lafaz al-fakhsyâ dalam ayat
ini adalah melarang untuk menunaikan zakat. Maksudnya, di samping setan
itu menakut-nakuti manusia dengan kemelaratan, juga selalu menyuruh
dan menggiring manusia agar tidak mengeluarkan hartanya untuk berzakat.
Al-Zuhaili (I, 1991: 63-64) mempertegas maksud ayat tersebut
dengan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Abu Hatim, bersumber dari Ibnu
Mas’ud, yang meriwayatkan, Nabi Saw bersabda, “Sesungguhnya setan itu
memiliki kemampuan untuk membisikkan pada hati anak cucu Adam seperti
halnya malaikat”. Adapun bisikan setan pada hati manusia adalah
mendustakan yang benar, sedangkan bisikan malaikat adalah bisikan yang
membenarkan kebajikan. Apabila bisikan malaikat itu ada padanya, maka
itu adalah anugerah dari Allah, maka hendaklah ia bertahmid (mengucapkan
alhamdu li l-lâhi). Sedangkan apabila yang didapat bisikan kejahatan, maka
hendaklah ia segera berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian,
beliau membaca ayat tersebut,
Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh
kamu berbuat keji (kikir).... (QS Al-Baqarah [2]: 268)
Dalam menghadapi bisikan dan ajakan setan, Allah Swt dengan tegas
menjanjikan kepada umat manusia melalui lisan Nabi-Nya, Dia akan
memberi ampunan yang tiada terhingga terhadap kesalahan-kesalahan yang
telah mereka lakukan lantaran sedekahnya. Dari setiap harta yang
diinfakkan di jalan Allah, sudah pasti Allah akan memberi ganti dengan
rezeki-Nya yang terbaik, sebagaimana ditegaskan pada firman-Nya pada
Surah Saba‘ (34): 39,
Katakanlah, “Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya
bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” Dan apa saja
yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki
yang terbaik.
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Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan suatu hadis. Nabi Saw
bersabda, “Tiada pagi terlewatkan atau berlalu, melainkan ada dua malaikat
yang turun kepada hamba-hamba Allah. Salah satu dari keduanya berdoa,
“Ya Allah berikanlah kepada orang (yang menafkahkan hartanya di jalan
Allah) dengan ganti yang terbaik.” Dan malaikat yang lainnya berdoa pula;
“Berikanlah kepada orang yang enggan (menafkahkan hartanya di jalan
Allah) kemusnahan hartanya.”
Pada pengujung ayat, Allah Swt mengingatkan bahwa Dia Mahaluas
rahmat dan karunia-Nya, memberi ampunan, serta memberi ganti atas harta
yang diinfakkannya. Allah Maha Mengetahui segala apa yang dilakukan hambahamba-Nya, termasuk harta benda yang dinafkahkannya.
Pada ayat berikut, Allah Swt menerangkan bahwa Ia akan memberi
hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

            
     
Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa
diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan
tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang
mempunyai akal sehat. (QS Al-Baqarah [2]: 269)
Imam Ibnu Katsir (I, 1969: 322) menerangkan bahwa yang dimaksud
al-hikmah dalam ayat ini, sebagaimana Ali Ibnu Abu Talhah bersumber
dari Ibnu Abbas, adalah pengetahuan mengenai Al-Quran, atau mengetahui
apa yang terkandung di dalamnya dari segi nâsikh-mansûkh-nya, muhkam
dan mutasyâbih-nya, permulaan dan penutupnya, halal dan haramnya dan
yang sejenisnya. Di samping itu, ada pula yang berpendapat bahwa alhikmah itu adalah kenabian, ilmu pengetahuan, pemahaman, bahkan
menurut Zaid Ibnu Aslam adalah kepandaian akal. Tegasnya, adalah akal
yang mampu memberi keputusan dalam menelusuri segala sesuatu dengan
berbagai argumentasinya.
Al-hikmah berasal dari kata hakama, yang artinya menghalangi,
kendali kuda. Disebut hikam karena digunakan untuk mengendalikan kuda
agar jangan sampai menabrak benda yang berada di depannya. Jadi, fungsi
kendali itu adalah untuk mengantar seseorang atau sesuatu kepada yang
baik dan menghindari yang buruk. Oleh karenanya, hikmah biasa dipahami
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dalam arti pengetahuan tentang baik dan buruk. Mayoritas ulama lebih
menegaskan bahwa yang dimaksud hikmah itu mencakup ilmu pengetahuan
umum, ilmu fikih, dan terutama pengetahuan tentang Al-Quran dan AlHadis. Allah Swt menganugerahkan hikmah kebijaksanaan dan ilmu
pengetahuan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, sehingga dengan
ilmu dan hikmah itu dapat membedakan antara yang benar dengan yang
salah, antara waswas setan dan petunjuk dari Allah Swt.
Alat untuk memeroleh hikmah itu adalah akal yang sehat. Barang
siapa yang mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran, baik dari segi
kandungan hukum-hukumnya maupun rahasia-rahasianya secara cermat
dan cerdas, termasuk perintah infak, maka akan menjaga kemaslahatan
dan kesalehan umat manusia. Barang siapa telah diberi hikmah dan ilmu
pengetahuan oleh Allah, niscaya ia akan dapat membedakan antara janji
Allah dan bisikan setan, kemudian ia memegang erat janji Allah dan menolak
bisikan setan yang menyesatkannya. Dan yang dapat mengambil pelajaran
itu hanyalah ulu l-albâb.
M. Quraish Shihab (I, 210: 705) menguraikan tentang ulu l-albâb
sebagai berikut. Kata ulu l-albâb terdiri atas dua kata ulu yang berarti pemilik
atau penyandang, sedangkan albâb bentuk jamak dari lubb, yaitu saripati
sesuatu. Kacang, misalnya, memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang
dinamai lubb. ulu l-albâb adalah orang-orang yang memiliki akal murni yang
tidak diselubungi oleh kulit, yakni kabut ide, yang dapat melahirkan kerancuan
dalam berpikir. Yang memahami petunjuk-petunjuk Allah, merenungkan
ketetapan-ketetapan-Nya, serta melaksanakannya adalah yang telah mendapat
hikmah. Sedangkan yang menolaknya pasti ada kerancuan dalam cara
berpikirnya dan belum sampai pada tingkat memahami sesuatu. Ia baru sampai
pada kulit masalah. Memang, fenomena alam mungkin dapat ditangkap oleh
yang berakal, tetapi fenomena dan hakikatnya hanya dapat dijangkau oleh
yang memiliki saripati akal.
Hikmah dan Pesan
Ada beberapa hikmah dan pesan yang dapat dipetik dan disimpulkan
dari pembahasan di atas, di antaranya:
(1) Setan adalah musuh umat manusia sejak Nabi Adam as. Mereka
selalu menggoda dan membisikkan berbagai keburukan dan kejahatan
agar umat manusia terjerumus ke dalam murka Allah Swt.
(2) Setan selalu menghalang-halangi umat manusia berbuat baik seperti
berinfak di jalan Allah. Mereka membisikkan pada hati manusia, infak
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itu akan menimbulkan dan menyeret mereka kepada kemiskinan dan
kesengsaraan.
Al lah menjanji kan kepada hamba-hamba-Nya yang tel ah
menginfakkan hartanya di jalan-Nya dengan penggantian yang lebih
baik di dunia dan di akhirat. Allah Swt Mahaluas rahmatnya dan Maha
Mengetahui segala apa yang dilakukan hamba-hamba-Nya.
Orang yang telah dikaruniai hikmah kebijaksanaan dan ilmu
pengetahuan dari Allah Swt berarti ia telah memeroleh kebaikan
yang banyak dari sisi-Nya, sehingga ia akan selalu mendapatkan
perlindungan-Nya serta mampu menghindarkan dirinya dari godaangodaan setan.

***

Sedekah yang Diberikan Secara Terbuka dan Secara Sembunyi
(Ayat 270-271)

            
          
         
      
(270) Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan,
maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang
penolong pun; (271) Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka
itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada
orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus
sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu
kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 270-271)
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Al-Zuhaili (I, 1991: 67) mengutip seputar sebab turunnya ayat dari
Ibnu Abu Hatim tentang firman Allah in tubdû l-shshadaqât fani’immâ hiya ....
Ayat itu turun berkenaan dengan infaknya Abu Bakar ra dan Umar ra Umar
menyerahkan setengah harta yang dimilikinya kepada Nabi Saw, lalu Nabipun bertanya kepada Umar, “Apakah masih ada harta lain yang kau sisakan
untuk keluargamu?”
Umar menjawab, “Aku sisakan setengahnya untuk mereka.”
Sedangkan Abu Bakar menyerahkan seluruh harta kekayaannya
kepada Nabi Saw dengan cara (hampir) sembunyi-sembunyi. Lalu, Nabi
Saw bertanya kepadanya, “Apakah ada harta lain yang kau tinggalkan untuk
keluargamu?”
Abu Bakar menjawab, “Al lah dan Rasul-Nya-lah yang
menjanjikannya.”
Maka, Umar pun menangis seraya berkata, “Demi Ayah dan Ibuku,
ya Abu Bakar. Demi Allah, tiadalah seorang yang dapat mengungguli kami
dalam soal kebaikan, melainkan engkaulah yang selalu paling terdepan.”
Menurut Al-Kalbi, ketika turun ayat wamâ anfaqtum min nafaqatin,
para sahabat bertanya kepada Nabi Saw, “Ya Rasulullah, sedekah yang
manakah yang paling utama? Apakah sedekah yang diberikan secara
sembunyi-sembunyi ataukah secara terang-terangan?” Atas terjadinya
peristiwa itu, turunlah ayat 271 ini.
Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Swt menjelaskan tentang hukumhukum dan cara berinfak yang baik, yakni dengan mengeluarkan sebagian
hartanya yang ia sukai. Dan diterangkan pula, seseorang yang berinfak
dengan hartanya yang kwalitasnya buruk itu lantaran godaan setan yang
selalu menyeru pada kewaswasan dan ketakutan. Sebab, menurut setan,
berinfak dengan harta yang kualitasnya baik itu dapat menyebabkan dirinya
menjadi miskin dan sengsara. Ayat berikut ini masih membahas tentang
infak yang dilengkapi dengan nazar, serta bentuk-bentuk sedekah yang
dikeluarkan dengan cara sembunyi-sembunyi dan/atau terang-terangan.
Kedua cara bersedekah tersebut dibenarkan Allah sepanjang niatnya sesuai
dengan ajaran agama, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah.
Penjelasan Ayat
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Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan,
maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang
penolong pun. (QS Al-Baqarah [2]: 270)
Dalam ayat ini, Allah Swt menyebutkan infak secara umum, baik
infak yang diperintahkan-Nya dan diridai-Nya maupun jenis infak yang tidak
diridai-Nya. Demikian pula halnya nazar mencakup kepada semua jenisnya.
Allah Swt menegaskan bahwa Dia mengetahui semua jenis infak dan nazar
yang dilakukan manusia. Allah Swt akan memberi imbalan yang berlipat
ganda manakala infak dan nazar yang dilakukannya itu baik, sesuai dengan
ajaran-Nya. Sebaliknya, Allah Swt akan memberi azab manakala infak dan
nazar yang dilakukannya itu bertentangan dengan ajaran-Nya.
Nazar adalah suatu janji melakukan sesuatu kebaktian terhadap
Allah Swt, untuk mendekatkan diri kepada-Nya, baik dengan syarat ataupun
tidak. Atau mewajibkan kepada dirinya untuk berbuat suatu kebaikan,
apabila suatu maksud dapat dicapainya. Misalnya, seseorang mengatakan,
“Apabila saya sembuh dari penyakit ini, maka saya akan menyumbangkan
harta ini untuk membangun masjid.” Nazar semacam ini tentu dibolehkan
oleh agama, sedangkan hukum melaksanakannya adalah wajib. Sebab,
sembuh dari penyakit merupakan nikmat Allah yang patut disyukuri. Di
samping itu, menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan agama adalah
perbuatan yang terpuji pula. Namun, apabila ada orang yang bernazar
dengan niat yang tidak baik menurut ajaran agama, seperti seseorang
yang sedang bermusuhan mengatakan kepada saudara yang dimusuhinya,
apabila saya nanti berbicara dengan saudaraku itu, maka saya harus
berpuasa sekian hari. Meskipun berpuasa itu perbuatan baik, akan tetapi
bermusuhan dengan saudara itu adalah suatu perbuatan tercela, maka
nazar seperti ini tidak boleh dilakukan.
Imam Al-Nasa‘i telah meriwayatkan sebuah hadis dari Imran Ibnu
Hushain ra Rasulullah Saw bersabda: “Nazar itu ada dua macam: nazar
untuk ketaatan kepada Allah, maka jenis nazar ini diterima oleh Allah,
sedangkan nazar dalam kemaksiatan kepada Allah, maka nazar ini untuk
setan dan tidak wajib dilaksanakan. Dan orang yang bernazar dalam
kemaksiatan wajib membayar kifarat, sebagaimana ia wajib membayar
kifarat sumpahnya”.
Bagi seseorang yang bernazar dengan sesuatu yang mubah, seperti
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makan, naik kendaraan, atau-pun berpakaian, maka menurut mayoritas
ahli fikih boleh memilih untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Ini
terkait dengan hadis yang diriwayatkan Abu Daud, “Tidak ada nazar kecuali
karena tuntutan Allah Swt.” Adapun bagi wanita yang bernazar akan
memukul rebana pada hari datangnya Rasulullah Saw, hendaknya ia
melaksanakan nazarnya, karena itu untuk menyertai kegembiraan kaum
Muslimin dengan kedatangan baginda Rasul Saw. Demikian Al-Zuhaili
(I, 1991: 69) memaparkan.
Allah Swt Maha Mengetahui jenis infak dan nazar yang kita lakukan.
Allah akan memberi imbalan pahala, manakala harta yang diinfakkannya
atau dinazarkannya itu baik dan ditunaikan dengan cara yang baik pula.
Namun sebaliknya, Allah akan mengazab, manakala barang atau harta
yang dinafkahkan atau dinazarkan itu buruk serta ditunaikan dengan cara
yang buruk, menyalahi aturan syarak, seperti melakukannya dengan riya,
karena niat lainnya bukan karena Allah Swt menyakiti hati penerima sedekah
dan sejenisnya.
Pada pengujung ayat ini, Allah Swt menegaskan, orang yang berbuat
zalim tidak akan ada seorang penolong pun baginya. Maksudnya, orangorang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, tanpa mau membersihkan
diri dari kebakhilan, perbuatan yang menyakiti orang lain dengan menyebutnyebut pemberiannya, berlaku zalim terhadap kaum fakir-miskin dengan
menahan zakatnya dan berbuat zalim kepada sesamanya dengan tidak
mau mengeluarkan infaknya untuk membantu kesulitan sesamanya. Mereka
sama sekali tidak akan punya penolong dan pelindung yang akan
menyelamatkan dirinya dari panasnya api neraka. Pengujung ayat ini senada
dengan firman Allah pada Surah Ghâfir (40): 18,
… Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada
baginya seorang penolong yang diterima (pertolongannya).
Harta yang dinafkahkan di jalan Allah, selain kewajiban zakat, antara
lain seperti jenis sedekah untuk membantu meringankan penderitaan fakir
miskin, infak untuk membela agama, membantu kepentingan umum dan
negara. Itu semua merupakan pusat kemaslahatan umat yang berada di
tangan-tangan orang yang memiliki harta kekayaan yang telah Allah
anugerahkan kepada mereka. Oleh karenanya, kebakhilan dan kekikiran
mereka akan menyebabkan terjadinya kemunduran umat Islam yang luar
biasa. Umat Islam menjadi terbelakang dalam bidang peradaban, tertinggal
dalam kehidupan modern, kebodohan dan kemiskinan merajalela di kalangan
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kaum Muslimin dunia sekarang ini. Padahal, itu semua tidak perlu terjadi
apabila kaum Muslimin yang berkemampuan ekonomi selalu peduli untuk
memberi bantuan dari sebagian harta kekayaannya, yang dapat dirasakan
manfaat dan faedahnya oleh seluruh lapisan umat Muslim lainnya yang
sangat membutuhkan. Demikian Al-Maraghi (III, 1974: 44) memaparkannya.
Pada ayat berikutnya, Allah Swt menerangkan dua cara sedekah
yang dilakukan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi,
sebagaimana firman-Nya:

           
           
Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika
kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir,
maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahankesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah
[2]: 271)
Allah Swt seakan mengatakan kepada umat Islam, “Apabila kalian
menampakkan sedekah secara terang-terangan, maka sebaik-baik amal
itu dilakukan dengan cara terang-terangan. Sebab, tindakan itu akan menjadi
contoh dan panutan bagi yang lainnya, sehingga diharapkan akan semakin
banyak orang yang mengikuti jejaknya. Selain itu, sedekah merupakan salah
satu syiar Islam. Apabila infak selalu disembunyikannya, maka dikhawatirkan
ada orang yang menyangka bahwa mengeluarkan sedekah secara terangterangan itu dilarang dalam ajaran Islam.”
Wahbah Al-Zuhaili (I, 1991: 69-70) menjelaskan, mayoritas para
ahli tafsir memandang bahwa pemberian sedekah tathawwu’ secara
sembunyi-sembunyi itu lebih utama ketimbang dilakukannya secara terangterangan. Demikian pula halnya untuk seluruh ibadah tathawwu’ lainnya,
karena pemberian secara sembunyi-sembunyi itu akan dapat menjauhkan
diri dari sifat riya. Kecuali, jika motif/niat menampakkannya itu bertujuan
untuk memberi contoh suri tauladan kepada yang lain agar mereka mau
mengikutinya, maka itu dibenarkan agama. Cukup banyak hadis yang
menegaskan bahwa ibadah tathawwu’ dilakukan dengan cara sembunyisembunyi itu lebih utama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari
dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah (Al-Qasimi, III, 1978: 346):
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“Ada tujuh golongan orang yang nanti akan diberi naungan oleh Allah Swt
pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan-Nya. Mereka
itu adalah: (1) pemimpin yang adil; (2) pemuda yang sejak kecilnya telah
terdidik dan suka beribadah kepada Allah; (3) orang yang hatinya selalu
terpaut kepada masjid; (4) dua orang yang saling mengasihi dalam
menjalankan agama Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah
semata; (5) seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang
mempunyai kedudukan yang baik dan memiliki kecantikan untuk berbuat
serong, tetapi ia menolak dengan mengatakan “Aku takut kepada Allah,
Tuhan seru sekalian alam”; (6) seseorang yang bersedekah kemudian
merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang
dikeluarkan tangan kanannya; dan (7) orang yang mengingat Allah ketika
ia sendirian, lalu ia menangis.”
Imam Ahmad dan Abi Hatim meriwayatkan hadis yang bersumber
dari Abu Umamah bahwa Abu Dzar pernah menanyakan kepada Nabi Saw,
“Ya Rasulullah, sedekah apakah yang lebih utama?”
Nabi Saw menjawab, “Sedekah (yang diberikan) secara sembunyisembunyi kepada kaum fakir, atau sedekah yang dihasilkan dengan susah
payah oleh orang yang hidupnya kekurangan.”
Rasulullah Saw kemudian membacakan ayat ini.
Imam Al-Thabrani meriwayatkan sebuah hadis marfû’ (riwayatnya
sampai kepada nabi), “Sesungguhnya sedekah (yang diberikan) secara
tersembunyi itu dapat memadamkan kemurkaan Tuhan.” Adapun alasan
dibolehkannya mengeluarkan sedekah yang wajib secara terang-terangan,
adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir Al-Thabari yang bersumber dari
Ibnu Abbas, ketika menafsirkan ayat ini: “Allah telah menjadikan sedekah
tathawwu’ (sunnah) secara sembunyi-sembunyi lebih utama tujuh puluh
kali lipat ketimbang secara terang-terangan. Dan sedekah wajib yang
dilakukan (diserahkan) secara terang-terangan lebih utama dua puluh kali
lipat ketimbang dilakukannya secara sembunyi-sembunyi.”
Khusus tentang sedekah wajib seperti zakat, maka mayoritas ulama
memandang bahwa sedekah yang wajib itu dilakukan secara terangterangan adalah lebih utama ketimbang sembunyi-sembunyi. Sebab,
menunaikan hal yang wajib itu tidak masuk dalam kategori perbuatan riya.
Sedangkan sedekah yang sunah adalah berlaku sebaliknya, sebagaimana
Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Saw bahwa beliau
bersabda, “Utamanya salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat
fardu”. Karenanya, salat sunah perorangan itu lebih utama dilakukan secara

74

Tafsir Juz III

sembunyi-sembunyi. Ini tentu berbeda dengan salat wajib yang harus
dilakukan secara berjamaah, karena dapat menjauhkan pelakunya dari
tuhmah (tuduhan negatif). Bahkan, jika salat wajib dilakukan dengan cara
terang-terangan adalah suatu perintah demi tegaknya syiar agama yang
menunjukkan kekuatan Islam. Maksud dan tujuan melakukan ibadah dengan
cara terang-terangan tersebut adalah contoh suri tauladan yang baik bagi
umat sekitarnya.
Selain bersedekah kepada sesama Muslim, dibolehkan pula bersedekah
kepada orang kafir yang baik-baik maupun kafir yang suka maksiat. Hal ini
karena mengingat keumuman lafaz al-fuqarâ‘ yang tidak ada batasan tentang
fakir dari kalangan Muslim saja. Segala amal kebajikan yang dilakukan terhadap
sesamanya, tentu Allah akan mencatat dan membalasnya, sebagaimana
ditegaskan hadis Al-Bukhari dan Muslim, “(sedekah) yang diberikan kepada
setiap makhluk yang memiliki jantung yang masih basah (masih hidup) terdapat
pahalanya”. Tegasnya, rasa kasih sayang yang diberikan kepada seluruh
makhluk, tentu akan diberi imbalan pahala.
Adapun secara khusus untuk zakat wajib (zakâtu l-mâl) dan zakat fitrah,
tidak boleh diberikan kepada kaum kafirin, sebagaimana ditetapkan Allah bahwa
zakat itu dikhususkan bagi kaum fakir dari kalangan kaum Muslimin saja,
seperti dijelaskan hadis Mu’adz ketika beliau akan diutus Nabi Saw, sebagai
gubernur di Yaman. Nabi Saw, bersabda, “Ambillah (zakat) dari kalangan
mereka yang kaya, kemudian bagikanlah kepada mereka yang papa” (HR
Jamaah dari Ibnu Abbas).
Sedekah menjadi kifarat bagi sebagian dosa yang telah diperbuat
seseorang. Oleh karena itu, Allah Swt, pada penggalan ayat ini, secara
tegas akan menghapus sebagian dosa hamba-Nya. Dan pada pengujung
ayat ini, Allah Swt menyatakan bahwa diri-Nya Maha Mengetahui segala
apa yang dilakukan hamba-Nya. Sedekah yang dilakukan secara sembunyisembunyi ataupun secara terang-terangan, Allah Maha Mengetahui apa
yang ada dalam benak hamba-Nya. Kesemuanya itu tentu akan mendapat
imbalan sesuai dengan amal dan niatnya.
Hikmah dan Pesan
Ada beberapa hikmah atau pesan yang dapat dipetik dan disimpulkan
dari pembahasan di atas, antara lain sebagai berikut:
(1) Allah Swt Maha Mengetahui infak dan nazar yang dilakukan hambahamba-Nya, baik dari segi barang yang diinfakkan dan dinazarkannya,
maupun dari segi ketulusan niatnya. Maka, Allah Swt tidak mengenal
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cara sembunyi-sembunyi atau cara terbuka, karena semuanya
terbuka dan diketahui-Nya, baik jenis, kwalitas, dan nilai barang
yang diinfakkan, serta niat yang mendorong manusia melakukannya.
Barang siapa yang berinfak dan bernazar dengan cara yang baik
sesuai dengan tuntunan syarak, maka Allah Swt akan memberi
imbalannya yang berlipat ganda. Sebaliknya, apabila infak dan nazar
yang dilakukannya itu menyalahi tuntunan syarak, seperti karena
riya, berinfak dengan menyakiti hati orang lain dan sejenisnya, maka
Allah Swt akan menimpakan azab-Nya, baik di dunia maupun di
akhirat kelak.
Orang yang berinfak dan menunaikan nazarnya dengan baik dan
tulus, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Swt. Infak yang
baik dapat menghapus sebagian kesalahan-kesalahan yang pernah
dilakukannya
Infak sunah, seperti sedekah, yang diberikan kepada fakir miskin
adalah lebih utama diberikannya secara sembunyi-sembunyi.
Terkecuali, apabila ada maksud untuk memberi suri tauladan kepada
yang lain, sehingga mereka termotivasi melakukan perbuatan yang
serupa, maka infak secara sembunyi-sembunyi tersebut dibolehkan.
Infak wajib, seperti zakat mal dan zakat fitrah, diberikan kepada
yang berhak menerimanya lebih utama dengan cara terang-terangan,
karena cara tersebut dapat menghapus tuduhan negatif kepada
orang yang bersedekah (baik yang wajib maupun yang sunah), di
samping demi memelihara syiar-syiar agama Islam.

***
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Orang-Orang yang Berhak Menerima Sedekah (Ayat 272-274)

           
            
         
        
       
           
        
        

(272) Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat
petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia
kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk
dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari
rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan
diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan);
(273) (Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang
terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak
dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa
mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari
meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya,
mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta
yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui; (274)
Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara)
sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala
di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak
bersedih hati. (QS Al-Baqarah [2]: 272-274)
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Wahbah Al-Zuhaili (I, 1991: 73-74) memerinci perihal sebab turunnya
ayat 272, 273, dan 274, dari surah Al-Baqarah, sebagai berikut:
Turunnya Surah Al-Baqarah (2): 272.
Diriwayatkan Al-Nasa‘i, Al-Hakim, Al-Bazzar, Al-Thabrani, dan yang
lainnya, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, “Di antara umat
Islam ada yang enggan dan tidak rela memberi sedikit pun hartanya kepada
keluarganya yang masih musyrik. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah
Saw tentang tindakan mereka itu, beliau membenarkannya. Maka, turunlah
ayat tersebut (Al-Baqarah [2]: 272) sebagai jawaban atas pertanyaan
para sahabat bahwa Allah Swt membolehkan memberi sedekah kepada
orang-orang musyrik.
Diriwayatkan pula ketika Asma‘ Binti Abu Bakar didatangi ibunya
yang masih musyrik guna meminta sedekah kepadanya. Namun, Asma‘
enggan untuk memberinya. Dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hadisnya
yang bersumber dari Ibnu Abbas, Nabi Saw memerintahkan umatnya agar
tidak memberi sedekah, selain kepada mereka yang beragama Islam. Maka,
turunlah ayat ini Al-Baqarah (2): 272, dan Nabi pun memerintahkan mereka
agar memberi s edekah kepada orang-orang non-Musli m yang
memerlukannya.
Dalam sebuah hadis mursal yang diriwayatkan Sa’id Ibnu Jabir, dari
Nabi Saw tentang sebab turunnya ayat ini dijelaskan, pada mulanya kaum
Muslimin hanya bersedekah kepada orang-orang fakir dari ahlu zimmi. Ketika
kaum fakir dari kaum Muslimin semakin banyak, Rasulullah Saw bersabda,
“Janganlah kalian bersedekah kecuali kepada saudaramu yang seagama.” Maka,
turun ayat yang membolehkan umat Islam bersedekah kepada orang-orang
non-Muslim ini (Katsir, I, 1969: 323). Al-Thabari menegaskan, tujuan Nabi
Saw melarang umat Islam bersedekah kepada non-Muslim itu agar mereka
mau masuk dan memeluk agama Islam.
Turunnya Surah Al-Baqarah (2): 273
Surah Al-Baqarah (2): 273, diturunkan berkenaan dengan ahlu lshshuffah (orang-orang Muhajirin yang tidak memiliki tempat tinggal dan
persediaan makanan yang cukup dan tinggal di serambi masjid). Mereka
mempelari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama dari Nabi Saw, siang dan malam.
Mereka juga ikut berperang dalam peperangan yang diikuti Nabi Saw.
Mereka berjumlah empat ratus orang. Nabi Saw menitipkan mereka
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kepada kaum Anshar yang memiliki kelebihan rezeki agar membantu
kebutuhan mereka.
Turunnya Surah Al-Baqarah (2): 274
Diriwayatkan Al-Thabrani dan Ibnu Abu Hatim dari Yazid Ibnu
Abdullah Ibnu Gharib, dari bapaknya, yang bersumber dari kakeknya (Imam
Al-Suyuthi mengomentari bahwa Yazid dan bapaknya tidak dikenal/majhul).
Turunnya ayat ini, Al-Baqarah (2): 274, berkenaan dengan orang-orang
yang menginfakkan kuda mereka untuk pasukan perang di jalan Allah.
Mereka menginfakkannya pada malam hari, siang hari, dengan cara
sembunyi-sembunyi dan dengan cara terang-terangan.
Diriwayatkan Abdurrazaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Al-Thabrani
yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa dalam riwayat lain dikemukakan,
turunnya Surah Al-Baqarah (2): 274 ini berkenaan dengan Ali Ibnu Abu
Thalib yang memiliki empat dirham. Ia bersedekah satu dirham pada malam
hari, satu dirham pada siang hari, satu dirham secara diam-diam, dan satu
dirham lagi secara terang-terangan. Namun Ibnu Katsir (I, 1969: 326)
mengomentari kwalitas hadis ini lemah (dha’îf).
Pada ayat sebelumnya, Allah Swt menjelaskan sedekah wajib dan
sedekah tathawwu’ (sunat) yang dilakukan dengan cara terang-terangan
dan sembunyi-sembunyi. Pada ayat berikut ini, Allah Swt menegaskan
sedekah tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang seagama saja,
melainkan mencakup orang-orang miskin yang berbeda agama. Kaum
Muslimin yang berkemampuan untuk bersedekah, jangan sampai enggan
bersedekah kepada mereka yang bukan Muslim. Alasannya, petunjuk untuk
beriman itu datangnya hanya dari Allah semata, sedangkan rasa belas
kasih tidak harus memandang perbedaan agama.
Penjelasan Ayat

           
            
      
Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat
petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia
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kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk
dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida
Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi
(pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (QS Al-Baqarah
[2]: 272)
Menurut suatu riwayat, para sahabat Nabi, selaku penduduk Madinah
yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan beberapa kelompok orang
Yahudi, enggan membantu mereka yang fakir dan miskin, dengan dalih
tidak seagama. Ini dilakukan, dengan harapan, kesulitan yang mereka hadapi
dapat mendorong mereka meminta bantuan, yang pada gilirannya mereka
mau memeluk agama Islam. Sikap semacam ini tidak dibenarkan agama,
karena bukanlah kewajiban seorang manusia menjadikan mereka
mendapatkan petunjuk. Akan tetapi, Allah-lah yang memberi petunjuk
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Oleh karenanya, jangan sekali-kali
menjadikan bantuan apa pun, baik materi atau lainnya, sebagai cara
membujuk agar memeluk agama Islam. Dan jangan pula perbedaan agama
dijadikan alasan untuk tidak memberi sedekah, atau bantuan kepada mereka
yang membutuhkannya.
Dalam ayat ini, Allah Swt seakan mengingatkan Nabi-Nya, “Bukanlah
kewajibanmu, ya Muhammad, untuk memaksa mereka mendapatkan
hidayah Islam, melainkan kamu hanya memberi bimbingan dan memberi
kabar gembira bagi mereka yang menaati ajaran agamanya dan memberi
peringatan panasnya api neraka bagi mereka yang berbuat maksiat. Tetapi,
Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakiNya, yang membuahkan pengamalan agama.”
Wahbah Al-Zuhaili (I, 1991: 75-76) menerangkan, imbalan sedekah
dan infak harta di jalan Allah, berupa berbagai kebaikan, manfaatnya akan
kembali kepada diri kamu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Manfaat yang dirasakan di dunia dengan mengeluarkan sedekah, sudah
pasti akan memelihara harta yang dimiliki, dan akan melindungi dari rasa
iri hati dan dengki kaum fakir dan miskin. Sebab, apabila mereka merasa
teraniaya, karena tidak ada kepedulian kaum kaya terhadap mereka yang
papa, tentu mereka akan berbalik menyakiti orang-orang kaya dengan cara
menggasab dan merampok harta yang dimiliki. Salah satu sebabnya adalah
rasa lapar terkadang akan menghalalkan segala cara, yang pada akhirnya
timbullah berbagai kekacauan di kalangan masyarakat. Sedangkan manfaat
yang diterima di akhirat kelak adalah pahala dengan dimasukkannya kamu
sekalian ke dalam surga dan dihapuskannya sebagian dosa dan kesalahan.
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Penggalan ayat berikutnya Allah Swt menegaskan, “Janganlah
kalian menginfakkan harta, melainkan karena mengharap rida Allah
semata,” bukan karena kemaslahatan dunia, apalagi karena bujukan
dan keridaan setan. Oleh karenanya, ketika memberi infak sedekah
kepada fakir miskin, tidak boleh memihak kepada satu kelompok karena
latar belakang agama yang dianutnya; bukan pula karena pujian
manusia, bukan karena panggilan riya, dan bukan pula untuk mengejek
dan menyakiti sesamanya yang sengsara. Infak sedekahnya hendaklah
didasari semata-mata karena Allah Swt.
Allah Swt menguatkan pernyataan-Nya bahwa Apa pun harta yang
kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri dengan dua hal.
Pertama, Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu
akan diberi (pahala) secara penuh. Tegasnya, kita akan mendapatkan
balasan yang sempurna, sedikit pun tidak dikurangi.
Kedua, dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). Maksudnya, sedikit
pun pahala kita tidak ada yang hilang. Hal ini sejalan dengan firman Allah
pada Surah Al-Anbiyâ‘ (21): 47,
Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka
tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji
sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang
membuat perhitungan
Pada ayat berikutnya, Allah Swt menerangkan ciri orang-orang yang
berhak menerima sedekah secara rinci, sebagaimana firman-Nya:

        
       
          
   
(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang
(usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat
berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka
adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta).
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Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak
meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang
kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 273)
Dalam ayat ini, menurut Wahbah Al-Zuhaili (I, 1991: 77-78), Allah
Swt menerangkan ciri-ciri orang fakir yang berhak menerima sedekah.
Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki lima sifat berikut:
(1)
Mereka yang selalu mengikatkan diri dengan jihad fi sabilillah. Mereka
sibuk dengan urusan membela agama Allah dan beramal saleh dalam
rangka untuk mendapatkan keridaan-Nya, seperti menuntut ilmu,
selalu siap siaga membela agama Allah, baik dalam keadaan aman
maupun dalam keadaan perang. Sebagaimana kita tahu bahwa ayat
ini turun berkenaan dengan orang-orang Shuffah. Mereka adalah
orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin yang berjumlah empat
ratus orang. Mereka tinggal di serambi masjid, mempelajari Al-Quran
sepanjang malam, dan berjihad fi sabilillah sepanjang hari. Hadis yang
bersumber dari Ibnu Abbas, mengisahkan, pada suatu hari, Nabi Saw
berdiri di hadapan ahlu l-shshuffah tersebut. Beliau melihat kefakiran,
kesederhanaan, dan ketulusan hati mereka, seraya berkata,
“Bergembiralah wahai ahli Suffah. Siapa saja yang berada di antara
umatku, yang mempunyai ciri seperti yang kalian lakukan, kemudian
rela dengan apa adanya, maka ia termasuk para sahabatku.”
(2)
Mereka tidak sanggup berkasab/bekerja. Mereka tidak dapat mencari
rezeki di muka bumi dengan berdagang, atau melalui kasab lainnya,
karena sebab yang berbeda-beda. Di antara mereka, ada yang berusia
tua, ada yang sakit, dan ada pula yang ketakutan (depresi) dengan
musuh, dan yang sejenisnya.
(3) Mereka selalu memelihara kehormatan dirinya dari minta-minta.
Mereka selalu menjaga diri dari sifat melampaui batas dalam soal
harta, dan selalu menghindarkan diri dari sifat tamak terhadap segala
apa yang menjadi milik orang lain. Orang-orang awam (yang tidak
berpengetahuan) mengira mereka itu adalah orang kaya, karena
kemuliaan, kesabaran, dan sifat qana’ah dalam berperilaku. Demikian
pula penampilan pakaian, dan ucapan mereka: tidak menunjukkan
orang yang sengsara. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah:
Rasulullah Saw bersabda, “Orang miskin itu bukanlah orang yang
meminta-minta kepada orang lain, kemudian pergi darinya setelah
menerima satu dua biji kurma, atau satu dua suap makanan. Tetapi,
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yang benar-benar miskin adalah mereka yang tidak mempunyai
kemampuan yang bisa mencukupinya, dan tidak diketahui kemiskinannya,
sehingga bisa diberi sedekah, serta tidak mau berupaya meminta-minta
sesuatu kepada orang lain.”
Mereka dapat dikenali dengan sifat-sifat khasnya. Mereka memiliki
tanda-tanda yang hanya dikenal oleh yang memiliki keahlian di bidang
itu. Mereka tampak seperti tidak membutuhkan dan selalu menahan
diri, tidak mau menampakkan kebutuhan. Namun, dilihat dari tandatanda khusus, mereka itu sebenarnya sangat membutuhkan. Cara
lain mengetahui kondisi mereka dapat ditanyakan kepada tetangga
dan kerabat mereka. Atau boleh jadi, dapat dilihat dari penampilan
lahiriahnya, antara lain kondisi pakaian yang lusuh. Tetapi, boleh
jadi, itu tidak menjadi bukti yang memuaskan. Sebab, ada pula yang
berpura-pura tampil seperti orang miskin, dan ada pula yang
berpakaian memadai dan pantas karena ingin menjaga kehormatan
diri, padahal ia orang yang serba kekurangan dan membutuhkan
bantuan harta. Dan ada pula orang yang berpenampilan pura-pura
miskin, untuk mengelabui sebenarnya ia orang kaya. Oleh karenanya,
kesederhanaan, ketawadukan, dan kesederhanaan pakaian bukanlah
ukuran kepapaan dan kemiskinan. Tidak sedikit mereka yang
berpakaian baik dan rapi, dengan melalui pengenalan yang lebih
dekat, kita bisa memastikan bahwa dia sebenarnya adalah orang
yang sangat membutuhkan bantuan.
Mereka tidak pernah meminta kepada orang lain dengan cara
mendesak. Maksudnya, mereka tidak pernah meminta kepada
seseorang dengan permintaan yang memaksa, dan tidak pula dengan
aneka ragam kata memelas untuk mendapatkan belas kasihan. Ibnu
Katsir (I, 1969: 325) mengutip sebuah hadis Ibnu Abu Hatim, yang
bersumber dari Abu Said Al-Khudri: Rasulullah Saw bersabda, Barang
siapa yang meminta-minta, padahal dia memiliki empat puluh dirham
(atau sepadannya), maka dia termasuk orang yang meminta-minta
dengan cara mendesak/memaksa.

Pada dasarnya, hukum meminta-minta itu adalah haram, kecuali
bagi orang dalam keadaan terdesak atau terpaksa. Abu Daud dan Al-Tirmidzi
meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah Ibnu Umar, dari
Nabi Saw bahwa beliau bersabda, “Harta sedekah itu haram bagi orang
yang berkecukupan, yang kuat, dan berbadan sehat.” Yang dimaksud kuat
dan berbadan sehat adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk
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berusaha. Dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Tirmidzi,
Rasulullah Saw bersabda, Meminta-minta hanya dibolehkan dalam tiga
keadaan: (1) pada saat orang mengalami kemiskinan yang sangat; (2)
mempunyai hutang yang berat; atau (3) ancaman bagi orang yang harus
membayar diyat yang jika dibayarkan dapat membebaskannya dari ancaman
hukuman mati.
Meminta-minta secara memaksa, padahal peminta-minta itu
berkecukupan, maka tindakan tersebut hukumnya haram. Imam Muslim
meriwayatkan dari Nabi Saw, “Barang siapa meminta-minta kepada orang
lain, dengan maksud untuk mengumpulkan harta (karena sebenarnya harta
miliknya mencukupinya), maka ia berarti meminta bara api neraka. Maka,
kumpulkanlah bara api itu, sedikit atau sebanyak-banyaknya.”
Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Hibban dari Sahal Ibnu Al-Khandzalah
meriwayatkan, Rasulullah Saw bersabda, Barang siapa meminta-minta,
padahal ia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sebenarnya ia
sedang mengumpulkan bara api neraka.
Sahabat bertanya, Apakah harta yang mencukupi itu, ya Rasulullah?
Rasul menjawab, Harta yang mencukupinya untuk makan dan
kelangsungan hidupnya.
Dari Ibnu Umar ra, Nabi Saw bersabda, Seseorang di antara kalian
yang terus menerus meminta-minta, sehingga nanti bertemu dengan
Tuhannya, maka ia menghadap kepada-Nya tanpa memiliki daging di
wajahnya.
Pada pengujung ayat, Allah Swt menegaskan, segala apa yang
dinafkahkan, baik kecil maupun besar, tentu Allah Swt Maha Mengetahuinya.
Tidak ada yang tersembunyi, termasuk niat yang berada dalam hatinya.
Dengan ketulusan niat dan keikhlasannya dalam menafkahkan harta, tanpa
ada unsur riya, tanpa menyakiti orang lain, maka orang akan mendapatkan
balasan yang baik. Namun, dengan buruknya niat, tentu balasan keburukan
pula yang akan didapat. Inilah dorongan untuk berinfak dengan cara yang
baik dan menghindari bentuk-bentuk infak yang tidak baik.
Dalam ayat berikut, dijelaskan, Allah Swt akan memberi balasan
kepada orang yang menginfakkan hartanya dalam berbagai keadaan,
sebagaimana firman-Nya,
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Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara)
sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala
di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak
bersedih hati. (QS Al-Baqarah [2]: 274)
Ayat ini merupakan ayat terakhir dalam Surah Al-Baqarah yang
membahas tentang infak. Allah Swt menegaskan kembali pada ayat ini
bahwa keuntungan yang bakal didapat orang-orang yang menginfakkan
harta di jalan Allah, baik di siang hari maupun di malam hari, baik diberikan
dengan cara sembunyi maupun terang-terangan, mereka tetap akan
mendapatkan pahala di sisi Allah di dunia dan akhirat. Di dunia, di samping
mendapatkan berkah Allah Swt, ketenangan, dan ketentraman, juga akan
dikasihi dan disukai masyarakat karena kedermawanan, terutama oleh
fakir miskin dan orang-orang yang menerima bantuannya. Sedangkan di
akhirat, sudah barang tentu, mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat
ganda dari Allah Swt. Mereka merasa tenang dan tentram; sedikit pun
tidak dirundung rasa takut kehilangan harta dan sedikitpun tidak merasa
sedih pada harta yang ditinggalkannya.
Al-Zuhaili (I, 1991: 79) menambahkan bahwa didahulukannya malam
dari pada siang dalam bersedekah dan didahulukannya cara tersembunyi
atas terang-terangan, menunjukkan bahwa sedekah dengan cara
tersembunyi lebih utama ketimbang bersedekah dengan cara terangterangan.
Hikmah dan Pesan
Dari uraian ayat-ayat tersebut di atas, kiranya ada beberapa hikmah
dan pesan yang dapat dipetik berikut ini:
(1) Dalam infak tathawwu’, boleh diberikan kepada fakir miskin dari
kalangan kaum Muslimin dan pengikut agama lain. Sedangkan infak
wajib seperti zakat mal dan zakat fitrah, khusus diberikan kepada
fakir miskin dari kalangan kaum Muslimin, tidak boleh diberikan
kepada non-Muslim.
(2) Pada dasarnya, minta-minta dalam ajaran Islam adalah terlarang.
Kecuali karena keadaan terpaksa. Bagi orang yang dimintai
pertolongan dan memiliki kemampuan, ia wajib mengeluarkan
bantuannya.
(3) Ajaran Islam memerintahkan para penganutnya yang memiliki
kelebihan harta agar bersedekah kepada fakir miskin. Apabila
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bersedekah, ia hendaknya mengeluarkan hartanya yang baik, tidak
disertai kata-kata menyakiti hati orang yang menerimanya.
Pahala sedekah yang diberikan seorang Muslim, pada hakikatnya,
untuk dirinya sendiri. Allah akan memberi imbalan pahala yang cukup,
dan sedikit pun tidak akan dikurangi.
Orang-orang yang berhak diprioritaskan menerima sedekah adalah
fakir miskin yang selalu membela agama Allah, tidak mampu
berusaha, dan selalu menjaga kehormatan diri dari meminta-minta,
menyembunyikan kefakiran dan kemiskinannya, dan tidak meminta
dengan memaksa. Padahal, ia sebenarnya sangat membutuhkan
bantuan.
Allah Swt akan memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda
kepada setiap orang yang menginfakkan harta dengan tulus ikhlas,
dalam semua keadaan, baik kecil maupun besar, baik dengan cara
tersembunyi maupun terang-terangan.

***
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Bahaya Riba bagi Kehidupan Seseorang dan Bermasyarakat
(Ayat 275-281)

         
            
            
            
           
         
          
          
           
         

           
          
            
(275) Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu
karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa
mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada
Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka,
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mereka kekal di dalamnya; (276) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan
sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan
bergelimang dosa; (277) Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan
kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat
pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak
bersedih hati; (278) Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman;
(279) Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok
hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan);
(280) Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan,
itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui; (281) Dan takutlah pada hari
(ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi
balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan
mereka tidak dizalimi (dirugikan). (QS Al-Baqarah [2]: 275-281)
Latar dan Konteks
Wahbah Al-Zuhaili (I, 1991: 84-85) mengutip hadis-hadis yang
bertalian dengan peristiwa turunnya ayat-ayat riba. Diriwayatkan Abu Ya’la,
dalam kitab Musnad-nya, dan Ibnu Mandah yang bersumber dari Ibnu
Abbas, menyatakan, “Kami menerima berita bahwa turunnya Surah AlBaqarah (2): 278-279 berkenaan dengan pengaduan Bani Amr Ibnu Auf
dari Bani Tsaqif kepada Bani Al-Mughirah dari Bani Makhzum. Bani AlMughirah meribakan utang kepada Bani Tsaqif. Ketika terjadi Fathu Makkah
(Pembebasan kota Mekah), Allah dan Rasul-Nya menghapus semua jenis
riba, maka datanglah Bani Amr dan Bani Al-Mughirah kepada Attab Ibnu
Asid sebagai gubernur Mekah, guna mengadukan masalahnya. Berkatalah
Bani Al-Mughirah kepada sang gubernur, “Kami adalah manusia yang
paling menderita akibat dihapusnya riba. Kami ditagih membayar riba oleh
orang lain, sementara kami tidak mau menerima riba karena kami menaati
penghapusan hukum riba.” Lantas, berkata pula Bani Amr, “Kami minta
penyelesaian atas tagihan riba kami.” Maka, Gubernur Attab menulis surat
kepada Rasulullah Saw, sehingga turunlah ayat 278-279 tersebut.
Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah, yang
menyatakan, ayat tersebut turun berkaitan dengan Bani Tsaqif. Di antara mereka
itu terdapat nama-nama seperti Mas’ud, Habib, Rabi’ah dan Abdu Yalail, Bani
Amr, dan Bani Umair.
Menurut Al-Kalbi, Bani Amr Ibnu Umair mengatakan kepada Bani Al-
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Mughirah, “Kembalikanlah harta pokok kami, maka kalian kami bebaskan
dari ribanya.” Kemudian, Bani Al-Mughirah menjawab, “Kami ini sedang berada
dalam kesulitan ekonomi dan kami akan membayarnya setelah musim panen
tiba.” Mereka pun menolaknya. Atas kejadian ini, turunlah ayat dzû ‘usratin
(Surah Al-Baqarah [2]: 280).
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt memerintahkan umat Islam
untuk berinfak dan bersedekah, tanpa menuntut imbalan dari siapa pun,
melainkan ikhlas karena perintah Allah semata, mengharapkan rida dan
inayah-Nya. Sebab, sedekah adalah suatu perbuatan baik dan terpuji yang
akan mendatangkan berkah ke berbagai pihak di dunia ini serta
mendapatkan imbalan pahala dari Allah Swt di akhirat nanti. Sedangkan
pada ayat-ayat berikut ini, Allah Swt mengecam berbagai bentuk transaksi
dengan cara riba dan sekaligus menghapuskannya, karena perbuatan riba
sangat berdampak buruk, baik secara individu maupun secara
bermasyarakat.
Adapun munâsabah (kaitan di antara) keduanya adalah ada sesuatu
berupa perintah dan ada sesuatu yang bertentangan, atau sebaliknya.
Menurut Wahbah Al-Zuhaili, ayat-ayat yang bertentangan itu adalah salah
satu bentuk dari munâsabah, yakni, ayat-ayat sebelumnya memerintahkan
berinfak dan bersedekah dengan berbagai imbalannya, sedangkan pada
ayat-ayat berikut ini, larangan Allah Swt tentang bentuk-bentuk muamalah
dengan cara riba, termasuk berbagai jenisnya.
Penjelasan Ayat

           
                
              
      
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu
karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa
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mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang
telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah [2]: 275)
Riba dari segi bahasa adalah penambahan secara mutlak, demikian
Al-Syaukani (I, t.t.: 294) menegaskan, sebagian ulama mengambil istilah
sebagaimana dinyatakan sebuah hadis bahwa “setiap piutang yang
mengundang manfaat (melebihi jumlah utang), maka itu adalah riba yang
diharamkan.” Maksudnya, apabila lebihnya itu disyaratkan ketika akad
berlangsung, disebut riba. Sedangkan apabila kelebihan itu tidak
disyaratkan, melainkan semata-mata kehendak yang berutang, maka ia
tidak termasuk yang dilarang pada ayat di atas. Hal ini berdasarkan peristiwa
yang terjadi: Nabi Saw pernah membenarkan pembayaran lebih dari apa
yang dipinjamnya. Sebagaimana Imam Al-Bukhari dan Muslim
meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Jarir Ibnu Abdullah, yang
memberitakan bahwa dirinya pernah mengutangi Nabi Saw; selang beberapa
waktu, ia mendatangi Nabi Saw untuk menagihnya. Beliau membayar utang
itu, dan melebihkannya.
Pada dasarnya, riba yang dilarang dalam ajaran Islam itu ada dua:
pertama, nasî‘ah, kedua, riba fadhl. Riba nasî‘ah adalah tambahan
pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang, karena adanya
permintaan penangguhan pembayaran dari pihak yang berutang. Tambahan
itu diminta atau dibayarkan oleh pihak yang berpiutang. Umpamanya, si A
berutang kepada si B sebesar Rp 100.000.00. Ketika bertransaksi, keduanya
sepakat bahwa uang tersebut akan dikembalikan bulan depan dengan
bayaran Rp 110.000.00. Ketika sampai waktunya pembayaran, karena
sesuatu hal, ternyata si A tidak bisa membayarnya. Maka, utangnya
ditangguhkan kembali ke bulan berikutnya dengan pembayaran menjadi
Rp. 120.000.00. Tambahan pembayaran dengan penangguhan waktu
tersebut disebut riba nasî‘ah. Penangguhan itu bisa terjadi berulang-kali,
sehingga akhirnya si A tidak sanggup membayar utangnya, yang pada
akhirnya rumah si A yang dijaminkannya itu bisa diambilalih si B.
Pada zaman jahiliyah, aktivitas riba (rentenir) termasuk usaha
mencari kekayaan yang sangat menguntungkan tanpa susah payah. Si
debitur tiba-tiba menjadi kaya raya tanpa memutar otak dan memeras
keringat. Sebaliknya, si kreditur berusaha banting tulang, agar utangnya
tidak terus membengkak yang bisa menjadi ancaman hilangnya harta benda
yang dimilikinya. Riba semacam ini yang sangat dikecam Al-Quran,
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sebagaimana firman-Nya Âli ‘Imrân (3): 130, Wahai orang-orang yang
beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan
bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
Pada kenyataannya, kehidupan kaum Muslimin sekarang sangat sulit
melepaskan riba macam ini. Praktik kredit melalui bank konvensional sudah
sangat memasyarakat. Umpamanya, seseorang membutuhkan uang untuk
keperluan sekunder, seperti membeli motor, mobil, atau menambah modal
usaha. Dia terpaksa meminjam uang ke bank dengan jaminan rumah,
umpamanya. Ia kemudian menyicil tiap bulan sejumlah uang yang sudah
ditentukan bunganya. Namun, karena usahanya tidak mulus, utangnya
semakin lama semakin membengkak. Akibatnya, bisa saja rumah yang
dijaminkan disita pihak bank. Sistem bunga yang dilakukan di masa jahiliyah,
pada hakikatnya, sama saja dengan perlakuan bank konvensional di masa
modern ini. Bedanya, hanya terletak pada segi besaran bunganya. Namun,
bunga besar ataupun kecil pun tetap saja, sama-sama diharamkan oleh
Al-Quran.
Setelah tahun 2000-an, di Indonesia, mulai marak lahirnya bankbank syariah. Dari hari ke hari, jenis bank ini semakin bertambah banyak,
bersamaan dengan bertambahnya para nasabah. Namun, di antara kaum
Muslimin, masih banyak yang tetap berpegang dengan bank konvensional
karena, menurut mereka, sistem bunga yang lebih menguntungkan
ketimbang bank syariah. Di samping itu, ada pertimbangan nilai bonafiditas.
Selain itu, ada pula masyarakat yang masih berpegang pada sisi untung
rugi. Kalau meminjam uang ke bank syariah dengan jasa yang cukup rendah,
namun apabila menyimpan uang (deposito) di bank konvensional, nilai
bunganya relatif lebih tinggi. Perilaku-perilaku semacam ini tentu harus
diluruskan. Sebab, memilih jenis transaksi di kedua jenis bank ini bukan
lagi memakai kaca mata untung-rugi, melainkan kita melakukan muamalah
dengan niat yang sesuai dengan perintah Allah, memohon keridaan-Nya,
serta dilapangkan barakah-Nya. Pada akhirnya, kita semua ingin terbebaskan
dari ancaman panasnya api neraka.
Riba jenis kedua adalah riba fadhl, yaitu menukarkan atau menjual
sejenis barang dengan jenis barang yang sama, dengan ketentuan memberi
tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang lebih baik mutunya. Umpamanya,
menukarkan beras sepuluh kilogram jenis beras raskin dengan beras Cianjur
yang timbangannya sama, dengan imbalan Rp 3000,00 setiap kilogramnya.
Riba jenis ini tetap dilarang dalam ajaran Islam, karena Sabda Nabi Saw
yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad, Janganlah kalian
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menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,
sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali
sama jenis dan kadarnya dan sama-sama dilakukan dengan tunai. Barang
siapa yang menambah atau meminta tambah, maka sesungguhnya ia telah
melakukan riba.
Ayat-ayat Al-Quran yang bertalian dengan masalah riba, pada
umumnya, tergolong pada ayat-ayat madaniyyah, artinya diturunkan Allah
Swt setelah Nabi Muhammad Saw berhijrah ke Madinah. Kecuali Surah AlRûm (30): 39, diturunkan ketika Nabi Saw berada di Mekah,
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia
bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memeroleh
keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).
Sedangkan ayat-ayat riba yang terakhir diturunkan, adalah Surah
Al-Baqarah, dimulai dari ayat 275 ini. Dalam suatu riwayat, Umar Ibnu AlKhaththab menyatakan, Rasulullah Saw wafat sebelum menafsirkan ayatayat riba ini secara rinci. Namun, orang-orang jahiliyah sudah mengerti
betul apa yang dimaksudkan dengan riba tersebut, karena sudah menjadi
kebiasaan keseharian mereka. Oleh karenanya, meskipun Nabi Saw tidak
menjabarkannya secara rinci, mereka sudah tahu betul dan memahami
tentang jenis riba yang dilarang tersebut.
Dengan tegas ayat ini menyatakan, orang yang mengumpulkan,
memiliki, bertransaksi, dan memakan harta dengan cara riba tanpa susah
payah, maka hati dan jiwa mereka selalu resah. Sedikit pun mereka tidak
merasa tenteram. Keadaan mereka tak ubahnya seperti orang yang
kerasukan setan, atau kepanikannya seperti orang gila, karena telah
dimabukkan oleh kecintaan harta. Setelah hartanya yang berlimpah ruah
mampu memperbudak pikirannya, maka jiwanya menjadi bertambah rakus
dan tamak. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah pula
keinginan menguasai harta yang lebih banyak lagi. Karena harta kekayaan
sudah menjadi tujuan pokok kehidupannya, aneka ragam cara dan
kemudahan meraih keuntungan selalu dilakukan, termasuk menjalankan
praktik riba, yang tanpa perlu susah payah mendapatkan keuntungan
berlimpah ruah. Sama sekali tidak ada ruginya.
Mayoritas ahli tafsir menegaskan, yang dimaksud tidak dapat berdiri
adalah mereka (pemakan riba), pada hari kiamat nanti, akan dibangunkan
dari kubur-kubur, seperti orang yang kemasukan setan, berdiri dan berjalan
sempoyongan, tidak tahu arah yang harus ditempuh. Musthafa Al-Maraghi
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(III, 1974: 63) menafsirkan, mereka dibangunkan dalam keadaan gila,
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud. AlMaraghi mengutip hadis yang diriwayatkan Thabrani bersumber dari Auf Ibnu
Malik secara marfû’, “Hati-hatilah kamu terhadap dosa-dosa yang tidak bisa
diampuni: khianat terhadap bagian orang lain. Karena itu, barang siapa
berkhianat mengambil sesuatu, maka pada hari kiamat akan dihadirkannya,
dan praktik riba. Barang siapa yang memakan riba, maka pada hari kiamat
nanti ia akan dibangunkan dalam keadaan gila.”
Mereka yang selalu bertransaksi, melakukan aktivitas ekonomi, meraih
dan memberi dengan cara riba, sudah tak mampu membedakan yang halal
dan haram, yang bermanfaat dengan madarat, dan antara yang dibolehkan
Allah dan yang dilarang-Nya. Pada akhirnya, mereka mengatakan jual beli
itu sama dengan riba.
Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini banyak ditemukan
transaksi jual-beli dengan cara kontan dan cara kredit. Apabila membeli
suatu barang secara kontan, harganya seratus juta rupiah. Namun, apabila
barang yang sama itu dibeli dengan cara kredit, harganya bisa menjadi
seratus lima puluh juta, dengan cicilan setiap bulannya lima belas juta
dalam kurun waktu sepuluh bulan. Aktivitas transaksi yang sudah menjadi
kebiasaan dan gaya hidup manusia modern sekarang ini, sama saja dengan
aktivitas orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, karena menganggap jualbeli itu sama dengan riba. Kedua bentuk transaksi itu sama-sama mencari
keuntungan. Analogi semacam ini sama sekali tidak benar. Oleh karenanya,
Allah Swt dengan tegas menyatakan, jual beli itu adalah halal dan riba itu
adalah haram.
Pada jual beli, ada pertukaran dan penggantian yang seimbang bagi
kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Si penjual merasa
diuntungkan dengan harga imbalan yang telah ia tentukan dari barang
dagangannya. Si pembeli merasa terpuaskan dengan barang dan
pengeluaran uang yang sebanding. Tegasnya, kedua pihak mendapatkan
manfaat dan keuntungan dari transaksi jual-beli yang dilakukan. Masingmasing merasa senang, tidak ada unsur keterpaksaan. Sedangkan di dalam
riba, tidak ada pertukaran dan penggantian yang seimbang. Yang ada,
hanya bentuk pemerasan, walaupun secara tidak langsung dilakukan oleh
pihak yang punya harta (debitur) terhadap pihak yang memerlukan. Debitur
melakukannya karena dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan normal, ia
sebenarnya merasa terzalimi, karena barang yang ia terima tidak sebanding
nilainya dengan besar uang yang dikeluarkan.
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Penggalan ayat berikutnya, Barang siapa mendapat peringatan dari
Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi
miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Maksudnya, barang siapa
telah mendengar tentang diharamkannya riba, ia wajib untuk segera
meninggalkannya, tanpa menunda-nunda, tanpa keraguan sedikit pun bahwa
sikap meninggalkan riba adalah mengikuti perintah Allah. Selain itu, ia rela
membebaskan segala keuntungan yang telah dijanjikan sebelum adanya
larangan. Dan pada masa mendatang, ia sama sekali tidak akan mengulangi
perbuatannya. Segala sesuatunya diserahkan kepada Allah sepenuhnya. Allah akan menghukum masalah tersebut dengan keadilan-Nya. Dan, merupakan
suatu keadilan pula bagi Allah, apabila pemakan riba, sebelum adanya larangan,
dibebaskan dari tuntutan hukuman.
Namun, pada penggalan ayat berikutnya, Barang siapa mengulangi,
maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya,
barang siapa kembali seperti sedia kala melakukan transaksi dan memakan
riba lagi setelah ada pengharaman, karena nikmat mengambil keuntungan
tanpa susah payah, maka ia termasuk orang yang berpaling dari perintah
Allah Swt dan tidak mau mendengar nasihat-Nya. Allah Swt melarang
praktik riba lantaran sangat membahayakan kehidupan mereka, baik
terhadap diri sendiri, apalagi terhadap masyarakat sekitarnya. Oleh karena
itu, sudah sepatutnya mereka yang melanggar aturan Allah dengan
berkecimpung dalam kehidupan riba, akan mendapatkan imbalan siksa
dengan dimasukkannya ke dalam api neraka yang kekal di dalamnya.
Al-Zuhaili (I, 1991: 87) menjelaskan, yang dimaksud dengan kekal
di sini adalah lama tinggal di dalam neraka. Apabila dia seorang Mukmin,
maka pada suatu hari akan dibebaskan pula dari neraka. Namun, karena
perbuatan riba itu termasuk dosa besar, maka pelakunya pun akan diazab
dalam waktu yang cukup lama.
Al-Quran dan tafsirnya (I, 1990: 478) mengomentari bahwa menurut
sebagian ahli tafsir, dosa besar yang ditimpakan kepada pemakan riba ini
disebabkan karena dalam hati pemakannya itu telah tertanam rasa cinta
harta, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengerjakan sesuatu
karena kepentingan diri sendiri bukan karena Allah. Orang yang demikian
adalah orang yang tak mungkin tumbuh, dalam jiwanya, iman yang
sebenarnya, yaitu iman yang didasarkan kepada perasaan, pengakuan,
dan ketundukan kepada Allah Swt. Seandainya pemakan riba ini masih
mengakui beriman kepada Allah Swt, maka imannya itu baru di bibir saja;
iman yang sangat tipis dan tidak sampai ke dalam lubuk hati sanubarinya.
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Hasan Al-Basri berkata, “Iman itu bukanlah perhiasan mulut dan
angan-angan kosong, akan tetapi iman itu adalah ikrar yang kuat di dalam
hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Barang siapa yang mengatakan
kebaikan dengan lidahnya, sedang perbuatannya tidak pantas, maka Allah
Swt menolak pengakuannya itu. Barang siapa mengatakan kebaikan,
sedangkan perbuatannya pun baik pula, maka amalnya itu akan mengangkat
derajatnya.”
Kemudian, pada ayat berikutnya, Allah Swt menegaskan akan
memusnahkan riba:

            
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai
setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (QS AlBaqarah [2]: 276)
Lafaz yamhaqu l-mumhiq adalah berkurangnya sesuatu sedikit demi
sedikit sampai habis, sama halnya dengan bertambah dan berkurangnya
bulan, demikian Musthafa Al-Maraghi (III, 1974: 54) menjelaskan.
Maksudnya, sebagaimana keadaan bulan yang semula kecil seperti benang,
terus membesar seperti sabit, hingga bulat pada bulan purnama. Kemudian,
bulan purnama itu mengecil kembali menjadi sabit, sehingga pada akhirnya
menjadi hilang. Allah Swt akan menghilangkan keberkahan harta riba,
merusak, dan bahkan memusnahkan harta yang digunakan untuk
kepentingan tersebut. Di lain pihak, Allah Swt akan melipatgandakan berkah
sedekah, dan menambah harta yang dikeluarkan untuknya.
Pada hakikatnya, Allah Swt tidak akan menumbuhkembangkan,
apalagi menambahkannya pada harta riba, meskipun secara kasat mata
harta riba itu secara hitungan bertambah di dunia fana ini. Namun, pada
hakikatnya, di sisi Allah, harta dari hasil riba itu bertambah menuju
kehancuran dan kebinasaan, dengan semakin menyusut dan tidak adanya
berkah. Adapun sedekah adalah sebaliknya. Allah Swt sendiri akan
menumbuhkembangkan, dan selalu menambah berkahnya harta sedekah
dengan melipatgandakan balasannya, sedikit pun tidak akan dikurangi.
Selama di dunia, orang yang bersedekah akan selalu mendapatkan
keberuntungan atas aneka ragam transaksi yang dilakukannya sesuai
dengan syariat Allah. Di akhirat kelak, ia akan mendapatkan balasan yang
berlipat ganda, karena orang yang bersedekah itu dicintai Allah dan dicintai
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umat manusia. Sedekah akan menghapus rasa dendam, permusuhan, dan
menghilangkan rasa kebencian. Keadaan kaya dan miskin tidak menjadi jurang
pemisah kecemburuan sosial, melainkan justru terbinanya rasa persaudaraan
dan kekeluargaan, hidup rukun dan damai, aman tentram, bahu membahu
penuh dengan ketulusan dan kasih sayang di antara mereka.
Al-Syaukani (I, t.t.: 297) mengutip sebuah hadis riwayat Imam AlBukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah: Rasulullah Saw
bersabda, Barang siapa yang bersedekah sebanyak satu biji kurma dari
hasil usahanya yang baik (halal), Allah memang tidak akan menerima kecuali
barang yang baik (halal), maka sesungguhnya Allah menerima amal sedekah
itu dengan kemurahan-Nya. Kemudian, Allah memelihara pahala tersebut
untuk para pelakunya, sebagaimana salah seorang di antara kalian
memelihara anak kudanya hingga bertambah besar seperti gunung.
Musthafa Al-Maraghi (III, 1974: 66) menggarisbawahi bahwa riba
itu meleburkan harapan pelakunya yang mendambakan hartanya selalu
bertambah dan bertambah, sehingga ia berharap bisa menikmati kehidupan
ini secara terhormat dan sejahtera. Akan tetapi, riba itu akan membalikkan
lamunannya, karena kenyataan hidupnya akan selalu murung, rasa gelisah
dan susah yang akan menderanya. Perasaan cinta terhadap harta kekayaan
akan semakin membabi buta. Orang-orang yang membenci pelaku praktik
riba akan semakin banyak, kegelisahan semakin mencengkramnya, dan
apa yang diangan-angankan dalam kehidupannnya akan semakin jauh dari
kenyataan bagaikan fatamorgana.
Lafaz al-kaffâr di sini, maksudnya adalah orang yang berkepanjangan
dalam mengingkari nikmat-nikmat Allah berupa harta yang telah
dilimpahkan kepadanya, namun ia tidak menafkahkannya sesuai dengan
titah Allah. Ia tidak menyantuni hamba-hamba Allah yang sangat
membutuhkannya.
Al-atsîm adalah orang yang selalu bergelimang dalam perbuatan
nista dan dosa. Orang seperti ini bukan hanya sebatas menggunakan
hartanya dalam maksiat, namun terkadang menggunakan harta bendanya
sebagai cara meraih harta yang ada di tangan orang lain secara tidak
halal. Di masa sekarang ini, sering dijumpai untuk mendapatkan tender
dari pihak penguasa, ia tidak segan-segan menebusnya meskipun proyek
itu tidak rasional dan dilakukannya dengan cara tidak rasional pula. Pada
akhirnya, yang akan menanggung penderitaannya adalah masyarakat banyak
dan kaum sengsara.
Orang-orang yang mempraktikan riba termasuk kaffâr, yaitu
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kekufurannya berganda, karena di samping menyamakan riba dengan jualbeli, juga menolak ketetapan Allah. Ia sama sekali tidak mensyukuri nikmat
yang diberikan Allah kepadanya, melainkan harta kekayaannya itu digunakan
untuk berbuat dosa dan menindas serta menganiaya orang yang tidak
berdosa. Perilaku transaksi riba, madaratnya bukan hanya menimpa
perorangan, sebagai pelakunya, akan tetapi akan menimpa dan merusak
seluruh kehidupan masyarakat.
Kemudian Allah Swt membandingkan perbuatan orang-orang kaffâr
yang berlumuran dosa dengan pekerjaan orang-orang yang beriman, dengan
perbedaan yang sangat bertentangan, sebagaimana firman-Nya,

        
          
Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan,
melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di
sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih
hati. (QS Al-Baqarah [2]: 277)
Al-Zuhaili (I, 1991: 88) mengawali tafsir ayat ini dengan penjelasan,
Al-Quran selalu menggandengkan dua hal yang bertentangan untuk menarik
perhatian, agar mereka menjadi Mukmin yang benar. Pada ayat sebelumnya,
dijelaskan ancaman keras terhadap mereka yang berulang-ulang melakukan
kekufuran, dan selalu berbuat dosa. Pada ayat ini, Allah Swt memberi janji
pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
Orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, tentu akan
selalu berpegang teguh pada perintah dan larangan-Nya. Melakukan amal
saleh, seperti memberi santunan kepada fakir miskin, menaburkan rasa
belas kasihan kepada orang-orang yang sengsara, dan mengerjakan salat
sesuai dengan perintah syarak, karena dengan melaksanakan ibadah salat,
mereka selalu mendekatkan diri dan mengingat Tuhannya. Mereka selalu
memelihara kebersihan harta yang dimilikinya dengan mengeluarkan zakat,
dalam rangka menanamkan rasa kasih sayang, meringankan beban saudarasaudaranya yang sangat membutuhkan bantuannya. Dengan demikian,
mereka mampu membersihkan diri dari berbagai kotoran bakhil dan kikir
yang sangat tercela dalam ajaran Islam.
Dalam ayat ini, Allah Swt mengkhususkan penyebutan dua jenis amal

Surah Al-Baqarah (2)

97

kebaikan, yaitu salat dan zakat. Keduanya merupakan rukun-rukun ibadah paling agung yang berkaitan erat dengan jasmani dan ruhani, serta berkaitan dengan
masalah kesalehan sosial sekitarnya. Dengan perbuatan yang terpuji itu, imannya
semakin bertambah, karena meyakini bahwa seluruh akivitasnya selalu berada
dalam pengawasan-Nya, sehingga memudahkan dirinya untuk melakukan taat
kepada Allah Swt dalam segala keadaan.
Bagi mereka yang telah melakukan empat hal terpuji, yaitu beriman
kepada Allah, mengerjakan amal saleh, menunaikan ibadah salat, dan
menunaikan zakat, maka pahala telah disimpan atau dipelihara Allah, untuk
diberikan kepada mereka di hari kiamat nanti. Di samping itu, mereka
bakal mendapatkan ketenangan dan ketentraman, tanpa sedikit pun merasa
sedih atau menyesal atas segala apa yang telah diperbuatnya, dan sedikit
pun tidak akan merasa takut menghadapi hal-hal yang akan terjadi.
Keimanan seseorang yang telah kembali ke jalan Allah, tentu akan
diuji, di antaranya dengan meninggalkan berbagai transaksi riba untuk
selama-lamanya, sebagaimana firman Allah,

           
 
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. (QS Al-Baqarah
[2]: 278)
Setelah membandingkan antara balasan pemakan riba dengan
orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pada ayat berikut ini, secara
tegas Allah Swt memerintahkan kaum Mukminin meninggalkan berbagai
transaksi untuk menguasai, memiliki, dan memakannya dari harta hasil
riba, termasuk sisa riba yang belum dipungut.
Dalam ayat ini, Allah Swt mengaitkan perintah meninggalkan riba
dengan perintah bertakwa. Ini menunjukkan betapa erat kaitannya antara
iman seseorang dengan perilaku riba. Siapa saja yang tidak meninggalkan
riba setelah ada larangan Allah dan ancaman-Nya, orang tersebut tidaklah
beriman.
Menurut Al-Maraghi (III, 1974: 67), ia akan tetap di neraka meskipun
ia beriman terhadap apa yang dibawakan agama, karena ia mengingkari
sebagian ajaran-Nya, bahkan tidak mengamalkannya. Maka, orang seperti
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ini dinyatakan sebagai tidak beriman, walaupun mulutnya lantang
menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Ketaatan yang hakiki, tentu
tidak akan menggabungkan antara keimanan dan kemaksiatan. Demikian
pula hal sebaliknya, iman seseorang tidak mungkin bersarang bersama
kejahatan riba pada dirinya, karena riba adalah suatu perbuatan zalim,
kecongkakan yang menepis persaudaraan dan perikemanusiaan. Oleh
karenanya, pada ayat berikutnya, Allah Swt dan Rasul-Nya menyatakan
perang terhadap mereka yang selalu bergelimang dalam menumpuk-numpuk
harta dengan cara riba, sebagaimana firman-Nya,

            
     
(279) Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari
Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas
pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi
(dirugikan. (QS Al-Baqarah [2]: 279)
Allah Swt seakan berfirman kepada kaum Mukminin: “Apabila kalian
tidak mau meninggalkan sisa-sisa perbuatan riba seperti yang telah Allah
perintahkan, maka sesungguhnya kalian akan diperangi Allah dan RasulNya, karena kalian telah keluar dari ketentuan-ketentuan syariat-Nya.”
Al-Zuhaili (III, 1991: 89) menjelaskan, yang dimaksud harbu l-lâh adalah
murka Allah dan siksa-Nya terhadap orang yang memakan riba. Berbagai
keruwetan dan kesulitan akan ditimpakan Allah ketika di dunia, dan di akhirat
akan mendapatkan siksa api neraka. Adapun maksud harbu rasûlihi adalah
akan mendapatkan serangan dari Rasul-Nya, karena mereka telah dianggap
keluar dari ajaran Islam. Barang siapa memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka
ia berhak untuk dimusuhi dan bahkan dibunuhnya, karena telah melampaui
syariat Allah dan hukum-hukum-Nya.
Namun, apabila kalian menghentikan praktik riba lantaran mengikuti
perintah Allah, maka kalian hanya berhak mengambil modalnya saja, tanpa
mengurangi dan tanpa melebihkan dari uang modal semula. Janganlah
kalian berbuat zalim terhadap orang lain dengan mengambil riba darinya,
dan jangan pula kalian dizalimi dengan berkurangnya modal harta yang
kalian miliki.
Pada ayat berikutnya, Allah Swt memerintahkan orang memberi
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utang agar bersabar dengan memberi tangguh kepada orang yang kesulitan
dalam membayar utangnya,

             
  
Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan,
itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 280)
Menurut kebiasaan Arab jahiliyah, apabila seseorang berada dalam
kesulitan untuk membayar utangnya, maka orang yang memberi utang
berkata kepada orang yang berutang, “Apakah kamu akan melunasinya
sekarang atau menambah ribanya?” (Katsir, I, 1969: 331). Maksudnya,
dengan tidak melunasi saat itu, utang itu akan ditambah pula dengan bunga
(riba)-nya, dalam pembayaran berikut. Apabila terjadi penangguhan yang
sama pada pembayaran berikutnya, akan ditambah pula ribanya. Demikian
seterusnya, sehingga pada akhirnya, ia tidak sanggup lagi membayar.
Dengan serta merta, keadaan seperti ini dimanfaatkan si pemberi utang
untuk merampas harta yang diagunkannya.
Kemudian ayat tersebut menegaskan, “Apabila kalian bertransaksi
dengan seseorang yang diberi utang dalam keadaan kesulitan, sehingga ia
tidak memungkinkan membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan,
maka beri tangguhlah dan tunggulah penagihannya sampai ia mendapatkan
kemudahan untuk menutupi utangnya.” Ini didasarkan sabda Nabi Saw,
yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya bersumber dari Abu
Hurairah. Nabi Saw bersabda, Barang siapa yang memberi sejengkal
keleluasaan terhadap orang Mukmin, Allah akan memberikan keleluasaan
pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas kesulitan
seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia
dan di akhirat.
Orang yang memberi tangguh atas pinjamannya dipandang sebagai
al-qardhu l-hasan, yaitu pinjaman yang baik. Setiap saat ia menangguhkan
dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah
memberinya ganjaran, sehingga berlipat ganda, sebagaimana firman-Nya
pada Surah Al-Hadîd (57): 11,
Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
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maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya
pahala yang mulia.
Penggalan ayat berikutnya, Al-Zuhaili (III, 1991: 90) menjelaskan,
lafaz tashaddaqû adalah tatashaddaqû, yang artinya hendaklah kalian
menyedekahkan harta kepada orang-orang yang mempunyai utang dan
dalam keadaan kesulitan, dengan cara membebaskan sebagian atau seluruh
utangnya. Perbuatan tersebut tentulah lebih baik bagi kamu sekalian dan
pahalanya lebih banyak di sisi Allah Swt, ketimbang kamu sekalian
menunggu mereka bisa membayarnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita
agar selalu menanamkan kebaikan dengan memberi belas kasih terhadap
sesama.
Dengan sifat yang terpuji ini, tentu akan tertanam rasa persaudaraan,
rasa persatuan, dan tolong menolong di kalangan masyarakat, sebagaimana
yang dianjurkan Nabi Saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam AlBukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa‘i yang bersumber dari Abu Musa.
Rasulullah Saw bersabda, Seorang Mukmin dengan seorang Mukmin lainnya
bagaikan sebuah bangunan, yang satu sama lainnya saling menguatkan.
Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari
Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda, Barang siapa yang ingin
diijabah doanya dan dibukakan kelapangannya, maka bebaskanlah
orang yang sedang dalam kesulitan. Imam Ahmad dan Imam Muslim
meriwayatkan hadis panjang yang bersumber dari Ka’ab Ibnu Amr,
sebagian penggalannya menyatakan bahwa ia mendengar Rasululullah
Saw bersabda, Barang siapa memberi tangguh kepada orang yang
kesulitan untuk membayar utangnya, atau membebaskannya, maka
Allah akan menaunginya dengan naungan-Nya.
Pada pengujung ayat, Allah Swt menegaskan, “Apabila kamu sekalian
telah mengetahui bahwa perilaku ini lebih baik bagi sekalian, maka
lakukanlah segera, sesuai dengan apa yang telah kamu sekalian ketahui.”
Kemudian ayat-ayat riba ini diakhiri dengan perintah agar memelihara
ketakwaan sebagai bekal untuk menghadap kepada-Nya.
Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada
Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai
dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi
(dirugikan). (QS Al-Baqarah [2]: 281)
Allah seakan-akan berfirman melalui ayat ini, dalam redaksi sebagai
berikut: “Hendaknya kalian takut dengan suatu hari di mana segala amal
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perbuatan kalian akan dihisab di hari kiamat nanti. Semua kalian akan
melupakan urusan duniawi dan segala apa yang ada padanya, serta
kesungguhan dan kesibukan mengumpulkan harta benda yang telah
memalingkan kalian dari Tuhan. Takutlah pada hari yang agung. Kalian
semua akan kembali kepada Allah, segala amal perbuatan kalian bakal
diperhitungkan, segala sesuatu yang telah diperbuat berhak untuk
mendapatkan imbalannya baik atau-pun buruk, sedikit-pun tidak akan yang
terzalimi dan imbalannya sedikit pun tidak akan dikurangi, serta sedikit
pun siksa kalian tidak akan ditambah.”
Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Anbiyâ‘ (21): 47,
Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka
tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji
sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang
membuat perhitungan.
Al-Zuhaili (III, 1991: 91) mengutip perkataan Ibnu Juraij:
“Sesungguhnya ayat wattaqû yauman... diturunkan sembilan malam
sebelum Nabi Saw wafat, setelah ayat ini tidak ada lagi ayat yang
turun.” Menurut Ibnu Jabir dan Muqatil, tujuh malam. Di riwayat lain:
tiga malam. Dan Nabi Saw bersabda, Letakkanlah ayat ini antara ayat
riba dan ayat utang.
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sa’id Ibnu
Jubair, ia berkata, Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah wattaqû
yauman. Nabi Saw hidup hanya sembilan malam setelah ayat ini turun,
kemudian beliau wafat pada hari Senin, bulan Rabi’ul Awwal.
Imam Al-Nasa‘i dan yang lainnya meriwayatkan hadis yang bersumber
dari Abdullah Ibnu Abbas. Ia berkata, Ayat Al-Quran yang paling terakhir
diturunkan adalah wattaqû yauman turja’ûna fîhi ila l-lâh..., antara turun
ayat ini dengan wafatnya Nabi Saw adalah tiga puluh satu hari.
Dalam uraian tentang rahasia diharamkannya riba, Musthafa AlMaraghi, (III, 1974: 56-57) menjelaskan, umat Islam tidak akan bisa
terangkat martabatnya, kecuali berpegang teguh dengan agamanya,
sebagaimana sejarah telah membuktikan. Kemunduran umat Islam dewasa
ini akibat mereka meninggalkan ajaran agama dan lantaran kebodohannya.
Lebih parah lagi, mereka beranggapan salah terhadap kemunduran yang
dikiranya kemajuan, seperti pandangan mereka terhadap riba. Maksudnya,
mereka yang meninggalkan berbagai transaksi dengan dunia Barat melalui
bank-bank konvensional dengan cara riba, kemudian beralih aktivitas
bisnisnya melalui bank-bank syariah. Itu adalah suatu kemunduran, karena
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bangsa Eropa saat ini adalah bangsa yang telah maju dalam berbagai hal.
Seandainya pemerintah dan masyarakatnya menuruti ajaran agama
dan tidak lagi menjalankan riba bersama-sama orang Asing, tentu harta
kita tidak akan habis dan milik kita akan utuh, karena ajaran agama sebagai
pelindungnya.
Riba adalah masalah sosial yang paling besar. Agama-agama samawi,
yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, sepakat bahwa riba merupakan masalah
sosial yang sangat berdampak besar terhadap kehidupan umat manusia.
Namun, bagi kaum Yahudi, pengharaman riba berlaku hanya untuk
golongannya, sedangkan terhadap golongan lain tetap mereka jalankan,
karena golongan lain dianggap lebih rendah martabatnya. Sedangkan kaum
Nasrani tetap menjalankan riba, baik terhadap golongan lain maupun di
dalam golongannya sendiri.
Umat Islam, pada periode pertama sampai abad pertengahan,
berhasil menahan diri dari perbuatan riba. Namun, pada akhirnya, mereka
mengikuti jejak orang-orang yang beragama lain. Bahkan di abad modern
sekarang ini, riba sudah merambah ke seluruh dunia Islam melalui maraknya
bank-bank konvensional. Yang menjadi sebab utama mengikuti cara-cara
mereka ini, diawali dengan kebijakan penguasa yang berkepentingan dengan
pemasukan pajak bagi pendapatan negara. Kini, seolah-olah agama sudah
tidak berdaya lagi membendung para pemeluknya untuk meninggalkan riba,
karena riba seolah-olah sudah menjadi suatu keharusan dalam kelancaran
bisnis mereka.
Al-Zuhaili (III, 1991: 98-99) menguraikan beberapa hal berkaitan
dengan diharamkannya riba. Islam adalah agama amal dengan penuh
kesungguhan, kelembutan, dan kasih sayang, bersih diri dari sifat dendam,
serta selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Oleh karenanya,
tidak dibenarkan sama sekali usaha tanpa bekerja. Islam berkehendak
menyuburkan sedekah serta bantuan yang baik dan bermanfaat bagi
sesamanya. Islam mengharamkan merampas dan mendominasi kebutuhan/
kepentingan orang yang lemah, dan melarang segala aktivitas yang
mendorong kepada keserakahan, permusuhan, dan persengketaan. Islam
mewajibkan mencari harta dengan jalan yang telah diatur oleh syarak, di
dalamnya tidak ada sedikitpun unsur kezaliman. Oleh karenanya, Allah
Swt secara tegas mengharamkan riba dengan berbagai jenisnya, karena
dengan riba dapat menimbulkan berbagai kerusakan dan malapetaka yang
terjadi di kalangan masyarakat. Di samping Wahbah Al-Zuhaili, Al-Maraghi
juga (III, 1974: 57-59) menjelaskan sebab-sebab diharamkannya riba oleh

Surah Al-Baqarah (2)

103

agama melalui beberapa butir alasan/argumen sebagai berikut:
(1)
Riba mendorong seseorang untuk mendapatkan kekayaan tanpa susah
payah dengan meremehkan aktivitas kerja. Maksudnya, orang yang
mempunyai uang bisa mengembangkan kekayaannya melalui jalan riba
tanpa harus bersusah payah dengan bekerja, sebab alur rezeki yang ia
dapatkan cukup mudah melalui riba. Kemudian, ia terbiasa dengan
kemalasan dan membenci pekerjaan, karena yang menjadi tujuannya
adalah mengeruk harta kekayaan orang lain dengan cara mudah,
meskipun dengan cara batil dan tidak dibenarkan agama. Segala apa
yang dapat diambil, dilahapnya dengan rakus. Di dalam hatinya, sama
sekali tidak ada rasa belas kasihan terhadap kaum fakir dan miskin
yang sangat membutuhkan bantuannya. Menurut kebiasaan, orang yang
menjalankan riba makin hari makin tamak dalam melahap harta yang
tidak halal, tidak peduli dalam keadaan apa pun, apakah dalam keadaan
susah karena musim paceklik ataupun pada musim peperangan, di
mana kebutuhan pangan sangatlah diperlukan. Perilaku kerakusan dan
ketamakannya tidak menyisakan rasa kenyang sedikit pun.
(2)
Riba mengambil keuntungan tanpa jerih payah. Ajaran Islam dengan
tegas mengharamkan mengambil harta dengan cara zalim, tanpa
hak dan tanpa aturan syarak yang jelas. Allah Swt. memerintahkan
untuk bermuamalah antarsesama dengan cara bisnis. Seseorang
dibolehkan mengambil keuntungan sebagai imbalan atau pengganti
barang dagangan yang dilepaskannya. Sedangkan dalam riba, uang
diambil tanpa adanya pengganti, dan ini adalah salah satu bentuk
perbuatan kezaliman, karena harta seseorang mempunyai hak dan
larangan. Oleh karenanya, tidak dibolehkan mengambil atau
menguasainya selain pemiliknya, baik dengan cara paksa ataupun
dengan cara-cara lain yang tidak dibenarkan syariat agama. Rasulullah
Saw bersabda, Haramnya harta seseorang (kepada orang lain) sama
dengan keharaman darahnya.
(3) Riba bisa melahirkan permusuhan dan kebencian di hati golongan
yang lemah terhadap golongan yang kaya, di antara mereka bisa
terjadi pertengkaran bahkan baku hantam. Selain itu, riba dapat
mencemarkan nama baiknya. Riba dapat melahirkan manusia menjadi
budak harta. Ia dapat membabi buta dalam mengumpulkan hartanya,
karena riba dapat mencabut rasa belas kasihan dari lubuk hatinya.
Perasaan saling tolong menolong akhirnya menjadi lenyap, dan
sebagai gantinya adalah rasa dendam dan sadis yang tak
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berperikemanusiaan. Apabila ada seseorang yang miskin kelaparan,
tidak seorang pun yang dapat memberi santunan dan bantuan untuk
menutupi kelaparannya. Karena riba juga, negara-negara maju
banyak dilanda krisis sosial, sering sekali kaum buruh di negara
tersebut melakukan mogok kerja, sebagai protes atas ketidaklayakan
upah dan keadilan di antara mereka.
Akibat dari perbuatan riba adalah kerusakan dan kehancuran. Banyak
kasus yang kita jumpai bahwa harta seseorang bisa menjadi ludes
dan rumah tangganya hancur berantakan, karena memakan riba.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah,
dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Abdullah Ibnu Mas’ud dikatakan,
Sesungguhnya sekalipun harta riba itu banyak, maka akibatnya akan
menjadi sedikit.
Akibat riba secara menyeluruh dapat merusak tatanan kemanusiaan
serta melahirkan terjadinya saling permusuhan antara golongan kaya
dan miskin, yang pada akhirnya mengakibatkan runtuhnya ekonomi
umat. Secara spesifik, semakin bertambah kemelaratan kaum fakir
dan miskin dalam berbagai keadaan. Dengan diberikannya kemudahan
dari pihak debitur kepada orang yang berutang, yang pada umumnya
hanya untuk menutupi kebutuhan sekundernya, karena pihak yang
berutang sendiri sudah berkecukupan untuk menutupi kebutuhan
primernya. Setiap utang tentu akan membebani dirinya, apalagi kalau
utangnya itu melebihi kapasitas kemampuannya, sehingga pada
akhirnya ia meminta debitur agar menangguhkan pembayarannya.
Akibatnya, utang itu hari demi hari semakin bertambah yang pada
akhirnya barang yang dijadikan jaminan/agunannya hilang karena
beban utangnya. Oleh karenanya, Allah Swt dengan tegas
menghapuskan riba dengan berbagai jenisnya dan menghidupkan
sedekah.

Kemudian, Wahbah Al-Zuhaili (III, 1991: 91-92) menerangkan,
Al lah Swt mengharamkan riba dalam Al -Quran seperti halnya
mengharamkan khamar dengan melalui empat tahap, dan pengharaman
riba pun sama terjadi pada empat tahapan. Pengharaman tahap
pertama terjadi pada periode Mekah, sedangkan tahapan kedua, ketiga,
dan keempat, terjadi pada periode Madinah:
(1)

Tahapan pertama, pengharaman riba pada periode Mekah adalah
firman Allah pada Surah Al-Rûm (30): 39,
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Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia
bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa
yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang
melipatgandakan (pahalanya).
Ayat ini sepadan dengan tahapan pertama ayat khamar yang
mengharamkan minuman keras, sebagaimana firman Allah pada
Surah Al-Nahl (16): 67,
Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang
memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang
mengerti.
(2)

Tahapan kedua, pengharaman riba pada periode Madinah. Al-Quran
mengisahkan perjalanan orang-orang Yahudi yang telah diharamkan
kepada mereka harta hasil riba, namun mereka tetap memakannya.
Akibatnya, Allah Swt menimpakan siksa kepada mereka atas
kemaksiatannya. Firman Allah pada Surah Al-Nisâ‘ (4): 161,
dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah
dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan
cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di
antara mereka azab yang pedih.
Ayat ini sepadan dengan pengharaman khamar pada tahap kedua,
firman Allah pada Surah Al-Baqarah (2): 219,
Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan
judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa
manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada
manfaatnya.
Kedua ayat di atas memberi peringatan pada sesuatu yang
diharamkan untuk dijauhinya, namun apabila dilanggarnya, maka ia
boleh dikenakan siksa.

(3)

Tahapan ketiga, pada tahap ini, Allah Swt mengharamkan riba yang
menyebabkan hartanya menjadi berlipat ganda, sebagaimana terjadi
pada masyarakat jahiliyah. Firman Allah Swt pada Surah Âli ‘Imrân
(3): 130,
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung.
Ayat ini sejenis dengan pengharaman khamar pada tahap ketiga,
firman Allah pada Surah Al-Nisâ‘ (4): 43,
Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika
kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu
ucapkan....

(4)

Kedua ayat tersebut baru mengharamkan sebagian/setengahnya,
kecuali ayat riba yang mengharamkan kejahatan yang berlipat, yaitu
jenis riba nasî‘ah jahiliyah, sedangkan ayat larangan minum khamar
baru sebagiannya, yaitu larangan terjadinya mabuk ketika akan
melaksanakan salat.
Tahapan keempat, pengharaman secara menyeluruh dari jenis riba
dan khamar. Allah Swt dengan tegas mengharamkan riba secara
menyeluruh dengan berbagai jenisnya, sebagaimana firman-Nya pada
Surah Al-Baqarah (2): 278-279, yang artinya,
(278) Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang
beriman; (279) Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah
perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka
kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim
(merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).
Sedangkan pada ayat khamar, Allah Swt telah memerintahkan untuk
menjauhinya dalam keadaan apa pun, sebagaimana firman-Nya
dalam Surah Al-Mâ‘idah (5): 90, yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak
panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka
jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat di atas memberi penjelasan kepada kita tentang riba dan
permasalahannya dalam kehidupan manusia. Dari uraian tersebut ada
beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Seluruh jenis jual beli dihalalkan selama tidak ada larangan dari
syarak, yaitu pindahnya kepemilikan harta dengan harta melalui ijab
dan kabul, serta dilakukannya dengan asas suka sama suka antara
penjual dan pembeli.
Riba diharamkan, baik dari jenis riba nasî‘ah yang sudah terbiasa
dilakukan orang-orang jahiliyah, maupun riba jenis lainnya seperi
riba fadhl, yang secara tegas telah dilarang oleh Rasulullah Saw.
Bertransaksi, memiliki, dan memakan riba, adalah termasuk dosa
besar yang akan mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat. Siksa di
dunia bagi pelaku riba adalah hidupnya tidak ada ketentraman dan
ketenangan, hatinya selalu dirundung kebingungan dan kesusahan,
bagaikan orang yang kemasukkan setan. Sedangkan di akhirat kelak,
ia akan menderita dengan ancaman dimasukkannya ke dalam api
neraka dalam waktu yang cukup lama.
Bagi orang yang melakukan riba, hendaklah ia segera
menghentikannya dengan melatih diri dengan cara: pertama,
meningkatkan keimanan kepada Allah Swt; kedua, membiasakan
beramal saleh; ketiga, mengerjakan salat dan memeliharanya; dan
keempat, menunaikan zakat dan bersedekah.
Orang yang memberi utang hendaknya bersabar dalam menghadapi
orang yang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya, yaitu
dengan memberi sebagian utangnya atau membebaskan seluruhnya.
Sebab, bersedekah dan memaafkan orang yang berutang yang dalam
keadaan sulit, tentu lebih baik dan lebih banyak pahalanya di sisi
Allah Swt.
Orang yang berpiutang wajib memberi tangguh kepada orang yang
berutang apabila mereka dalam kesulitan. Dan haram hukumnya
bagi orang yang mampu menangguh-nangguhkan pembayaran
utangnya.
Balasan bagi orang yang beriman dan selalu beramal saleh,
melaksanakan salat dan menunaikan zakat, adalah kebahagiaan di
dunia dan di akhirat. Kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan rasa
ketenangan dan ketentraman, tanpa sedikitpun rasa takut dan
khawatir, sedangkan di akhirat kelak, ia akan mendapatkan nikmatnya
surga.
Hendaknya takut pada hari yang agung, dalam mengurus harta yang
telah Allah titipkan kepada kita, karena segala sesuatunya bakal
kembali kepada-Nya. Amal baik dan buruk akan mendapatkan
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imbalannya, sedikit pun tidak akan ada yang terzalimi. Semua
ganjaran tidak akan dikurangi dan semua siksa sedikit pun tidak
akan ditambah. Semuanya bakal menerima imbalan dengan seadiladilnya.

***
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Jual Beli Kredit dan Gadai serta Pencatatan dan Persaksiannya
(Ayat 282-283)

          
           
            
              
           
         
           
            
           
         
             
             
           
           
         
(282) Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan
utang-piutang untuk waktu yang di tentukan, hendakl ah kamu
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menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka
hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu
mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya,
dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang
berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau
ti dak mampu mendi ktekan s endi ri , maka hendakl ah wal i nya
mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang lakilaki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara
orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika
yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan
janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah
kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu)
kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih
dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada
ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika
kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual
beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu
lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada
kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran
kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu; (283) Dan
jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi,
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia
be rta kwa ke pada Al l ah , Tuha nnya. Dan jan gan l ah ka mu
menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya,
sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 282-283)
Latar dan Konteks
Setelah Allah Swt menerangkan tentang infak beserta ganjarannya,
pada ayat berikutnya, Allah Swt menjelaskan tentang al-qardhu l-hasan
atau pinjaman murni tanpa mengambil keuntungan, utang beserta cara
pencatatan, baik melalui tulisan maupun kesaksian, dan gadai (rahn). Di
samping itu, Allah Swt menerangkan cara pemberdayaan harta perniagaan
yang produktif. Dalam sedekah dan qardhu l-hasan, terdapat pelajaran
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saling mengasihi dan saling menolong, sedangkan dalam riba terdapat
kecurangan dan kezaliman. Demikian halnya dalam perdagangan secara
utang/kredit dan perdagangan secara tunai, terdapat hikmah, maslahat, dan
keadilan. Orang yang memberikan infak, sedekah, dan qardhu l-hasan
(pinjaman murni), serta menjauhi transaksi dengan riba, niscaya hartanya
akan berkembang dan hak-haknya akan terjaga.
Dengan demikian, ayat 282 Surah Al-Baqarah ini berisi penjelasan
transaksi utang-piutang di masyarakat, seperti penjualan barang dengan
utang serta bagaimana mengelola harta secara halal.
Ayat 282 Surah Al-Baqarah ini merupakan ayat yang paling
panjang dalam Al-Quran. Sebuah dalil/petunjuk bahwa harta bukan
hal yang dibenci oleh Allah, tidak tercela dalam pandangan agama
Allah. Islam sebaliknya sangat memerhatikan ekonomi umat, karena
Is lam adalah s ebuah agama dan juga s ebuah sis tem negara,
masyarakat, dan kehidupan. Islam bukan agama spiritual yang
mengajak pada kemiskinan, kekurangan, dan mengisolasi diri dari
kehidupan. Tetapi, Islam adalah agama yang mengatur hubungan
antarsesama manusia, memelihara dan menjaga hak-hak, menganjurkan
perniagaan dan pertumbuhan harta. Semua itu menunjukkan Islam
adalah agama yang menekankan kerja keras, usaha, perolehan
keuntungan melalui perniagaan dan cara-cara yang halal. Rasulullah
Saw bersabda, Sebaik-baiknya harta adalah harta yang halal di tangan
hamba yang saleh (HR Ahmad).
Pendistribusian harta untuk kepentingan publik dan larangan riba
adalah manifestasi/wujud solidaritas masyarakat. Mengabaikan hal
tersebut serta eksploitasi tanpa upaya dan kerja keras merupakan
kezaliman. Adapun ayat-ayat dan hadis yang mencela harta dan dunia,
berlaku ketika seseorang melupakan aspek akhirat, diperbudak harta
yang mengakibatkan kekikiran dalam memberikan infak dan tidak
mempedulikan halal dan haram dalam memerolehnya.
Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Thaghâbun (64): 15,
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu),
dan di sisi Allah pahala yang besar. Dalam Surah Al-Hadîd (57): 20,
Allah Swt berfirman, Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu
hanyalah permainan dan sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga
di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan.
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Hamba
dinar dan dirham akan menderita.” (HR Al-Bukhari)
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Penjelasan Ayat

....          
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya .... (QS AlBaqarah [2]: 282)
“Orang yang beriman, apabila melakukan transaksi secara utang/
kredit dalam perdagangan, jual-beli secara salam (menangguhkan
penyerahan barang dengan terlebih dahulu menjelaskan jenis, kualitas,
dan kwantitasnya), dan pinjaman murni (qardhu l-hasan), hendaklah menulis
dan mencatat tanggal, hari, bulan, dan tahun, sehingga diketahui dengan
jelas transaksinya. Tidak menangguhkan pencatatannya hingga tiba musim
panen atau musim menuai, karena menurut mayoritas ulama, pencatatan
itu lebih kuat untuk mengikat kesepakatan dan menyelesaikan perselisihan.”

....     …
... dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar .... (QS Al-Baqarah [2]: 282)
Kemudian, Allah Swt menerangkan cara pencatatan dan menentukan
orang yang berkewajiban untuk mencatat. Orang tersebut hendaknya
orang tepercaya, adil, tidak berpihak, faham agama, taat, teliti,
menggunakan kata yang jelas dan menghindari kata samar serta bermakna
ganda. Penulis (kâtib) itu ibarat seorang hakim (qâdhi) yang berdiri di
antara orang berpiutang dan orang yang berutang. Ini menunjukkan
pentingnya sifat adil dalam diri seorang penulis.

....        …
... Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah
telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan .... (QS AlBaqarah [2]: 282)
Setelah Allah Swt mensyaratkan sifat adil, Allah mensyaratkan juga
seorang pencatat harus memiliki ilmu pengetahuan hukum dan masalahmasalah fikih. Sebab, catatan tidak dapat sepenuhnya menjadi jaminan,
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kecuali pencatat utang menguasai hukum-hukum syariat, serta syaratsyarat yang terpelihara, baik secara kebiasaan, maupun secara aturan
perundang-undangan. Sifat adil di sini adalah memiliki perangai yang baik,
tidak ada maksud lain kecuali untuk menjelaskan kebenaran.
Sifat adil di dahul ukan atas s i fat ali m, karena si fat adi l
memudahkan pencatat mempelajari apa-apa yang harus diketahuinya,
berkaitan dengan pencatatan yang valid. Sebaliknya, seorang alim yang
tidak adil, ilmu pengetahuannya tidak akan menuntun pada keadilan.
Sedikit sekali kita menyaksikan kerusakan yang ditimbulkan seorang
yang adil yang kurang ilmu pengetahuan. Tetapi, betapa banyak, kita
menyaksikan kerusakan yang ditimbulkan orang-orang alim yang
kehilangan sifat keadilan (Al-Maraghi, III, t.t.: 72).
Allah kemudian memberi pesan kepada seorang penulis/pencatat
agar jangan enggan dan malas mencatat utang selama dia sanggup
melakukannya, sebagaimana Allah tuntunkan dan ajarkan dalam AlQuran. Seorang penulis utang yang adil tidak menambah, mengurangi,
dan menyamarkan informasi. Sungguh, keterampilan menulis (kitâbah)
merupakan nikmat dan karunia Allah, maka siapa pun yang mensyukuri
nikmat ini, niscaya ia akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa
rasa enggan walau dibayar dengan upah yang terbatas.
Perintah menuliskan utang-piutang secara adil menunjukkan
pentingnya pengetahuan dan kemampuan dalam bidang syari’at (kafâ‘ah
syar’iyyah), dan memahami kondisi yang berlaku di masyarakat sebagai
prasyarat bagi seorang penulis transaksi. Di samping itu, Allah
mendahulukan prasyarat adil atas ilmu, karena sifat adil lebih utama
dan penting daripada ilmu. Dengan sifat adil, seorang penulis dapat
mengetahui dokumen dan kelengkapan apa saja yang diperlukan dalam
mencatat utang-piutang. Adapun orang yang berilmu saja tanpa
memiliki sifat adil, ilmunya tidak cukup untuk mengantarkan pada
keadilan, melainkan akan merusak dan memperburuk keadaannya.
Firman Allah Swt, Walâ ya‘ba; Dan Janganlah penulis menolak
untuk menuliskannya, menunjukkan seorang penulis yang cakap dan
adil, bila diperintah untuk menulis setiap transaksi, wajib atasnya
menerima perintah tersebut. Selanjutnya Allah Swt menegaskan
larangan-Nya keengganan/kemalasan penulis, dengan menyuruhnya
untuk menulis secara benar dan akurat, karena hal ini berkaitan dengan
pemeliharaan hak-hak para pihak yang bertransaksi.
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           …
.... 
... Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit
pun daripadanya .... (QS Al-Baqarah [2]: 282)
Allah Swt kemudian menerangkan orang yang berhutang
berkewajiban untuk mendiktekan data dan rincian transaksi hutang-piutang
kepada penulis, karena data-data itulah yang akan menjadi hujjah dan
bukti. Selanjutnya, Allah Swt mewasiatkan dua perkara, yaitu:
Pertama, wa l-yattaqi l-lâha rabbahû bertakwa kepada Allah dalam
segala hal, terutama dalam hal penulisan transaksi utang-piutang, dengan
menyebutkan kewajibannya secara lengkap dan rinci, tidak mengurangi
sedikit pun kewajiban dan bebannya tersebut, diiringi sikap adil penulis
dengan tidak menambahkan atau pun mengurangi yang didiktekan
kepadanya. Bagi orang yang berutang dilarang mengurangi kewajibannya,
karena pengurangan utang adalah sesuatu yang diharapkan orang yang
berutang.
Kedua, Wa lâ yabkhas minhu syai‘an, dan janganlah ia mengurangi
sedikit pun daripada hutangnya. Sebab manusia terbentuk untuk menolak
kemadaratan, dan memiliki kecenderungan tamak, atau memberikan data
yang samar dalam pendiktean kepada penulis yang menyebabkan
perselisihan dan penangguhan pembayaran (Al-Maraghi, III, t.t.: 74).

             …
....    
... Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah
(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah
walinya mendiktekannya dengan benar .... (QS Al-Baqarah [2]: 282)
Di samping itu, Allah Swt menerangkan orang yang kurang cakap
dan punya kapasitas dalam bertransaksi, melalui firman-Nya, Jika yang
berutang itu orang yang kurang akalnya. Maksud firman Allah tersebut,
jika orang yang berutang lemah akal dan lemah dalam mengelola harta,
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atau masih kanak-kanak, gila, bodoh, berusia lanjut, hingga akalnya tidak
mampu lagi mengatur setiap urusan dengan tepat dan sesuai, atau lemah
mendikte karena lisannya kaku, bisu, dan buta, maka wajib walinya
membantu mendiktekan penulis dengan cara adil dan jujur, tanpa
menambah atau mengurangi.

....     …
...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu ....
(QS Al-Baqarah [2]: 282)
Selanjutnya, Allah Swt menjelaskan pentingnya menguatkan catatan
melalui kesaksian atau syahâdah. Pada ayat ini, Allah Swt menganjurkan
kehadiran saksi: dua laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua perempuan.
Firman Allah Swt min rijâlikum, (dari orang laki-laki di antaramu),
merupakan dalil wajib terpenuhinya syarat Islam dan merdeka (tanpa
tekanan dan paksaan) dalam kesaksian, karena ayat ini berlaku dalam
setiap transaksi di antara mereka. Adapun dalil wajib terpenuhinya syarat
adil bagi para saksi, ialah firman Allah Swt dalam QS Al-Thalâq (65): 2,
wa asyhidû dzawai ‘adlin minkum; (dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi yang adil di antara kamu).

          …
....     
... Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki
dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari
para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi
mengingatkannya .... (QS Al-Baqarah [2]: 282)
Apabila dua orang saksi laki-laki tidak ada, hanya terdapat satu lakilaki, dibolehkan menggunakan satu saksi laki-laki, dan dua saksi wanita
dari kalangan yang disetujui dan diridai.
Kesaksian yang Diterima dan yang Ditolak
Abu Yusuf berpendapat, orang yang diterima kesaksiannya adalah
orang yang tidak melakukan perbuatan tercela, kejahatan, asusila,
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perbuatan yang jelas sanksinya dalam Islam, dan dosa-dosa besar. Orang
itu senantiasa menunaikan kewajiban-kewajibannya, berbudi pekerti dan
akhlak yang terpuji walau sesekali melakukan dosa-dosa kecil, karena tidak
ada seorang hamba pun dalam kehidupanya sama sekali terhindar dari
dosa. Menurutnya juga, persaksian tidak dapat diterima: dari orang yang
dosa-dosanya lebih banyak daripada perbuatan baik, orang yang berjudi
permainan dan perlombaan, orang yang meninggalkan salat lima waktu
karena menganggap remeh atau sengaja meninggalkan tanpa udzur,
orang yang selalu bersumpah palsu dan berkata dusta, selalu meninggalkan
salat subuh, serta orang yang menghina dan mencaci sahabat-sahabat
Rasulullah Saw.
Ibnu Abu Laila dan Abu Hanifah berpendapat, persaksian orang yang
adil dan sesekali mengikuti hawa nafsunya dapat diterima, kecuali sekte
Kitabiyah dari golongan Rafidhah. Muhammad berpendapat, “Aku tidak dapat
menerima persaksian kelompok Khawarij, namun aku menerima persaksian
dari kelompok Haruriyah, karena kelompok ini tidak menghalalkan (dengan
berbagai cara) untuk menguasai harta kaum Muslimin, namun jika mereka
berbuat sebaliknya, niscaya aku akan menolaknya” (Abu Hayyan Al-Andalusi,
II, 200: 347).
Jumhur ulama mensyaratkan seorang saksi haruslah beragama Islam. Namun, ulama Hanafiyah membolehkan menerima kesaksian orang kafir,
berdasarkan dalil bahwa Rasulullah Saw pernah merajam dua orang Yahudi
yang berzina karena beliau mendapatkan kesaksian dari orang Yahudi yang
lain.
Ibnu Al-Qayyim berpendapat dalam kitabnya, i-lâmu l-Muwaqqi’în dan
kitab Al-Thuruqu l-Hukmiyyah bahwa alat bukti lebih bersifat umum
kedudukannya dalam syara’ dibanding dengan kesaksian. Oleh karena itu,
segala sesuatu yang mendatangkan kebenaran dinamakan bukti. Bukti
tersebut boleh datang dari siapa saja walau non-Muslim, karena bukti yang
benar dan disampaikan non-Muslim dapat diterima hakim.
Firman Allah Swt, min man tardhauna (dari saksi-saksi yang kamu
ridai) merupakan penegas pentingnya syarat Islam dan adil seorang saksi.
Maksud ayat tersebut adalah dari saksi-saksi yang diridai agama dan
keadilannya. Termasuk dalam makna ayat itu juga, saksi-saksi wanita yang
diridai. Sebab, syarat Islam dan adil merupakan sifat untuk mengikat
persaksian wanita yang lemah hingga kurang dipercaya di masyarakat.
Ayat ini ditujukan bagi seluruh masyarakat.
Jumhur ulama menetapkan syarat adil bagi saksi sebagai bentuk
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kesucian diri. Sedangkan, menurut Abu Hanifah, syarat ini bukanlah bentuk
kesucian diri saja, karena seorang Muslim yang adil adalah Muslim yang
mengamalkan ajaran Islam dan menghindari perbuatan fasik walau secara
batiniahnya tidak diketahui.

....       ...
Firman Allah Swt, an tadhilla ihdâhumâ fa tudzakkira ihdâhumâ alukhrâ (supaya jika seorang lupa maka yang seorang lain mengingatkannya).
Adapun saksi dua orang wanita seimbang dengan seorang laki-laki,
‘illat atau alasan hukum yang sebenarnya adalah lebih kepada tadzkîr
(sarana untuk mengingatkan) dalam menjaga hukum, karena wanita kurang
teliti, kurang perhatian, terbatas pengetahuan, sedikit pengalaman, dan
sering lupa mencatat transaksi serta kondisi keuangan. Oleh karena itu,
salah satu dari keduanya dapat saling mengingatkan. Sekarang ini, banyak
wanita yang berkecimpung dalam bidang keuangan. Walau demikian, tidak
dapat mengubah hukum yang terdapat dalam ayat ini karena hukum dalam
ayat ini bersifat umum dan universal.

             ...
....   
... Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah
kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil
maupun besar .... (QS Al-Baqarah [2]: 282)
Al-Quran mempertegas masalah penting, yaitu pesan Allah Swt
kepada para saksi dan larangan perbuatan malas atau enggan, serta
penolakan dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai saksi di hadapan
hakim, sebagaimana pesan Allah sebelumnya kepada para penulis agar
tidak menolak tugasnya. Kemudian, Allah Swt berfirman, barangsiapa
menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). (QS Al Baqarah,
2: 283). Kesaksian dapat menetapkan hak, mencegah kezaliman dan
penindasan pada kaum yang lemah.
Al-Rabi’ meriwayatkan, ayat ini turun berkaitan dengan seorang yang
selalu berkeliling di antara kaumnya. Mereka mengajak orang tersebut
untuk menjadi saksi. Namun, tiada seorang pun yang mau mengikuti dan
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mencontoh yang dilakukan orang tadi.
Kembali kepada bahasan tentang penulisan utang, Allah Swt dalam
ayat ini menegaskan pentingnya penulisan dalam akad utang-piutang,
Allah melarang penulis berbuat enggan, jemu, malas, dan malu, dalam
menuliskan utang, yang berjumlah kecil atau besar. Hal ini sebagai upaya
mencegah perselisihan, persengketaan, dan menjaga hak pihak-pihak
terkait.
Ayat ini merupakan dalil bahwa penulisan (utang) itu merupakan
salah satu bukti kuat dalam menetapkan hak. Oleh karena itu, wajib
hukumnya, baik pada utang yang sedikit maupun banyak, hingga batas
waktu pembayaran yang telah disepakati dan ditentukan oleh orang yang
berutang, dan tidak selayaknya orang-orang menyepelekan agar tidak ada
pihak yang dirugikan. Hal ini (pencatatan) merupakan ketentuan yang
berlaku umum dalam dunia perdagangan (bisnis) pada zaman modern
sekarang ini. Setiap urusan bisnis dan transaksi, memiliki catatan/buku
khusus/tersendiri, yang mencatat tanggal dan waktu. Apabila terjadi
sengketa, hakim dapat menggunakan catatan itu sebagai alat bukti untuk
menetapkan keputusannya (Al-Maraghi, III, t.t.: 75).

....          …
... Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan
kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan .... (QS AlBaqarah [2]: 282)
Ketentuan adanya pencatatan dan persaksian dalam utang-piutang
itu lebih pantas dalam penegakan keadilan bagi kedua belah pihak yang
bemuamalah/berbisnis dan bertransaksi.
Firman Allah Swt, Adnâ an lâ tartâbû (lebih mendekatkan kamu
kepada ketidakraguan) menjelaskan pencatatan dan persaksian utangpiutang itu lebih dekat dalam menafikkan keraguan di antara para pihak.
Kehati-hatian para pencatat dan para saksi dalam persaksian, pencatatan
hak-hak, dan pemeliharaan keadilan di antara orang-orang yang
bermuamalah, dapat menolak/menghilangkan keraguan kerusakan yang
timbul, seperti permusuhan dan perselisihan (Al-Maraghi, III, t.t.: 76).
Kemudian, Allah Swt menjelaskan hikmah di balik setiap perintah
dan larangan di atas. Perintah Allah Swt berupa kewajiban menulis dan
bersaksi, yaitu:
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Pertama, melaksanakan hukum Allah Swt; mengamalkannya berarti
lebih mendekati kepada keadilan serta kejujuran dan menjauhi kedustaan.
Kedua, menyelesaikan perselisihan di antara orang yang bertransaksi
secara adil dan bersaksi dengan cara yang baik.
Ketiga, dapat menghilangkan keragu-raguan dalam kepastian jenis
utang, jumlah dan tempo pembayarannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa
saksi berhak untuk meminta dokumen tertulis utang-piutang untuk
memudahkan dalam mengingatnya.

         …
....  
... kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di
antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya
.... (QS Al-Baqarah [2]: 282)
Al Quran memberikan keringanan dalam penulisan utang-piutang
sesuai kondisi perdagangan yang dinamis dan berubah. Penulisan utangpiutang harus dilaksanakan, terkecuali dalam transaksi yang dilakukan
secara tunai: dibolehkan dan tidak berdosa jika tidak menuliskannya karena
tidak akan menimbulkan perselisihan dan pertikaian. Ini merupakan dalil
Islam itu sejalan dengan realitas, perkembangan ekonomi, dan maslahat
masyarakat.
Semua itu merupakan petunjuk bahwa setiap orang harus
memelihara hartanya, baik pemasukan maupun pengeluaran harta tersebut.
Hal ini merupakan puncak peradaban yang dirintis Islam jauh berabadabad sebelum orang-orang Barat dan peradaban lain mengenalnya. Islam
tidak menjadikan pencatatan harta sebagai sesuatu kewajiban karena
terkadang menimbulkan kesulitan bagi umat yang lain dengan kemajuan
peradaban yang berbeda.
Adapun kewajiban yang harus dipenuhi dalam utang-piutang dan
hubungan antara penulis dan saksi, adalah untuk menjauhi madarat.
Keduanya tidak dibolehkan mendatangkan madarat kepada salah satu atau
kedua orang yang berselisih, baik menambah jumlah utang atau
mengurangi, mengubah nominal, maupun enggan dimintai pendapat dan
penjelasan tentang segala yang berkaitan dengan akad. Demikian halnya,
bagi orang yang berutang: dia dilarang mendatangkan madarat bagi penulis
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dan saksi, seperti mengubah data, mengabaikan isi, mengintimidasi saksi
dengan ancaman, membujuk saksi dengan uang sogokan, atau menjanjikan
harta dalam jumlah tertentu. Islam adalah agama kebenaran dan keadilan.
Allah Swt memerintahkan berlaku benar dan adil secara utuh tanpa
pandang bulu.

....    …
... Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli .... (QS Al-Baqarah
[2]: 282)
Selanjutnya, Allah memerintahkan melakukan persaksian dalam bisnis
dan perdagangan. Jual beli di zaman sekarang ini sering timbul perselisihan
dan sengketa dalam berbagai akad dan transaksi, justru setelah transaksi
itu dipandang telah selesai. Maka itu, dalam hal jual beli, cukup dengan
persaksian.
Sedangkan dalam utang-piutang yang ditangguhkan, perselisihan
biasanya timbul setelah para saksi meninggal dunia, dan mungkin karena
waktu yang terlalu lama. Oleh karena itu, dalam utang-piutang, diwajibkan
adanya saksi.

....      ...
... dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi .... (QS Al-Baqarah
[2]: 282)
Ditinjau dari segi bahasa, asal kata yudhârra dalam ayat ini
memiliki dua kemungkinan:
Pertama, berasal dari kata yudhâriru, yang bermakna penulis
dan saksi tidak diperkenankan mempersulit orang lain, baik dengan
menolak ajakan menulis atau bersaksi, maupun mengubah isi akad
dan persaksian.
Kedua, berasal dari kata yudhâraru, bermakna tidak dibolehkan
bagi pemilik hak dan kewajiban, baik itu pemberi utang maupun orang
yang berutang, untuk menyulitkan penulis dan saksi, dengan memaksa
mengubah dan menyimpang dari isi akad dan persaksian.
Hal ini kemudian dikuatkan oleh firman Allah Swt.

....      ...
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... Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu
kefasikan pada kamu .... (QS Al-Baqarah [2]: 282)
Maksudnya, perbuatan mengubah dan menyelewengkan isi akad dan
persaksian adalah perbuatan fasik dan berdosa. Dapat juga bermaksud,
seandainya melakukan apa yang dilarang yang mendatangkan madarat
dan kesulitan, perbuatan ini dinamakan dengan fasik, keluar dari ketaatan
kepada Allah.

           …
...Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu,
dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah [2]: 282)
Setelah menerangkan perintah dan larangan-Nya, selanjutnya Allah
Swt menyebutkan prinsip umum dan jelas, yaitu berbuat takwa dengan
melaksanakan segala perintah Allah Swt dan menjauhi segenap laranganNya. Maksud ayat ini, “bertakwalah kepada Allah, takwa dalam
melaksanakan setiap perkara yang Allah perintahkan dan menjauhi segala
larangan yang tercakup di dalamnya, yaitu larangan berbuat madarat. Dialah Allah Swt yang mengajarkan segala hal yang dapat mendatangkan
manfaat dan maslahat bagi kehidupan dunia dan harta kalian. Sebagaimana
Allah Swt mengajarkan juga perkara agama, Allah Maha Mengetahui urusan
makhluk-makhluk-Nya, tiada yang tersembunyi bagi-Nya perbuatan, baik
yang tampak maupun yang samar. Jika Allah Swt telah mensyariatkan satu
perkara, maka Allah mensyariatkan berdasarkan pengetahuan-Nya yang
terperinci dan menyeluruh, menjauhkan apa yang berbahaya dan
mendekatkan apa yang bermanfaat bagi Allah Swt menetapkannya dengan
bijaksana dan adil.”
Allah Swt menutup ayat ini dengan sebuah petunjuk yang
mengingatkan orang-orang beriman untuk melaksanakan seluruh hukum
yang terkandung dalam ayat ini. Mengulang lafzhu l-jalâlah (Allâh), pada tiga
tempat di akhir ayat ini, yaitu dan bertakwalah kepada Allah; Allah memberikan
pengajaran kepadamu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Pengulangan tersebut menunjukkan hikmah keagungan Allah dan
menumbuhkan rasa takut dalam diri orang yang mendengarnya, serta
penekanan bahwa ketiga hal itu memiliki hukumnya masing-masing.
Ayat ini merupakan ayat paling panjang yang terdapat dalam AlQuran, paling luas uraiannya, paling jelas hukum-hukumnya. Di dalamnya

122

Tafsir Juz III

terdapat pelajaran paripurna dalam menjaga dan memelihara harta benda
dari kehilangan dan kemusnahan: agar setiap orang lebih yakin berinfak di
jalan Allah Swt, dan menghindari yang dibenci-Nya (riba dan semacamnya),
dan berkomitmen dalam takwa menuju kebahagiaan dan kesuksesan (AlMaraghi, III, t.t.: 77).
Selanjutnya, Allah memberikan keistimewaan/kekecualian dari
hukum/ketentuan di atas dengan firman-Nya:

            
            
          
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan
kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya
kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS
Al-Baqarah [2]: 283)

....         
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang .... (QS AlBaqarah [2]: 283)
Pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan tentang hukum perdagangan
dengan pembayaran yang ditangguhkan dan dalam keadaan bepergian.
Kondisi semacam ini dikenal dengan istilah rahn atau gadai, yang dapat
mempermudah dalam penguatan perjanjian utang-piutang. Karena
penetapan dan penguatan perjanjian utang piutang dalam transaksi jual
beli yang ditangguhkan, dengan pencatatan dan persaksian pada saat
menetap/tidak bepergian, itu sangat mungkin dapat terlaksana. Selama
kondisi perjalanan dan bepergian, hal itu tidak memungkinkan dilaksanakan
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tanpa ada petunjuk yang dapat menguatkan perjanjian utang-piutang itu.
Allah Swt mensyariatkan suatu hukum yang sesuai dengan keadaan
tersebut, yaitu al-rahn (gadai). Hal ini ditunjukkan oleh hadis, yang
diriwayatkan Al-Nasa‘i yang bersumber dari Ibnu Abbas, dan yang
diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Aisyah ra:
Rasulullah Saw membeli makanan untuk keluarganya dari seorang Yahudi
di Madinah dan menjaminkan/menggadaikan kepadanya baju besinya. (HR
Al-Bukhari dan Muslim).
Maksud dari ayat ini, “Jika dalam perjalanan atau sedang bepergian,
sehingga tidak mendapatkan penulis yang dapat melakukan tugasnya dengan
baik, atau kondisi bepergian itu tidak memungkinkan untuk menuliskannya
dan tidak mendapatkan alat untuk menuliskannya, maka kuatkanlah
perjanjian itu dengan barang jaminan.”
Dalam ayat ini, barang jaminan dihubungkan dengan kondisi safar
(bepergian) dan tidak adanya penulis, menunjukkan dalil rukhsah atau
keringanan yang membolehkan untuk tidak menulis, dan menahan barang
jaminan sebagai gantinya. Disebutkannya bepergian sebagai alasan utama,
karena bepergian merupakan alasan yang umum berlaku, terutama pada
saat turunnya Al-Quran di mana banyak terjadi peperangan serta
pertempuran. Termasuk dalam kategori tersebut, alasan yang semakna
dengan bepergian, seperti kondisi malam yang gelap, pekerjaan yang
menyita waktu dan tenaga, dan risiko kebangkrutan orang yang berutang.
Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa ketiadaan penulis transaksi
utang-piutang berlaku pada kondisi bepergian dan bukan pada keadaan
menetap. Namun demikian, barang yang dijadikan jaminan haruslah dalam
genggaman orang yang berpiutang. Hal ini menunjukkan bahwa selama
barang yang dijaminkan itu belum berada dalam genggamannya, maka
belumlah tergolong pada transaksi yang kuat dan terjamin.
Menurut mazhab Hanafiah, barang jaminan yang berada dalam
genggaman orang yang berpiutang haruslah barang yang jelas wujudnya,
dan barang jaminan itu bukan milik bersama. Namun, jumhur ulama
membolehkan menjadikan barang jaminan dengan kepemilikan bersama
sebagai jaminan kepada orang yang berpiutang dengan serah terima
langsung.

....            …
... Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah
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yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah ... (QS Al-Baqarah [2]: 283)
Selanjutnya, ayat ini menerangkan tentang kemungkinan adanya
saling percaya antara dua orang yang bertransaksi. Jika pemberi utang
mempercayai orang yang berutang berdasarkan prasangka baiknya, reputasi
orang yang berutang sebagai orang yang tidak berkhianat, maka inilah
yang dikenal dengan istilah al-bai’u bi l-amânah, atau jual-beli atas dasar
kepercayaan.
Hendaklah pula orang yang berutang menunaikan kewajibannya dan
bertakwa kepada Allah Swt dalam menjaga amanat, tidak berkhianat dan
tidak menunda-nunda pembayaran. Dilihat dari segi bahasa, utang dikenal
juga dengan istilah amanat, karena kepercayaan yang terdapat dalam diri
orang yang berutang.
Adapun firman Allah Swt, wa l-yattaqi l-lâha rabbahû (hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Swt, Tuhannya), menunjukkan sifat ulûhiyyah dan
rubûbiyyah bagi Allah Swt secara bersamaan. Hal ini bertujuan untuk
memberikan larangan yang kuat dan tegas untuk menghindari perbuatan
khianat yang mendatangkan kebencian Allah yang disembah (ulûhiyyah)
dan Tuhannya yang mengatur (rubûbiyyah) segenap urusan dan maslahat
bagi hamba-hamba-Nya.

....          ...
... Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa
menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa) .... (QS Al-Baqarah
[2]: 283)
Kemudian Allah Swt menegaskan kembali larangan-Nya terhadap
saksi yang enggan memberikan kesaksian dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Swt melarang menyembunyikan kesaksian sebagaimana larangan
mengkhianati amanat dalam perjanjian utang-piutang. Sebab,
menyembunyikan kesaksian di saat diperlukan akan menjerumuskan
pelakunya dalam dosa.
Dengan demikian, ayat ini bermakna “janganlah menolak kesaksian,
karena penolakan itu akan menjadikan pelakunya berdosa.”
Adapun disebutkannya kata “hati” dalam menanggung dosa, karena
hati merupakan pusat seluruh perasaan, kesadaran, dan pengetahuan
tentang peristiwa-peristiwa, salah satu organ tubuh yang dapat
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menanggung dosa, sebagaimana perbuatan zina dianalogikan dengan panca
indra seperti mata, telinga, dan sebagainya.
Dosa itu terkadang dapat terjadi karena ulah perbuatan hati dan
juga organ-organ tubuh lainnya. Allah Swt berfirman dalam QS Al-Isrâ‘
(17): 36, Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua
itu akan diminta pertanggungjawabannya. Di antara perbuatan-perbuatan
hati adalah menyamarkan dan menyembunyikan perbuatan jelek, niat,
dan tujuan yang buruk, hasad, iri hati, dan dendam.
Penjelasan di atas menerangkan kesaksian dan menyembunyikannya
merupakan hal yang diketahui Allah Swt. Dia-lah yang memberikan ganjaran
yang baik jika berbuat baik dan ganjaran yang buruk jika berbuat buruk.
Maka, janganlah menyangkal perintah-perintah Allah Swt dan berbuat
maksiat, yang di dalamnya termasuk menyembunyikan kesaksian;
amalkanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, karena ilmu Allah itu
umum dan melingkupi seluruh perbuatan manusia.
Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun berkaitan dengan akad salam
secara khusus. Maksudnya, akad salam penduduk Madinah menjadi sebab
turunnya ayat, dan selanjutnya ayat ini mencakup seluruh transaksi utangpiutang.
Adapun menurut pendapat Ibnu Khuwaiz Al-Mandad, ayat ini
mencakup tiga puluh hukum, di antaranya sebagai berikut:
(1)
Sebagian ulama Malikiyyah menjadikan ayat ini sebagai dalil
dibolehkannya menunda tempo pembayaran pinjaman murni (pinjaman
tanpa keuntungan). Menurut mereka, Imam Malik tidak membedakan
antara pinjaman murni dengan transaksi utang-piutang lainnya.
Sebaliknya, ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa ayat ini bukanlah
dalil yang membolehkan penundaan tempo pembayaran utang-piutang,
melainkan merupakan perintah persaksian jika jual-beli dengan cara
berutang.
(2)
Dibolehkannya penundaan tempo utang, berdasar firman Allah, Wahai
orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Berdasarkan esensinya, utang adalah istilah bagi setiap muamalah
(transaksi), yang salah satu unsurnya terpenuhi secara tunai dan unsur
lainnya berada dalam tanggungan hingga waktu yang ditetapkan.
Menurut bahasa Arab, kata ‘aîn yang berarti tunai, sedangkan daîn
berarti menunda. Ayat ini mencakup beberapa bentuk jual-beli, antara
lain: pertama, jual-beli barang dengan pembayaran bertempo, seperti:
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pembelian buku dengan cara berutang. Kedua, jual-beli salam, yaitu
pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan
pembayaran dilakukan di muka. Ketiga, jual-beli dengan cara tunai.
Keempat, jual-beli dengan cara berutang, seperti pembelian satu shâ’
gandum yang berada dalam tanggungan seseorang dengan dua shâ’
terigu dalam tanggungan seseorang lainnya. Bentuk keempat ini
merupakan bentuk jual-beli yang bathil dan dilarang, karena wujud
kedua barang tersebut tidak jelas dan berbentuk tanggungan (utang).
Firman Allah Swt yang berbunyi untuk waktu yang ditentukan, ayat ini
menunjukkan bahwa tidaklah dibolehkan jual-beli salam hingga waktu
yang tidak ditentukan. Rasulullah Saw bersabda, Barang siapa yang
melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran
yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang
diketahui (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Para ulama telah sepakat tentang kebolehan jual-beli salam ini. Jualbeli semacam ini merupakan rukhsah (keringanan) dan pengecualian
dari hadis Rasulullah Saw yang melarang penjualan barang yang tidak
dimiliki. Hal ini dibolehkan karena faktor kebutuhan masyarakat. Bahkan,
sebagian ahli fikih menggambarkan jual-beli ini dengan istilah bae’u lmahawîj (jual-beli karena kebutuhan) atau bae’u l-mafâlis (jual-beli
orang yang bangkrut). Ulama Malikiyyah membolehkan jual-beli salam
hingga tiba masa panen dan menuai, sebab dengan demikian sudah
diketahui jangka waktunya. Mereka juga membolehkan penundaan
pembayaran dalam tempo dua hingga tiga hari, karena kondisi ini
termasuk dalam kategori pembayaran di tempat transaksi (al-maqbûdh
fî l-majlis) dan juga jangka waktu pembayaran yang dekat dengan
kesepakatan di muka. Sebagian ulama tidak membolehkan penundaan
pembayaran dari kesepakatan awal di tempat transaksi, hal ini untuk
menghindari bentuk jual-beli barang dalam tanggungan dan uang dalam
tanggungan juga. Imam Al-Syafi’i membolehkan jual-beli salam secara
tunai, namun sebaliknya ulama-ulama yang lain tidak sepakat dengannya
berdasarkan nash hadis yang artinya “untuk jangka waktu yang
diketahui.”
Firman Allah Swt, hendaklah kamu menuliskannya, yaitu menuliskan
utang dan jangka waktunya. Ayat ini menunjukkan kebolehan berhujjah (berargumentasi) dengan penulisan utang-piutang. Sebagian
ulama berpendapat, ayat ini adalah perintah menulis dan bersaksi.
Tulisan tanpa adanya saksi tidak dapat dijadikan hujjah dan argumen.
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Apakah penulisan ini hukumnya fardhu/wajib atau sunah? Sebagian
berpendapat, hukumnya fardhu/wajib kifayah. Menurut ulama lainnya,
hukumnya fardhu ain/kewajiban individu, sehingga wajib bagi penulis
kapan pun dia diminta untuk menuliskannya, berdasarkan firman Allah
Swt, Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar. Juga, firman Allah Swt Janganlah penulis menolak untuk
menuliskannya. Ulama lain berpendapat: hukumnya mandûb (anjuran).
Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah hukumnya fardhu (wajib)
secara sukarela, maka penulis dibolehkan untuk tidak menulis hingga dia
mendapatkan upahnya. Jika hukumnya fardhu ‘ain/kewajiban individu,
maka tidaklah dibolehkan mengambil upah dari pekerjaannya, karena
mengambil upah dari kewajiban hukumnya batil.
Apakah penulisan dan kesaksian itu hukumnya wajib? Mayoritas ulama
sepakat bahwa penulisan dan kesaksian itu wajib hukumnya
berdasarkan firman Allah Swt yang artinya hendaklah kamu
menuliskannya. Juga firman-Nya, Dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi. Kemudian, hukum ini dihapus oleh firman Allah Swt pada
ayat berikutnya yang artinya jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(utangnya).
Imam Al-Thabari berpendapat, berdasarkan ayat ini, wajib hukumnya
bagi orang yang berhutang untuk menulis utangnya, baik utang karena
jual-beli maupun pinjaman murni, sehingga dapat terhindar dari lupa
dan pengingkaran di kemudian hari.
Jumhur ulama berpendapat, penulisan dan kesaksian hukumnya mandûb
(dianjurkan) untuk menjauhi lupa dan pengingkaran di kemudian hari
hingga sampai waktu jatuh tempo, karena lupa sering terjadi antara
waktu kesepakatan awal sampai waktu jatuh tempo. Dan terkadang,
terjadi peristiwa secara tiba-tiba, seperti meninggal dunia dan lain
sebagainya. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan penulisan dan
kesaksian untuk menjaga harta dan menepati kewajiban.
Meski begitu, para sahabat, tabi’in (yang hidup setelah para sahabat
Nabi), dan para ahli fikih tidak mengharuskannya. Bahkan jual-beli dan
transaksi utang-piutang di antara mereka terlaksana tanpa penulisan
dan persaksian serta tidak ada pengingkaran di kemudian hari. Hal ini,
tentunya, menunjukkan bahwa perintah dalam ayat ini bersifat nadb
atau anjuran.
Adil dan benar dalam menulis serta mendikte. Dalam hal ini, wali
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hendaknya mendiktekan kepada orang yang lemah akal dan fisiknya.
Fiman Allah Swt yang artinya Dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. Demikian juga dengan firman
Allah Swt yang artinya sebagaimana Allah telah mengajarkan
kepadanya. Dan firman-Nya yang artinya Dan hendaklah orang yang
berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,
Tuhannya, kemudian firman-Nya, yang artinya maka hendaklah walinya
mendiktekannya dengan benar.
Dalam menyikapi orang yang tidak cakap dalam pengelolaan hartanya,
apakah hakim boleh membatasi tingkah-laku orang tersebut? Jumhur
ulama berpendapat, bagi orang yang tidak cakap mengelola dan selalu
menghambur-hamburkan hartanya, maka hakim berhak untuk
membatasi tingkah-laku orang itu, supaya tidak menjadi madharat
dan beban bagi masyarakat.
Menurut Abu Hanifah, orang yang tidak cakap dalam pengelolaan
hartanya dilarang melakukan transaksi keuangan jika belum berusia
dua puluh lima tahun. Namun, jika usianya sudah mencapai dua puluh
lima tahun, maka hartanya boleh dikembalikan kepadanya, meskipun
belum dewasa pemikirannya, karena pembatasan pengelolaan harta
justru akan menyia-nyiakan sisi kemanusiaannya.
Perbandingan saksi dalam pembahasan utang-piutang dan barang
jaminan, terdiri atas dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan
dua orang wanita. Menurut Malikiyyah, saksi wanita dan laki-laki secara
bersamaan dibolehkan dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan,
namun kesaksian mereka tidak dapat diterima dalam hukum yang
berkaitan dengan hudûd (hukuman-hukuman kejahatan yang telah
ditetapkan oleh syarak), qishâsh, nikah, talak, dan rujuk.
Ulama Hanafiyah berpendapat, kesaksian mereka dapat diterima dalam
masalah keuangan, nikah, perceraian, nikah, dan rujuk. Para ahli fikih
sepakat menolak kesaksian orang yang dicurigai akan membela
(mendatangkan manfaat dan menolak madharat) bagi orang yang
meminta kesaksiannya.
Menurut jumhur ulama, kesaksian salah satu pasangan suami-istri
terhadap pasangannya tidak dapat diterima. Namun, menurut ulama
Syafi’iyah, kesaksian salah satu dari mereka terhadap pasangannya,
dapat diterima.
Ulama Hanafiyah tidak membolehkan memutuskan perkara berdasarkan
saksi dan sumpah dari pendakwa, karena Allah Swt hanya menyebutkan
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dua alat bukti, yaitu dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi lakilaki beserta dua orang saksi wanita.
Mayoritas ulama membolehkan memutuskan perkara dengan satu
orang saksi dan sumpah dalam urusan keuangan, bukan dalam urusan
yang berkaitan dengan hukuman fisik. Akan tetapi, mayoritas ulama
membolehkan memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan saksi
yang mendukung dan menguatkan pihak pendakwa, berdasarkan
riwayat bahwa Rasulullah Saw pernah memutuskan perkara
berdasarkan alat bukti seorang saksi dan sumpah pendakwa.
Allah Swt berfirman yang artinya Dan janganlah saksi-saksi itu menolak
apabila dipanggil. Ayat ini melarang orang enggan untuk memberikan
kesaksian di hadapan hakim, apabila diminta kesaksiannya. Adapun
dalam kondisi sebaliknya, saksi tidak diminta untuk memberikan
kesaksiannya di hadapan hakim, maka memberi kesaksian hukumnya
mandûb/sunah atau dianjurkan. Rasulullah Saw bersabda: sebaikbaiknya saksi adalah saksi yang memberikan keterangannya sebelum
dia diminta (HR Muslim).
Ulama Malikiyah memandang bahwa memberikan kesaksian hukumnya
wajib, walaupun tidak diminta, sehingga kebenaran tidak akan hilang,
baik itu berkaitan dengan hak Allah maupun hak sesama manusia.
Allah Swt berfirman dalam QS Al-Thalâq (65): 2, hendaklah kamu
tegakkan kesaksian itu karena Allah. Juga firman-Nya dalam QS AlZukhrûf (43): 86, tidak mendapat syafaat (pertolongan di akhirat);
kecuali orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini.
Rasulullah Saw bersabda, Belalah (tolonglah) saudaramu, baik yang
berbuat zalim atau dizalimi (HR Al-Bukhari). Hadis tersebut
menerangkan kewajiban membela orang yang dizalimi dengan
memberikan kesaksian di depan hakim.
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa memberikan kesaksian dalam
perkara yang termasuk hak-hak Allah adalah suatu keharusan walaupun
tidak diminta. Adapun dalam perkara yang berkaitan dengan hak-hak
sesama manusia, memberi kesaksian harus berdasarkan permintaan.
Imran Ibnu Hushain meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda
yang artinya “Sebaik-baiknya abad adalah abadku, kemudian abad
berikutnya, kemudian abad berikutnya, kemudian abad berikutnya,
kemudian sesudah mereka muncul satu kaum yang mereka memberi
kesaksian, tetapi tidak dapat dipercaya kesaksiannya; mereka
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berkhianat dan tidak dapat diamanati,mereka bernadzar, namun tidak
menepati nadzarnya, hingga mereka tampak gemuk-gemuk (makmur)”
(HR Al-Tirmidzi).
Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesaksian
pada hadis tersebut adalah kesaksian palsu atau memberi kesaksian,
tetapi tidak dapat dipercaya kesaksiannya, seperti orang yang
memberikan kesaksian dengan maksud jahat, dia segera memberikan
kesaksian walaupun tidak diminta, inilah kesaksian yang ditolak.
Para ulama sepakat bahwa memberikan kesaksian hukumnya fardhu
kifayah (kewajiban kolektif), jika dua saksi telah memberikan
kesaksiannya dan hakim merasa cukup dengan keterangan keduanya,
maka hilanglah kewajiban itu dari yang lainnya, namun jika merasa
masih memerlukan kesaksian, orang lainnya harus bersedia, apabila
hakim memintanya menjadi saksi.
(9)
Penulisan atau pencatatan transaksi perdagangan dan utang-piutang
itu hukumnya mandûb atau dianjurkan, baik utang dalam jumlah sedikit
maupun banyak, kecil atau besar. Penulisan itu tidak berlaku pada jualbeli tunai yang berlangsung saat itu juga, karena penyerahan barang
dan uang terjadi langsung setelah kesepakatan di antara orang yang
bertransaksi. Dalam transaksi tunai, biasanya ketidakjelasan dan
kesamaran dalam transaksi dapat dihindari.
Jual-beli itu, menurut Imam Al-Syafi’i, terdiri atas ada tiga macam.
Pertama, jual-beli dengan pencatatan dan kesaksian. Kedua, jual-beli
dengan menggadaikan barang. Ketiga, jual-beli atas dasar amanat
dan kepercayaan. Kemudian beliau membaca Surah Al-Baqarah ayat
282 dan 283. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar memberi kesaksian
apabila menjual barang dengan tunai dan mencatat bila menjual dengan
jangka waktu tertentu.
(10) Firman Allah Swt Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli,
menunjukkan pentingnya kesaksian pada utang yang sedikit atau
banyak. Lalu, apakah hukum kesaksian itu? Menurut Abu Musa Al
Asy’ari, Ibnu Umar, dan Al-Dhahhak, “Kesaksian itu hukumnya wajib,
karena terdapat perintah dalam ayat tersebut.”
Al-Sya’bi dan Hasan Al-Bashri berpendapat bahwa kesaksian itu
hukumnya sunah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik
dan Al-Syafi’i. Ibnu Al-’Arabi menegaskan bahwa pendapat ini
merupakan pendapat jumhur/mayoritas ulama.
Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika dikatakan kepada Ibnu Abbas
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bahwa ayat tentang utang ini tergolong kepada ayat y ang dihapus,
Ibnu Abbas berkata, “Demi Allah, ayat ini tidak dihapus, ayat ini tetap
berlaku, tidak termasuk ayat-ayat yang dihapus.” Ibnu Abbas melanjutkan,
“Kesaksian bertujuan untuk memberikan ketenangan, Allah Swt
menerangkan cara-cara mencatat transaksi utang-piutang, di antaranya
dengan penulisan, menyerahkan barang jaminan, dan kesaksian”.
Mayoritas ulama sepakat bahwa menggadaikan barang jaminan dalam
sebuah transaksi adalah dibolehkan dan dianjurkan, maka demikian
halnya kesaksian.
(11) Benar dan adil dalam kesaksian serta penulisan. Janganlah penulis
tersebut mencatat apa-apa yang tidak didiktekan kepadanya. Demikian
juga saksi, janganlah menambah-nambah atau mengurangi kesaksian.
Karena, baik penulis maupun saksi, akan berdosa jika memberikan
keterangan tambahan atau menguranginya. Hal ini termasuk perbuatan
dusta yang dapat merusak harta serta diri, dan dusta menafikan/
menutupi kebenaran. Baik saksi maupun penulis dilarang untuk saling
menyulitkan, jika keduanya berbuat demikian, maka kefasikan (maksiat)
akan menimpa diri mereka.
(12) Firman Allah Swt Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan
pengajaran kepadamu, Allah menjanjikan dalam ayat ini, siapa pun
yang bertakwa kepada-Nya, pasti Allah akan mengajarinya, memberikan
cahaya dalam hatinya hingga dengan mudah memahami apa yang
Allah ajarkan kepadanya. Adapun firman Allah Swt Dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan merupakan isyarat bahwa
pengetahuan Allah Swt mencakup segala hal dan tiada yang samar
bagi-Nya. Dalam ayat ini juga terdapat peringatan tentang balasan
yang akan diterima oleh orang yang fasik dan pahala bagi yang
bertakwa.
(13) Firman Allah Swt maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang,
menunjukkan akan disyariatkannya rahn/gadaian atau barang yang
dijaminkan dalam kondisi sedang bepergian apabila tidak ada saksi
dan penulis, demikian juga dibolehkan rahn dalam kondisi menetap.
Rahn adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang, nilai barang
tersebut sesuai dengan jumlah utang, dan orang yang berpiutang dapat
menjual barang itu ketika orang yang berutang tidak mampu memenuhi
kewajibannya.
Para ulama sepakat bahwa menahan barang jaminan merupakan syarat
sah dalam akad rahn.
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Jumhur ulama berpendapat bahwa menahan barang jaminan merupakan
syarat rahn, karena disyariatkannya rahn untuk menguatkan akad, dan
akad itu terjamin hanya dengan menahan barang. Sedangkan, menurut
ulama Malikiyyah, menahan barang jaminan merupakan syarat
kesempurnaan akad rahn, bukan merupakan syarat sahnya. Rahn itu
terlaksana hanya dengan akad, kemudian orang yang berpiutang
menahan barang jaminan, kalau barang jaminan itu telah dipegang
oleh orang yang berpiutang maka akad rahn itu telah sempurna dan
terlaksana.
Demikian juga, menurut ulama Malikiyyah, jika barang jaminan itu
telah kembali kepada orang yang berutang dengan kehendaknya sendiri,
maka selesai pula akad rahn itu. Pendapat itu juga merupakan pendapat
Abu Hanifah, berdasarkan ayat yang artinya maka hendaklah ada barang
jaminan yang dipegang, seandainya barang jaminan itu keluar dan
tidak ditahan oleh orang yang berpiutang, maka tidak lagi berlaku rahn,
baik secara bahasa maupun secara hukum.
Imam Al-Syafi’i berkata, kembalinya barang jaminan kepada orang
yang berutang, tidak dapat menghapus hukum rahn. Sebagaimana
sahnya barang jaminan dalam genggaman orang yang berpiutang, maka
dibolehkan juga dalam genggaman wakilnya.
Menurut jumhur ulama, barang jaminan itu sah jika ditahan oleh orang
yang adil atau pihak ketiga, karena orang yang adil merupakan wakil
dari orang yang berhak atas barang jaminan itu. Orang yang adil adalah
orang yang dipercaya namun dia bukan penjamin, seandainya barang
jaminan itu hilang, bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak
menggantinya. Barang yang kepemilikannya secara bersama boleh
dijaminkan menurut pendapat jumhur.
Menurut ulama Malikiyah, barang yang sedang dalam tanggungan boleh
dijaminkan juga, seperti dua orang yang bertransaksi, salah satu dari
mereka memiliki barang di tangan orang lain, maka dia dapat
menjaminkan barangnya. Mereka berpendapat bahwa setiap barang
yang berharga dan dapat diperjual-belikan maka dapat juga dijaminkan.
Oleh karenanya, barang yang ada dalam tanggungan orang dapat
dijaminkan sebagaimana dapat diperjual-belikan, sebab barang itu
merupakan bukti akan kepemilikannya, maka boleh dijaminkan atas
dasar qiyâs (analogi) dengan barang yang ada dalam tanggungannya
sendiri. Adapun menutup rahn atau dikenal dengan istilah ghalqu l-rahn
tidak dibolehkan. Perbuatan ini merupakan perbuatan di zaman jahiliyah
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di mana orang yang berpiutang dengan sendirinya dapat memiliki barang
yang dijaminkan jika orang yang berutang tidak mampu menepati
pembayaran utangnya pada tempo yang telah ditentukan.
Rasulullah Saw melarang perbuatan tersebut dalam sabdanya: Barang
yang digadaikan itu tidak boleh ditutup/disita dari pemilik yang
menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan
tanggungjawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya) (HR Al-Syafi’i
dan Al-Daruquthni).
Jumhur ulama berpendapat, manfaat (keuntungan) dari barang yang
digadaikan itu menjadi milik orang yang yang menggadaikan, demikian
juga dengan biaya yang menjadi tanggungjawabnya. Orang yang
menerima rahn tidak dapat mengambil manfaat dari barang yang
digadaikan karena barang itu hanya sebagai jaminan yang harus dijaga.
Jika orang yang menerima rahn itu menyewa dan memanfaatkan barang
jaminan itu dengan seizin orang yang menggadaikannya, atau
sebaliknya, orang yang menggadaikan itu ingin menyewa dan
memanfaatkan barangnya dengan seizin orang yang menerima gadai,
maka perbuatan ini sudah keluar dari akad rahn.
Ulama Hanabilah membolehkan orang yang menerima gadai untuk
mengambil manfaat dari barang yang digadaikan dan menjadi tanggung
jawabnyalah segala biayanya, seperti memanfaatkan kendaraan dengan
menaikinya, atau meminum susunya jika barang yang digadaikan itu
hewan ternak yang dapat diperah susunya.
Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, Apabila
ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang
menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biayanya (menjaganya).
Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum
(oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biayanya
(menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum, ia harus
mengeluarkan biayanya (perawatannya) (HR Al-Bukhari).
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan uraian tafsir di atas, dapat dikemukakan hikmah dan
pesan sebagai berikut:
(1) Tema umum ayat tentang utang ini adalah cara mengikat transaksi
yang ditangguhkan pembayarannya, utang-piutang, dan akad salam,
dengan penulisan, persaksian dan jaminan. Dibolehkan juga jualbeli tanpa penulisan dan saksi, yaitu pada transaksi-transaksi yang
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berdasarkan kepercayaan. Transaksi jual beli dalam ayat ini ada tiga
macam; jual-beli dengan penulisan dan saksi, jual-beli dengan barang
jaminan pada orang yang berpiutang, dan jual-beli atas dasar
kepercayaan.
Hikmah dan tujuan perintah ini adalah menjaga hubungan kasih sayang,
silaturahim, maslahat masyarakat, menghindari perselisihan yang dapat
merusak hubungan, menutup celah setan yang menggoda orang
berutang untuk mengingkari kewajiban, menyimpang dari ajaran agama,
dan mengurangi kewajiban dari jumlah yang seharusnya.
Berutang sebaiknya dilakukan hanya di saat ada kebutuhan dan
keadaan mendesak. Rasulullah Saw bersabda, Utang mendatangkan
kesedihan di malam hari dan kenistaan di waktu siang. (HR AlDailami). Utang dapat menyibukkan hati, menimbulkan kesedihan,
kenistaan di hadapan orang yang berpiutang, membebani orang yang
berpiutang dengan menunda-nunda pembayaran. Dalam doanya,
Rasulullah Saw berlindung kepada Allah Swt dari utang, Ya Allah,
aku berlindung kepada-Mu dari gelisah dan sedih, lemah dan malas,
pengecut dan kikir, utang yang membebani, dan tekanan orangorang (HR Al-Bukhari).
Penulisan utang, kesaksian, dan menggadaikan barang sebagai
jaminan adalah perintah Allah yang tegas dalam ayat ini. Bertujuan
menjaga harta, mencegah transaksi yang tidak jelas, menjauhkan
diri dan keluarga dari kefakiran serta ketergantungan pada kebaikan
orang lain.

***
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Allah Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi, Ilmu-Nya Meliputi Segala
Sesuatu, Dia akan Memerhitungkan Amal Perbuatan dan Niat
Hamba-Hamba-Nya (Ayat 284)

              
             
  
Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika
kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan,
niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu.
Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang
Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Baqarah
[2]: 284)
Latar dan Konteks
Ayat di atas tadi merupakan penyempurna bagi akhir kedua ayat
sebelumnya, yakni

     ...
dan

    ...
dan sebagai petunjuk bahwa ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, sebab
Dia pemilik dan penciptanya. Barang siapa yang memiliki dan menciptakan
sesuatu, pasti Dia mengetahuinya sebagaimana firman-Nya dalam QS AlMulk (67):14, Apakah (pantas) Allah yang menciptakan itu tidak
mengetahui? Dan Dia Mahahalus, Maha Mengetahui.
Demikian juga, barang siapa memiliki sesuatu, dia juga memiliki
perhitungan dan membalas apa yang dilakukan dan disembunyikan hatinya,
seperti menyembunyikan kesaksian merupakan perbuatan dosa. Sebagai
pemilik kekuasaan yang mutlak atas sesuatu, Dia mampu menghitung,
memiliki kehendak yang mutlak pula dalam pemberian maaf dan bagi yang
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dikehendaki. Semua itu terindikasikan dan melekat pada kekuasaan yang
mutlak atas segala sesuatu.
Dalam ayat Al-Quran ini terdapat perumpamaan yang banyak sekali,
seperti Surah Âli ‘Imrân (3): 29, Katakanlah: “Jika kamu sembunyikan apa
yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya.”
Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah
Mahakuasa atas segala sesuatu.” Surah Thâhâ (20): 7, Maka sungguh, Dia
mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dan Surah Ghâfir/Al-Mu’min
(40): 19, Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang
tersembunyi dalam dada.
Penjelasan Ayat

....      
Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi .... (QS AlBaqarah [2]: 284)
Pada Ayat ini, Allah memberitahukan Dia adalah pemilik kerajaan
langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Dia mengawasi
segala apa yang ada di dalamnya, tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya,
baik yang nyata maupun tersembunyi sekalipun. Dia tetap akan mengadili/
menghisab hamba-hamba-Nya sesuai dengan yang telah dilakukannya,
secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dalam hati,
sebagaimana pendapat Ibnu Katsir.
Allah-lah pemilik segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di
bumi. Dia memiliki kerajaan dan makhluk-makhluk. Dia pula yang mengatur.
Dia pemilik ilmu pengetahuan. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Oleh
karena itu, Allah tidak memerlukan sekutu dari apa pun dan di dalam apa
pun. Dengan segala kesempurnaan-Nya itu, tidak ada sesuatu pun yang
layak disembah. Tidak seorang pun berhak untuk menolak segala perintah
dan larangan-Nya. Dia-lah satu-satunya yang berhak memberi beban kepada
setiap makhluk-Nya (Al-Maraghi, III, t.t.: 80).

….           …
... Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu
sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu)
.... (QS Al-Baqarah [2]: 284)
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“Apabila merealisasikan/melahirkan keburukan yang tersembunyi di
dalam hati dari atau berkeinginan untuk melakukan sesuatu, baik secara
lisan maupun perbuatan, atau menutup-nutupi dan menyembunyikannya
dari manusia, maka Allah tetap akan memerhitungkan dan memberikan
balasannya di akhirat kelak pada hari kiamat, karena Dia Maha Mengetahui
raut muka orang yang berkhianat dan apa-apa yang tersembunyi dalam
dada.”
Apabila manusia melakukan yang baik, dia akan dibalas dengan
kebaikan. Apabila melakukan yang buruk, dia akan dibalas dengan
keburukan.
Al-Maraghi (III, t.t.: 80) menjelaskan, yang dimaksud dengan firmanNya, mâ fî anfusikum, adalah segala sesuatu yang terbetik dalam jiwa,
seperti dendam, dengki, dan lainnya. Sesuatu yang terlintas dan timbul di
hati setiap orang kadang datang tanpa diinginkan yang bersangkutan, dan
tidak mempunyai pengaruh dalam jiwa dan tidak pula menghasilkan/
melahirkan perbuatan.
Tetapi, betikan hati itu muncul dalam wujud rasa dendam dan dengki.
Hal itu tentu akan dihisab dan diperhitungkan, karena dilakukan sesuai
dengan kehendak dan pilihannya. Terkadang orang mampu menolak/
membendung niat jahat itu. Orang yang teraniaya akan mengingat orang
yang berbuat aniaya kepadanya. Pikirannya disibukkan untuk menolak
penganiayaan itu dan akan berusaha menjauh dari orang yang akan
menyakitinya. Atau sebaliknya, sesuatu yang terlintas di hati diwujudkan
dalam aksi untuk membalas kezaliman itu dengan balasan yang lebih buruk.
Dalam hati terjadi perdebatan apakah dia akan memerlihatkan/melahirkan
apa yang terbetik di hati atau menyembunyikannya.
Dengki adalah sifat seseorang yang selalu berusaha menghilangkan
kebahagiaan atau nikmat yang dirasakan/diperoleh orang yang didengki.
Perasaan seperti ini termasuk sesuatu yang akan diperhitungkan/dihisab
dari si pendengki, baik perasaan itu diperlihatkan atau disembunyikan.
Demikian pula setiap betikan hati yang harus ditentang, karena mempunyai
pengaruh terhadap perilaku/akhlak yang buruk dalam kehidupan.
Abu Hurairah menjelaskan, ketika turun ayat Kepunyaan Allah-lah
segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu
melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya,
niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang
perbuatanmu itu, para Sahabat merasa berat. Mereka menemui Rasulullah
Saw, lalu bersimpuh, dan berkata, “Ya Rasulullah, kami telah dibebani
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kewajiban yang kami sanggup memikulnya, yaitu salat, saum, jihad, dan
sedekah. Allah telah menurunkan ayat ini sedangkan kami tidak mampu
mengamalkannya.”
Rasulullah Saw bersabda, “Apakah akan berkata seperti perkataannya
Ahli Kitab sebelum kalian, ‘Kami mendengarkan tetapi kami langgar’. Akan
tetapi, katakanlah, ‘Kami mendengarkan dan kami menaati, ampunilah kami,
ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali’.”
Ketika para sahabat mulai membaca ayat ini, mereka diam dan tak
berkomentar lagi.
Allah Swt menurunkan ayat setelahnya, yang artinya, Rasul telah
beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
demikian pula orang-orang yang beriman. Ketika mereka mengamalkan
ayat itu, Allah Swt kemudian me-nasakh-nya dengan firmanNya lâ yukallifu
l-lâhu nafsan illâ wus’ahâ…; Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya. (HR Muslim dan Ahmad).
Maksud dari sabda Rasul Saw, Allah me-nasakh-nya, menunjukkan
bahwa ayat 284 di-nasakh oleh ayat 286, yaitu firman Allah: Allah tidak
membebani. Sebagian ahli tafsir memahami bahwa ayat yang di-nasakh
adalah ayat 284, yang menerangkan bahwa Allah menghisab setiap bisikanbisikan dan apa-apa yang terlintas dalam diri.
Menurut pendapat yang kuat, ayat ini tidak di-nasakh. Dan yang
dimaksud dengan sabda Rasulullah Saw, Allah menasakhnya, adalah
Allah Swt menghilangkan apa yang mereka takutkan, yaitu ketakutan
tidak mampu melaksanakan apa yang dibebankan kepada mereka. (AlMaraghi, III, t.t.: 81).
Lebih lanjut Maraghi menjelaskan. Para sahabat mengatakan, “Kami
mendengar dan kami menaati, ampunilah kami, karena hanya kepada-Mu
kami akan kembali.” Mereka merasa telah masuk agama Islam, namun
adat-istiadat jahiliyah telah merasuk ke dalam jiwa mereka. Setelah datang
Islam, mereka berusaha meninggalkan semua itu, dengan bimbingan dan
arahan Rasulullah Saw secara perlahan-lahan. Maka, ketika ayat ini turun,
mereka merasa takut akan disiksa disebabkan perbuatan dan kebiasaan
terdahulu yang masih tersisa pada mereka. Mereka merasa memiliki
kekurangan dan merasa takut kepada Allah ‘azza wa jalla.
Umar Ibnu Khaththab sampai bertanya kepada sahabatnya,
Khudzaifah Ibnu Al-Yaman, apakah dia merasa masih ada bekas-bekas
kemunafikan pada dirinya. Lalu, Allah Swt menegaskan, tidak akan
membebani hamba-Nya kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan
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memohon ampunan kepada Allah atas apa yang mereka tidak mampu
melakukannya. Sebagian mereka merasa takut kalau bisikan-bisikan
dan keraguan mengus ai diri mereka s ebelum mereka mampu
membendungnya, sebagaimana diterangkan ayat di atas. Oleh karena
itu, ayat berikutnya menerangkan kesalahan dan keraguan mereka yang
akan diampuni Allah Swt.

             …
... Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang
Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Baqarah
[2]: 284)
Dengan karunia-Nya, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambaNya sesuai dengan yang Dia kehendaki, dan akan menyiksa hamba-hambaNya atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sesuai dengan yang Dia
kehendaki. Kehendak Allah tidak akan keluar atau menyimpang dari keadilan
dan kasih-sayang-Nya. Wujud keadilan Allah bahwa balasan kejahatan
sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan, sedangkan orang yang
berbuat baik akan dibalas sesuai dengan kebaikan yang dilakukannya.
Sedangkan wujud karunia-Nya, Dia akan memberi balasan kebaikan dengan
sepuluh kali lipat, bahkan lebih, tapi balasan perbuatan buruk tidak akan
dilipatgandakan.
Dosa yang diampuni itu, pelakunya mendapatkan taufik Allah hingga
mudah melakukan amal saleh yang berpengaruh secara dominan dalam
jiwanya. Bukan sebagaimana dikatakan orang-orang bodoh bahwa segala
perkara tidak ada risiko dan akibatnya serta tidak akan ditimbang, lalu
mereka terus menerus melakukan dosa dan tidak mengharapkan ampunan
Allah.
Bagi mereka yang akan mendapatkan pertolongan dan ampunan
Allah, Allah akan memberikan taufik kepadanya dan mengarahkan mereka
kepada taubat dan amal saleh, sebagaimana firman-Nya dalam Surah
Ghâfir/Al-Mu’min (40): 7-9,
(7) (Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan (malaikat) yang berada di
sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadaNya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman (seraya
berkata), “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi segala
sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan meng-
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ikuti jalan (agama)-Mu dan peliharalah mereka dari azab neraka; (8) Ya Tuhan
kami, masukkanlah mereka ke dalam surga ‘Adn yang telah Engkau janjikan
kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istriistri, dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Mahaperkasa,
Mahabijaksana; (9) Dan peliharalah mereka dari (bencana) kejahatan. Dan
orang-orang yang Engkau pelihara dari (bencana) kejahatan pada hari itu,
maka sungguh, Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya dan
demikian itulah kemenangan yang agung.”
Al-Maraghi (III, t.t.: 82 ) menambahkan, Allah akan memberi balasan
kepada hamba-Nya dengan memerlihatkan seluruh amal mereka, baik yang
lahir maupun yang batin, lalu Dia akan menanyakan, mengapa hal itu
dilakukan. Apabila menghendaki, Dia akan mengampuni atau mengazab.
Bagi hamba yang perbuatan munkarnya tidak sampai mendominasi dirinya,
Allah akan mengampuni orang itu. Akan tetapi, apabila perbuatan munkar
mendominasi dirinya, Allah akan mengazabnya. Dia adalah Pemilih, dia
memilih sesuai dengan yang Dia kehendaki. Allah adalah Tuhan yang
memiliki otoritas memilih dan pilihan-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)
(3)

Ayat tersebut di atas mengandung peringatan dan ancaman yang
sangat keras tentang balasan dan hisab Tuhan, karena manusia
adalah milik Allah.
Allah mengawasi segala amal perbuatan seluruh makhluk-Nya dan
akan membalas segala amal baik dan amal yang tidak baik.
Ancaman azab yang pedih akan menimbulkan rasa takut dan akhirnya
manusia akan menyerah dan pasrah kepada Allah Swt.
***
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Beriman kepada Risalah/Ajaran para Rasul dan Pembebanan
Kewajiban yang Disesuaikan dengan Kemampuan (Ayat 285286)

           
          
           
              
            
               
       
(285) Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan
kepadanya (Al-Quran) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang
beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitabkitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata), “Kami tidak membedabedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami
dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada-Mu
tempat (kami) kembali”; (286) Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari
(kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari
(kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan
kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum
kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang
tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami,
dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami
menghadapi orang-orang kafir.” (QS Al-Baqarah [2]: 285-286)
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Latar dan Konteks
Latar belakang turunnya ayat ini sebagaimana diterangkan hadis
yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, yang bersumber dari
Abu Hurairah. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dan lainnya yang
bersumber dari Ibnu Abbas.
Allah Swt memulai surah ini dengan pembicaraan tentang AlQuran yang di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang diragukan,
merupakan petunjuk orang-orang bertakwa dan menjelaskan pula dasardasar keimanan yang menjadi pegangan mereka. K emudian,
menjelaskan sifat-sifat orang-orang kafir dan orang-orang yang
meragukan kebenaran Islam, terutama orang-orang Yahudi. Setelah
itu, Allah Swt menjelaskan beberapa hukum, seperti puasa, haji, talak,
dan bantahan terhadap orang-orang tersesat dari kalangan bangsa
Yahudi. Setelah itu, Allah Swt menutup surah ini dengan pembicaraan
tentang keimanan Rasulullah Muhammad Saw dan orang-orang
beriman dari kalangan umatnya. Mereka beriman kepada kitab-kitab
yang diturunkan dari langit, kepada para Rasul utusan Allah yang mulia,
tanpa membeda-bedakan dan melebih-lebihkan yang satu atas yang
lainnya, baik yang berkaitan dengan kerasulan maupun syariat (ajaran).
Dengan diutusnya Rasul terakhir, Allah memberi anugerah kepada
umat-Nya, berupa syariat (ajaran) yang mudah dilakukan, bukan ajaran
yang sulit/berat dilakukan. Keimanan dan orang yang berpegang teguh
dijamin akan mendapat pertolongan dan kemenangan terhadap orangorang kafir dan rekan-rekannya, asalkan orang Mukmin itu memiliki
kemauan dan semangat yang tinggi, niat yang ikhlas, dan taat terhadap
syariat/aturan Islam.
Di samping itu, menurut Al-Maraghi (III, t.t.: 83), Allah
mengajarkan doa-doa yang Dia ridai. Dia juga menjelaskan tentang
ketundukan dan kepasrahan yang sempurna kepada Tuhan yang telah
mengatur dan menciptakan mereka dengan bentuk yang paling baik,
memberikan kel ebi han fi trah dan penci ptaan yang s empurna,
membersihkan dan menyucikan jiwa dari berbagai kotoran hingga
mereka memeroleh kebaikan dunia dan akhirat. Inilah puncak
kesempurnaan yang dapat diperoleh jiwa manusia.
Keutamaan Dua Ayat Terakhir Surah Al-Baqarah
Banyak hadis Rasulullah Saw yang menerangkan keutamaankeutamaan dua ayat terakhir Surah Al-Baqarah ini, di antaranya adalah:
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Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, yang bersumber dari Ibnu
Mas’ud ra, Rasul bersabda, “Barang siapa membaca dua ayat terakhir
dari Surah Al-Baqarah pada malam hari, cukuplah baginya (sebagai
pencegah dari segala kejahatan).” Demikian pula Imam Muslim
meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Mas’ud Al-Anshari.
Dengan redaksi yang berbeda, menerangkan, “Barang siapa
membaca dua ayat terakhir dari Surah Al-Baqarah pada malam hari,
cukuplah baginya (sebagai pencegah dari segala kejahatan).”
Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang bersumber dari Abu
Dzar. Rasullulah Saw bersabda, Aku dianugerahi dua penutup Surah
Al-Baqarah dari tempat penyimpanannya di bawah Al-‘Arsy, tak
seorang pun Nabi sebelumku yang dianugerahinya.
Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ali ra,
Aku tidak melihat seseorang yang mengaku beragama Islam
kemudian dia tidur hingga dia membaca ayat Al-Kursi dan dua ayat
penutup Surah Al-Baqarah, karena kedua ayat itu diberikan kepada
Nabi kalian Muhammad Saw dan bersumber dari tempat
penyimpanannya di bawah Al-‘Arsy.
Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang bersumber dari Ibnu
Abbas, “Ketika Jibril berada di sisi Nabi Saw, mendadak terdengar
suara dari atas. Lalu, Jibril berkata, sebuah pintu langit telah terbuka
dan hal ini belum pernah terjadi kecuali hari ini. Lalu, turunlah satu
malaikat mendatangi Rasulullah Saw, dan berkata, Aku membawa
berita gembira, yaitu dua cahaya penerang yang diberikan Allah
kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun
sebelummu, yaitu, Surah Al-Fâtihah dan akhir Surah Al-Baqarah.
Tiada engkau membaca satu huruf darinya, melainkan pasti diberikan
karunia kepadamu yang tersebut dalam ayat-ayat itu. (HR Muslim).

Penjelasan Ayat

…         
Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (AlQuran) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman .... (QS
Al-Baqarah [2]: 285)
Allah Swt mengabarkan, Rasulullah Saw dan orang-orang yang
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beriman membenarkan dan meyakini kerasulannya dan segala apa yang
diwahyukan Tuhan kepadanya, berupa dasar-dasar akidah, aturan-aturan/
hukum-hukum, dengan keyakinan, pembenaran, dan ketenangan, dan bahwa
Rasulullah Saw berakhlak dengan Al-Quran, sebagaimana dikatakan Aisyah
ra ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, kâna khuluquhu l-Qurân,
akhlaknya adalah refleksi dari Al-Quran. Demikian pula sahabat-sahabat
beliau yang beriman.
Al-Maraghi (III, t.t.: 84) menjelaskan bahwa keimanan berpengaruh
kepada kesucian jiwa, kebersihan hati, dan semangat yang tinggi. Pengaruh
iman ini sangat menakjubkan. Dengan keimanan yang kuat, mereka dapat
menaklukkan negeri-negeri dan bangsa-bangsa lain, mengatur pemerintahan
dengan adil dan bijaksana, yang disaksikan musuh-musuh mereka.
Sejarah mencatat, mereka mampu membangun negara besar di saat
bangsa-bangsa lain dalam kegelapan. Berbeda dengan bangsa lain, dalam
puncak kejayaannya, biasanya menindas dan memperbudak rakyatnya,
lawan-lawannya. Islam datang menyelamatkan mereka dari penghambaan
dan penindasan , menuju kebebasan dan kemerdekaan. Cukuplah Allah
Swt sebagai saksi sejarah itu.

….       …
... Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya
dan rasul-rasul-Nya .... (QS Al-Baqarah [2]: 285)
Semuanya beriman kepada keberadaan Allah, kemahaesaan-Nya,
kesempurnaan hikmah dalam pengaturan setiap ciptaan-Nya, beriman
kepada keberadaan malaikat yang begitu banyak jumlahnya sebagai
duta-duta yang mengemban berbagai tugas dari Allah. Di antara
mereka, ada yang bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para
Rasul-Nya, beriman kepada para Rasul yang mulia yang telah diturunkan
kepada mereka kitab-kitab dan sahîfah-sahîfah (lembaran-lembaran)
sebagai petunjuk bagi manusia. Setiap Mukmin beriman secara global
kepada kitab-kitab Allah, dan beriman secara terperinci kepada AlQuran, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah (2): 136,
Katakanlah, “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang
diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada
Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub dan anak cucunya, dan kepada apa yang
diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada
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nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang
pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada-Nya.”

....       …
... (Mereka berkata), “Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulrasul-Nya ....” (QS Al-Baqarah [2]: 285)
Orang-orang yang beriman seluruhnya mengatakan, “Kami tidak
membeda-bedakan para Rasul Allah yang satu atas yang lainnya, baik dari
segi risalah maupun dari segi syariatnya; baik yang pengikutnya banyak
atau sedikit.” Tugas mereka adalah sama, yaitu mengajak manusia agar
mengimani keberadaan Allah Swt dan mengesakan-Nya, dan mengajak
agar manusia berakhlak mulia.
Adapun kata-kata “melebihkan” antara seorang Rasul atas rasul
lainnya, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2): 253, tilka l-rrusulu fadhdhalnâ
ba’dhahum ‘alâ ba’dhin (Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka
dari sebagian yang lain). Itu merupakan kelebihan-kelebihan yang sifatnya
tertentu saja, bukan perbedaan risalah dan syariat.
Dalam hal ini, terdapat petunjuk yang menjelaskan kelebihan
orang-orang yang beriman atas para Ahli Kitab, yang membeda-bedakan
antara Allah dan para Rasul-Nya. Mereka hanya beriman kepada
sebagian Rasul saja, sementara sebagian yang lainnya mereka ingkari.

....    …
...Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat.... (QS Al-Baqarah
[2]: 285)
Mereka mengatakan, “Telah datang kepada kami Rasul dan telah
menyampaikan risalah dan wahyu, kami mendengarkan perkataannya
dengan penuh perhatian, penelaahan, pemahaman, dan penerimaan, lalu
kami taati seluruh perintahnya dengan penuh ketaatan dan ketundukan
yang mendalam. Inilah yang akan melahirkan dan memotivasi jiwa untuk
mengerjakan apa yang diperintahkan, kecuali ada penghalang, karena kami
meyakini bahwa setiap perintah dan larangan itu, semuanya untuk mencapai
kebahagiaan dunia dan akhirat.”
Orang-orang yang ikhlas dal am keimanan senantiasa
menginstrospeksi diri mereka atas kekurangan-kekurangan yang dilakukan
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atau dialami, karena mereka hanya menghendaki kesempurnaan. Oleh
karena itu, mereka berdoa:

     …
... (Mereka berdoa), Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat
(kami) kembali. (QS Al-Baqarah [2]: 285)
Mereka memohon ampunan kepada Allah Swt atas dosa-dosa yang
telah dilakukan di dunia, sehingga mengabaikan pahala yang akan diterima
di akhirat. Permohonan ampun ini harus dibarengi dengan taubat, diiringi
dengan memperbanyak kebaikan serta memerkecil atau menghilangkan
keburukan/kejahatan. Dengan demikian, Allah akan menghapuskan dosa
dari setiap jiwa di dunia dan kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih
dan suci: “Engkaulah yang mengatur segala urusan kami, Engkaulah tempat
kembali kami, maka Engkau berbuat kepada kami sesuai kehendakmu.”
Malaikat Jibril berkata, “Sesungguhnya Allah telah berbuat kebaikan
dengan memujimu dan umatmu, maka mohonlah kepada-Nya, pasti Dia
mengabulkan permohonanmu, lalu memohonlah dia, turunlah ayat lâ
yukallifu l-lâh nafsan illâ wus’ahâ sampai akhir ayat.”

....      
Al lah tidak membebani seseorang melai nkan ses uai dengan
kesanggupannya .... (QS Al-Baqarah [2]: 286)
Allah tidak akan membebani hamba-Nya di atas kemampuan mereka.
Sebaliknya, karena rahmat dan kasih sayang-Nya, Dia memberikan berbagai
kemudahan, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah (2): 185,
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu.
Ini merupakan pemberitahuan Allah Swt setelah menyampaikan
berbagai macam beban yang mudah dilaksanakan dan ringan dikerjakan
apabila disertai ketaatan dan keikhlasan yang sesungguhnya. Ayat ini lâ
yukallifu l-lâhu adalah ayat yang diturunkan untuk menjelaskan kepada para
sahabat Rasulullah Swt setelah mereka merasa terbebani/merasa berat
mengamalkan firman Allah wa in tubdû mâ fî anfusikum aw tukhfûhu yuhâsib
kum bihi l-lâhu. Maksudnya, walaupun Allah Swt menghisab dan bertanya,
Dia tidak akan mengazab kecuali apa-apa yang dapat dikerjakan oleh hamba-
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Nya. Adapun orang yang tidak mampu melaksanakannya seperti karena
bisikan-bisikan jiwa, maka hal itu tidak akan diazab. Agar diketahui bahwa
membenci bisikan kejahatan adalah sebahagian dari iman. Dan ayat ini
merupakan kabar gembira bahwa permohonan ampun bagi mereka yang
merasa sempurna dalam pelaksanaan perintah Allah telah dikabulkan.
Diriwayatkan bahwa Jibril berkata, sungguh, Allah telah memujimu dan
umatmu, maka mintalah, niscaya kamu diberi, maka Rasul berdoa kepada
Allah, hingga turunlah ayat, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. Maksud ayat ini, Allah tidak membebani seseorang
di atas kemampuannya. Ini merupakan bentuk kasih dan sayang-Nya kepada
umat-Nya.
Ayat ini juga meringankan para sahabat ketika merasa bahwa beban
kewajiban terasa berat, seperti dijelaskan firman-Nya, …Jika kamu nyatakan
apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah
memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu.... Meskipun Allah
Swt menghisab dan memertanyakan setiap amalan, namun Allah tidak
akan mengazab seseorang hanya karena bisikan jiwanya. Allah Swt
memberikan beban dan kewajiban yang mudah, menjauhkan beban dan
kewajiban yang memberatkan.
Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2): 185, Allah
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu. Firman-Nya dalam Surah Al-Hajj (22): 78, Dia tidak menjadikan
kesukaran untukmu dalam agama.
Perbuatan manusia terdiri atas perbuatan yang mampu dikerjakan
dan tidak memberatkan, berupa perbuatan baik dan buruk, baginya pahala
atas kebaikan dan siksaan atas keburukan/kejahatannya.

....       ...
... Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia
mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya .... (QS Al-Baqarah
[2]: 286)
Dalam ayat ini, diterangkan siksaan bagi keburukan/kejahatan yang
dikerjakan, karena menghindari perbuatan buruk/jahat memerlukan
kesungguhan, kerja keras, niat yang kuat, yang terkadang melanggar
kebiasaan dan tabiat. Adapun perbuatan baik, tidak memerlukan kerja keras,
karena Allah Swt telah memberikan fitrah dan kecenderungan kepada manusia
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untuk berbuat baik, ketenangan saat mengerjakannya, dan kebersihan
dalam jiwanya.
Al-Maraghi menjelaskan kata iktisâb, yang berarti perbuatan itu
disandarkan kepada al-syarr yang berarti keburukan untuk menjelaskan,
jiwa cenderung melakukan kebaikan. Kalaupun jiwa itu melakukan
keburukan, itu karena terbebani dan putus asa. Condong kepada kebaikan
adalah merupakan sifat yang telah ada dalam tabiat manusia: tidak merasa
kesulitan dalam berbuat baik, bahkan mendapatkan kenikmatan dalam
menjalankannya, sebagaimana kecenderungan untuk beribadah kepada
Allah, karena rasa bersyukur itu telah tertanam dalam tabiat manusia.
Adapun keburukan/kejahatan muncul dalam jiwa karena beberapa
sebab yang tidak termasuk tabiat jiwa manusia dan juga bukan karena
fitrahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan buruk itu adalah
perbuatan tercela menurut pandangan orang lain dan diri sendiri.
Anak-anak, misalnya, menurut fitrahnya adalah jujur hingga
mendengar kebohongan dari orang-orang sekitarnya, kemudian dia akan
memelajarinya, lalu dia akan merasa bahwa itu adalah buruk. Demikianlah
seterusnya, setiap kali dia melakukan keburukan dan kejahatan, dia akan
melihat dan merasa bahwa itu adalah suatu keburukan. Di dalam dirinya,
selalu ada pertarungan ketika menghadapi keburukan. Kalau keburukan
itu terlanjur dilakukan, ia akan merasa menyesal.
Kebaikan adalah sesuatu yang bermanfaat, baik secara individual
maupun sosial. Kalimat yang popular dalam masalah itu, “Hendaklah kamu
mencintai orang lain/saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri .” Hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Al-Tirmidzi, dan AlNasa’i, menegaskan, “Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian
hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri.”
Ringkasnya, setiap jiwa akan memeroleh pahala/balasan dari
kebaikan yang dilakukannya dan akan mendapatkan balasan keburukan
dari apa yang diperbuatnya.
Dalam hal ini, terdapat motivasi melakukan kebaikan, konsisten
untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan. Sesungguhnya,
pengkhususan pemberian manfaat perbuatan baik kepada pelakunya
merupakan motivasi terkuat yang melatarbelakangi perbuatan baik itu.
Dan peringatan baginya untuk tidak menganggap remeh perbuatan baik
tersebut, karena akibat dari menganggap remeh perbuatan baik akan
menimpa dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Demikian juga
pengkhususan akibat perbuatan buruk hanya kepada pelakunya, merupakan
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faktor pencegah yang paling kuat agar tidak melakukan keburukan.
Setelah Allah Swt menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman
yang selalu memerhatikan dan menaati syariat, permohonan ampun mereka
kepada Allah karena merasa tidak optimal dalam pelaksanaan segala
perintah-Nya, dilanjutkan dengan penjelasan Allah tentang karunia-Nya
kepada hamba-hamba-Nya dengan tidak memberikan beban di atas
kemampuan mereka. Lalu, Allah mengajarkan bagaimana cara berdoa
kepada-Nya dengan firman-Nya,

….     ...
...Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami
melakukan kesalahan.... (QS Al-Baqarah [2]: 286)
Kemudian, Allah Swt membimbing hamba-hamba-Nya dengan
sebuah doa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa
atau kami melakukan kesalahan. Maksudnya, jika meninggalkan kewajiban
karena lupa, mengerjakan perbuatan yang dilarang karena lupa, atau salah
dalam berbuat karena ketidaktahuan akan kebenaran, maka janganlah
Engkau siksa.
Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, Allah tidak
menghisab perbuatan umatku karena salah, lupa, dan apa yang dipaksakan
kepada mereka (HR Ibnu Majah dan Al-Baihaqi). Lupa kadang terjadi karena
tidak ada perhatian terhadap sesuatu dan tidak memikirkan hal itu supaya
tertanam dalam hati. Oleh karenanya, sering kali kita menjumpai manusia
melupakan sesuatu yang dianggap tidak penting untuknya, dan hanya
menaruh perhatian pada apa yang dianggap penting. Manusia kadang
menyiksa/menghukum manusia yang lain hanya karena dia lupa. Kalau
bawahan lupa pada perintah atasannya, tidak melakukan yang
diperintahkan, tetapi atasannya menganggap dia lalai dan tidak bertanggung
jawab, dihukumlah dia.
Terkadang lupa, juga muncul karena ada unsur meremehkan dan
tidak ada kehati-hatian. Oleh karena itu, syariat mewajibkan kepada
orang yang merusak sesuatu karena kesalahan untuk tetap bertanggung
jawab. Sebagai contoh, seorang pemburu menembakkan senjata, mengenai
orang lain secara tidak sengaja, lalu orang itu mati. Dia akan dihukum
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.
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Dengan demikian, kita mengetahui bahwa syariat Islam mengatur
hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran disebabkan karena
lupa atau kesalahan semata. Hukuman itu juga berlaku dalam hukum adat
dan aturan perundang-undangan di dunia bisnis. Karena, kalau bukan
kelalaian, pelanggaran itu tidak akan terjadi.
Sejalan dengan konteks itu, Allah juga boleh menghukum orang yang
melakukan kemunkaran karena melalaikan keharamannya, atau terjadi/
melakukannya karena kesalahan semata.
Ringkasnya, yang dimaksud oleh ayat adalah kesalahan dan lupa
yang dapat dimaafkan apabila dilakukan manusia setelah ia berusaha
dengan sepenuh tenaga dan pikiran untuk tetap berpegang pada ajaran
agama, diiringi dengan doa sepenuh jiwa karena takut kepada Allah dan
mengharapkan karunia-Nya, maka pengabulan doa ini merupakan cahaya
yang dapat menerangi kegelapan dan kekurangoptimalan dalam
pelaksanaan perintah Allah Swt.
Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis marfû’
(dalam kitab sunan) yang bersumber dari Ibnu Abbas, yang menegaskan,
Sesungguhnya Allah memaafkan dosa umatku dikarenakan lupa, kesalahan
semata, dan karena terpaksa. Inilah janji Allah Swt yang akan melimpahkan
kasih-sayang-Nya di akhirat.

....            …
... Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami
.... (QS Al-Baqarah [2]: 286)
Maksudnya, janganlah Engkau bebankan kewajiban-kewajiban
yang berat jika mengerjakannya, seperti yang Engkau bebankan kepada
orang-orang sebelumnya, seperti Bani Israil yang bertobat dari dosa
mereka harus dengan cara membunuh diri mereka sendiri, kewajiban
memberikan seperempat harta sebagai zakat, dan memotong baju yang
terkena najis.
Adapun ajaran Rasulullah Saw adalah ajaran yang ringan, mudah,
dan toleran. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, Aku
diutus dengan membawa ajaran yang lurus dan mudah. (HR Al-Khatib)
Doa dalam pembahasan ini merupakan kabar gembira, karena Allah
tidak membebani hamba-Nya dengan sesuatu beban yang tidak sanggup
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memikulnya, sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya, Dia tidak
menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.
Doa ini juga merupakan karunia. Padahal Allah Swt dengan kekuasaanNya, bisa saja memberi beban yang berat bagi makhluk-Nya. Oleh karena itu,
hamba Allah wajib mensyukurinya dan berdoa kepada-Nya, sebagai ungkapan
rasa syukur atas nikmat tersebut.

....         ...
... Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak
sanggup kami memikulnya .... (QS Al-Baqarah [2]: 286)
Firman Allah Swt, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada
kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, maksudnya, “Janganlah
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak kami sanggup memikulnya,
baik kewajiban, musibah, cobaan, fitnah, dan ketentuan-ketentuan yang
harus kami jalankan, tetapi pikulkan kepada kami beban yang mudah,
sehingga kami sanggup memikulnya.”

....      …
... Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami .... (QS AlBaqarah [2]: 286)
Beri maaflah kami, hapuskan segala dosa kami, karena kesalahan
dan kekurangan yang kami lakukan kepada-Mu. Ampunilah kami, karena
kesalahan kami kepada hamba-hamba-Mu. Dan rahmatilah kami: dengan
taufik-Mu kepada kami agar kami dapat berjalan di atas sunnah-Mu yang
Engkau jadikan sebagai wasilah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat,
dan jauhkanlah kehidupan kami dari dosa.
Perbuatan yang disebabkan lupa dan salah tidak dianggap dosa,
melainkan mendatangkan pemaafan dari Allah. Selanjutnya, beban yang
tidak dapat dipikul dan perbuatan yang di luar kemampuan manusia, akan
mendatangkan ampunan dan kasih sayang Allah.

….  ...
... Engkaulah pelindung kami .... (QS Al-Baqarah [2]: 286)
“Engkaulah penolong kami yang mengatur segala urusan kami,
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kepada-Mu-lah kami bertawakal dan bersandar, tiada daya dan upaya
melainkan hanya dari-Mu.”

     ...
... maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” (QS Al-Baqarah
[2]: 286)
Firman Allah Swt, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang
kafir, yaitu orang yang mengingkari agama-Mu, keesaan-Mu, risalah NabiMu, menyekutukan-Mu.
“Tolonglah kami dari pengaruh dan gangguan mereka, sehingga
kami memeroleh kebahagiaan dunia dan akhirat.”
Diriwayatkan bahwa Muadz ra, jika telah selesai membaca surat ini,
dia berkata Âmîn.
Allah Swt menjamin untuk mengabulkan doa hamba-Nya. Abu
Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda, Allah berfirman (setelah
seorang hamba membaca doa ini), na’am (ya). (HR Muslim). Ibnu Abbas
meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, Allah berfirman, sungguh,
Aku telah mengabulkannya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Iman tidak terbagi-bagi. Orang yang beriman wajib meyakini semua
wahyu Allah, meyakini bahwa Allah Maha Esa, semua makhluk
bergantung kepada-Nya, tiada tuhan selain Allah, membenarkan
seluruh Rasul dan Kitab, serta tidak melebihkan dan membedabedakan di antara para Rasul itu. Bagi orang beriman, semua Rasul
adalah benar, mendapatkan petunjuk, dan menunjukkan ke jalan
kebaikan. Orang yang beriman tidaklah seperti orang Yahudi dan
Nasrani yang menyakini sebagian Rasul dan mengingkari sebagian
lainnya.
Taat adalah wujud dari keimanan. Orang yang beriman kepada
Allah menyakini dengan benar akan hari pertemuan dengan-Nya.
Dia mendengarkan dan menaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi
larangan-larangan-Nya. Ia tidak akan melalaikan kewajibannya, tidak
terjerumus dalam kemaksiatan. Hal tersebut bertentangan dengan
keimanannya.
Islam adalah agama yang mudah. Islam memiliki keistimewaan
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(5)

(6)
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dengan kewajiban yang ringan dan mudah. Islam adalah agama
yang tidak membebankan kewajiban di luar batas kemampuan.
Dalam beberapa keadaan, Allah membebani kita dengan kewajiban
yang sedikit memberatkan. Namun, pada hakikatnya, kewajiban itu
dapat kita kerjakan.
Ayat 285 menerangkan tentang individu dan tanggung jawabnya
masing-masing. Dengan demikian, manusia mendapat pahala dari
kebaikan yang ia kerjakan, dan mendapat azab dari kejahatan yang
ia lakukan.
Ayat yang berbunyi lahâ mâ kasabat wa ‘alaihâ mâ kasabat
menunjukkan perbuatan hamba Allah, manusia, dan jin, yang
risikonya harus ditanggung sendiri. Orang yang membunuh orang
lain dengan batu atau kayu yang besar/berat, atau dengan cara
mencekiknya, atau menenggelamkannya, dia akan mendapat
hukuman qishâsh atau membayar diyat/denda. Berbeda dengan Abu
Hanifah, dia hanya mewajibkan diyat kepada kabilah (secara
kolektif). Ini, menurut Wahbah Al-Zuhaili, menyimpang dari makna
tekstual ayat.
Secara implisit ayat ini menerangkan bahwa diyat yang dijatuhkan
kepada orang tua yang membunuh anaknya tidak berlaku bagi
orang lain yang terlibat dalam pembunuhan itu. Ini pendapat
Malikiyah yang berbeda dengan Hanafiyah. Orang yang terlibat (ikut
serta) dalam pembunuhan tersebut, semata-mata karena lupa,
menurut Hanafiyah dan Syafi’i, tidak dikenai hukuman diyat.
Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa perempuan berakal dan dewasa
wajib dihukum jika melakukan pembunuhan walaupun menjadi gila
akibat perbuatannya itu.
Dosa tidak berlaku bagi orang yang lupa dan lalai. Ayat ini
menunjukkan bahwa bagi orang yang melakukan perbuatan
maksiat dalam keadaan lupa atau lalai, maka dia tidak berdosa.
Adapun perbuatan yang berkaitan dengan hukum seperti
melaksanakan salat wajib, membayar diyat, dan sanksi, maka
ulama sepakat bahwa hukum tetap berlaku dan tidak gugur. Jika
perbuatan itu berkaitan dengan qishâsh dan perkataan kufur,
maka hukum tidak berlaku di saat lupa dan lalai. Akan tetapi,
para ulama berselisih pendapat dalam kasus seperti orang yang
makan karena lupa di bulan Ramadhan atau orang yang
melanggar sumpahnya karena lengah. Semua ini menunjukkan
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bahwa hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban
manusia adalah hukum yang tetap.

***

Surah Âli-’Imrân (3)
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Âli-’Imrân

Nama Surah
Surah Âli ‘Imrân adalah surah ketiga dari urutan surah dalam Mushaf
Al-Quran. Ia termasuk golongan surah Madaniyyah, yaitu surah yang
diturunkan Allah Swt, kepada Nabi Muhammad Saw, setelah beliau hijrah
ke Madinah, meskipun turun di Mekah. Jumlah ayat dalam surah ini
sebanyak 200 (dua ratus), dan diturunkan setelah Surah Al-Baqarah (AlZuhaili, III, 1991: 140-142).
Surah tersebut diberi nama Âli ‘Imrân (keluarga `Imrân), menurut
Al-Zuhaili, karena terdapat kisah keluarga Imran. Imran adalah ayah Siti
Maryam (ibu kandung Nabi Isa as). Dengan kata lain, Imran adalah kakek
Nabi Isa as. Dijelaskan, dalam surah ini, Siti Maryam dipersiapkan kedua
orangtuanya, melalui nazar ibundanya, beribadah dan mengabdi di Baitul
Maqdis. Allah Swt menganugerahkan rezeki baginya di dalam mihrab,
memilih dan mengunggulkan Maryam dari wanita lain di zaman itu, dan
memberi kabar gembira tentang akan lahir dari rahimnya seorang anak
bernama Isa, pemilik pelbagai mukjizat.
Surah Âli ‘Imrân dan Al-Baqarah disebut juga dengan nama AlZahrawaini. Keduanya merupakan cahaya penerang pembaca pada
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kebenaran. Boleh jadi, dampak bacaan kedua surah ini berupa cahaya yang
prima di hari kiamat. Atau, keduanya mengandung nama Allah Yang Maha
Agung.
Yang disebut terakhir ini, didasarkan pada riwayat Abu Daud dan
Ibnu Majah, dan lainnya, yang bersumber dari Asma Binti Yazid. Rasulullah
Saw bersabda, Sesungguhnya nama Allah Yang Maha Agung itu terdapat
dalam dua ayat wa ilâhukum ilâhun wâhidun lâ ilâha illâ huwa l-Rahmânu lRahîm dan Allâhu lâ ilâha illâ huwa l-Hayyu l-Qayyûm.
Keutamaan Surah Âli ‘Imrân
Imam Muslim meriwayatkan, Al-Nawwas Ibnu Sam’an berkata, Saya
mendengar Rasulullah Saw bersabda, pada hari kiamat nanti, Al-Quran
dan ahlinya (Al-Quran) yang telah mengamalkan isi ajarannya akan
didatangkan, didahului oleh Surah Al-Baqarah dan Âli ‘Imrân.
Hadis lain yang disandarkan kepada Abu Umamah Al-Bahili,
menyatakan, Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, Bacalah Al-Quran,
karena ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat
kepada ahli Al-Quran. Bacalah pula Al-Zahrawaini (Surah Al-Baqarah dan Âli
‘Imrân), karena kedua surah ini akan datang pada hari kiamat seperti awan
tebal atau seakan menjadi pelindung di atas kepala ahli Al-Quran (artinya,
pahala membacanya datang sebagai pelindung); atau seperti dua kelompok
burung yang melindungi pembaca dan pengamalnya. Bacalah Surah AlBaqarah, karena mengambil dan mengamalkannya adalah berkah;
meninggalkannya adalah kerugian, para tukang sihir tidak sanggup
mengambilnya (Al-Zuhaili, I, 1991: 142).
Hubungan antara Surah Al-Baqarah dan Surah Âli ‘Imrân
Al-Maraghi (I, t.t.: 92) melihat kaitan antara kedua surah ini sebagai
berikut:
Pertama, kedua surah ini sama-sama dimulai dengan menyebut AlKitab (Al-Quran), dan penjelasan tentang keadaan manusia yang
mengambil petunjuk-Nya. Pada Surah Al-Baqarah disebutkan tentang:
Pertama, orang yang beriman kepadanya (Mukmin); kedua, orang yang
mengingkarinya (kafir) dan; ketiga, orang yang munafik. Adapun surah
kedua, Âli ‘Imrân, menyebutkan kelompok orang yang ragu-ragu, yaitu
orang-orang yang mengikuti apa yang samar (ayat mutasyabihât), karena
hendak menebar fitnah. Sedangkan kelompok lain adalah orang yang
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mendalam keilmuannya, beriman kepada ayat yang muhkamât (jelas) dan
yang mutasyabihât (samar-samar) secara sama dan seimbang, seraya
menyatakan bahwa keduanya datang dari sisi Tuhannya.
Kedua, dalam Surah Al-Baqarah diingatkan tentang penciptaan
Adam as, sedangkan pada Surah Âli ‘Imrân disebutkan tentang
penciptaan Isa as. Kemudian, menyerupakan (sebagai perbandingan)
antara oknum yang kedua, yaitu Isa as yang lahir tanpa ayah, dengan
oknum yang pertama (Adam as yang hadir tanpa ayah dan ibu): bahwa
penciptaan itu berlaku tanpa melalui proses sunatullah yang sama dan
lazim terjadi sebagaimana biasa.
Ketiga, masing-masing surah berisi penentangan terhadap Ahli Kitab.
Namun, penentangan terhadap Ahli Kitab (kaum Yahudi) di Surah Al-Baqarah
diungkapkan secara panjang lebar, sedangkan penentangan terhadap kaun
Nasrani disampaikan secara singkat. Di Surah Âli ‘Imrân, berlaku sebaliknya,
yaitu penentangan terhadap kaum Nasrani dijelaskan secara panjang lebar,
sedangkan penentangan terhadap kaum Yahudi dinyatakan secara lebih
singkat. Ini lantaran kaum Nasrani datang lebih akhir dibanding kaum
Yahudi. Oleh karena itu, pembicaraan tentang mereka (kaum Nasrani)
datangnya kemudian daripada yang pertama, Yahudi, ditinjau dari urutan/
kedudukannya.
Keempat, di setiap akhir surah terdapat doa. Namun, doa di surah
pertama berkisar tentang permohonan kemenangan atas penolak dakwah
dan para penyerangnya, serta permohonan dihilangkannya beberapa beban
agama (taklif). Ini sesuai dengan kondisi di permulaan perkembangan
Islam. Adapun doa pada surah yang kedua mengandung permohonan
agar umat mau menerima ajakan dakwah Islam dan permohonan pahala
atas semua itu di akhirat.
Kelima, surah yang kedua ditutup dengan sesuatu yang relevan/
sesuai dengan awal surah yang pertama, seolah-olah sebagai
penyempurnaan. Surah pertama dimulai dengan penetapan kebahagiaan/
kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa, sedangkan surah ini diakhiri
dengan firman Allah Swt, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung.
Kandungan Surah Âli ‘Imrân
Surah Âli ‘Imrân ini, dalam tinjauan Al-Zuhaili (III, 1991; 141),
mengandung perbicaraan tentang dua aspek, yaitu akidah dan syariat.
Tentang akidah, beberapa ayat menetapkan tentang: keesaan Allah Swt,
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kenabian, kebenaran Al-Quran, penolakan atas keraguan Ahli Kitab tentang
Al-Quran dan Nabi Muhammad Saw, pengungkapan/deklarasi agama yang
diterima di sisi Allah adalah Islam, diskusi dengan kaum Nasrani tentang
Al-Masih dan ketuhanannya, serta pendustaan mereka terhadap risalah
Islam.
Perbincangan tentang perdebatan/diskusi tersebut menghabiskan
hampir setengah dari surah ini. Tidak jauh berbeda dengan Surah Al-Baqarah
yang hampir menghabiskan dua pertiga surah berkenaan kaum Yahudi
dengan membongkar sejumlah keburukan, sifat, dan dosa keji yang mereka
perbuat. Ditambahkan pula melalui surah ini, kritik tajam tentang mereka
dan peringatan kepada siapa pun dari tipu daya Ahli Kitab.
Adapun tentang tasyrî’ (pemberlakuan syariat), beberapa ayatnya
menjelaskan tentang hukum haji, jihad, larangan riba, dan balasan bagi
para penolak (membayar) zakat. Di samping itu pula, ia berisi beberapa
pelajaran, iktibar, dan nasihat dari dua peperangan yang telah terjadi, yaitu
Perang Badar dan Uhud, serta bantahan terhadap sikap/sifat kaum munafik.
Surah ini ditutup sesuai dengan keadaan dua aspek di atas. Maka,
surah ini menuntut agar (manusia) memikirkan dan merenungkan
penciptaan langit dan bumi dengan berbagai rahasia dan keajaiban yang
menakjubkan. Surah ini mewasiatkan agar bersabar dalam jihad di jalan
Allah Swt dan bersiap-siaga di jalan-Nya, agar manusia mencapai derajat
kebahagiaan yang tinggi, sebagaimana firman-Nya dalam ayat 200, Wahai
orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu
dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah
kepada Allah agar kamu beruntung.

***
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Penetapan Tauhid dan Penurunan Al-Kitab (Ayat 1-6)

   
             
           
             
              
            
 
(1) Alîf Lâm Mîm; (2) Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup,
Yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); (3) Dia menurunkan Kitab
(Al-Quran) kepadamu (Muhammad) yang mengandung kebenaran,
membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil;
(4) Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan AlFurqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan
memeroleh azab yang berat. Allah Mahaperkasa lagi mempunyai hukuman;
(5) Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit;
(6) Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki.
Tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Âli ‘Imrân
[3]: 1-6)
Latar dan Konteks
Ibnu Jarir, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Al-Mundzir, seperti dikutip Al-Maraghi
(I, t.t.: 93-94), meriwayatkan bahwa ayat-ayat surah ini, kurang-lebih 80
ayat, diturunkan sehubungan peristiwa kehadiran kaum Nasrani Najran ke
hadapan Nabi Saw Mereka hadir di sana sekitar 60 orang. Mereka berdebat
dengan Nabi Saw soal Isa Ibnu Maryam as, selain mengadakan kedustaan
terhadap Allah Swt dengan pendapatnya sendiri tentang-Nya.
“Bukankah kalian mengetahui bahwa anak itu akan mirip dan
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menyerupai ayahnya?” Nabi Saw bertanya,
“Benar sekali,” jawab mereka.
“Bukankah kalian juga mengetahui bahwa Tuhan kita semua Maha Hidup
dan tidak akan mati, sedangkan Nabi Isa as meninggal dunia?” tanya Nabi
Saw lagi.
“Ya, itu juga benar,” jawab mereka.
“Bukankah kalian mengetahui bahwa Tuhan kita menguasai segala
sesuatu, menjaga, dan memberinya rezeki?” Nabi Saw melanjutkan
pertanyaan,
“Benar,” kata mereka.
“Apakah Isa as menguasai sesuatu dari semua itu?” tanya Nabi
Saw.
“Tidak,” jawab mereka jujur.
“Bukankah kalian mengetahui bahwa Rabb kita telah menciptakan
dan membentuk Isa as di dalam rahim sesuai dengan kehendak-Nya; dan
Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak buang hajat (seperti kita)?” tanya
Nabi Saw.
“Benar!” kata mereka lagi.
“Bukankah kalian juga tahu bahwa Isa as dikandung oleh ibunya
sebagaimana layaknya seorang ibu mengandung (janin), lalu melahirkan
putranya sebagaimana pula seorang ibu melahirkan anaknya. Setelah lahir
bayi itu diberi makanan, dan ia memakan makanan itu, minum, dan
membuang hajat?” tanya Nabi Saw.
“Ya, itu benar,” jawab mereka.
“Kalau demikian halnya, mengapa kalian mengaku-aku dan
mengarang-ngarang cerita tentang dirinya (sebagai anak Tuhan)?” tukas
Nabi Saw, mengakhiri perbicangan itu.
Akhirnya, mulut mereka bungkam. Diam seribu bahasa. Mereka
sebenarnya mengetahui (kebenaran) dan menyadari, tapi kemudian enggan,
hingga menimbulkan penolakan. Atas kejadian itu, Allah Swt menurunkan
ayat 1 dari Surah Âli ‘Imrân ini sampai akhir ayat.
Ditambahkan Al-Zuhaili (I, 1991: 145), kaum Nasrani Najran itu
berdebat dengan Nabi Saw, mengenai Isa as. Namun demikian, pandangan
mereka tentang Isa as tidak jelas dan tidak konsisen. Suatu kali mereka
memandang Isa as sebagai putra Allah Swt, karena tidak memiliki ayah
(seperti layaknya manusia lainnya). Di waktu lain, mereka mengatakan
Isa as sebagai Tuhan karena menghidupkan orang yang sudah mati. Di
saat berbeda, mereka mengatakan Isa adalah salah satu oknum Tuhan
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dari yang tiga (konsep Trinitas), karena Allah Swt sering menggunakan kata
qulnâ (Kami berkata) dan kata fa’alnâ (Kami mengerjakan/melakukan). Kalau
memang Tuhan itu hanya satu, dalih mereka, niscaya Allah akan berfirman,
Aku berfirman dan Aku mengerjakan (sesuatu).
Penjelasan Ayat
Allah Swt mengawali Surah Âli ‘Imrân ini dengan menetapkan
keesaan Tuhan sebagai dasar agama, guna menafikkan/menghilangkan
akidah atau ideologi Trinitas dengan firman-Nya:

         
(1) Alîf Lâm Mîm; (2) Allah, tidak ada tuhan selain Dia. (QS Âli ‘Imrân
[3]: 1-2)
Ayat pertama, yaitu alif, lâm, mîm, adalah huruf-huruf yang teputusputus (dibaca secara dieja), terletak di permulaan surah. Ini ditujukan
untuk peringatan dan perhatian bagi orang yang diajak bicara tentang apa
yang akan disampaikan (Al-Zuhaili, I, 1991: 146). Huruf-huruf ini pula yang
digunakan untuk menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan
sesuatu yang setara atau seperti Al-Quran, sepanjang ia terdiri atas bahasa
mereka, huruf-huruf yang mereka ucapkan, dan tersusun dari bahasa
mereka.
Pada ayat kedua, Allah Swt menjelaskan siapa jati diri-Nya dan sifatsifat yang dimiliki-Nya. Hanyalah Allah Tuhan yang layak diibadahi dengan
sebenar-benarnya di alam yang wujud ini. Sebab, lanjut Al-Zuhaili, Dia-lah
yang menciptakan dan menguasai alam dan jiwa. Dia pula yang menjadi
sumber kebaikan dan penolak kejahatan. Dia Yang Maha hidup yang tiada
berpermulaan dan tiada berakhir. Dia berdiri sendiri dalam mengatur alam
atau makhluk-Nya, serta berkuasa atas bumi dan langit, sebelum Isa as
diciptakan. Maka, bagaimana mungkin langit dan bumi bisa berdiri tegak
dan teratur sebelum kelahiran Isa as dan setelah kematian beliau?

….    
… Dia menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) yang
mengandung kebenaran …. (QS Âli ‘Imrân [3]: 3)
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Menurut Ibnu Katsir (I, 1980: 344), Allah Swt menjelaskan bahwa
Dia telah menurunkan Al-Quran secara bertahap kepada Muhammad
Saw dengan benar dan membawa kebenaran, tiada keraguan di
dalamnya. B ahkan, i a di turunkan dari s i si Tuhannya dengan
sepengetahuan-Nya dan disaksikan oleh malaikat-Nya. Maka, cukuplah
Tuhan sebagai saksi.

.…     …
… membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya.... (QS Âli ‘Imrân [3]: 3)
Maksudnya, Al-Quran menjelaskan kebenaran kitab-kitab
terdahulu yang diturunkan kepada para Nabi pendahulu. Sebab, AlQuran menetapkan wahyu dan menceritakan bahwa Allah telah
mengirim beberapa Rasul yang diberi wahyu. Al-Quran membenarkan
kitab terdahulu, dalam konteks ini, adalah bersifat global terhadap
dasar dan asal wahyu yang dikirim kepada mereka. Bukan membenarkan
secara rinci dan detail kitab-kitab yang ada dan dimiliki umat-umat
terdahulu.
Bukankah Anda mengetahui bahwa kita membenarkan Nabi
Muhammad Saw itu dengan mengambil apa saja yang diriwayatkan
kitab-kitab hadis tanpa seleksi? Kita tidak lazim membenarkan apa
yang diriwayatkan kitab-kitab itu, kecuali yang telah ditetapkan sebagai
hadis yang sahih.

….         ...
… dan menurunkan Taurat dan Injil; (4) sebelumnya, sebagai petunjuk
bagi manusia .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 3-4)
Maksudnya, menurut Al-Zuhaili (I, 1991: 147), Allah Swt telah
menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa as dan kitab Injil kepada Nabi
Isa as sebelum Al-Quran diturunkan, sebagai petunjuk kepada manusia
pada zaman keduanya. Maka, Allah Swt yang menurunkan wahyu dan
syariat sebelum datangnya Isa as dan setelah kematiannya. Nabi Isa as
bukanlah sumber wahyu, melainkan seperti Nabi-Nabi yang lain, sebagai
penerima wahyu. Bagaimana mungkin ia dapat menjadi Tuhan?
Menurut penafsiran Al-Maraghi (I, t.t.: 95-96), Allah Swt menurunkan
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kitab Taurat kepada Nabi Musa as sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran
Al-Karim mengabarkan bahwa kaum Nabi Musa as tidak dapat memelihara
kitab mereka. Al-Quran menjelaskan firman Allah Swt dalam QS Al-Maidah
(5): 13, ... dan mereka (sengaja) melupakan sebagian pesan yang telah
diperingatkan kepada mereka.... Ini mengabarkan bahwa mereka telah
mengubah perkataan Allah Swt dari tempatnya, padahal mereka telah
menghapal dan meyakininya.
Perbuatan mereka dikuatkan oleh kitab-kitab yang berada di tangan
mereka. Dalam kitab Tatsniyah disebutkan, ketika Musa as telah
menyelesaikan tulisan kitab Taurat ini, Nabi Musa as memerintahkan
orang-orang yang Al-Lawiyun, pembawa Tabut: Ambillah kitab Taurat ini
dan letakkanlah di dalam Tabut, Tuhan kalian memerintahkan agar ada
seorang saksi atas kamu sekalian. Sebab, aku mengetahui bahwa setelah
kematianku nanti kalian akan menjadi perusak dan menyimpang dari jalan
yang aku wasiatkan kepada kalian. Kalian akan ditimpa musibah/keburukan
di kemudian hari, karena kalian membuat kejahatan di hadapan Tuhan,
sehingga kalian membuat-Nya menjadi murka lantaran perbuatan kalian
sendiri ... sampai Musa berkata kepada mereka,”Hadapkan hati kalian
kepada kalimat-kalimat yang aku menjadi saksi atas kalian pada hari ini.
Agar kalian berwasiat dengan kalimat itu kepada anak-anak kalian, supaya
mereka bersemangat untuk mengerjakan kalimat-kalimat Taurat tersebut.
Kalimat itu bukan perkara yang batil, melainkan hidup kalian. Dengan
perintah ini, kalian berhari-hari menempuh jalan di bumi, melewati Yordania,
untuk menguasainya.
Demikian pula tentang berita wafatnya Nabi Musa as dan keadaan
tidak ada seorang Nabi pun dari Bani Israil yang menggantikan posisinya.
Maka, kedua berita ini, yaitu informasi tentang Musa menulis kitab Taurat
dan kabar kematian beliau, adalah terbatas sekali dalam Taurat, dan bukan
pula berita tentang syariat yang diturunkan kepada Musa as yang ditulisnya
dan diletakkannya di dalam Tabut. Akan tetapi, keduanya ditulis
sebagaimana berita lainnya sesudah beliau tidak ada/wafat (Al-Maraghi,
III, t.t.: 96).
Allah Swt juga menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa as dan
mengabarkan bahwa kaum Nasrani telah melupakan sebagian yang
diajarkan kepada mereka, sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi.
Bahkan, apa yang terjadi pada kaum Nasrani lebih parah lagi. Sebab,
kitab Taurat ditulis pada zaman diturunkannya, (hingga) banyak orang
yang membaca dan mengamalkan syariat dan hukum-hukumnya, tetapi
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kemudian dinyatakan hilang. Meskipun demikian, masih banyak hukum kitab
Taurat ini yang masih mereka pelihara dan mereka ketahui.
Adapun kitab-kitab kaum Nasrani tidak dikenal dan termasyhur,
kecuali pada abad keempat Masehi, karena para pengikutnya berperang
dengan Yahudi dan Romawi, sehingga Kostantin menganut agama Nasrani,
lebih jauhnya lagi, muncullah kitab-kitab mereka, antara lain, sejarah
tentang Al-Masih yang mencakup sebagian sabda-sabdanya (Injil). Kitabkitab itu banyak sekali. Kemudian, para pemimpin memberlakukan hukum
itu, sehingga akhirnya disepakati bahwa kitab itu berjumlah empat saja
(Al-Maraghi, III, t.t.: 97).
Ringkasnya, kata Al-Maraghi, Allah Swt telah menurunkan kitab Taurat
dan Injil guna menjadi petunjuk bagi mereka kepada kebenaran saat
diturunkannya. Di antara ajarannya adalah tentang (perintah) beriman
kepada Muhammad Saw dan mengikuti beliau setelah diangkat menjadi
Rasul. Baik kitab Taurat maupun Injil berisi berita gembira kedatangan
beliau dan perintah untuk menaatinya serta penghapusan syariat dan hukum
kedua kitab di atas dengan kitab yang diturunkan kepada beliau.
Al-Zuhaili (III, t.t.: 147) menambahkan, Allah Swt telah menurunkan
Taurat kepada Nabi Musa as dan Injil kepada Nabi Isa as, sebelum datangnya
Al-Quran, sebagai hidayah (petunjuk) dan bimbingan kepada manusia
pada zamannya. Karena itu, Allah-lah yang menurunkan wahyu dan syariat
sebelum adanya Isa dan sesudahnya. Isa as bukanlah sumber datangnya
wahyu, akan tetapi beliau, seperti juga nabi-nabi lainnya, adalah penerima
wahyu. Bagaimana mungkin Isa as, menjadi Tuhan?

....  …
… dan Dia menurunkan Al-Furqan .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 4)
Maksudnya, menurut Al-Maraghi (III, t.t.: 97), sesungguhnya Allah
Swt telah menurunkan akal yang dapat membedakan antara hak dan batil.
Ayat lain menyebutkan bahwa “Allah yang telah menurunkan Al-Kitab
dengan benar dan menurunkan timbangan (al-mîzân) (QS Al-Syûrâ` [42]:
17) sedangkan al-mîzân artinya adalah adil/keadilan.
Maka, Allah Swt menggandengkan dua hal kepada Al-Kitab ini, yaitu
al-furqân yang dengannya kita dapat membedakan antara akidah yang
benar dengan yang batil; sedangkan al-mîzân adalah sesuatu yang dengan
menggunakannya kita dapat mengetahui kebenaran dalam bidang hukum dan
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berlaku adil di tengah-tengah manusia.
Singkatnya, akidah yang dilandasi dengan keterangan yang rasional/
masuk akal, maka itu adalah kebenaran yang bersumber dari Allah Swt.
Sedangkan suatu hukum yang dilandasi dengan adil dan keadilan adalah
diturunkan dari-Nya, sekalipun tidak ditetapkan secara tertulis dalam AlQuran. Sebab, Allah Swt adalah Zat yang menurunkan (kebenaran) dan
memberi ruang dan peluang kepada akal dan keadilan (al-furqân dan almîzân), sebagaimana Allah yang menurunkan Al-Quran ini.

             ...
… Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan
memeroleh azab yang berat. Allah Mahaperkasa lagi mempunyai hukuman.
(QS Âli ‘Imrân [3]: 4)
Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah yang isinya
membicarakan keesaan-Nya dan menyucikan-Nya dari hal-hal yang tidak
layak bagi keagungan-Nya. Kemudian, yang pertama-tama mereka dustakan
Al-Quran, lalu mendustakan juga kitab-kitab samawi lainnya sebagai dampak
lanjutannya. Maka, bagi mereka disediakan azab yang keras, lantaran
kekufuran akal pikiran mereka, yaitu berupa khurafat dan kebatilan yang
mengotori jiwa, dan menjadi penyebab mereka mendapat hukuman di
akhirat nanti, di mana kehidupan ruhani dikalahkan oleh kehidupan materi.
Allah Mahaperkasa, yang dengan keperkasaan-Nya dapat melaksanakan
sunatullah yang dimiliki-Nya , dan membalas kepada yang menyalahi dan
menentang keperkasaan-Nya dengan kekuasaan-Nya yang tidak mungkin dapat
dicegah (Al-Maraghi, III, t.t.: 98).

           
Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.
(QS Âli ‘Imrân [3]: 5)
Sesungguhnya, Allah Swt menurunkan kitab-kitab yang berisi ajaran
kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya, apabila mereka mau
menegakkannya. Dia mengetahui apa yang dilahirkan/ dinyatakan atau
yang tersimpan di hati, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya,
tentang keadaaan orang yang benar dalam keimanannya, keadaan orang kafir,
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dan keadaan orang yang menyembunyikan kemunafikkannya, serta
mengetahui tentang orang yang dipaksa agar kufur kepada Allah, padahal
hatinya tenang dalam keimanan kepada-Nya. Ungkapan tidak adanya
sesuatu yang tersembunyi bagi-Nya adalah isyarat ilmu Allah tidak dapat
dibandingkan ilmu pengetahuan manusia. Hal itu bahkan merupakan puncak
dari segala kejelasan dan ketiadaan sesuatu yang tersembunyi.

....       
Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki....
(QS Âli ‘Imrân [3]: 6)
Menurut tafsiran Al-Zuhaili (III, t.t.: 147), Allah Swt yang
menciptakan manusia di dalam rahim ibunya sesuai dengan kehendakNya, baik laki-laki maupun perempuan, ganteng atau jelek, tabiat-tabiatnya,
warna kulit, dan ukuran postur tubuhnya, serta sehat atau pun cacat
fisiknya. Sementara, Nabi Isa as dan yang lainnya tidak menciptakan seorang
manusia pun di rahim seorang ibu dan tidak pula menciptakan sesuatu.
Akan tetapi, sebaliknya, beliaulah yang diciptakan di dalam rahim ibunya,
keluar atau lahir dari rahim itu. Maka, bagaimana mungkin beliau menjadi
Tuhan?
Ditambahkan pula oleh Al-Maraghi (III, t.t.: 98), Allah menjadikan
manusia dalam berbagai bentuk yang bermacam-macam, sedangkan ia
berada di dalam rahim berproses dari nuthfah, ‘alaqah, dan mudghah;
menjadi laki-laki dan perempuan; cakep atau jelek; dan seterusnya. Semua
itu diciptakan dengan detail dan teliti, dan mustahil datang dan tercipta
secara kebetulan. Maka, itu pasti ciptaan dari Zat Yang Maha Mengetahui
dan mendalam pengetahuan-Nya tentang detail segala sesuatu.

      
… Tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Âli
‘Imrân [3]: 6)
Hanya Dia-lah yang menciptakan, mengadakan, dan berhak untuk
diibadahi. Tiada tuhan selain Dia. Dia adalah Mahaesa dan tempat bergantung
(segala makhluk-Nya), tidak beranak dan diperanakkan. Dia Mahaperkasa yang
tidak mungkin dikalahkan oleh siapa pun. Dia Mahabijaksana yang menempatkan
sesuatu pada tempatnya dan sesuai hikmah-Nya. Ini merupakan bukti sangat
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jelas bahwa Isa as adalah hamba yang diciptakan, sebagaimana Allah
menciptakan manusia lainnya. Sebab, Allah Swt menciptakan Isa as di dalam
rahim ibunya, menciptakannya sesuai kehendak-Nya. Bagaimana mungkin Isa
menjadi Tuhan?
Proses penciptaan Isa pun bertahap, beralih dari satu keadaan
kepada keadaan yang lain, seperti diterangkan dalam QS Al-Zumar (39):
6, ... dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian
dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan
kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia; maka
mengapa kamu dapat dipalingkan?
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas, kiranya dapat diungkap
beberapa hikmah dan pesan sebagai berikut:
(1) Allah Swt adalah yang menurunkan kitab-kitab samawi kepada nabinabinya. Kitab-kitab samawi tersebut sal ing dukung dan
membenarkan, karena tujuan utamanya adalah membimbing manusia
kepada kebenaran, berikrar atas keesaan Allah Swt dan pengakuan
akan keberadaan-Nya.
(2) Menurunkan kitab-kitab samawi, menciptakan manusia di dalam rahim
ibu, dan mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, yang tiada
tersembunyi di hadapan Allah, merupakan bukti akan keesaan-Nya;
tidak ada yang menyamai-Nya, atau mengaitkan sifat manusia dengan
Tuhan.
(3) Tiada tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Dia; itulah buktibukti keesaan-Nya.

***
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Muhkam dan Mutasyâbih dalam Al-Quran (Ayat 7-9)

           
           
            
             
              
             
  
(7) Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad).
Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamât. Itulah pokok-pokok Kitab
(Al-Quran) dan yang lain mutasyâbihât. Adapun orang-orang yang dalam
hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyâbihât
untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal
tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang
yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (Al-Quran),
semuanya dari sisi Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil
pelajaran kecuali orang yang berakal; (8) (Mereka berdoa), “Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah
Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami
rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.”; (9) “Ya
Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang
tidak ada keraguan padanya.” Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
(QS Âli ‘Imrân [3]: 7-9)
Latar dan Konteks
Pada ayat sebelumnya, dijelaskan persoalan tauhid untuk menolak
konsep akidah kaum Nasrani yang menganut tiga tuhan (trinitas). Pada
ayat 7 sampai dengan 9 ini, Allah Swt menjelaskan ayat Al-Quran yang
kalau dilihat dari kejelasan maknanya dapat dikelompokkan menjadi dua:
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Pertama, muhkam, yaitu ungkapan ayatnya jelas, terang, dan terpelihara
dari berbagai kemungkinan multimakna dan kesamaran. Inilah dasar di mana
manusia diseru untuk merenungkan makna-maknanya dan mengamalkannya.
Kedua, mutasyâbih, yaitu lafaz/kata yang menunjukkan satu makna
tertentu, sedangkan akal menangkap makna yang berbeda. Akibatnya, arah
petunjuk lafaz itu menjadi samar atau tidak tegas maknanya, tetapi tidak
dimungkinkan untuk diangkat makna yang paling kuat dari makna lain yang
lebih lemah. Misalnya, “Allah Swt bersemayam di ’Arasy, atau Nabi Isa as
adalah ruh Allah dan kalimah-Nya.”
Allah Swt menjelaskan bahwa manusia pada umumnya terbagi
menjadi dua kelompok:
Pertama, kelompok yang ragu-ragu, sehingga menakwilkan ayat
mutasyâbih ini sesuai dengan kehendak hawa nafsunya atau berdasarkan
taklid, bukan disandarkan kepada dasar yang jelas yang dijadikan sandaran
akidah.
Kedua, kelompok yang meyakini bahwa itu bersumber dari Allah
Swt dan menyerahkan makna hakikatnya kepada-Nya. Mereka bermohon
kepada Allah agar tidak disesatkan setelah memeroleh hidayah dari-Nya
serta dianugerahi kekukuhan hati untuk mengetahui hakikat sesuatu dan
lurus di jalan-Nya.
Penjelasan Ayat

           
.... 
Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad). Di
antaranya ada ayat-ayat yang muhkamât. Itulah pokok-pokok Kitab (AlQuran) dan yang lain mutasyâbihât …. (QS Âli ‘Imrân [3]: 7)
Allah Swt menjelaskan, di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat
yang muhkamât dan ayat-ayat mutasyâbihât, atau samar-samar maknanya,
bagi kebanyakan atau sebagian orang. Yang muhkamât adalah ayat yang jelas
makna/dilâlah-nya, yang tiada keraguan. Sedangkan al-mutasyâbihât adalah
yang tidak jelas maknanya dan maksudnya karena dirasa terjadi atau tampak
pertentangan antara lafaz yang tampak dengan maksud yang dikehendaki
atau apa yang Allah terangkan dengan ilmu-Nya tentang hal ihwal kehidupan
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akhirat. Penjelasan ini ditujukan untuk membantah kaum Nasrani yang mencoba
mengambil dalih dengan menggunakan sebagian ayat-ayat Al-Quran, yang
secara lahir ayat, menunjukkan keistimewaan Isa dibanding manusia lainnya.
(Al-Maraghi, III, t.t.: 98-99).
Allah Swt menjelaskan Al-Quran sebagai muhkam tersebut pada
firman-Nya:
Alîf Lâm Râ. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian
dijelaskan secara terperinci, (yang diturunkan) dari sisi (Allah) Yang
Mahabijaksana, Mahateliti. (QS Hûd [11]: 1)
Ke-muhkam-an Al-Quran itu bisa dilihat, baik dari segi susunan
dan ketelitiannya, maupun dari segi makna dan hikmah yang dikandung
ayat-ayatnya. Adapun dari segi mutasyâbih-nya, tercermin dari firmanNya dalam QS Al-Zumar (39): 23. Telah menurunkan perkataan yang
paling baik (yaitu) Al-Quran yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulangulang.
Artinya, Al-Quran itu serupa antara yang satu dengan lainnya dalam
hal petunjuk dan keterbebasannya dari pertentangan antara satu dengan
lain, serta selamat dari perbedaan. Ini sesuai dengan firman Allah Swt
pada ayat lainnya, (QS Al-Nisâ‘ [4]: 82): ...Maka tidakkah mereka
menghayati (mendalami) Al-Quran? Sekiranya (Al-Quran) itu bukan dari
Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di
dalamnya. Dan firman Allah Swt, ... Mereka telah diberi (buah-buahan)
yang serupa... (QS Al-Baqarah [2]: 25).
Kemudian, Allah Swt menjelaskan kondisi manusia yang menghadapi
mutasyâbih ini, sebagai berikut:

           …
….  
...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan,
mereka mengikuti yang mutasyâbihât untuk mencari-cari fitnah dan untuk
mencari-cari takwilnya.... (QS Âli ‘Imrân [3]: 7)
Penggalan ayat di atas ditafsirkan Al-Zuhaili (III, t.t.: 152-153).
Orang-orang yang di hati mereka ada kecenderungan pada kesesatan
daripada kebenaran. Mereka mengikuti keinginan hawa nafsu dalam
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mentakwilkan ayat mutasyâbihat tersebut. Mereka akhirnya mengambil yang
mutasyâbihat dan memegang teguh, sehingga memungkinkan mereka
memalingkan pada tujuan/maksud yang rusak dan salah. Mereka
meninggalkan makna yang muhkam atau jelas, dengan tujuan menimbulkan
fitnah terhadap agama di tengah manusia, dan menyesatkan para pengikut
agama yang benar. Mereka (kaum Nasrani), misalnya, menjadikannya
hujjah/dalil untuk menguatkan pendapat-pendapat mereka dengan
mengambil dalil dari Al-Quran.
Padahal, hujjah/argumen itu sebenarnya melemahkan pendapat
mereka sendiri. Mereka mengutip dalil Al-Quran bahwa Isa as adalah ruh
Allah dan kalimat-Nya yang dihembuskan kepada Siti Mayam as, sementara
mereka sendiri meninggalkan dalil dari firman Allah dalam QS Al-Zukhruf
(43): 59, Dia (Isa) tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan
nikmat (kenabian) kepadanya, dan Kami jadikan dia sebagai contoh bagi
Bani Israil. Dan firman-Nya dalam QS Âli ‘Imrân (3): 59, Sesungguhnya
perumpamaan (penciptaan) isa bagi Allah, seperti (penciptaan) Adam.
Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, “Jadilah!”
Maka jadilah sesuatu itu.
Mereka melakukan tindakan demikian dengan tujuan agar dapat
menakwilkan Al-Quran pada makna yang bukan hakikatnya, dan
menyimpangkannya pada makna-makna yang dikehendaki sendiri,
mengikuti hawa nafsu, tradisi, dan berita-berita warisan (nenek moyang).
Sambil mereka meninggalkan ajaran pokok yang petunjuknya sangat jelas
sebagai landasan akidah, bahwa Isa as menyembah Allah Swt dan menaatiNya dengan sangat baik.
Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Siti Aisyah ra Rasulullah
Saw membaca ayat 7 dari Surah Âli ‘Imrân ini sampai dengan akhir
ayat, lalu beliau bersabda, “Apabila kalian melihat orang yang mengikuti
apa yang mutasyâbih, maka itulah orang-orang yang dimaksud Allah
Swt (di dalam ayat ini-peny.), maka berhati-hatilah kalian terhadap
mereka.”
Sementara itu, Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadis dari Abdullah
Ibnu Amr Ibnu Al-‘Ash, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda,
Sesungguhnya Al-Quran tidak diturunkan untuk mendustakan antara
ayat yang satu dengan yang lainnya. Apa yang kalian ketahui maknanya,
maka amalkanlah, sedangkan apa yang kamu temukan berupa ayat
yang mutasyâbih, maka berimanlah kepadanya (Al-Zuhaili, III, t.t.:
153).
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Allah Swt melanjutkan firman-Nya,

             …
....   
… padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orangorang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (AlQuran), semuanya dari sisi Tuhan kami.... (QS Âli ‘Imrân [3]: 7)
Menurut Al-Maraghi (III, t.t.: 99-100), tentang penafsiran ayat di
atas, ulama terbagi dua pandangan:
Pertama, sebagian ulama salaf menghentikan bacaan pada lafaz
Allah, dan lafaz wa l-rrâsikhûna fi l-‘ilmi merupakan kalimat berikutnya. Artinya,
takwil ayat yang mustasyabih itu hanya diketahui oleh Allah Swt saja. Ini
didasarkan pada petunjuk ayat bahwa:
(1) Allah Swt mencela orang-orang yang mengikuti takwilnya;
(2)
firman-Nya bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya akan
mengatakan, “Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyâbihât,
semuanya dari sisi Tuhan kami.” Adalah jelas-jelas menunjukkan
penyerahan (makna takwilnya) hanya kepada Allah Swt saja. Sebab,
orang mengetahui sesuatu dan maknanya tidak akan mengungkapkan
penyerahan seperti di ayat ini. Ini pendapat mayoritas sahabat, seperti
Ubai Ibnu Ka’ab dan Siti Aisyah ra.
Kedua, menurut pendapat ulama lainnya bahwa ayat di atas berhenti
pada kata al-‘ilm dan kalimat yaqûlûna âmannâ merupakan kalimat
berikutnya. Atas dasar itu, ayat yang mutasyâbih itu hanya diketahui oleh
orang-orang yang mendalam ilmunya. Pendapat ini dikemukakan Ibnu Abbas
ra dan mayoritas sahabat.
Ibnu Abbas ra pernah berkata, “Saya termasuk orang-orang yang
mendalam di bidang ilmu. Saya mengetahui takwilnya.” Kelompok kedua
ini menolak pendapat kelompok pertama bahwa Allah Swt hanya mencela
orang-orang yang mencari-cari takwil dengan pendapat yang menyalahi
dalil yang muhkamât dengan maksud menimbulkan fitnah. Adapun orangorang yang mendalam ilmunya , tidaklah bersikap demikian, karena mereka
orang-orang yakin, tanpa keraguan. Maka, Allah Swt melimpahkan
pemahaman yang baik terhadap ayat yang mutasyâbih yang sesuai dengan
pemahaman dari ayat yang muhkam. Sedangkan perkataan mereka “Kami
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beriman kepadanya, semua berasal dari sisi Tuhan kami” tidak menafikkan
ilmu, sebab mereka, dengan kedalaman ilmunya dan berpijak pada
keyakinan yang benar, tidak akan goyah imannya. Bahkan, mereka beriman
kepada yang ini dan itu, karena semuanya berasal dari Allah Swt dan tidak
ada yang aneh. Sebab, orang yang jahil berada dalam keraguan, sedangkan
orang yang mendalam ilmunya tetap kuat akidahnya, tidak tersamarkan
oleh berbagai mazhab atau pandangan.
Adanya ayat mutasyâbih yang diungkapkan Allah dengan menonjolkan
ilmu-Nya tentang hal ihwal kiamat adalah penting, karena di antara tujuan
agama untuk memberitahukan hal-ihwalnya. Maka, wajib diimani apa yang
diajarkan Rasul, termasuk alam gaib yang harus diimani, sebagaimana
kita beriman kepada malaikat dan jin. Tidak ada yang mengetahui takwilnya,
atau hakikat, makna lafaz-lafaz yang ditakwil, kecuali Allah Swt saja.
Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya sama-sama
pengetahuannya di dalam urusan ini, karena mereka mengetahui apa yang
bakal terjadi dengan pandangan indriawi dan akal. Namun dengan
penalarannnya, mereka tidak merasa mengetahui hakikat apa yang
dikabarkan para Rasul tentang alam gaib. Sebab, mereka mengetahui dan
menyadari bahwa tidak ada ruang bagi indra dan akal mereka dalam soal
yang gaib tersebut, kecuali jalan satu-satunya adalah menyerahkan hakikat
maknanya kepada Allah. Kemudian mereka berkata, “Kami beriman
kepadanya, semuanya berasal dari Tuhan kami.” Maka, berhenti pada kata/
lafaz “Allah” dalam keadaan seperti ini, merupakan keniscayaan.
Adapun mutasyâbih macam yang pertama adalah lafaz-lafaz yang
tidak dibolehkan bagi akal untuk membawanya kepada makna lahirnya,
berupa sifat-sifat Allah Swt dan sifat-sifat Nabi-Nabi-Nya, sebagaimana
firman Allah Swt .... Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu, adalah
utusan All ah dan (yang di ciptakan dengan) kalimat-Nya yang
disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) ruh dari-Nya....
(QS Al-Nisâ’ [4]: 171)
Terhadap tema ayat seperti di atas, akal dilarang untuk digunakan,
sedangkan dalil nakli (yang diambil dari Al-Quran maupun hadis) tidak boleh
dibawa ke dalam makna lahir. Di sini dan dalam soal seperti inilah yang
mendorong terjadi perbedaan pandangan di kalangan orang-orang yang
mendalam ilmunya dalam mentakwilkan. Orang-orang yang menolak adanya
pengetahuan tentang takwil ayat mutasyâbih, menjadikan hikmah dikhususkan
pengetahuan takwilnya bagi orang yang mendalam ilmunya, dengan cara
menyerahkan makna hakikatnya (kepada Allah). Adapun orang-orang yang
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menetapkan bahwa orang yang mendalam ilmunya dapat mengetahui
takwilnya, mengembalikan makna lahir dari sifat-sifat Allah dan Nabi-NabiNya kepada Ummul Kitab, yaitu ayat muhkam. Lalu, mereka mengambil dari
ayat muhkam itu apa yang mungkin mereka fahami dari ayat yang mutasyâbih.
Atas dasar itu, orang-orang yang mendalam ilmunya mendapat pengkhususan
dengan diberi pengetahuan/kemampuan menakwil tersebut, guna menjelaskan
bahwa di luar mereka tidak boleh terlibat terlalu jauh dan terlalu berani
(menakwil) dalam soal yang dibicarakan ini (Al-Maraghi, III, t.t.: 101).
Sering terlintas di benak kita pertanyaan “mengapa dalam Al-Quran
mesti ada ayat yang mutasyâbih dan hanya diketahui Allah Swt serta
orang-orang khusus yang mendalam ilmunya? Mengapa tidak semua ayat
Al-Quran itu muhkam, sehingga semua orang punya pemahaman yang
relatif sama ? Padahal, Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk,
sementara ayat mutasyâbih akan menjadi kendala dalam memahaminya,
sehingga dapat terjatuh pada keraguan. Membuka peluang fitnah/cobaan
dalam menakwilkannya di kalangan para ahli takwil?”
Ulama, menurut Al-Maraghi (III. t.t.: 101), menjawab pertanyaan di
atas dengan jawaban yang beragam, antara lain:
(1) Allah Swt menurunkan ayat mutasyâbih ini sebagai ujian bagi hati
kita dalam mengimaninya. Sebab, seandainya Al-Quran itu semuanya
masuk akal, jelas, dan tidak ada yang samar-samar bagi siapa pun,
maka dalam mengimaninya tidak akan ada ketundukan (tentang
makna hakikinya) kepada Allah Swt dan menyerahkan maknanya
kepada Rasul-Rasul-Nya.
(2) Keberadaan ayat mutasyâbih dalam Al-Quran menjadi pendorong
bagi akal orang-orang yang beriman untuk melakukan penalaran
terhadapnya, agar (akalnya) tidak lemah bahkan mati (daya
ketajamannya). Sebab, sesuatu yang mudah dan jelas tidak
merangsang akal untuk memikirkannya. Apabila akal tidak
menemukan lapangan untuk penelitian, maka ia akan mati,
sedangkan agama lebih kuat dan berat untuk difahami manusia secara
komprehensif. Apabila akal menjadi lemah dalam memahami agama,
maka ia akan lemah pula dalam memahami berbagai hal. Oleh karena
itu, Allah Swt menyebutnya wa l-rrâsikhûna fi l-ilmi (orang-orang yang
mendalam ilmunya), bukan wa l-rrâsikhûna fî l-ddîn (orang-orang yang
mendalam agamanya). Sebab, ilmu itu bersifat umum dan menyeluruh.
Maka, di antara rahmat-Nya adalah menjadikan ruang dan peluang
agama bagi akal untuk membahas apa yang terkandung dalam ayat
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mutasyâbih. Sebab, pembahasan akal mengharuskan penalaran
terhadap bukti-bukti yang terdapat di alam, bukti-bukti rasional, dan
segi-segi petunjuknya, agar sampai pada pemahaman dan mendapat
petunjuk untuk menakwilkan.
Sesungguhnya, para Nabi itu diutus Allah Swt kepada seluruh
manusia, baik yang pandai, yang bodoh, yang cerdas, maupun yang
tidak cerdas. Makna-makna hikmah yang mendalam yang tidak
mungkin diungkapkan makna hakikatnya, maka Allah menjadikan
orang yang memahami ayat mutasyâbih itu sebagai bagian perolehan
yang khusus. Kemudian, Dia memerintahkan masyarakat awam untuk
menyerahkan urusan tersebut kepada Allah Swt dan cukup berhenti
pada pemahaman terhadap muhkam saja. Ini ditujukan agar setiap
mendapat bagian sesuai dengan kemampuan dan kesiapan masingmasing. Maka, makna kalimatu l-lâh dan ruh minhu (Allah) terhadap
Nabi Isa as, (dalam QS Al-Nisâ’ [4]: 171) hanya dipahami oleh orangorang yang khusus, dan tidak difahami orang awam. Oleh sebab itu,
kaum Nasrani membuat fitnah dengan ungkapan mutasyâbih, karena
tidak berpijak pada batasan makna muhkam (pada ayat lain), yaitu
kemahasucian dan kemustahilan Allah Swt memiliki ibu atau anak
dengan apa yang ditunjukkan-Nya melalui firman-Nya,
Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti
(penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia
berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. (QS Âli ‘Imrân
[3]: 59)
Pada penggalan akhir dari ayat ini, Allah Swt menegaskan,

      …
… Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.
(QS Âli ‘Imrân [3]: 7)
Maksudnya, hanya orang-orang yang berakal cerdas yang memahami
dan mengambil hikmahnya secara benar dan lurus. Nabi Saw menerangkan
sifat dan sikap orang-orang yang mendalam ilmunya dalam sebuah riwayat
yang disampaikan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ubaidullah Ibnu Yazid Al-Tabi’i
yang telah bertemu dengan Anas, Abu Umamah, dan Abu Darda, Rasulullah
Saw ditanya (orang) tentang sifat/sikap orang-orang yang mendalam ilmunya
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(al-râsikhûna fi l-’ilmi). Maka, beliau menjawab, “Barang siapa yang
sumpahnya benar, lidahnya jujur, hatinya tetap istiqamah, dan memelihara
nafsu perut dan faraj (kemaluan)-nya (dari perbuatan maksiat), maka ia
termasuk al-râsikhûna fi l-’ilmi (Al-Zuhaili, III, t.t.: 154).
Kemudian, Allah Swt menyebutkan doa orang-orang yang mendalam
ilmunya agar tetap diberi kesanggupan untuk memahami ayat mutasyâbih,
yaitu:
Doa yang pertama,

              
 
(Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami
kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha
Pemberi.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 8)
Maksudnya, orang-orang yang mendalam ilmunya dan beriman
dengan ayat yang mutasyâbih masih tetap memohon kepada Allah Swt;
diberi ketetapan hati pada hidayah-Nya dan terpelihara dirinya dari
kecenderungan kesesatan setelah mendapatkan hidayah tersebut;
dianugerahi rahmat dan keutamaan dari-Nya; serta taufik-Nya pada kebaikan
dan kejujuran, karena Allah Maha Pemberi (karunia).
Siti Aisyah ra berkata, “Rasulullah Saw banyak berdoa dengan ini,
yaitu yâ muqalliba l-qulûb, tsabbit qalbî ‘alâ dînika (Ya Allah, Zat yang
membolak-balikkan hati, kukuhkan hatiku pada agama-Mu).”
Maka, saya bertanya kepada beliau, “Ya Rasulullah, alangkah banyaknya
tuan membaca doa itu?”
Maka, beliau menjawab, “Tidaklah ada sebuah hati melainkan ia berada
di antara jari-jari Tuhan Yang Maha Penyayang. Jika Dia menghendaki hati itu
lurus, maka Dia akan menjadikannya tetap lurus. Sebaliknya, jika Dia
menghendaki hati itu condong kepada kesesatan, maka Dia akan
menyesatkannya.”
Doa yang Kedua,
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“Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang
tidak ada keraguan padanya.” Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. (QS Âli
‘Imrân [3]: 9)
Maksudnya, Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau akan menghimpun
seluruh manusia untuk memeroleh balasan (baik atau buruk) di hari kiamat,
tidak diragukan kepastian datangnya. Sedangkan janji-Mu adalah benar
yang tidak pernah menyalahinya.
Allah Swt mengajari kita dengan doa ini, agar kita merasa takut dan
khawatir terjerumus pada kesesatan yang dapat merampas rahmat-Nya di
hari itu. Dalam konteks doa ini terdapat dan mengandung pernyataan (iman)
kepada hari kebangkitan dari kubur.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas, maka ada beberapa
hikmah dan pesan yang dapat dipetik:
(1) Mayoritas ayat-ayat Al-Quran itu adalah muhkam (jelas, masuk akal,
dan terang), sedangkan sebagian kecil lainnya dari ayat yang
mutasyâbih. Ayat mutasyâbih hanya dapat diketahui maksudnya
secara pasti oleh Allah Swt saja dan orang-orang yang ilmunya
mendalam.
(2) Allah Swt mengajari orang-orang yang mendalam ilmunya berupa
doa agar terhindar dari kecondongan pada kesesatan dan diberi
keyakinan tentang hari kebangkitan dari kubur.

***
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Akibat Buruk bagi Orang-Orang yang Tertipu oleh Harta, Anak,
dan Sejenisnya (Ayat 10-13)

            
           
          
         
             
            
     
(10) Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna
sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap (azab) Allah. Dan
mereka itu (menjadi) bahan bakar api neraka; (11) (Keadaan mereka)
seperti keadaan pengikut Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka.
Mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Allah menyiksa mereka
disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukuman-Nya; (12)
Katakanlah (Muhammad) kepada orang-orang yang kafir, “Kamu (pasti)
akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburukburuk tempat tinggal.”; (13) Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada
dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan
Allah dan yang lain (golongan) kafir yang melihat dengan mata kepala,
bahwa mereka (golongan Muslim) dua kali lipat mereka. Allah menguatkan
dengan pertolongan-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada
yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai
penglihatan (mata hati). (QS Âli ‘Imrân [3]: 10-13)
Latar dan Konteks
Allah Swt menyebutkan pada awal Surah Âli ‘Imrân tentang dasar
tauhid dan kitab-kitab samawi yang berbicara tentang tauhid tersebut,
khususnya Al-Quran dan keimanan ulama yang mendalam ilmunya
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terhadapnya. Pada ayat-ayat yang sedang dibahas ini, Allah Swt
menyebutkan kondisi akhir orang-orang kafir dan penyebab kekufuran
mereka, yaitu ketertipuan dengan dunia ini, antara lain, harta dan anak.
Dia menjelaskan dunia dan segala isinya, termasuk harta dan anak-anak,
tidak akan memberi faedah sedikit pun, baik di akhirat maupun di dunia.
Dia pun membuat perumpamaan atas hal itu dengan Perang Badar ketika
tentara Allah Yang Maha Penyayang bertemu dengan tentara kafir dan
setan. Kelompok Mukmin yang jumlahnya sedikit dapat mengalahkan
kelompok yang banyak, sementara banyaknya harta dan anak-anak, serta
persenjataan yang lengkap, tidak memberi manfaat dan menolong mereka.
Adapun latar belakang turunnya ayat 12 dan 13, terdapat pada riwayat
Abu Daud dalam kitab Sunan-nya, dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab AlDalâ’il, yang bersumber dari Ibnu Abbas ra. Tatkala ahli Badar mendapatkan
anugerah (kemenangan) dan kembali ke Madinah, Rasulullah Saw
mengumpulkan orang-orang Yahudi di Pasar Bani Qainuqa’, seraya bersabda,
“Hai kaum Yahudi, masuk Islam-lah kalian sebelum Allah menimpakan
kepada kalian kekalahan seperti yang dialami kaum Quraisy.”
Mereka menjawab, “Hai Muhammad, janganlah kamu tertipu oleh
diri sendiri, karena kamu dapat membunuh sebagian kaum Quraisy. Mereka
adalah orang-orang yang tidak mengetahui strategi perang. Demi Allah,
seandainya kamu memerangi kami, niscaya kamu akan mengetahui bahwa
kami-lah kelompok manusia yang kuat dan hebat. Kamu tidak akan
menjumpai kelompok seperti kami.”
Atas peristiwa di atas, Allah Swt menurunkan ayat 12-13 sebagai
bantahan atas sesumbar mereka (Al-Zuhaili, III, t.t.: 159).
Penjelasan Ayat

            
    
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna
sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap (azab) Allah. Dan
mereka itu (menjadi) bahan bakar api neraka. (QS Âli ‘Imrân [3]: 10)
Menurut Al-Zuhaili (III, t.t.: 160), melalui ayat ini Allah Swt mengabarkan
orang-orang kafir akan menjadi bahan bakar neraka di hari kiamat. Apa yang
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mereka peroleh di dunia, seperti harta dan anak-anak, tidak memberi
manfaat sedikit pun di hadapan Allah Swt. Demikian pula harta dan anakanak, tidak akan menyelamatkan dari azab yang pedih, sebagaimana firmanNya dalam QS Al-Taubah (9): 85, ... Dan janganlah engkau (Muhammad)
kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu
Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang,
sedang mereka dalam keadaan kafir.
Sebelumnya, orang-orang kafir pernah mengatakan, “Kami-lah
yang paling banyak harta dan anak-anak, maka kami tidak akan diazab.
Lalu Allah Swt menolak ucapan mereka dengan firman-Nya, ... Dan
bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada
Kami ; melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan
kebajikan.... (QS Saba’ [34]: 37)
Maksud firman Allah Swt “orang-orang kafir” dalam ayat ini, menurut
Al-Zuhaili, adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Allah, RasulRasul-Nya, dan menyalahi ajaran Kitab-Nya, serta tidak mengambil manfaat
dari wahyu yang diturunkan kepada para Nabi yang diutus. Mereka yang
termasuk kategori kafir adalah utusan Najran, kaum Nasrani, Yahudi, dan
kaum musyrikin.
Mereka tidak dapat diselamatkan oleh harta dan anak-anak. Mereka
adalah bahan bakar neraka dan penghuninya juga. Mereka juga menjadi
kayu bakar yang akan menyalakan neraka, sebagaimana difirmankan dalam
ayat lain, Sungguh, kamu (orang kafir) dan apa yang kamu sembah selain
Allah, adalah bahan bakar Jahanam. Kamu (pasti) masuk ke dalamnya.
(QS Al-Anbiyâ’ [21]: 98)
Selanjutnya, Allah Swt membuat permisalan guna mengingatkan
mereka tentang apa yang terjadi dan menimpa (kepada) umat-umat
terdahulu, yang memiliki tentara yang lebih kuat dan besar jumlahnya,
agar mereka dapat mengambil pelajaran:

          
     
(Keadaan mereka) seperti keadaan pengikut Fir’aun dan orang-orang yang
sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Allah
menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumanNya. (QS Âli ‘Imrân [3]: 11)
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Perbuatan orang-orang kafir tersebut adalah mendustakan terhadap
Nabi Muhammad Saw dan menolak syariat beliau, seperti Firaun dan kronikroninya terhadap Musa as serta keadaan umat-umat terdahulu terhadap
Rasul yang diutus. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Swt Maka, Allah
menghukumnya karena dosa-dosa mereka. Akibatnya, Allah menghancurkan
mereka dan menolong Rasul-Rasul dan orang-orang yang beriman. Mereka
tidak mendapatkan jalan keluar dan tempat pelarian, karena hukuman itu
secara tabiat terjadi lantaran melakukan kejahatan dan dosa (Al-Maraghi,
III, t.t.: 105).
Pada ayat berikut, Allah Swt mengancam mereka dengan hukuman
di dunia sebelum di akhirat, dengan firman-Nya,

        
 
Katakanlah (Muhammad) kepada orang-orang yang kafir, “Kamu (pasti)
akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburukburuk tempat tinggal.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 12)
Al-Zuhaili menafsirkan ayat di atas, Allah Swt menyampaikan pesan
berikut: “Hai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir, termasuk
kaum Yahudi bahwa mereka akan dikalahkan di dunia ini dan dikumpulkan
pada hari kiamat di Neraka Jahanam, yaitu seburuk-buruk tempat yang
mereka siapkan sendiri. Artinya, hai kaum Yahudi, hati-hatilah kalian
terhadap Allah dari hukuman yang ditimpakan kepada kaum Quraisy pada
Perang Badar, sebelum hukuman itu benar-benar turun kepada kalian.
Padahal, kalian juga maklum bahwa aku ini adalah Nabi yang diutus dan
kalian dapatkan berita ini dari kitab suci kalian dan Allah telah
memerintahkan kalian agar beriman kepadaku.”
Ditambahkan Al-Maraghi (III, t.t.: 105), Allah Swt telah memenuhi
janji-Nya, sehingga kaum Muslimin dapat memerangi dan membunuh kaum
Yahudi Bani Quraidzah sang pengkhianat, mengusir Bani Al-Nadhir yang
munafik, dan memenangkan Perang Khaibar, serta memberlakukan jizyah
(pajak) kepada mereka.
Allah Swt melanjutkan peringatan-Nya kepada orang-orang kafir, agar
tidak tertipu dengan banyaknya balatentara dan peralatan perang, karena
mereka telah memiliki bukti yang dapat mereka saksikan sebagai pelajaran:
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…      
Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadaphadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain (golongan)
kafir yang melihat dengan mata kepala, bahwa mereka (golongan Muslim)
dua kali lipat mereka.… (QS Âli ‘Imrân [3]: 13)
Maksudnya, Nabi Saw diberi tugas untuk mengatakan kepada kaum
Yahudi yang tertipu dengan harta dan anak-anak, serta para pendukung,
agar mereka tidak terpukau dan tertipu dengan banyaknya jumlah peralatan
perang dan balatentara, juga harta dan anak-anak, karena bukan itu yang
menjadi penyebab kemenangan dan pertolongan. Peristiwa dan kejadian
yang berlaku di alam ini merupakan bukti yang terbesar untuk menghapus
tudingan dan tuduhan mereka.
Coba perhatikan dua kelompok yang saling bertemu pada Perang
Badar; kelompok minoritas dari kaum Mukminin yang berperang di jalan
Allah, diberi kemenangan atas kelompok kafirin yang mayoritas. Pada
peristiwa ini, terdapat ‘ibrah (pelajaran) bagi orang-orang yang berakal sehat
yang menggunakan akalnya sesuai dengan tujuan diciptakannya, yaitu
memikirkan berbagai hal dan memanfaatkannya; bukan seperti yang dijelaskan
Allah Swt melalui firman-Nya, ... Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam
banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki
mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan
Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih
sesat lagi, Mereka itulah orang-orang yang lengah. (QS Al- A’râf [7]: 179)
Segi ‘ibrah-nya dalam hal ini, menurut Al-Maraghi (III, t.t.: 106), ada
kekuatan di atas segala kekuatan, yang boleh jadi, menguatkan kelompok
minoritas, sehingga mengalahkan kelompok mayoritas dengan izin Allah Swt.
Kata “berperang di jalan Allah” menggambarkan rahasia di balik kemenangan.
Sebab, ketika perang di jalan-Nya adalah untuk memelihara kebenaran dan
menjaga agama dan pemeluknya. Seorang individu akan menghadapi perang
ini dengan segala kekuatan yang dimiliki secara optimal dan menempuh
prosedur serta persiapan yang mungkin dilakukan, karena mereka mengetahui
bahwa di balik kekuatan itu ada pertolongan Allah dan penganutnya;
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sebagaimana firman-Nya,
(46) Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan
(musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah banyak-banyak
(berzikir dan berdoa) agar kamu beruntung; (47) Dan taatilah Allah dan
Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi
gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta
orang-orang sabar. (Q S Al-Anfâl [8]: 46-47)
Di sinilah Anda dapat melihat bahwa Allah Swt memerintahkan kaum
Mukminin agar berteguh hati dan banyak menyebut nama Allah yang dapat
membangkitkan semangat dan keinginan kuat dan menaati Rasul-Nya.
Beliaulah yang menjadi panglima di dalam Perang Badar, sementara ketaatan
kepada panglima perang merupakan faktor penyebab kemenangan dan
kesuksesan di medan perang.
Orang-orang Mukmin telah melaksanakan apa yang diwasiatkan Rabb
mereka sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Akibatnya, mereka
memiliki kesiapan dan keinginan yang sangat kuat. Mereka berperang
dengan penuh keteguhan hati dan yakin akan pertolongan Allah Swt,
sehingga Dia menolong mereka sebagai pemenuhan janji-Nya, sebagaimana
firman-Nya, yang artinya Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu
menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan
kedudukanmu. (QS Muhammad [47]: 7)
Makna firman Allah Swt …melihat dengan mata kepala, bahwa mereka
(golongan Muslim) dua kali lipat mereka..., bahwa orang-orang musyrik
melihat kaum Muslimin itu dua kali lipat lebih besar dari mereka (orang
musyrik saat itu berjumlah 1.000 orang, sedangkan orang-orang Mukmin
sebanyak 300 orang). Adapun makna “melihat dengan mata kepala” adalah
penglihatan yang terbuka dan jelas, tidak ada keraguan seperti yang
disaksikan secara nyata.

            
… Allah menguatkan dengan pertolongan-Nya bagi siapa yang Dia
kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi
orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati). (QS Âli ‘Imrân
[3]: 10-13)
Allah Swt menguatkan pertolongan-Nya kepada siapa saja yang Dia
kehendaki, seperti menguatkan ahli Badar (kaum Muslimin) dengan
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memperbanyak jumlah mereka dalam pandangan musuhnya (kaum
musyrikin). Sesungguhnya dalam pertolongan ini, walaupun jumlah kaum
Muslimin sangat sedikit dan musuhnya banyak, terdapat nasihat bagi orang
yang memikirkannya, sehingga ia mengetahui yang hak dan hatinya menjadi
sejuk dan tenang dengan keyakinannya yang mantap (Al-Maraghi, III. t.t.:
107).
Al-Zuhaili (III, t.t.: 162) menambahkan, Allah Swt selamanya akan
menguatkan dan mengukuhkan siapa yang Dia kehendaki, dengan ma’ûnah
(pertolongan)-Nya. Seperti Allah Swt telah menguatkan ahli Badr (kaum
Muslimin yang berjumlah sekira 300 orang) dengan cara membuat mereka
seperti berjumlah banyak dalam pandangan musuh yang kafir itu. Sedangkan
kaum kafirin dibuat tampak sedikit menurut penglihatan mata kaum Muslimin,
padahal mereka berjumlah seribu orang. Allah Swt menjelaskan tentang
hal ini dalam QS Al-Anfâl [8]: 44,
... dan ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu (berjumlah)
sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka (berjumlah) banyak
tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam
urusan itu, tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui apa yang ada dalam hatimu.
dan dalam QS Âli ‘Imrân (3): 122
Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin (mundur) karena takut, padahal
Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja
orang-orang mukmin bertawakal.
Hikmah dan Pesan
Dari paparan di atas, kiranya dapat diambil beberapa hikmah dan
pesan sebagai berikut:
(1) Orang-orang kafir pasti akan terjerumus ke dalam api neraka
Jahanam, tanpa bantuan yang akan dapat menyelamatkannya sedikit
pun dari azab Allah Swt, baik dari harta maupun anak-anak mereka.
(2) Hukuman dan azab yang pedih akan ditimpakan kepada suatu kaum/
golongan sebagai akibat dari dosa-dosa dan pendustaan terhadap
ayat-ayat Allah. Keputusan atau ketentuan ini berlaku untuk semua
orang, baik kepada kafir Quraisy, Firaun dan kroni-kroninya, maupun
umat-umat terdahulu lainnya, seperti kaum Nabi Luth, kaum Ad,
dan Tsamud.
(3)
Kemenangan/pertolongan itu sangat bergantung pada kehendak Al-
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lah Swt, sesuai dengan kemahabijaksanaan-Nya dan untuk balasan
bagi orang-orang yang beriman dan menjalankan segala perintahNya. Alat ukur kemenangan itu bukan ditentukan banyaknya jumlah
balatentara dan keunggulan alat-alat perang, melainkan kadar dan
tingkat ketebalan imannya kepada Allah Swt. Sebab, terkadang
kelompok yang minoritas dapat mengalahkan golongan mayoritas
dengan dan atas izin Allah Swt.

***
Cinta terhadap Hal-Hal yang Menyenangkan (Ayat 14)

        
        
        
Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang
diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang
bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan
sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat
kembali yang baik. (QS Âli ‘Imrân [3]: 14)
Latar dan Konteks
Pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan, akibat yang menimpa
orang-orang yang tertipu oleh harta dan anak-anak. Sedangkan ayat
yang sedang dibahas ini adalah aspek ketertipuannya, di samping faktor
penyebabnya. Ini dikandung maksud peringatan kepada manusia agar
mewaspadai dorongan pelbagai kesenangan yang bersemi di dalam
dirinya serta menjauhkan diri dari bergelimang di dalamnya, sehingga
melupakan amal kehidupan akhirat.
Ditambahkan Al-Maraghi (III, t.t.: 108), Allah Swt menjelaskan faktorfaktor yang menimbulkan ketertipuan manusia, dengan tujuan: sebagai
peringatan agar kita tidak menjadi tunggangan berbagai keinginan. Juga,
menjadi teguran agar tidak menjadikan hal-hal yang disenangi sebagai
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tujuan utama hidup. Membuat manusia menyibukkan diri dengan kesenangan
tersebut. Melupakan amal akhirat yang semestinya; dunia ini dijadikan ladang
beramal untuk akhirat, dan wasilah (media) untuk menggapai kebahagiaan di
akhirat.
Penjelasan Ayat

        
....       
Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang
diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang
bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan
sawah ladang …. (QS Âli ‘Imrân [3]: 14)
Hal-hal yang diingini dijadikan objek yang dicintai dan dipandang
indah, atau baik, menurut mata dan hatinya. Kecintaan tersebut seolah
menjadi gharîzah (instink) atau fitrahnya. Orang yang mencintai sesuatu
dan tidak memandangnya indah, dimungkinkan pada suatu hari nanti, akan
meninggalkannya. Barang siapa telah dihiasi kecintaan, ia tidak mungkin
meninggalkan (Al-Zuhaili, III. t.t.: 165).
Al-Quran mengungkapkan hal-hal yang diingini dengan kata syahwat
(kesenangan) saja, sebagai gambaran yang berlebihan besarnya keinginan
manusia untuk memerolehnya. Sekaligus, isyarat bahwa syahwat itu sesuatu
yang tercela. Manusia hendaknya bersikap wajar dalam mencintainya.
Meluruskan instinknya dengan benar. Cintanya pada dunia tidak menjadi
cinta buta dan keterikatan batin terhadap jabatan dan kepemimpinan yang
bersifat sementara.
Dengan ungkapan yang sedikit berbeda, Al-Maraghi (III, t.t.: 108)
menafsirkan ayat di atas bahwa maksud “dihiaskan kecintaan kepada halhal yang diingini itu ke dalam diri manusia” adalah cinta yang membuatnya
memandang indah dan baik, tidak ada kejelekan. Oleh karenanya, manusia
hampir tidak akan melepas dan meninggalkannya. Inilah tingkatan cinta
yang paling tinggi.
Pemilik cinta semacam ini kecil kemungkinan melihat secara cerdas
keburukan atau bahaya, meski itu benar-benar jelek dan bahaya. Manusia
kadang mencintai sesuatu, maka pandangannya terhadap sesuatu itu pasti
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baik, bermanfaat dan tidak berbahaya. Bukan sebaliknya. Sebaliknya,
orang yang mencintai sesuatu, akan tetapi tidak memandang sesuatu itu
indah atau baik, maka suatu hari dia akan melepas dan meninggalkannya.
Siapakah yang menghiasi hal-hal yang disenangi itu ke dalam diri
manusia itu? Tentang hal ini, ulama tafsir terbagi menjadi dua pendapat.
Pertama, yang menghiasi hal-hal tersebut adalah Allah Swt, dengan maksud
untuk menguji, dalam arti, Allah Swt menciptakan manusia mencintai halhal yang diingini itu, sebagaimana terungkap dalam firman-Nya,
Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai
perhiasan baginya, untuk Kami menguji mereka, siapakah di antaranya
yang terbaik perbuatannya. (QS Al-Kahfi [18]: 7). Dan: Demikianlah, Kami
jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. (QS Al-An’âm
[6]: 108)
Kedua, yang menghiasi kecintaan hal-hal yang diingini manusia itu
adalah setan. Lewat bisikan-bisikannya, membuat manusia memandang
indah kecondongannya terhadap hal-hal yang diingini tersebut, guna
menyesatkan manusia. Ini sesuai dengan firman Allah Swt, Dan (ingatlah)
ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan (dosa) mereka
(QS Al-Anfâl [8]: 49).
Atas dasar pandangan di atas, kata Al-Zuhaili (III, t.t.: 165), Islam
itu adalah ajaran agama dan dunia. Maka itu, ayat tersebut tidak
dimaksudkan melarang mencintai hal-hal yang diingini tersebut, asalkan
wajar dan tidak berlebihan dan menyibukkan diri untuk mencintainya,
sehingga melanggar akidah, ajaran agama, dan melupakan akhirat. Ini
dilandaskan pada firman Allah Swt, Katakanlah (Muhammad), “Siapakah
yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk
hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu untuk
orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk
mereka saja) pada hari Kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat
itu untuk orang-orang yang mengetahui (QS Al-A’râf [7]: 32).
Selanjutnya, Allah Swt menjelaskan 6 (enam) faktor yang diingini
dan disenangi manusia, yakni:
(1) Al-Nisâ‘ (Wanita/Istri)
Wanita disebutkan sebagai hal-hal yang diingini manusia, karena
memang laki-laki selalu terpaut hatinya dengan wanita, cenderung
kepadanya (menjadi pusat perhatiannya), dan dapat hidup tentram
bersamanya, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
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Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS Al-Rûm [30]: 21),
serta memberinya nafkah dengan ikhlas. Wanita disebutkan pada urutan
pertama, karena unsur fitnah atau ujiannya lebih besar dan kuat daripada
lainnya. Alasannya, hadis sahih dari Nabi Saw, “Tidak ada fitnah besar
yang Aku tinggalkan setelah kematianku atas kaum laki-laki, melainkan
wanita” (HR Ahmad, Syaikhani [Al-Bukhari dan Muslim], Al-Tirmidzi, AlNasa`i, dan Ibnu Majah dari Usamah Ibnu Zaid).
Penyebutan wanita didahulukan daripada anak-anak, padahal cinta
kepada wanita itu boleh jadi akan hilang di suatu saat nanti. Cinta kepada
anak bersifat abadi, tidak membabi buta dan berlebihan dibanding cinta
kepada wanita. Menurut penyusun, Al-Zuhaili benar dan ada dalam realitas
kehidupan. Bukankah seorang ayah tega meninggalkan anaknya demi
mengejar wanita yang dicintainya?
Adapun jika cinta seorang laki-laki kepada perempuan ditujukan untuk
memelihara kehormatan diri dan berharap banyak keturunan, maka itu
diharapkan dan disukai, serta dianjurkan agama. Ini dilandaskan pada hadishadis Nabi Saw,
Dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan dunia yang terbaik adalah istri yang
salehah (HR Ahmad, Muslim, dan Al-Nasa‘i, dari Abdullah Ibnu Amr).
Di dalam riwayat lain,
Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang
salehah (dengan ciri-ciri), jika suami melihatnya, dia menyenangkan; jika
suami memerintahkan (sesuatu) kepadanya, maka dia menaatinya; dan
jika suami tidak ada dan jauh darinya, dia tetap memelihara dan menjaga
kehormatan suami dan dirinya serta menjaga harta suaminya.
Nabi Saw tidak melarang suami mencintai istrinya dengan cara wajar
dan rasional (bukan semata-mata dorongan hawa nafsu), sebagaimana
sabda beliau,
Aku diberi kecintaan kepada sebagian dunia, yaitu wanita, parfum
(minyak wangi), dan kebahagiaanku dalam salat (HR Ahmad, Al-Nasa‘i,
Hakim, dan Al-Baihaqi)
(2)

Al-Banîn (Anak-anak atau Keturunan)
Anak-anak secara umum merupakan belahan hati/jiwa dan yang
menggembirakan hati. Namun demikian, anak-anak dan harta berpotensi
menjadi fitnah/ujian yang mengundang perlunya kehati-hatian dan
kewaspadaan. Allah Swt mengingatkan dalam QS Al-Dukhân (44): 15,
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Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan
di sisi Allah pahala yang besar. Fitnah dalam bentuk cinta kepada anakanak berakibat juga pada ujian dengan nafsu mengumpulkan harta kekayaan
untuk kebutuhan mereka, secara berlebihan.
Alasan cinta kepada anak dan istri ini sebenarnya satu dan menyatu,
yaitu keberlanjutan spesies manusia dan memiliki keturunan yang
meninggalkan “nama” keluarga atau kepopulerannya. Allah Swt
mengungkapkan anak-anak yang sebenarnya bersifat umum, baik laki-laki
maupun perempuan, dengan menggunakan kata banîn. Ini ditafsirkan AlMaraghi dengan konotasi “anak laki-laki”, karena mereka adalah
kebanggaan keluarga (bagi sebagian masyarakat), sementara anak
perempuan, setelah menikah, akan bergabung kepada keluarga suaminya.
Di samping itu, anak laki-laki akan menjadi penopang keluarga, terutama
ibu/bapaknya bila telah lanjut usia.
(3)

Al-Qanâthiri l-Muqantharah mina l-dzdzahab wa l-Fidhdhah (Harta yang
Berlimpah: emas dan perak)

Orang-orang Arab mengatakan al-qanâthir dengan maksud “harta
yang melimpah”; sedangkan al-muqantharah, dengan maksud sebagai
penegasan tentang saking banyaknya harta. Misalnya, kata uluf” (bentuk
mufradnya: alf = seribu) ditambahkan kata muallafah, sehingga menjadi
kata uluf muallafah digunakan untuk menggambarkan “beribu-ribu”.
Ungkapan kata di atas menggambarkan saking banyaknya harta
diduga dapat menyebabkan fitnah/ujian, menyibukkan hari orang yang
menikmatinya; dan memakan banyak waktu dalam mengelolanya. Tiada
lagi ruang hati merasakan perlunya membantu kebenaran dan menyiapkan
diri untuk kehidupannya di akhirat (Al-Maraghi, III, t.t.: 110-111).
Lantaran itu, orang-orang kaya di setiap kaum dan umat terdahulu
merupakan penentang pertama terhadap kehadiran Rasul yang diutus dan
bersikap sombong terhadap seruan Rasul. Kalau pun ada orang-orang kaya
yang menyambut seruan para Rasul itu, maka merekalah yang paling sedikit
amalnya dan jauh dari petunjuk agamanya. Perhatikan firman Allah Swt
pada ayat berikut ini, yang artinya Orang-orang Badui yang tertinggal
(tidak turut ke Hudaibiyah) akan berkata kepadamu, “Kami telah disibukkan
oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami.”
Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam
hatinya ….” (QS Al-Fath [48]: 11)
Cinta terhadap harta ini, menurut Al-Maraghi, merupakan instink
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yang diletakkan pada manusia dan mendarah daging di dalam dirinya.
Rahasianya, karena harta merupakan media/alat untuk memeroleh
pelbagai keinginan dan meraih kesenangan. Padahal, keinginan manusia
itu tidak terbatas dan tidak terhitung banyaknya. Setiap kali ia
mendapatkan suatu kelezatan, ia ingin menambahnya lagi. Apabila
suatu target telah dicapai, jiwa akan menuntut target yang di atasnya.
Akibatnya, ia akan sampai pada tingkat rakus dalam mengumpulkannya.
Ia lupa diri, apa yang diperoleh itu adalah media/alat, bukan tujuan.
Dengan kerakusan terhadap harta, dia diuji dengan berbagai cobaan
yang beraneka ragam, dan sering tidak peduli lagi apa yang
diperolehnya itu haram atau halal.
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas
tentang sabda Nabi Saw, yang artinya “Sekiranya anak Adam (manusia)
memiliki dua lembah yang berisi emas, niscaya ia berharap lembah emas
yang ketiganya. Perut anak Adam tidak akan penuh kecuali (dengan) tanah
(kalau sudah dikubur tanah atau mati, peny.). Allah Swt akan menerima
tobatnya orang yang mau bertobat.”
Ujian harta ini hampir berlaku secara umum di kalangan manusia,
sehingga membuat mereka sibuk dan tidak peduli terhadap hak-hak Allah
Swt, hak umat, dan negara, bahkan hak orang yang berhubungan dengan
dirinya, termasuk hak keluarganya, dan tidak terkecuali, diri sendiri. Di
antara mereka, ada orang kaya-raya yang kikir dalam membelanjakan
hartanya (padahal) untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya.
Dia mengeluarkan uang belanja sangat sedikit, yang sebenarnya dapat
menjatuhkan harga dirinya. Dia menampilkan diri seperti orang yang rendah
dan miskin, baik dalam soal makan, minum, maupun berpakaian. Demi
harta, ada sebagian orang yang berani menjatuhkan kemuliaannya dan
membiarkan orang mencelanya, benar atau salah. Oleh karena itu, ada
pepatah Arab mengatakan, al-mâl mayyalun (harta itu dapat membuat
pemiliknya menyimpang).
Al-Zuhaili (III, t.t.: 167) menambahkan, harta itu dicela bukan
lantaran bendanya itu sendiri, karena itu rahmat Allah Swt, melainkan
dampak yang ditimbulkannya, yaitu melampaui batas kebenaran,
kesombongan, dan maksiat. Ini didasarkan pada firman-Nya dalam QS Al‘Alaq [96]: 6-7, (6) Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar
melampaui batas; (7) Apabila melihat dirinya serba cukup.
Adapun jika seorang Muslim memenuhi hak-hak Allah Swt, hak
manusia, syukur atas nikmat-Nya, dan menyambung silaturahim, serta
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menginfakkannya di jalan Allah, maka itu baik dan penyebab kebahagiaan
dan pendekatan diri kepada-Nya. Sebuah hadis menyatakan, “Sebaik-baik harta
adalah yang berada dan dimiliki orang yang saleh.”
(4)

Al-Khaîli l-Musawwamah (Kuda Pilihan)

Kuda pilihan yang dimaksud adalah kuda yang dibiarkan merumput
di lembah-lembah. Menurut Ibnu Jarir, kata al-musawwamah, artinya
kuda yang memiliki tanda khusus. Setiap kuda gembalaan yang dimiliki
(seseorang) untuk dijual-belikan, dan kuda bertanda khusus yang biasa
dimiliki orang-orang besar dan orang-orang kaya, merupakan komoditas
yang diperebutkan dan dibanggakan orang-orang, sehingga sebagian
orang tergila-gila dengannya. (Al-Maraghi, III, t.t.: 111).
Al-Zuhaili (III: 168) menambahkan, kuda seperti ini boleh jadi
tercela apabila menjadi penyebab kejahatan dan menjauhkannya dari
Allah Swt, serta melalaikannya dari kewajiban-kewajiban kepada-Nya.
Tetapi, jika kuda itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt, maka
i tu termasuk terpuji , sebagai pel aksanaan fi rman-Nya, …dan
persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka
dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat
menggentarkan musuh Allah.... (QS Al-Anfâl [8]: 61)
(5)

Al-An’âm (Binatang Ternak)

Binatang ternak ini merupakan harta penduduk di perkampungan,
yang menjadi harta kekayaan dan sendi-sendi kehidupan mereka. Dengan
memiliki hewan ternak ini, mereka bangga kalau memiliki sebanyakbanyaknya. Allah Swt menganugerahkan hewan ini kepada hamba-hambaNya, sesuai dengan firman-Nya:
(5) Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada
(bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya
kamu makan; (6) Dan kamu memeroleh keindahan padanya, ketika
ka mu m emb awan ya kemb al i ke kan dang da n ke ti k a ka mu
melepaskannya (ke tempat penggembalaan); (7) Dan ia mengangkut
beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya,
kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha.
Penyayang; (8) Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai,
untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan
apa yang tidak kamu ketahui. (QS Al-Nahl [16]: 5-8)
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(6)

Al-Harts (Sawah Ladang)
Tanaman dan tumbuhan merupakan sumber kehidupan yang tetap,
baik di perkampungan maupun di perkotaan. Kebutuhan manusia terhadap
tanaman atau tumbuhan lebih kuat dan besar daripada hal-hal yang disebutkan
di atas. Apabila manusia memilikinya untuk memberi manfaat bagi orang
lain, maka pemiliknya memeroleh pahala, sedangkan apabila memilikinya untuk
maksud berbangga-bangga, maka pemiliknya akan mendapatkan dosa (AlZuhaili, III, t.t.: 168).
Sebenarnya, kata Al-Maraghi (III, t.t.: 112), ada yang lebih umum
dari segi manfaat dan lebih besar faedahnya di dalam hidup, yaitu udara
atau oksigen, sehingga dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Namun,
sedikit sekali yang memalingkan perhatian kepada keduanya dan
memikirkan untuk mendapatkannya.

         
… Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang
baik. (QS Âli ‘Imrân [3]: 14)
Allah Swt menjelaskan, di bagian akhir ayat 14 ini, keenam hal yang
disebutkan itu adalah kesenangan dunia yang dinikmati manusia hanya
sedikit dan sebentar. Mereka menjadikannya alat di dalam kehidupan
mereka; penyebab untuk memenuhi kesenangannya, dan kecintaan
kepadanya dihiaskan dan dipandang baik hanya dalam kehidupan dunia
oleh manusia. Sementara itu, Allah Swt memiliki tempat kembali yang
baik di kehidupan akhirat nanti. Tempat itu akan dijumpai mereka setelah
kematian dan dibangkitkan. Maka, manusia tidak selayaknya menjadikan
semua energinya untuk perhiasan dunia yang dekat dan singkat, sehingga
membuat mereka sibuk, lupa menyiapkan diri untuk kebaikan di akhirat
nanti (Al-Maraghi, III, t.t.: 112).
Berdasarkan penjelasan di atas, seorang yang beriman supaya
berhati-hati dan waspada terhadap ujian dengan keenam faktor di
atas; menjadikannya sebagai tujuan utamanya dalam hidup; dan
menjadi faktor yang menyibukkan dirinya sehingga melupakan kehidupan
akhirat. Tetapi, apabila ia menikmatinya secara wajar dan tengahtengah, dan berpijak pada batas ketentuan Allah, maka ia akan bahagia
di dunia dan akhirat dan mendapat taufik untuk kebahagiaan dunia dan
akhirat, sebagaimana firman-Nya, yang artinya, Dan di antara mereka
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ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan
kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka (QS Al-Baqarah
[2]: 201).

Hikmah dan Pesan
Dari penjelasan ayat di atas, kiranya dapat dipetik hikmah dan pesan
sebagai berikut:
(1) Ayat ini berisi celaan kepada kaum Yahudi dan yang sejenisnya di
zaman atau sezaman dengan Rasulullah Saw. Mereka telah
dipalingkan hawa nafsunya, sehingga enggan untuk mengikuti seruan
Islam. Apabila manusia ingin selamat dari hisab/perhitungan Allah
Swt, maka jauhkan diri dari ketergelinciran ke dalam kesenangan
syahwat.
(2) Keenam hal yang disenangi itu seringkali menyebabkan manusia
bersikap dan berperilaku berlebihan dan menjadi sebab melalaikannya
dari kewajiban-kewajiban agamanya. Tetapi, apabila memilikinya
sejalan dengan batas-batas kewajaran, maka itu tidak menjadikan
bahaya bagi pemiliknya.
(3) Penggalan ayat 14 ini menunjukkan: semua yang diinginkan itu
akan pergi dan punah; memerintahkan manusia agar bersikap zuhud
terhadap dunia dan memberi dorongan (motivasi) untuk beramal
demi meraih kebahagiaan akhirat.
***
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Surga Lebih Baik daripada Dunia dengan Segala Perhiasannya
(Ayat 15-17)

            
          
           
      
  
(15) Katakanlah, “Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih
baik dari yang demikian itu?” Bagi orang-orang yang bertakwa
(ters edia) di s isi Tuhan mereka surga-surga yang mengal ir di
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasanganpasangan yang suci, serta rida Allah. Dan Allah Maha Melihat
hamba-hamba-Nya; (16) (Yaitu) orang-orang yang berdoa, “Ya
Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa
kami dan lindungilah kami dari azab neraka.”; (17) (Juga) orang
yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang
menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada
waktu sebelum fajar. (QS Âli ‘Imrân [3]: 15-17)
Latar dan Konteks
Ayat di atas mengandung keutamaan dan penjelasan secara
terinci. Dijelaskan keutamaan surga dibanding dunia dan segala
perhiasannya, termasuk keutamaan jika perhiasan dunia digunakan
untuk kebajikan dan kebenaran, tidak melalaikan kewajiban terhadap
Allah Swt Penjelasan kedua adalah uraian tentang maksud firman-Nya,
wa l-lâhu ‘indahû husnu l-ma’âb, yang masih samar (kurang jelas
maksudnya) kebaikannya dan bersifat global, dalam rangka menonjolkan
posisinya dan memotivasi manusia melakukan kebajikan-kebajikan untuk
meraihnya. Kemudian dijelaskan dengan firman-Nya;
…bagi orang-orang yang bertakwa (tersedia) di sisi Tuhan mereka surgasurga….
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Penjelasan Ayat

....     
Katakanlah, “Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari
yang demikian itu?” …. (QS Âli ‘Imrân [3]: 15)
Maksudnya, Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Saw untuk
mengatakan kepada kaumnya dan yang lainnya, “Maukah aku sampaikan
tentang sesuatu yang terbaik dari semua yang disebutkan, seperti istri,
anak, dan harta kekayaan?” Ungkapan ini digunakan dalam bentuk
pertanyaan retoris, untuk mengarahkan jiwa menjawabnya dan mendorong
untuk melakukannya.
Makna kata khaîr, yang artinya “lebih baik”, itu menunjukkan bahwa
apa yang diinginkan itu, secara Dzatnya, adalah baik. Ini tidak dipungkiri,
karena hal itu merupakan nikmat paling tinggi yang dianugerahkan Allah
Swt kepada manusia. Akan tetapi, terkadang kejahatan sering menghadang
nikmat itu, sebagaimana menghadang nikmat-nikmat lainnya, seperti indra,
akal, dan sebagainya. Misalnya, orang yang berlebihan mencintai salah
satu istrinya. Ia akan memberi hak yang semestinya milik orang lain/istri
lainnya atau mengabaikan pendidikan anak-anaknya. Ini tidak berbeda
dengan orang yang menggunakan akal untuk alasan-alasan merampas hakhak manusia lain. Tindakan manusia memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut,
tidaklah menunjukkan Dzat nikmat itu jelek atau buruk, bukan juga
mencintai sebagai sebuah kejahatan, jika memanfaatkannya secara
sederhana, tidak boros, dan berpijak pada batas-batas yang ditetapkan
Allah Swt. (Al-Maraghi, III, t.t.: 114)
Kemudian Allah Swt menjawab pertanyaan tersebut dengan cara
yang Anda ucapkan, “Maukah aku tunjukkan kepada seorang saudagar
besar di pasar, yang jujur dalam muamalah, membuat harga lebih murah,
dan memenuhi janji?” Dia adalah si Fulan.
Dengan cara itu, Allah Swt berfirman,

          ...
....     
… Bagi orang-orang yang bertakwa (tersedia) di sisi Tuhan mereka

198

Tafsir Juz III

surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal
di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta rida Allah ….
(QS Âli ‘Imrân [3]: 15)
Artinya, bagi orang-orang yang taat dan bertaubat kepada-Nya,
berhak mendapat dua macam pahala. Pertama, pahala yang bersifat
jasmani, yaitu surga dengan pelbagai kenikmatan di dalamnya dan
pasangan-pasangan yang bersih dari aib atau kekurangan, baik fisik maupun
akhlaknya, bukan yang biasa dimiliki pasangan di dunia. Kedua, pahala
yang bersifat ruhani, yaitu keridaan Allah Swt tanpa ada kemurkaan sedikit
pun. Ini adalah kelezatan yang paling puncak bagi orang-orang yang
bertakwa di akhirat kelak.
Ayat ini, menurut Al-Maraghi, mengisyaratkan bahwa ahli surga itu
bertingkat-tingkat dan berperingkat. Sebagaimana tingkat dan peringkat
manusia berprestasi yang di dunia, seperti peringkat kesatu, kedua, dan
seterusnya.
Di antara manusia, ada yang tidak menangkap arti dari rida Allah
Swt, juga tidak menjadi motivator untuk melakukan kebajikan dan
meninggalkan kejahatan. Tetapi, yang dia fahami adalah kelezatan jasmani
yang pernah dialaminya di dunia. Hal seperti itulah yang menarik hati untuk
memerolehnya.
Ada pula sebagian mereka yang nalar dan pengetahuannya tinggi,
juga kedekatannya dengan Allah Swt sangat rapat, maka dia justru berharap
rida-Nya menjadi tujuan utamanya dan memeroleh kebahagiaan yang tiada
tandingannya.
Beberapa ayat Al-Quran yang sejalan dengan paparan di atas, antara
lain:
Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan,
(akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik di surga
‘Adn. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.
(QS Al-Taubah [9]: 72)
Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan
sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta
berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, 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
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Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah
kesenangan yang palsu. (QS Al-Hadîd [57]: 20)

   …
… Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 15)
Maksudnya, sesungguhnya Allah Swt itu Maha Melihat hamba-hambaNya, mengetahui kondisi jiwa dan kedalaman isi hati mereka. Mengetahui
bisikan hati mereka, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi
dari pantauan-Nya, di samping Maha Pembalas atas setiap orang yang
melakukan perbuatan, baik atau buruk.
Allah Swt mengakhiri ayat ini dengan ungkapan seperti itu, agar
manusia mawas diri tentang ketakwaannya kepada-Nya. Maka, tidak setiap
orang yang mengaku-aku dirinya bertakwa atau menggerakkan lisannya
dengan kata-kata “takwa” itu adalah benar-benar bertakwa, melainkan
orang yang bertakwa itu adalah orang yang diketahui Allah Swt tentang
ketakwaannya.
Selanjutnya, Allah Swt menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa,
yang hatinya telah terpengaruh oleh buah iman mereka. Keadaan hati
mereka terpancar dalam lisan mereka berupa pengakuan iman, ketika
berdoa kepada Allah Swt,

           
(Yaitu) orang-orang yang berdoa, “Ya Tuhan kami, kami benar-benar
beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab
neraka.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 16)
Maksudnya, menurut Al-Zuhaili (III, t.t.: 173), orang-orang yang
bertakwa mengatakan, “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepada
apa yang Engkau turunkan kepada Rasul-Rasul-Mu, dengan keimanan yang
mendalam di hatinya, yang menguasai perbuatan-perbuatan kami. Maka,
hapuskanlah dosa-dosa kami dengan ampunan-Mu, hindarkan kami dari
azab api neraka. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”
Ringkasnya, kata Al-Maraghi (III, t.t.: 115), yang dimaksud dengan
iman yang mereka ikrarkan itu adalah iman yang benar yang bekas-

200

Tafsir Juz III

bekasnya tampak dalam tindakannya, yaitu berhenti dari perbuatan maksiat
dan berbuat kesalehan. Sebab, iman merupakan keyakinan (dimantapkan
di dalam hati), diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan di dalam perbuatan,
seperti yang dimiliki orang-orang terdahulu, dan dibimbing oleh akal dan
pengetahuan tentang tabiat manusia.
Kemudian, Allah Swt menyebutkan sifat-sifat yang istimewa,
sehingga berbeda dari yang lain dan berhak mendapatkan pahala di sisi
Tuhan, yaitu firman-Nya sebagai berikut:

    
 
(Juga) orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang
menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu
sebelum fajar. (QS Âli ‘Imrân [3]: 17)
Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang terhimpun dalam
dirinya sifat-sifat tersebut, yang masing-masing memiliki derajat dan
tingkatan tersendiri. Dengan sifat-sifat di bawah ini, mereka mendapatkan
janji baik dari Allah Swt, yaitu:
(1) Al-Shabru (dengan macam-macam tingkatannya): sabar ketika
menjalankan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan.
Apabila syahwat telah menerpa jiwanya untuk melakukan maksiat,
maka tidak ada jalan lain untuk menolaknya kecuali dengan sabar.
Sabarlah yang mengokohkan iman dan menapaki batas-batas yang
ditetapkan syariah. Sabar menjadi pemelihara kehormatan manusia
di dunia ini ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak disukai. Ia
juga menjadi penjaga hak-hak orang banyak dari kemungkinan
dirampas tangan-tangan orang yang tamak. Sabar layaknya syarat
terhadap sifat-sifat yang akan disebutkan sesudahnya, yaitu jujur
(al-shidq), ketaatan (al-qunût), dan memohon ampun di waktu
sahur/sebelum terbit fajar(istighfâr).
(2) Al-Shidqu (jujur dan benar). Shidiq adalah kesempurnaan yang
paling utama. Untuk menjelaskan keutamaannya, Allah Swt
berfirman,
(33) Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang
yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa; (34)

Surah Âli-’Imrân (3)

201

Mereka memeroleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya.
Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. (QS AlZumar [39]: 33-34)
(3)

(4)

(5)

Al-Qunût (ketaatan) adalah konsisten dalam ketaatan kepada
Allah Swt dengan khusuk dan tunduk, yang merupakan inti dari
ibadah dan spiritnya. Tanpa ketaatan dengan khusuk, ibadah akan
kehilangan ruh dan (bagaikan) pohon tidak berbuah.
Al-Infâq (menginfakkan harta), yaitu menginfakkan harta untuk
pelbagai jalan yang dianjurkan agama, baik nafkah yang wajib
maupun yang sunah.
Al-Istighfâr bi l-As-hâr (memohon ampunan Allah di waktu sahur/
sebelum fajar). Maksudnya, menunaikan salat tahajud di akhir
malam, yaitu waktu yang tepat untuk tidur dan menyulitkan orang
yang sudah tidur untuk bangun. Jiwa pada waktu itu lebih jernih
dan hati lebih tenang/berhenti dari kesibukan.

Istigfar yang diharapkan adalah yang dibarengi dengan taubat
nasûha; beramal sesuai dengan ajaran dan batas-batas syariah. Istigfar
tidak cukup hanya dengan lisan, namun harus dibarengi usaha terus
menerus menghindari kemungkaran. Sebab, orang yang memohon ampun
dari dosa tapi tetap melakukan kemungkaran, maka ia bagaikan orang
yang melecehkan Tuhannya. Hanya orang jahiliah yang tertipu istigfar
tanpa ruh atau tertipu dalam interaksi dengan Rabb-nya. Oleh karena itu,
sebagian sufi mengatakan, Sesungguhnya istigfar kita ini membutuhkan
istighfar (lagi) (Al-Maraghi, III, t.t.: 116).
Ungkapan istighfar yang paling utama, sebagaimana dikutip Al-Zuhaili
(III, t5.t.: 173), adalah riwayat Imam Al-Bukhari dari Nabi Saw. Beliau
bersabda, sayyidu l-istighfâr (istghfar yang utama) adalah allâhumma anta
Rabbi; lâ ilâha illâ Anta; khalaqtanî wa Ana ‘abduka. wa Ana ‘alâ ‘ahdika wa
wa’dika, mâ istatha’tu. A’ûdzu bika min syarri mâ shana’ta. abû`u laka bi
ni’matika ‘alayya, wa abû`u bi dzanbi, fa innahû lâ yaghfiru l-dzdzunûba illâ
Anta. (Ya Allah, Engkau adalah Rabb-ku. Tiada tuhan selain Engkau. Engkau
telah menciptakan aku, sedangkan aku sendiri adalah hamba-Mu Aku berada
di atas janji-Mu sepanjang aku mampu Aku berlindung kepada-Mu dari
kejahatan yang aku perbuat. Aku kembali (bertaubat) kepada-Mu lantaran
nikmat-Mu yang dianugerahkan kepadaku. Aku mengakui dosaku. Tiada yang
mengampuni dosa-dosa itu selain Engkau).
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Hikmah dan Pesan
Berdasarkan penafsiran ayat di atas, kiranya dapat disimpulkan
beberapa hikmah dan pesan sebagai berikut:
(1)
Pandangan manusia biasanya bersifat pendek dan temporal, tidak
melihat jauh ke depan, serta tidak membandingkan antara yang
kekal dan waktu yang terputus/terhenti. Oleh karena itu, Al-Quran
merupakan ajaran yang membantu akal dalam mengasah ketajaman
berpikir dan istikamah. Sesuatu yang abadi dan berlanjut terus adalah
lebih utama daripada sesuatu yang hilang dengan cepat. Ayat ini
bersama ayat sebelumnya merupakan perbandingan/analogi yang
jelas, mana dari keduanya yang lebih membawa maslahat bagi
manusia.
(2) Penggabungan antara surga dengan rida Allah Swt, di akhirat nanti
bagi orang yang bertakwa, menunjukkan bahwa ahli atau penghuni
surga itu bertingkat dan berperingkat. Demikian juga ahli neraka.
Ahli surga itu ada yang menyukai kelezatan duniawi yang dapat
diindra; di samping ada pula ahli surga yang wawasan daya nalarnya
meningkat dan perhatiannya lebih cenderung pada bertaqarub
kepada Allah Swt, maka ia akan lebih mengharap rida Allah dibanding
kenikmatan lainnya. Sifat-sifat orang yang bertakwa itu adalah: imân,
sabar, shidq, qunût, infâq di jalan Allah Swt, tahajud/salat malam,
dan istighfâr di waktu sahur.

***
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Kesaksian Akan Keesaan dan Keadilan Allah Swt serta Agama
Islam (Ayat 18-20)

             
            
            
           
          
            
   
(18) Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula)
para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada
tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana; (19) Sesungguhnya
agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah
diberi Kitab kecuali setelah mereka memeroleh ilmu, karena kedengkian di
antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh
Allah sangat cepat perhitungan-Nya; (20) Kemudian jika mereka
membantah engkau (Muhammad), Maka Katakanlah: “Aku berserah diri
kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku”. Dan
Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab dan kepada orangorang buta huruf, “Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam,
berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, maka
kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hambahamba-Nya. (QS Âli ‘Imrân [3]: 18-20)
Latar dan Konteks
Ketika Rasulullah Saw tinggal menetap di Madinah, ada dua orang
pendeta dari Syam datang menjumpai beliau. Tatkala kedua pendeta itu
melihat kota Madinah, salah seorang berkata kepada sahabatnya, “Madinah
ini persis sama dengan ciri kota Nabi yang diutus di akhir zaman. Di saat
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keduanya menghadap kepada Nabi Saw, maka keduanya pun segera
mengenalinya ciri/sifat beliau. Di antara mereka pun terjadilah dialog di
bawah ini.
“Anda ini yang bernama Muhammad?” tanya kedua pendeta itu.
Nabi Saw menjawab, “Ya, Saya Muhammad.”
“Anda juga bernama Ahmad?” kedua pendeta itu bertanya (lagi).
“Ya, benar.” Nabi Saw mengiyakan.
“Kami akan menanyakan kepada Anda tentang syahâdah (kesaksian).
Jika Anda memberitahukan tentang hal itu kepada kami, maka kami siap
untuk beriman dan membenarkanmu.” Tanya kedua orang pendeta tadi.
“Silakan, tanyakanlah kepadaku.” Kata Nabi Saw.
“Beritahukan kepada kami berdua tentang kesaksian terbesar
yang terdapat dalam Kitâbul-llâh (Al-Quran)?” Pinta kedua pendeta dari
Syam itu.
Maka, Allah Swt menurunkan kepada Nabi-Nya, Syahida l-lâhu annahu
lâ ilâha illâ huwa wa l-malâikatu wa ulul l-’ilmi dan seterusnya. Akhirnya,
kedua pendeta itu masuk Islam dan mengimani Rasulullah Saw. Sebab turunnya
ayat ini berasal dari kitab Asbâb Al-Nuzûl, karya Al-Wahidi yang dikutip AlZuhaili (III, t.t.: 178).
Penjelasan Ayat
Setelah menjelaskan pahala bagi orang-orang yang bertakwa, Allah
Swt menjelaskan sifat-sifat yang karenanya berhak mendapat balasan atau
ganjaran dari-Nya:

....            
Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para
malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan …. (QS Âli ‘Imrân
[3]: 18)
Menurut Al-Maraghi (III, t.t.: 118), Allah Swt menjelaskan keesaanNya dengan cara membentangkan bukti-bukti penciptaan yang tersebar di
alam semesta ini dan juga dalam diri manusia sendiri, menunjukkan ayatayat syariat-Nya yang membunyikan keesaan tersebut. Para malaikat
mengabarkan hal itu kepada para Rasul, dan mereka pun menjadi saksi
yang dikuatkan dengan ‘ilmu dharûrî, yang menurut para Nabi, ilmu itu
lebih kuat dan berada di atas semua keyakinan yang ada.
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Para ahli ilmu juga memberitahukan tentang hal itu; menjelaskan dan
menjadi saksi yang dikuatkan dengan bukti-bukti ilmiah dan argumen. Sebab,
orang alim dan berilmu mengenai sesuatu, tidak akan luput dari argumentasi
atau hujjah.
Allah Swt juga (Al-Zuhaili, III, t.t.: 178) menegakkan keadilan dalam
pelbagai hal, seperti akidah, ibadah, akhlak, dan perbuatan, serta alam/
ciptaan-Nya. Di antara bukti dari sifat adil-Nya, Allah Swt memerintahkan
berlaku adil dalam bidang hukum, sebagaimana firman-Nya dalam ayatayat berikut:
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan…. (QS Al-Nahl [16]: 90)
... dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya
kamu menetapkannya dengan adil. (QS Al-Nisâ‘ [4]: 58)
Maka, Allah Swt itu penegak keadilan dalam syariah dan alam
semesta. Dia membuat alam ini dengan baik dan teratur; menyeimbangkan
antara kekuatan ruhani dan kekuatan materi; memelihara keseimbangan
yang detail dan teliti dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan manusia
dan Penciptanya; keseimbangan antara individu dan kelompok, antara manusia
dengan sesama manusia, antara kelompok atau golongan manusia di
masyarakat mana pun, dan antara kaya dan miskin.
Kemudian Allah Swt menegaskan keesaan-Nya dalam hal ketuhanan,
dengan firman-Nya:

      ...
…tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Âli
‘Imrân [3]: 18)
Sifat Al-Azîz artinya Zat yang Mahakuat yang tidak dapat dikalahkan,
kekuasaan-Nya yang sempurna, keagungan-Nya yang tinggi. Sedangkan
Al-Hakîm artinya yang meletakkan segala sesuatu pada posisi dan
proporsinya yang tepat, akurat, dan benar, baik dalam ucapan, perbuatan,
syariah, maupun ketetapan-Nya.
Al-Maraghi (III, t.t.: 119) menambahkan bahwa keperkasaan-Nya
menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya. Kemahabijaksanaan-Nya
mengisyaratkan kesempurnaan ilmu-Nya. Kekuatan tidak akan sempurna
tanpa otoritas dan kemerdekaan. Keadilan tidak akan sempurna tanpa
penelaahan tentang kemaslahatan dan situasi-kondisi yang terjadi. Apabila
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demikian halnya, maka Allah tidak akan dikalahkan seorang pun dalam
penegakkan keadilan.
Selanjutnya, Allah Swt menjelaskan tentang undang-undang umum
yang menjadi esensi setiap agama, dengan firman-Nya:

….     
Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 19)
Ayat di atas ditafsirkan Al-Maraghi (III, t.t: 119): ruh atau spirit
setiap agama dan syariat yang dibawa para Nabi terdahulu adalah Islam
(penyerahan diri), ketaatan, dan ketundukan, meski dalam beberapa tugas
keagamaan (taklîf) dan bentuk amaliahnya terdapat sedikit perbedaan.
Dengan ruh ini pula para Nabi terdahulu menyampaikan pesan-pesan. Muslim
yang hakiki adalah orang yang bersih dari unsur-unsur syirik, beramal
dengan ikhlas di segala aktivitasnya, dan dibarengi dengan iman, dari syariat
mana pun yang dibawa para rasul, dan di zaman mana pun adanya. Inilah
yang dimaksud dengan firman Allah Swt:
Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima....
(QS Âli ‘Imrân [3]: 85)
Allah Swt, mensyariatkan agama dengan dua tujuan, yaitu: Pertama,
menyucikan ruh dan membersihkan akal dari kotoran kepercayaan kekuatan
gaib yang dimiliki makhluk (seperti animisme atau dinamisme) yang dapat
mengambil peran dalam mengatur alam semesta. Pembersihan akidah,
ruh, dan akal ini, dimaksudkan agar manusia selamat dan terbebas dari
ketundukan/penyembahan terhadap sesama makhluk. Kedua, memerbaiki
keadaan/suasana hati dengan cara melakukan amalan yang baik dan
mengikhlaskan niat semata-mata karena dan untuk Allah.
Adapun ibadah-ibadah disyariatkan semata-mata untuk mendidik ruhakhlak yang memudahkan pelakunya dalam menjalankan tuntunan agama.
Islam adalah agama yang diridai Allah Swt bagi hamba-hamba-Nya
dari sejak awal penciptaan makhluk (termasuk manusia) sampai hari kiamat
nanti. Itulah agama Islam, bukan yang lain. Ayat di atas merupakan
pemberitaan dari Allah Swt bahwa tiada agama di sisi-Nya yang diterima
dari siapa pun datangnya kecuali Islam; yaitu mengikuti para rasul yang
dibangkitkan dan diutus-Nya setiap zaman sampai dengan datangnya Nabi
penghabisan, Muhammad Saw mengikut syariat dan ajaran yang dibawa
para Nabi dan Rasul, meskipun ada beberapa perbedaan dalam soal-soal
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cabang, bukan asas/ajaran dasar. Tidak ada perselisihan dalam soal yang
pokok/dasar, yaitu: tauhîd (mengesakan Allah), salâm (menebar
keselamatan), dan adl (keadilan dalam segala hal). Barang siapa yang
“bertemu” dengan Allah Swt, dengan membawa agama selain Islam, maka
ia tidak akan diterima (perhatikan QS Âli ‘Imrân [3]: 85 di atas) (Al-Zuhaili,
III t.t: 179).
Ali Ibnu Abu Thalib berkhutbah, “Islam itu adalah penyerahan diri;
penyerahan diri adalah keyakinan; keyakinan adalah pembenaran;
pembenaran adalah ikrar/pernyataan; pernyataan adalah pelaksanaan;
pelaksanan adalah amal/perbuatan. Sesungguhnya, orang yang beriman
itu mengambil agama dari Tuhannya, tidak mengambil agama dari pendapat
pribadinya. Orang Mukmin akan diketahui keimanannya dalam amalnya;
sedangkan orang kafir diketahui kekufurannya melalui pengingkarannya.
Wahai sekalian manusia, pelihara dan jaga agama kalian. Keburukan (dosa
kecil) dalam agama ini jauh lebih baik daripada kebaikan (yang bersumber)
dari luar agama. Sebab, keburukan dalam agama masih mungkin dimaafkan,
sedangkan kebaikan yang berasal dari luar agama, tidak akan diterima.”
Kemudian, Allah Swt mengabarkan bahwa Ahli Kitab berselisih
pandangan setelah turunnya kebenaran, seperti berikut ini:

           …
.... 
…Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah
mereka memeroleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka …. (QS Âli
‘Imrân [3]: 19)
Ayat di atas ditafsirkan Al-Maraghi (III, t.t: 120): Ahli Kitab keluar
dari agama Islam yang telah dibawa para nabi mereka (termasuk: agama
yang diajarkan Nabi-Nabi Bani Israil) sebagaimana diterangkan sebelumnya.
Lalu, terpecah belah menjadi golongan dan mazhab-mazhab yang saling
membunuh karena soal agama. Padahal, agama itu adalah satu, yang
sebenarnya tidak ada ruang/peluang untuk berselisih dan saling berperang,
kecuali disebabkan kedengkian dan tindakan melampaui batas-batas yang
dilakukan para pemimpin. Kalau bukan lantaran kedengkian dan pembelaan
satu mazhab atas mazhab lain, di samping tuduhan terjadinya penyesatan
umat atas kelompok/mazhab lawannya, dengan memberi tafsiran teks-
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teks keagamaan sesuai pandangan pribadi dan hawa nafsu, serta pentakwilan
sebagian isi kitab atau penyimpangan, tentu tidak akan timbul perselisihan
itu.
Dengan kata lain, lanjut Al-Zuhaili (III, t.t.: 180), perselisihan Ahli
Kitab tentang ajaran pokok agama yang benar dan kenabian Muhammad
Saw disebabkan kedengkian dan permusuhan antara kelompok yang satu
dengan lainnya. Satu kelompok berbeda pandangan dengan kelompok/
mazhab lainnya dalam seluruh ajaran/pandangan dan perbuatan mereka,
meskipun pandangan kelompok itu boleh jadi benar.
Secara historis, menurut Al-Maraghi (III, t.t.: 120), para raja
dan para pendeta yang menjadikan agama Nasrani bermazhab-mazhab,
saling bertolak belakang. Mereka pula yang menjadikan penganutnya
pecah menjadi golongan-golongan yang saling bertentangan satu sama
lain. Raja Ariyus dan pengikutnya menyerukan konsep ajaran tauhid
(mengesakan Allah Swt), setelah tersebarnya kemusyrikan. Tetapi,
kelompok lain yang dihimpun oleh Raja Konstantin (tahun 325 M)
menghukum mereka (Raja Ariyus dan penganutnya) telah murtad. Lalu
membakar semua kitab lawannya, dan melarang orang banyak menganut
faham mereka. Ketika ajaran-ajarannya menyebar di kemudian hari,
Teodosiyus II memutuskan untuk menghapus faham Ariyus dengan
menerbitkan Undang-Undang Romawi, yang diterbitkan pada tahun 628.
Sedangkan mazhab-mazhab Trinitas terus berlangsung dan saling
mengalahkan antara satu dengan lainnya.
Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini adalah, kita harus menjauhi
perselisihan dalam bidang agama dan perpecahan yang akan berakibat
munculnya golongan dan mazhab seperti yang terjadi pada pendahulu kita.
Akan tetapi, sayang sekali, justru kita terjerumus pada situasi seperti yang
dialami oleh para pendahulu. Kita bercerai berai menjadi beberapa kelompok
atau golongan. Kita juga ditimpa kelemahan dan kehinaan, disebabkan
perpecahan yang masih kita rasakan penderitaannya hingga kini.
Kita berharap kiranya Allah Swt menghimpun kita dengan ampunan
dan rahmat-Nya dan menolong kita dengan spirit dari sisi-Nya. Maka, ahli
iman yang benar akan berusaha menghilangkan perselisihan dan
pertengkaran. Kembali pada persatuan dan kesatuan, sehingga umat Islam
dapat kembali pada sejarah awalnya, yaitu di zaman Nabi Saw, para khalifah
beliau yang jujur/benar, serta para pengikut mereka dengan baik.
Selanjutnya, kata Al-Zuhaili (III, t.t.: 180), Allah Swt menyampaikan
ancaman-Nya kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat-Nya, dengan
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firman-Nya sebagai berikut:

        …
… Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah
sangat cepat perhitungan-Nya. (QS Âli ‘Imrân [3]: 19)
Artinya, orang-orang kafir atau mengingkari ayat-ayat Allah, baik
yang terbentang di alam jagat raya maupun yang terdapat dalam diri
manusia sendiri, dan menentang ajaran Allah yang diturunkan-Nya melalui
Kitab-Nya tentang keharusan untuk berpegang teguh pada agama-Nya
dan memelihara persatuan. Allah Swt akan membalas perbuatan mereka,
menghisab pendustaan mereka, dan menghukumnya lantaran mereka
menyalahi Kitab-Nya. Sebab, Allah Swt adalah Maha Cepat dan cermat
perhitungan-Nya.
Pada penggalan ayat berikut ini, Allah Swt memotong penolakan
dan penentangan Ahli Kitab tentang ketauhidan ini, dengan perintah kepada
Nabi-Nya,

....        
Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad), Maka
Katakanlah: “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orangorang yang mengikutiku .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 20)
Maksudnya, Allah Swt memerintahkan kepada Nabi-Nya, “Jika Ahli
Kitab itu atau yang seperti mereka mendebat kamu, sementara, Nabi Saw
sedang mengajak kaum Yahudi Madinah meninggalkan perbuatan bid’ah
(mengada-ada) di dalam agama mereka, mengembalikan ajaran yang telah
disimpangkan pada agama yang benar, agar berserah diri kepada Allah
Swt dengan ikhlas, setelah kamu menunjukkan bukti-bukti dan argumen
yang kuat dan mendatangkan kebenaran kepada mereka, maka kamu
katakan kepada mereka, ‘Apakah kamu mau menerima Tuhanku dan
berpaling dari pengabdian kepada selain-Nya, sebagaimana Aku dan
pengikut-pengikutku yang telah beriman mengabdi (kepada-Nya)’.”
Ringkasnya, berdebat dengan orang-orang seperti mereka (Ahli Kitab)
tidak akan membawa manfaat, karena hanya omong kosong saja. Adapun
jika bukti-bukti telah jelas dan syubhat (hal-hal yang samar) dari orang-
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orang yang tersesat telah sirna, maka perdebatan yang mereka tawarkan itu
hanyalah untuk menunjukkan kesombongan dan pembangkangan. Sikap Nabi
Saw yang paling tepat terhadap mereka tiada lain adalah berpaling dan tidak
melayani ajakan mereka, di samping tidak membuang-buang waktu secara
percuma (Al-Maraghi, III, t.t.: 121).

....      …
... dan Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab dan
kepada orang-orang buta huruf, “Sudahkah kamu masuk Islam?” ....
(QS Âli ‘Imrân [3]: 20)
Artinya, Allah Swt memerintahkan Nabi-Nya untuk mengatakan
kepada kaum Yahudi, Nasrani, dan musyrikin Arab, mereka secara khusus
disebut, padahal risalah itu berlaku umum, disebabkan mereka yang
pertama-tama diseru, ‘apakah kalian akan masuk Islam setelah bukti dan
argumen telah jelas dan bukti-bukti telah datang yang memang
mengharuskannya, atau sebaliknya, kalian akan tetap atau terus kufur,
dan tidak mau menghentikan penolakan dan pembangkangan?”
Dalam contoh kasus di atas, terkandung pelecehan atas mereka
(Ahli Kitab dan semacamnya) dengan ketololan mereka, di samping cercaan
bagi mereka atas pembangkangan dan keengganannya untuk insaf.

....    …
... Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk ….
(QS Âli ‘Imrân [3]: 20)
Maksudnya, Allah Swt masih melanjutkan perintah-Nya kepada NabiNya, “Jika mereka mau menerima Islam yang merupakan ruh agama, maka
mereka telah memeroleh keuntungan yang besar dan selamat dari lembah
kesesatan.” Sebab, keislaman atas agama ini, akan membawa mereka
mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Barang siapa yang kondisinya seperti ini,
maka hatinya akan bersinar dan mengarah kepada kebenaran, maka dia
adalah orang yang paling dekat untuk dapat menerima agama apabila
kebenaran telah nyata.

....     …
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... dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan
…. (QS Âli ‘Imrân [3]: 20)
Selanjutnya, Allah Swt mengingatkan Nabi-Nya, jika Ahli Kitab
dan kaum musyrikin Arab itu berpaling atau tidak mau mengakui apa
yang diminta dari mereka, maka penolakan mereka itu tidak akan
membahayakan dirinya. Tugas beliau hanyalah menyampaikan risalahNya, sedangkan tugas itu telah ditunaikan beliau dengan sangat baik
dan sempurna.
Risalah Nabi meliputi seluruh umat manusia. QS Al-A’râf (7):
158, Katakanlah, Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan Allah
bagi kamu semua. Di sebuah hadis dijelaskan, Nabi (yang terdahulu)
diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara aku diutus kepada
seluruh manusia. (HR Syaikhâni [Al-Bukhari dan Muslim], dan Nasa‘i
dari Jabir).
Di samping itu, Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas ra Seorang
pembantu berkebangsaan Yahudi yang biasa menyiapkan air wudu dan
sendal beliau, (suatu saat) ia menderita sakit (keras). Maka, beliau
mengunjunginya dan masuk ke dalam rumahnya, sementara ayahnya
sedang duduk di samping kepala anaknya.
Nabi Saw bersabda kepadanya, “Hai Fulan, ucapkan lâ ilâha illa l-lâh.
Anak Yahudi itu melihat (reaksi) ayahnya, namun sang ayah tidak
menghiraukannya. Lalu Nabi Saw mengulangi ucapan di atas kepada anak
itu. Sang anak pun melihat reaksi ayahnya.
Sang ayah berkata kepada anaknya, “Taatilah Abu Al-Qasim (gelaran
untuk Nabi Saw).”
Anak itu mengucapkan Asyhadu an lâ ilâha illa l-lâh, wa annaka rasûlu
l-lâh. Akhirnya, Nabi Saw keluar dari rumah itu seraya bersabda, “Segala puji
bagi Allah yang telah mengeluarkan anak itu dari api neraka melalui
perantaraan aku.”
Hadis terakhir ini menunjukkan bahwa Nabi Saw diutus untuk semua
bangsa, seperti Yahudi dan lainnya.
Akhirnya, ayat 20 ini dipungkas dengan firman-Nya,

   …
… Dan Allah Maha melihat hamba-hamba-Nya. (QS Âli ‘Imrân [3]: 20)
Maksudnya, Allah Swt Maha Mengetahui siapa yang hati dan
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matanya tertutup, lalu ditutup harapannya untuk memeroleh petunjukNya, serta tiada lagi orang memberinya petunjuk setelah dakwah itu
disampaikan.
Hikmah dan Pesan
Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, ada beberapa hikmah
dan pesan yang dipetik, antara lain sebagai berikut:
(1) Tema pokok ayat 18 ini berkenaan dengan penetapan tentang keesaan
Allah Swt melalui bukti-bukti ciptaan-Nya yang terbentang di jagat
raya ini dan di dalam diri manusia sendiri, serta ayat-ayat syariat
yang diturunkan. Malaikat dan orang-orang yang berilmu dapat
menerangkan dan sanggup menjelaskan tentang hal itu. Ahli tafsir
lain, seperti Al-Qurthubi, berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan
tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu.
(2) Allah Swt menyatakan bahwa agama yang diridai-Nya adalah Islam.
Islam adalah beriman kepada Allah Swt dan menaati segala perintahNya. Islam adalah agama yang satu dan diterima oleh para Nabi.
Kalau ada perselisihan dan perbedaan dalam agama, maka itu
sebenarnya disebabkan oleh ulah para pengikutnya sebagai bentuk
kedengkian dan menganiaya diri sendiri. Maksud ayat ini adalah
imbauan menghapuskan perpecahan dan perselisihan dalam agama
dan menjauhkan tindakan memecah belah agama menjadi bergolonggolongan dan bermazhab-mazhab. Perselisihan pandangan di antara
Ahli Kitab tentang kenabian Muhammad Saw, padahal mereka sangat
mengetahui benar tentang siapa diri beliau (berdasarkan keterangan
kitab-kitab mereka), diakibatkan kedengkian dan keinginan untuk
mencari keuntungan duniawi.
(3) Ayat selanjutnya menjelaskan bukti yang paling jelas bahwa Nabi
Muhammad Saw diutus kepada seluruh manusia, baik Arab maupun
non-Arab, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunah.

***
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Balasan para Pembunuh Nabi (Ayat 21-22)

        
       
          
  
(21) Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan
membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar) dan membunuh orangorang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka
kabar gembira yaitu azab yang pedih; (22) Mereka itulah orang-orang yang
sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memeroleh
penolong. (QS Âli ‘Imrân [3]: 21-22)
Latar dan Konteks
Abu Al-Abbas Al-Mubarrad menuturkan, “Telah diutus para Nabi
kepada golongan Yahudi dan menyeru mereka untuk beriman kepada Allah
Swt Kemudian mereka membunuhnya. Setelah itu, datang pula sekelompok
orang-orang beriman yang menyuruh mereka untuk beriman, maka kaum
Yahudi pun membunuh mereka.”
Berkenaan dengan peristiwa itulah turunnya ayat ini.
Diriwayatkan Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah, bahwa Nabi Saw bersabda,
“Bani Israil membunuh empat puluh tiga Nabi di pagi hari dalam satu waktu.
Kemudian berdirilah dua belas orang yang taat beribadah memerintahkan
kebajikan dan mencegah kemungkaran, maka dibunuhlah mereka semuanya
menjelang sore hari.” Mereka itulah yang disebutkan pada ayat ini.
(Diriwayatkan Al-Mahdi dan lainnya). Ini peringatan bagi umat manusia
yang hidup pada zaman Nabi Saw.
Ayat terdahulu berkaitan dengan perselisihan Ahli Kitab yang terjadi
karena kebencian setelah datang kepada mereka pengetahuan yang nyata.
Di dalamnya, terdapat penentangan Ahli Kitab dan kaum musyrikin kepada
Nabi Saw. Demikian juga disebutkan sikap orang-orang Yahudi terhadap
para Nabi, termasuk rencana mereka membunuh Nabi Saw. Kondisi seperti
itulah yang berkaitan dengan turunnya ayat ini.
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Tafsir dan Penjelasan

        
       
 
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan
membunuh para Nabi tanpa hak (alasan yang benar) dan membunuh
orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada
mereka kabar gembira yaitu azab yang pedih. (QS Âli ‘Imrân [3]: 21)
Sesungguhnya orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah setelah
datang kepada mereka pengetahuan pada kitab-kitab mereka, dari golongan
Yahudi, mereka membunuh para Nabi, sebagaimana mereka lakukan
terhadap Zakaria dan Yahya as secara nyata. Pembunuhan itu dilakukan
tanpa hak dan kesalahan sedikit pun dari para Nabi itu, kecuali para Nabi
itu hanyalah menyampaikan seruan “Tuhan kami adalah Allah,” menuntun
mereka secara terang-terangan menyampaikan kebenaran dan
menyampaikan risalah. Mereka membunuh orang-orang bijak yang
mengajak manusia pada keadilan, menyuruh pada kebaikan dan mencegah
kemungkaran. Kedudukan para penyeru kebenaran itu satu tingkat di bawah
martabat para Nabi. Orang-orang Yahudi diancam dengan azab yang pedih
di dunia dan di akhirat.

         
 
Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat,
dan mereka tidak memeroleh penolong. (QS Âli ‘Imrân [3]: 22)
Orang-orang yang melakukan kejahatan dengan kejam ini benarbenar telah melampaui batas kesesatan. Semua amal perbuatannya
mereka, baik di dunia maupun di akhirat, sia-sia. Sementara itu, nasibnya
di akhirat tiada sedikit pun penolong yang dapat menyelamatkan mereka
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dari azab dan siksaan Allah Swt, sebagaimana firman-Nya, (yaitu) pada hari
(ketika) harta dan anak-anak tidak berguna (QS Al-Syu’arâ‘ [26]: 88).
Ini perbandingan kekufuran kaum Yahudi yang dahulu dengan yang
sekarang terhadap Nabi Saw. Mereka sama-sama rela dan mendukung
perbuatan tersebut, bahkan ingin mengikuti perbuatan nenek moyang
mereka, yaitu membunuh Nabi Saw, seperti kejahatan nenek moyangnya.
Hikmah dan Pesan
Ayat-ayat di atas mengungkapkan beberapa peristiwa tragis dan
hukum-hukum yang penting yang berkaitan dengan kaum Yahudi dan lainnya:
(1) Orang-orang Yahudi telah melakukan pembunuhan terhadap para
Nabi, orang-orang bijak, dan ulama. Mereka mengingkari ayat-ayat
Allah Swt dan syariat yang disampaikan para Rasul kepada mereka.
Sifat sombong dan kecongkakan menutupi hati mereka dari
kebenaran dan kepatuhan, maka Allah Swt melaknat kesesatan
mereka.
(2) Amar makruf dan nahi mungkar juga diwajibkan kepada umat-umat
terdahulu. Inilah manfaat diturunkannya risalah dan kenabian. AlHasan berkata, Nabi Saw bersabda, Barang siapa yang menyuruh
kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka dia adalah
khalifah Allah di atas bumi, khalifah rasul-Nya, dan khalifah kitabNya.
(3) Amar makruf dan nahi mungkar ini ciri orang Mukmin yang
membedakan dengan orang-orang munafik yang memiliki identitas
sebaliknya, amar mungkar dan nahi makruf. (lihat Surah Al-Taubah [9]
ayat 67 dan 71).
Ayat itu menegaskan bahwa sifat Mukmin yang spesifik (khas) adalah
amar makruf nahi mungkar, dan puncaknya adalah dakwah Islam
dan jihad.
Ada prinsip lain yang berkaitan dengan amar makruf nahi munkar.
Pertama, menurut Ahlu Sunnah, adil bukan syarat bagi orang yang
melarang/memberantas kemungkaran, karena perintah amar makruf
nahi mungkar itu berlaku umum, berlaku bagi seluruh umat manusia.
Kedua, seperti penuturan Ibnu Abdul Barri, kaum Muslimin sepakat
bahwa kemungkaran harus diberantas oleh orang/lembaga yang mampu
dan berkompeten, karena kalau tidak diberantas akan meluas dan
merajalela, sehingga menjadi sulit untuk menanggulanginya.
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Ulama hadis meriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri yang menceritakan
bahwa Rasul Saw bersabda, Jika salah seorang dari kalian melihat
kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu,
ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu, ubahlah dengan hatimu. Itulah
iman yang terlemah.
Menurut Ulama, perintah mengubah kemungkaran dengan tangan itu
ditujukan kepada pemerintah, mengubah kemungkaran dengan lisan
ditujukan kepada ulama, dan perintah mengubah kemunkaran dengan
hati ditujukan kepada orang-orang lemah (rakyat biasa).
Allah Swt telah mengancam orang-orang kafir, termasuk Yahudi, dengan
tiga ancaman: pertama, menyediakan azab yang pedih di dunia dan di
akhirat, yaitu kesulitan dan kegoncangan di dunia, azab api Neraka
Jahanam di akhirat. Kedua, dihapuskannya amal perbuatan mereka,
baik di dunia maupun di akhirat (QS Al-Furqân [25]:23). Ketiga, di
akhirat memeroleh azab yang kekal, tiada penolong bagi mereka, mâ
lahum min nâshirîn.

***
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Perlawanan Ahli Kitab Kepada Hukum Allah Swt (Ayat 23-25)

           
          
            
          
      
(23) Tidakkah engkau memerhatikan orang-orang yang telah diberi bagian
Kitab (Taurat)? Mereka diajak (berpegang) pada Kitab Allah untuk
memutuskan (perkara) di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka
berpaling seraya menolak (kebenaran); (24) Hal itu adalah karena mereka
berkata, “Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari
saja.” Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka adaadakan; (25) Bagaimana jika (nanti) mereka Kami kumpulkan pada hari
(Kiamat) yang tidak diragukan terjadinya dan kepada setiap jiwa diberi
balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan
mereka tidak dizalimi (dirugikan)? (QS Âli ‘Imrân [3]: 23-25)
Latar dan Konteks
Ibnu Abu Hatim dan kawan-kawan meriwayatkan sebuah hadis yang
diterima dari Ibnu Abbas. Rasulullah Saw memasuki rumah Al-Midras
(tempat mengkaji Taurat) dan menemukan sekelompok orang-orang Yahudi
yang sedang mempelajari Taurat. Rasulullah Saw menyeru mereka untuk
beriman kepada Allah Swt. Di antara mereka ada yang bertanya, yaitu
Na’im Ibnu Amr dan Harits Ibnu Zaid, ‘Agama apakah yang engkau anut
hai Muhammad?’
Nabi Saw pun menjawab, “Agama Ibrahim.”
Kedua orang itu bertutur, “Sesungguhnya Ibrahim itu adalah Yahudi.”
Rasulullah Saw menjawab, “Mari kita lihat Taurat yang berada di
antara kami dan kalian (apakah ada keterangan bahwa Ibrahim itu Yahudi).”
Lalu, keduanya mengelak.
Berdasarkan peristiwa itu, maka turunlah ayat 3, QS Âli ‘Imrân,
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Alam tara … yaftarûn. (Tidakkah engkau memerhatikan … mereka adaadakan).
Ayat-ayat ini merupakan kelanjutan dalam mengungkapkan
kejelekan-kejelekan Yahudi. Akan tetapi, yang menjadi objek adalah
Rasulullah Saw. Sungguh sangat ironis kondisi mereka, di satu sisi mereka
mengenyampingkan untuk berhukum kepada kitab mereka, yang disebabkan
kesombongan dan tipu muslihat serta kebanggaan pada kaitan nasab
(keturunan) yang dihubungkan kepada para Nabi, di sisi lain, mereka
menganggap akan selamat dari azab Allah Swt pada hari akhir. Padahal,
Allah Swt menolak anggapan mereka, sebab balasan di akhirat didasarkan
pada perbuatan, bukan pada nasab (keturunan).
Penjelasan Ayat

           
        
Tidakkah engkau memerhatikan orang-orang yang telah diberi bagian Kitab
(Taurat)? Mereka diajak (berpegang) pada Kitab Allah untuk memutuskan
(perkara) di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling
seraya menolak (kebenaran). (QS Âli ‘Imrân [3]: 23)
Maksud ayat di atas, seakan-akan Allah Swt mengutarakan kepada
Nabi Saw, “Perhatikan hai Muhammad, betapa perilaku orang-orang Yahudi
yang menghafal sebagian dari kitab mereka yang telah Allah Swt wahyukan
kepada Nabi mereka, Musa as, meninggalkan seluruhnya atau mengubah
dan mengutak-atiknya. Sebab, Taurat yang ditulis setelah Nabi Musa dalam
jarak waktu sekitar lima ratus tahun, masih menyimpan berita tentang
akan datangnya Nabi Muhammad Saw Hal yang mengejutkan, mereka
mengabaikan hukum-hukum yang terdapat pada kitab mereka. Tatkala
terjadi perzinaan yang dilakukan pembesar mereka, kemudian meminta
kepada Nabi Saw untuk mengadili mereka, Nabi Saw menetapkan hukum
sebagaimana yang terdapat pada Taurat. Akan tetapi, mereka menolak
dan meninggalkannya.”
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada dasarnya ayat ini secara tegas
menjelaskan keingkaran orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kitab
mereka yang selama itu menjadi pegangannya, yaitu Taurat dan Injil.
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Apabila mereka diseru untuk menaati hukum yang terdapat pada
kitab mereka, sebagian menolak dan melakukan penentangan. Teks ayat
farîqun minhum, artinya adalah sebagai isyarat bahwa sebagian dari mereka
ada juga yang masih konsisten berpegang pada kebenaran. Seperti halnya
Abdullah Ibnu Salam dan lainnya, sebagaimana firman Allah Swt wa min
qaumi Mûsa … (QS Al-A’râf [7]: 159). Adapun arti ayat wahum mu’ridhûn
adalah menunjukkan makna pada keajegan mereka dalam melakukan
penolakan.

            
   
Hal itu adalah karena mereka berkata, “Api neraka tidak akan menyentuh
kami kecuali beberapa hari saja.” Mereka terpedaya dalam agama mereka
oleh apa yang mereka ada-adakan. (QS Âli ‘Imrân [3]: 24)
Kemudian, Allah Swt menyebutkan sebab-sebab pengabaian,
penolakan, penentangan, dan keengganan mereka pada kebenaran, karena
keyakinan mereka akan keselamatan di akhirat. Orang-orang Yahudi
beranggapan bahwa mereka sekalipun berbuat kemungkaran tidak akan
masuk neraka, kecuali dalam waktu yang sebentar, kemudian masuk surga.
Mereka tidak peduli apakah berbuat kemaksiatan ataupun dosa, karena
bergantung pada nasab mereka yang terkait dengan keturunan para Nabi.
Maka, betapapun perbuatan yang dilakukan melanggar hukum,
mereka menganggap tidak akan diazab. Perhatikan penjelasan Allah Swt,
Dan mereka berkata, “Neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa
hari saja.” Katakanlah, “Sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga
Allah tidak akan mengingkari janji-Nya., ataukah kamu mengatakan tentang
Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui?” (QS Al-Baqarah [2]: 80).
Mereka pun beranggapan, sama sekali tidak akan menetap di dalam
api neraka sedikit pun. Kalaulah terpaksa, menurut satu pendapat, paling
tidak hanyalah empat puluh hari, yaitu sebanding dengan waktu ibadah
terhadap patung anak sapi.
Tipu muslihat yang mereka ada-adakan dalam agama adalah
berkaitan dengan perselisihan mereka di dalam urusan-urusan agama juga.
Seperti pernyataan mereka , “Kami adalah anak-anak Allah dan kekasihNya, para Nabi akan menolong (memberikan syafaat) kepada kami; kami
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adalah anak keturunan para Nabi, bangsa pilihan Allah, dan sesungguhnya
Allah telah menjanjikan kepada Ya’qub bahwa Ia tidak akan mengazab
anak-anaknya kecuali dalam waktu yang sangat singkat.”

          
    
Bagaimana jika (nanti) mereka Kami kumpulkan pada hari (Kiamat) yang
tidak diragukan terjadinya dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang
sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak
dizalimi (dirugikan)? (QS Âli ‘Imrân [3]: 25)
Maka, apakah yang mereka dapat berbuat apabila Kami (Allah)
kumpulkan untuk suatu balasan pada hari yang tidak diragukan lagi, hari
terputusnya hubungan nasab (keturunan). Tiadalah sedikit pun dapat
menolong harta dan anak keturunan, pada hari disempurnakannya balasan
kepada setiap orang atas apa-apa yang mereka perbuat, kebaikan atau
kejelekan, tanpa ada pengurangan. Mereka tidak dikurangi maupun ditambah
sedikit pun, sebagaimana firman-Nya, Surah Al-Anbiyâ‘ (21): 47, Dan Kami
akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tidak
seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji sawi,
pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat
perhitungan.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Ayat-ayat di atas menekankan kewajiban untuk mematuhi hukumhukum syarak dan hukum-hukum yang telah ditentukan Allah Swt
sebagaimana yang tertulis di dalam Kitab-Nya. Hendaklah menjauhi
perbuatan seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi, yaitu orangorang yang apabila diseru untuk mengamalkan hukum yang dimuat
dalam Kitab Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Saw,
berpaling dan menentang hukum-hukum Allah Swt. Inilah tujuan
dari hinaan yang dialamatkan kepada mereka, dan mereka pun disifati
dengan sifat menyalahi dan menolak terhadap kebenaran.
Ayat-ayat di atas dengan sangat jelas juga mengungkapkan
anggapan-anggapan orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa
mereka akan selamat dari api neraka pada hari kiamat. Mereka
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bersandar pada nasab (keturunan), bahwa mereka termasuk dalam
silsilah para Nabi dan merupakan bangsa pilihan Allah. Padahal,
hakikatnya, balasan di hari akhir didasarkan pada ukuran amal,
perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya perbuatan
jelek akan dibalas dengan azab.
Ayat-ayat di atas juga merupakan dasar (dalil) bahwa siapa saja
yang didakwa oleh majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara
antara dirinya dan lawannya, hendaknya berhukum kepada Kitab
Allah Swt. Mereka yang berpekara, wajib untuk memenuhi panggilan,
selama tidak diketahui bahwa hakimnya fasik atau ia adalah lawannya
yang sedang berpekara. Apabila tidak diketahui adanya cacat pada
hakim, maka memenuhi panggilan majelis hakim adalah wajib, kalau
menolak dapat dihadirkan secara paksa.
Kelompok Malikiyah mengambil kesimpulan dari keterangan-keterangan
ayat di atas, bahwa suatu syarak yang datang sebelum (Nabi Saw)
juga diberlakukan bagi kita, kecuali yang sudah di-nasakh. Bahwa
diwajibkan bagi kaum Muslimin mematuhi hukum-hukum yang terdapat
pada syariat para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw apabila
ditetapkan untuk diikuti dengan cara yang benar. Akan tetapi, tidak
berarti harus membaca Taurat dan tidak pula untuk mengamalkannya.
Sebab, kondisi Taurat yang ada sekarang tidak utuh lagi, sudah diubahubah dan diganti-ganti, bahkan tidak jelas pengutipannya, sebab
dituliskannya lima ratus tahun setelah kedatangan Nabi Musa as.
Andaikata kita mengetahui bahwa ada jaminan keorisinalannya, tidak
ada perubahan dan pergantian di dalamnya, maka dibolehkan bagi kita
membacanya.
***
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Bukti-Bukti Kekuasaan, Kemuliaan dan Pengaturan Allah Swt
terhadap Makhluknya, serta Kewajiban Makhluk untuk Berserah
Diri Kepada-Nya (Ayat 26-27)

           
               
            
          
(26) Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau
berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau
cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan
siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang
Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau
Mahakuasa atas segala sesuatu; (27) Engkau masukkan malam ke dalam
siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan
yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang
hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki
tanpa perhitungan.” (Q.S. Âli ‘Imrân [3]: 26-27)
Latar dan Konteks
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari
Qotadah: “Diterangkan kepada kami bahwa Rasulullah Saw memohon
kepada Tuhan-Nya agar menjadikan raja Romawi dan Persia menjadi
umatnya, maka kemudian Allah Swt menurunkan ayat ini: quli l-llâhumma
malika l-mulki.... Adapun Ibnu Abbas dan Anas Ibnu Malik menjelaskan, “Tatkala
Rasulullah Saw membebaskan kota Mekah, kemudian menjanjikan kepada
umatnya penaklukan kerajaan Persi dan Romawi, maka kaum munafikin dan
Yahudi berkata, ‘Tidak mungkin-tidak mungkin, dari mana Muhammad dapat
menaklukkan kerajaan Parsi dan Romawi? Padahal mereka lebih mulia dan
lebih kuat dari yang disangka, apakah belum cukup bagi Muhammad menguasai
Madinah dan Mekah, sehingga menginginkan kerajaan Parsi dan Romawi ?’”
Maka kemudian turunlah ayat ini.
Ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi Saw di depan kaum musyrikin
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dan Ahli Kitab yang mengingkari ajakan Nabi Saw, sebagaimana yang
diterangkan pada bahasan sebelumnya. Berita yang hendak Allah Swt
sampaikan kepada Nabi Saw adalah kekuasaan-Nya: Dia akan menolong
agama-Nya dan meninggikan ajaran-Nya. Sementara itu, kaum musyrikin
mengingkari kenabian yang dibawa seorang laki-laki yang memakan
makanan dan berjalan/belanja di pasar-pasar. Adapun Ahli Kitab menolak
kenabian selain dari bangsa Bani Israil.
Penjelasan Ayat

           
               
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan
kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut
kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa
pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau
kehen-daki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau
Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS Âli ‘Imrân [3]: 26)
Tatkala kaum musyrikin dan Ahli Kitab Najran menentang dakwah
Nabi Saw, maka Nabi Saw menyandarkan keberhasilan dakwah kepada
Allah Swt yang memiliki segala kekuasaan dan menguasai segala urusan.
Seakan-akan Nabi berdoa kepada Allah Swt, “Ya Allah, Penguasa yang
menggenggam segala kekuasaan, Engkau pemilik kekuasaan yang mutlak,
Engkau-lah yang mengendalikan segala hamba-Mu, berbuat atas apa-apa
yang Engkau kehendaki, mengurus segala urusan sesuai dengan hikmah
yang Engkau ingini, Engkau-lah yang memberi atau mencegahnya, memberi
kekuasaan dan kenabian kepada hamba yang Engkau kehendaki,
menanggalkan kekuasaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki,
sebagaimana Engkau tanggalkan kenabian dari Bani Israil dengan
dibangkitkannya Rasul-Mu dari bangsa Arab Quraisy yang asli orang Mekah,
penutup para nabi yang diutus kepada manusia dan jin.”
Secara jelas dan lugas bahwa maksud dari kata al-mulk adalah
kekuasaan atau kekuatan yang mampu mengelola segala urusan, dan bahwa
Allah Swt adalah pemilik kekuasaan yang mutlak dalam mengurus segala
urusan secara seimbang pada alam semesta.
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Allah Swt memberi kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, apakah
hanya kenabian saja seperti yang diberikan kepada Hud dan Luth, atau
hanya kekuasaan saja sebagaimana yang diberikan kepada para penguasa
dulu dan sekarang, atau mengaruniakan kekuasaan dan kenabian seperti
yang diberikan kepada Daud dan Sulaiman: ataukah mereka dengki kepada
manusia (Muhammad) karena karunia yang telah diberikan Allah
kepadanya? Sungguh, Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada
keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepada mereka kerajaan
(kekuasaan) yang besar. (QS An-Nisâ‘ [4]:54)
Demikian juga memberikan kenabian kepada orang yang
dikehendaki, sebagaimana firman Allah Swt, Dan apabila datang suatu
ayat kepada mereka, mereka berkata, “Kami tidak akan percaya (beriman)
sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada rasulrasul Allah.” Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas
kerasulan-Nya. Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan
di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan.
(QS Al-An’âm [6]: 124)
Dan,
Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian
(yang lain). Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar
keutamaannya. (QS Al-Isrâ’ [17]: 21).
Allah Swt memuliakan siapa saja yang dikehendaki dan menghinakan
orang yang dikehendaki-Nya. Kemuliaan dan kehinaan memiliki ukuran
dan tanda-tandanya masing-masing, tidak tergantung pada ukuran
kekuasaan dan harta benda. Tidak sedikit penguasa yang hina, atau
hartawan yang tercela. Sebaliknya, juga tidak sedikit orang fakir yang mulia.
Demikian juga sedikit dan banyaknya umat tidak menggambarkan
kedudukan serta kemuliaan mereka. Orang-orang musyrikin Mekah,
kaum Yahudi, dan munafiqin Arab, di Madinah merasa bangga dan
mencemooh Nabi Saw dengan jumlah mereka yang banyak, sementara
itu jumlah orang-orang beriman tidak sebesar mereka. Padahal, jumlah
yang besar tiadalah mampu menolong mereka sedikit pun. Perhatikan
firman Allah Swt: Mereka berkata, “Sungguh, jika kita kembali ke
Madinah (kembali dari perang Bani Mustalik), pastilah orang yang kuat
akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana.” Padahal kekuatan
itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi
orang-orang munafik itu tidak mengetahui. (QS Al-Munâfiqûn [63]: 8)
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Hanya pada sisi Allah-lah ukuran segala kebaikan, keragaman, dan
pemanfaatan kebaikan tergantung pada kehendak-Nya. Maka, setiap
kebaikan dan kenikmatan, baik yang dimiliki oleh perseorangan maupun
jamaah, sesungguhnya Allah-lah yang memiliki kekuasaan-Nya secara
mutlak. Segala sesuatu, yang baik maupun yang jelek, hendaknya
ditawakalkan dan dipasrahkan kepada-Nya semata.
Setiap keadaan yang meliputi manusia, kebaikan maupun kejelekan,
seluruhnya berada di dalam kekuasaan-Nya, sesuai dengan tingkatannya,
baik yang berkaitan dengan kenabian maupun kekuasaan, baik yang
berkaitan dengan perseorangan maupun dengan sosial. Sementara itu,
yang dimaksud dengan kata al-khaîr meliputi arti pertolongan, ghanîmah
(harta rampasan perang), kemuliaan, jabatan, kekayaan, serta apa-apa
yang sangat diingini oleh manusia: innahû lihubbi l-khairi lasyadîd.

            
          
Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke
dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau
keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada
siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 27)
Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt dan kesempurnaan
kemuliaan-Nya adalah menggantikan malam dengan siang hari dengan
cara berbeda: ada siang yang lebih panjang dari malamnya, atau
sebaliknya.
Ada kalanya waktu siang dan malam lamanya seimbang. Pada suatu
negeri telah terjadi perbedaan yang ekstrem antara waktu siang dan
malamnya, khususnya di bulan-bulan tertentu, seperti musim semi, musim
dingin, musim panas, dan musim gugur. Sesuai dengan posisi geografis
suatu negeri, maka juga ada yang mengalami malam sepanjang enam
bulan, demikian juga siangnya. Ada pula yang siangnya menelan waktu
delapan belas sampai dengan dua puluh jam, sementara itu matahari
hanya bersinar satu jam atau lebih sedikit.
Di tangan Allah-lah urusan penetapan waktu, sebagaimana
firman-Nya (yang artinya): Dan mereka tidak mengagungkan Allah
sebagaimana mestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-
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Nya pada hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.
Mahasuci Dia dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka. (QS Al-Zumar
[39]: 67)
Dia pula yang telah menciptakan bumi berputar, menggantikan siang
dan malam. Perhatikan firman Allah Swt: Dia menciptakan langit dan
bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia memasukkan malam atas siang
dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan,
masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah! Dialah
Yang Mahamulia, Maha Pengampun. (QS Al-Zumar[39]: 5).
Adapun kata al-takwîr mengandung arti menutupkan, sebagaimana
pakaian menutupi badan dan matahari sebagai tanda datangnya siang hari,
yang berarti menutupi malamnya.
Coba perhatikan, dikeluarkannya kematian dari yang hidup, baik
secara material maupun maknawi. Demikian juga, madu dikeluarkan dari
lebah, tunas dari biji, manusia dari nuthfah, burung dari telur, baik secara
fisik maupun secara maknawi realitasnya, orang alim dikeluarkan dari yang
bodoh, dan orang mukmin dari yang kafir.
Sebagian dokter menafsirkan arti dari mengeluarkan yang hidup dari
yang mati adalah bahwa kehidupan tumbuh dengan makanan yang berasal
dari yang mati. Anak kecil tumbuh badannya dengan meminum air susu
dan nutrisi yang dibutuhkannya, sementara itu susu dan nutrisi adalah
benda mati. Adapun yang dimaksud dengan mengeluarkan yang mati dari
yang hidup, seperti memeras air susu dari makhluk hidup. Benda-benda
hasil perasan adalah sesuatu yang mati, tiada kehidupan di dalamnya.
Demikian pula daging dan hasil tumbuh-tumbuhan serta tanaman, diperoleh
dari yang hidup. Sebaliknya nuthfah, di dalamnya terdapat makhluk hidup,
darinya berkembang kehidupan dari zat yang tadinya mati, yang kemudian
akhirnya dikeluarkan zat yang mati dari yang hidup.
Allah Swt memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa
batas. Sebagian orang ada yang diberi rezeki berupa harta benda yang tak
terhitung jumlahnya, tanpa keringat dan jerih payah yang melelahkan.
Demikianlah orang yang dikehendaki Allah Swt, sebab di sisi Allah-lah
perbendaharaan langit dan bumi. Sebaliknya, sebagian orang ada yang
disempitkan rezekinya, keringat dan jerih payah tidak menjadikannya
berlimpah dengan harta. Semuanya itu tentu sesuai dengan hikmah dan
kehendak Allah Swt Maha Kuasa.
Maka pernyataan bighairi hisâb artinya tanpa batas dan tidak sempit.

Surah Âli-’Imrân (3)

227

Sebagaimana tatkala dikatakan “Seseorang diberi sesuatu yang tak
terhitung” artinya, seseorang itu tidak mampu menghitung pemberian yang
telah diterimanya.
Allah Swt Maha Kuasa untuk menanggalkan kekuasaan dari bangsa
‘ajam (non-Arab) yang kemudian diberikan kepada bangsa Arab, seperti
kenabian yang Allah Swt tanggalkan dari bangsa Yahudi, kemudian Allah
Swt berikan kepada bangsa Arab.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt adalah pemilik
kekuasaan yang mutlak, kekuatan yang sempurna, dan kehendak
yang Maha Tinggi. Pada sisi Allah-lah kebaikan dan kejelekan
diperoleh manusia, baik melalui usaha maupun tidak. Kebaikan
adalah mutlak berasal dari Allah, adapun kejelekan disandarkan
kepada pelakunya. Oleh karena itu , yang berasal dari sisi Allah,
hakikatnya adalah kebaikan. Adapun kejelekan adalah hasil dari
pilihan dan usaha manusia sendiri.
Kenabian, kekuasaan, dan rezeki sepenuhnya berasal dari sisi Allah
Swt, dikaruniakan kepada manusia berdasarkan kehendak dan
timbangan hikmah dan bukti-bukti yang sempurna.
Pergantian siang dan malam adalah bukti terjadinya pergeseran dan
perputaran. Sebab, silih bergantinya malam dan siang, konsistensi
ukuran-ukurannya berdasarkan kondisi waktu dan tempat yang terkait
dengan pergeseran dan perputarannya.
Allah-lah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, demikian
pula sebaliknya yang mati dari yang hidup, baik secara fisik maupun
secara maknawi. Kondisi tersebut berlaku umum kepada siapa saja.
Sementara itu, berkaitan dengan rezeki berada di dalam genggamanNya; diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan
menyempitkannya kepada siapa saja yang dikehendaki, berdasarkan
hikmah dan kehendak-Nya.
***
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Berwali (Kerjasama) Kepada Orang Kafir dan Peringatan Azab
Akhirat (Ayat 28-30)

          
            
             
              
            
            
     
(28) Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai
pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian,
niscaya dia tidak akan memeroleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat)
menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah
mengingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat
kembali; (29) Katakanlah: “Jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam
hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya.” Dia mengetahui
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu; (30) (Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan
(balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya,
(begitu juga balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap
sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan (hari) itu. Dan Allah
mengingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya. Allah Maha Penyayang terhadap
hamba-hamba-Nya. (QS Âli ‘Imrân [3]: 28-30)
Latar dan Konteks
Diriwayatkan Ibnu Jarir Al-Thabari, yang diterima dari Ibnu Abbas.
Dahulu Al-Hajjaj Ibnu Amr, Halif Ka’ab Ibnu Al-Asyraf, Abu Al-Huqaiq,
dan Qais Ibnu Zaid adalah sekelompok orang-orang Yahudi yang bergaul
dengan orang-orang Anshar untuk menciptakan fitnah terhadap agama
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mereka. Maka, Rifa’ah Ibnu Al-Mundzir, Abdullah Ibnu Jabir, dan Sa’id
Ibnu Khaitamah berkata kepada orang-orang Anshar, “Jauhilah orangorang Yahudi itu, tinggalkanlah pertemanan mereka, sebab mereka
menfitnah agama kalian.” Orang-orang Anshar itu pun menolaknya,
maka turunlah ayat lâ yattakhidzi l-mu’minûn….
Riwayat tersebut, secara tegas, mengungkap turunnya ayat ini
berkaitan dengan orang-orang beriman yang menjadikan orang-orang
Yahudi sebagai pelindung. Sekelompok orang beriman kemudian
mengingatkan bahwa kerjasama, pergaulan, dan pertemanan dengan
orang-orang Yahudi itu, harus dijauhi. Tetapi, jamaah Mukmin itu
menolaknya, maka turunlah ayat ini.
Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ayat ini turun berkaitan
dengan Ubadah Ibnu Al-Shamith Al-Anshari Al-Badri Al-Nuqaib yang memiliki
kedekatan dengan seorang Yahudi. Tatkala Nabi Saw keluar, pada saat
perang Ahzab, berkatalah Ubadah, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya
bersamaku lima ratus orang Yahudi dan Aku telah melihat mereka pun
keluar bersamaku, dan aku akan perlihatkan mereka ke hadapan musuh.”
Maka, kemudian turunlah ayat lâ yattakhidzi l-kâfirîn auliyâ`a ini.
Allah Swt menjelaskan bahwa seluruh urusan berada di sisi Allah,
Dia adalah pemilik segala kekuasaan. Dia-lah Zat yang memuliakan dan
menghinakan, memberi dan menahan. Dia-lah yang berkuasa atas segala
sesuatu. Orang-orang beriman diingatkan untuk selalu bersandar kepadaNya semata, saling menolong dengan sesama orang beriman, bukan dengan
musuh. Sudah selazimnya orang-orang beriman berpaling dari musuh-musuh
Allah, saling-melindungi, sekalipun terikat kekerabatan atau pertemanan masa
lalu dengan musuh-musuh Allah.
Banyak juga ayat lain yang mengingatkan hal untuk menjauhi
perwalian (saling melindungi) dengan orang-orang kafir. Di antaranya,
(1)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman
orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman
kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan
kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata
kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati
mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayatayat (Kami), jika kamu mengerti. (QS Âli ‘Imrân [3]: 118)

(2)

Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang
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dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun
orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya.
Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan
Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan
pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkan-Nya mereka ke
dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka
kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun
merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Merekalah golongan
Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
(QS Al-Mujâdilah [58]: 22)

(3)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan
orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu
sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang
menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk
golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang yang zalim. (QS Al-Mâ‘idah [5]: 51)
Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya telah berlalu
beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik
ke belakang (murtad)? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia
tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan
kepada orang yang bersyukur. (QS Âli ‘Imrân [3]: 144)

(4)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan
musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu
sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa
kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang
disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri
karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benarbenar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku
(janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara
rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih
sayang, dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan
apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang
melakukannya, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang
lurus. (QS Al-Mumtahanah [60]: 1)

(5)

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung
bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai kaum Muslimin) tidak
melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan
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terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. (QS AlAnfâl [8]: 74)
Anjuran pertemanan dan kerjasama yang justru diharapkan Allah
Swt adalah dengan sesama orang beriman. Perhatikan firman-Nya,
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh
(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar,
melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan
Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah
Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Al-Taubah [9]: 71)
Penjelasan Ayat

          
            
      
Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin,
melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya
dia tidak akan memeroleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat)
menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah
mengingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat
kembali. (QS Âli ‘Imrân [3]: 28)
Allah Swt melarang hamba-Nya yang beriman untuk berjinak-jinak,
saling melindungi dengan orang-orang kafir. Diperingatkan dengan firmanNya, Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memeroleh
apa pun dari Allah.
Berdasarkan keterangan tersebut, jelas-jelas tidak dibenarkan
orang-orang beriman mengangkat pelindung atau pemimpin orang-orang
kafir, sekalipun dengan alasan kekerabatan, kedekatan, dan ketetanggaan.
Seringkali orang-orang kafir pun memerlihatkan rahasia-rahasia mereka,
mencintai dan memerlihatkan kemaslahatan bagi orang-orang beriman
yang berlindung. Meski pun, barangkali, ada kemaslahatan yang khusus,
akan tetapi kemaslahatan umum lebih utama dijaga dan dipelihara dengan
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sebaik-baiknya.
Tetapi, apabila ikatan dan kerjasama itu untuk kemaslahatan kaum
beriman secara menyeluruh atau umum, maka tidak dilarang untuk menjalin
kerjasama. Ini sebagaimana pernah dilakukan Nabi Saw pernah di dalam
ikatan perjanjian dengan suku Khuza’ah, yang masih dalam kemusyrikan.
Walau begitu, ikatan kerjasama yang dianjurkan adalah dengan
sesama orang beriman, saling bergantung di dalam mengatasi urusanurusan umum. Ibnu Abbas berpendapat, “Allah Swt melarang untuk berjinakjinak, membuat ikatan khusus dengan orang-orang kafir, lalu menjadikan
mereka sebagai pemimpin di antara orang-orang beriman.”
Arti perwalian (kerjasama) yang dilarang adalah saling menolong,
bantu-membantu, dan saling melindungi dalam ketergantungan serta ikatan,
yang disebabkan kekerabatan atau kecintaan. Hal itu dikarenakan kekafiran
adalah kebatilan; sedangkan perwalian akan membuat orang yang berbuat
baik menjadi berada pada jalan kekufuran, dan meridai kekufuran mereka.
Padahal, keridaan pada kekufuran adalah kufur.
Adapun jika perwalian itu berbentuk pergaulan yang baik di dunia
secara fisik, tanpa ada keridaan pada kekufuran mereka, hal itu tidak
dilarang.
Barang siapa yang menjalin kerjasama dengan orang-orang kafir
dan menjauhi orang-orang Mukmin, atau keluar dari kelompok orangorang beriman dan bergabung dengan kelompok orang-orang kafir, serta
seakan menjadi mata-mata orang kafir, maka ia tiada sedikit pun mendapat
pertolongan Allah Swt, baik untuk diri atau pun golongannya. Akan terjadi
jarak yang jauh antara ia dengan Allah Swt rahmat Allah Swt pun sirna
karena tiada ketaatan untuk agamanya.
Perhatikan firman Allah Swt,
Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka
sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. (QS Al-Mâ‘idah [5]: 51).
Juga peringatan Allah, …barang siapa berbuat demikian….
Ayat tersebut memberi isyarat kepada orang-orang yang melakukan
kerjasama dengan orang-orang kafir, yang secara tegas dilarang. Adapun
orang-orang yang meninggalkan kerjasama serta ikatan dengan orangorang kafir, Allah Swt menyediakan rahmat-Nya.
Namun demikian, sekalipun secara umum dilarang, terdapat
kekecualian. Kekecualian dibolehkan bila dalam keadaan ketakutan, seperti
pembunuhan. Kondisi darurat tertentu, seperti strategi melepaskan diri dari
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keadaan tersebut, membolehkan melakukan kerjasama dengan orang-orang
kafir. Sebab, dalam kaidah ushûliyyah disebutkan, “Meninggalkan mafsadat
(kerusakan), lebih diutamakan dari sekadar meraih kemaslahatan.” Maka,
apabila kerjasama dalam kaitan menghilangkan madarat dibolehkan, maka
kerjasama dalam rangka meraih kemaslahatan bagi Islam dan kaum Muslimin,
dibolehkan pula. Ini tentu saja terkait kondisi darurat, seperti harus memberikan
pernyataan kufur pada saat tertekan selama di dalam hatinya tetap tentram
dengan keimanannya.
Perhatikan firman Allah Swt,
Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan
dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka
akan mendapat azab yang besar. (QS Al-Nahl [16]: 106)
Allah Swt mengingatkan sangat jelas siksa-Nya, tatkala menyebut
nafsahu (dirinya), sebagai isyarat janji dan ancaman-Nya. Sesungguhnya
Dia Maha Berkuasa untuk melaksanakannya, tidak ada sesuatu pun dapat
menghalangi-Nya. Ini merupakan peringatan sangat keras kepada orangorang yang menentang-Nya. Kepada Allah Swt jualah seluruh makhluk akan
kembali dan diberi balasannya masing-masing. Setiap diri akan dihitung
dan memeroleh ganjaran sesuai dengan amal usaha yang telah
dilakukannya.

             
          
Katakanlah: “Jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau
kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya.” Dia mengetahui apa yang
ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu. (QS Âli ‘Imrân [3]: 29)
Kemudian, Allah Swt menjelaskan keluasan ilmu-Nya. Andai manusia
menyembunyikan sesuatu di dalam rongga dadanya, atau menutupnutupinya, atau sebaliknya menampakkan dan memerlihatkannya,
sesungguhnya Allah Swt Maha Mengetahui dan akan memberikan balasan.
Dia Maha Mengetahui segala sesuatu di bumi dan di langit, termasuk
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kecenderungan manusia pada kekafiran, atau menjauhkan diri dari
kekafiran itu.
Allah Swt Maha Berkuasa atas segala risiko yang manusia perbuat.
Oleh sebab itu, janganlah berbuat maksiat terhadap segala larangan-Nya.
Kemaksiatan, baik tersembunyi maupun tampak, semua diketahui-Nya
dengan sempurna.

            
             
 
(Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan (balasan) atas
kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, (begitu juga
balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya
ada jarak yang jauh antara dia dengan (hari) itu. Dan Allah mengingatkan
kamu akan diri (siksa)-Nya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambaNya. (QS Âli ‘Imrân [3]: 30)
Manusia dianjurkan berhati-hati terhadap hari akhirat, saat setiap
diri akan memetik hasil setiap perbuatannya. Bagi diri yang telah berbuat
kebaikan, akan memeroleh buah kenikmatan dan kebahagiaan dari yang
telah diperbuat. Sementara, bagi orang yang menanam amal jelek, baik
kecil maupun besar, akan memetik pula hasilnya, berupa penyesalan dan
keputusasaan. Mereka yang memetik hasil amal yang jelek, seakan
terentang jarak perjalanan dan tempat yang sangat jauh antara diri dan
amalnya, seperti jarak terbit dan tenggelamnya matahari.
Kemudian, lebih jauh Allah Swt menekankan peringatan-Nya,
mengancam azab dan murka-Nya pada orang-orang yang menentang
tuntunan-Nya. Bagi orang-orang beriman diperintahkan memerkokoh dan
mendekatkan diri kepada kebaikan, meninggalkan dan menjauhkan diri dari
kejelekan. Peringatan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Swt kepada
hamba-Nya, mengingatkan akibat dari suatu perkara, dan memerlihatkan
pahala dan tempat manusia kembali.
Hasan Al-Bishri berpendapat, “Di antara tanda dari kasih sayangNya adalah diingatkannya manusia akan akibat dari amal yang
diperbuatnya, dan diperlihatkan kesempurnaan dari ilmu dan kekuasaan-
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Nya. Sebab, manusia apabila mengetahuinya dengan pengetahuan yang
benar, akan mengantarkan dirinya kepada mencari keridaan-Nya dan
menjauhi murka-Nya.”
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ayat-ayat di atas menjelaskan larangan berjinak-jinak, memercayai
dan bergantung kepada orang-orang kafir dari urusan umat dan
agama. Karena perbuatan tersebut dapat melahirkan langkah
mematai-matai rahasia kaum Muslimin dalam kemaslahatan agama.
Larangan tersebut terkait juga dengan pengangkatan orang-orang
kafir sebagai pemimpin dan penolong, yang mengutamakan
kemaslahatan mereka dibanding kemaslahatan orang-orang beriman.
Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Hathab Ibnu Abu Balta’ah,
menolong orang-orang kafir karena kasih sayang daripada
mempertahankan keimanannya.
Larangan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada orangorang kafir di kala perang. Terkecuali, apabila peperangan itu terjadi
dengan sesama orang kafir, di mana sebagian mereka meminta
bantuan dan berbuat baik bagi kemaslahatan kaum Muslimin, maka
dibolehkan untuk bekerjasama.
Dibolehkan untuk melakukan taqiyyah, yaitu menyembunyikan
identitas diri dalam rangka memelihara keselamatan, kehormatan,
dan harta benda dari kejahatan musuh.
Anjuran untuk menanamkan kasih sayang, kerjasama, dan saling
menolong selama tidak menciptakan madarat bagi yang lain, tidak
pula bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.
Penanaman kehati-hatian yang terus menerus terhadap azab dan
kemurkaan Allah Swt, dengan selalu membersihkan diri dari maksiat
dan selalu mengingini kedekatan dengan-Nya. Hal inilah yang akan
bermanfaat pada hari akhir. Pada hari itu, setiap diri akan dibalas
sesuai amal perbuatan. Apabila kebaikan maka dibalas dengan surga,
sedangkan kejelekan dibalas dengan azab.
Ilmu Allah Swt Maha Luas, meliputi segalanya yang di bumi maupun
yang di langit, baik yang kecil maupun yang besar. Dia Maha
Mengetahui yang tersembunyi dalam diri maupun yang tampak, baik
yang diperlihatkan maupun yang dirahasiakan, tiada yang telepas
dari ilmu Allah Swt.
***
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Mencintai Allah Swt dengan Cara Patuh dan Taat Kepada
Rasulullah Saw (Ayat 31-32)

            
             
 
(31) Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku,
niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang; (32) Katakanlah (Muhammad), “Taatilah
Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai
orang-orang kafir.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 31-32)
Latar dan Konteks
Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir, diterima dari Al-Hasan Al-Bishri.
Berkata salah seorang tokoh pada masa Nabi, “Wallahi ya Muhammad,
kami sangat mencintai Tuhan kami.” Dari hal itu, kemudian turun ayat qul
in kuntum tuhibbûna l-lâha fattabi’ûni.
Muhammad Ibnu Ja’far Ibnu Al-Zubair berpendapat, “Ayat ini turun
berkaitan dengan utusan Najran yang mengungkapkan bahwa apa-apa yang
terdapat dalam ajaran Nabi Isa adalah kecintaan kepada Allah Swt”
Ibnu Abbas berpendapat, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi
berkata, ‘Kami ini adalah anak-anak Allah dan kecintaan-Nya’, maka
kemudian turunlah ayat ini. Kemudian tatkala turun ayat ini, dan
di perdengarkan kepada orang-orang Yahudi, mereka menol ak
menerimanya.”
Kandungan pesan ayat ini terlihat umum, mencakup setiap
pernyataan yang mengaku mencintai Allah Swt, dalam ketaatan dan
kepatuhan perintah-Nya, namun belum mengikuti Rasulullah Saw.
Ibnu Katsir berpendapat, “Ayat yang mulia ini menjadi penimbang
bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Swt, akan tetapi belum
mengikuti jalan hidup yang dicontohkan Nabi Saw. Orang seperti itu adalah
dusta di dalam pernyataan dan realitasnya, sampai ia mengikuti syariat
Nabi Saw di dalam seluruh perilaku dan ucapannya. Hal ini sejalan dengan
hadis Nabi Saw yang terdapat pada Shahîhaîn, yakni “Barang siapa yang

Surah Âli-’Imrân (3)

237

beramal yang tidak berdasarkan tuntunanku, maka tertolak.”
Setelah Allah Swt melarang orang-orang beriman untuk menjalin
kerjasama dengan orang-orang kafir, selanjutnya diterangkan jalan
memeroleh kecintaan Allah Swt dengan cara mengikuti Rasulullah Saw,
menaati perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangnya.
Penjelasan Ayat

            
  
Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya
Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang. (QS Âli ‘Imrân [3]: 31)
Ayat ini mengandung pesan seakan Allah Swt mengetengahkan kepada
Nabi Saw, “Katakanlah hai Muhammad, apabila engkau menaati Allah Swt
dan mengingini pahala-Nya, maka patuhi dan taatilah apa-apa yang Allah
Swt turunkan berupa wahyu. Dengan demikian, Allah Swt akan meridaimu,
mengampuni dosa-dosamu, atau bahkan engkau akan memeroleh lebih dari
yang engkau harapkan, yaitu kecintaan itu sendiri, kecintaan Allah Swt atas
kalian, yang sedemikian itu tentu lebih utama.”
Sesungguhnya, Allah Swt Maha Pengampun bagi orang yang menaatiNya dan mengikuti agama-Nya. Dia Maha Kasih Sayang di dunia dan di akhirat.
Ketaatan hanya terjadi dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Saw.
Menurut Wahbah Al-Zuhaili, tatkala turun ayat qul in kuntum tuhibbûna
l-lâha.... berkatalah Abdullah Ibnu Ubayya, tokoh kaum munafikin,
“Sesungguhnya Muhammad menjadikan ketaatan kepadanya seperti
ketaataannya kepada Allah Swt, menyuruh kepada kita untuk mencintainya
seperti kaum Nasrani mencintai Isa, maka kemudian turun ayat qul athî’u
l-lâha wa l-rrasûla.

            
Katakanlah (Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling,
ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.” (QS Âli ‘Imrân
[3]: 32)
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Dengan demikian, perintah taat kepada Allah Swt dengan mengikuti
tuntunan-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya tidak boleh terpisahkan
dengan ketaatannya kepada Rasulullah Saw untuk mematuhi sunahsunahnya dan mengikuti seluruh keteladanannya. Hal ini menunjukkan
Allah Swt mewajibkan kepatuhan kepada Nabi-Nya karena dia utusanNya, ini tidak seperti pendapat orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa as.
Apabila berpaling dan menolak perintahnya, serta tidak memenuhi
ajakannya (karena pengakuan mereka sebagai anak Allah dan kesayanganNya), dan hanya cinta kepada Allah saja, maka sesungguhnya Allah Swt
akan membalas perbuatan orang-orang kafir, tidak rida dan murka atas
perbuatan mereka. Mereka sesungguhnya hanya mengikuti hawa nafsu,
bukan mengikuti agama yang lurus.
Hal ini menunjukkan dalil bahwa menentang Nabi Saw di dalam ajaran
dan cara hidup, merupakan kekufuran. Allah Swt tidak menyukai sifat-sifat
sedemikian itu, sekalipun mengaku bahwa dirinya hanya cinta kepada
Allah Swt dan selalu mendekat kepada-Nya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Sesungguhnya, kecintaan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya terlihat
dalam kepatuhannya kepada ajaran Islam dan ketaatannya kepada
Rasulullah Saw. Kemudian, menjalankan syariatnya, mengikuti
perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya.
Kecintaan kepada Rasulullah Saw karena dia adalah utusan-Nya,
yang diutus dari sisi Allah Swt kepada dua jenis makhluk mukallaf,
manusia dan jin. Indikasi kecintaan yang sejati kepada Nabi Saw
adalah mengikuti syariatnya.

***
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Pengangkatan para Nabi dan Kisah Nazarnya Istri Imran serta
Apa-Apa yang Terdapat di Dalam Rahimnya (Ayat 33-37)

           
              
             
            
           
           
             
             
(33) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan
keluarga ‘Imran melebihi segala umat (pada masa masing-masing); (34)
(sebagai) satu keturunan, sebagiannya adalah (keturunan) dari sebagian
yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui; (35) (Ingatlah), ketika
istri ‘Imran berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu,
apa (janin) yang dalam kandunganku (kelak) menjadi hamba yang mengabdi
(kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu) dariku. Sungguh, Engkaulah Yang
Maha Mendengar, Maha Mengetahui”; (36) Maka ketika melahirkannya,
dia berkata, “Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal
Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan
perempuan. “Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon
perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang
terkutuk”; (37) Maka Dia (Allah) menerimanya dengan penerimaan yang
baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan
pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya
di mihrab (kamar khusus ibadah), dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata,
“Wahai Maryam! Dari mana ini engkau peroleh?” Dia (Maryam) menjawab,
“Itu dari Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang
Dia kehendaki tanpa perhitungan. (QS Âli ‘Imrân [3]: 33-37)
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Latar dan Konteks
Ayat ini hadir setelah Allah Swt menjelaskan tentang kelaziman
kecintaan kepada-Nya adalah keharusan kecintaan kepada Rasul-Nya
di dalam kepatuhan dan ketaatannya. Ketaatan kepada Allah Swt selalu
melekat dengan ketaatan kepada Rasul-Nya. Selanjutnya, Allah Swt
menerangkan orang-orang yang dicintai dan dipilihnya dari para Rasul
dan keluarganya adalah yang membangun kecintaan di kalangan
manusia, dengan cara beriman dan patuh kepada Allah Swt serta taat
kepada Rasul-Nya.
Penjelasan Ayat

           
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan
keluarga ‘Imran melebihi segala umat (pada masa masing-masing). (QS
Âli ‘Imrân [3]: 33)
Allah Swt menjelaskan bahwa Dia memilih keluarga Imran lebih
mulia dari seluruh penduduk bumi. Menjadikannya suci, dan darinya lahir
para Nabi. Adapun Adam dipilih sebagai bapak manusia, diciptakan dari
tangan-Nya, ditiupkan ruh dari ruh-Nya. Malaikat diperintahkan untuk sujud
kepadanya.
Ia mengajarkan berbagai nama, ditempatkan di surga, kemudian
meninggalkannya setelah menerima berbagai hikmah dari peristiwa yang
terjadi di surga. Kemudian, Adam pun bertaubat dan menjauhi larangan
Allah Swt. Selaras dengan keterangan tersebut, Allah Swt menjelaskan,
Kemudian Tuhannya memilih dia, maka Dia menerima taubatnya dan
memberinya petunjuk. (QS Thâhâ [20]: 122)
Selanjutnya, Allah Swt memilih setelah Adam adalah Nuh sebagai
bapak manusia kedua, menjadikan Rasul pertama yang dikirim kepada
penduduk bumi. Dialah penghulu para Nabi, diutus mendakwahi umatnya
ya ng m eny emb ah b erh al a, me nga ncam me rek a ak an
menenggelamkannya. Diselamatkan orang-orang yang mematuhi
tuntunannya bersamanya, dengan menaiki perahu yang sangat besar.
Dari keturunannya lahirlah para Nabi dan Rasul. Sebab, dialah Rasul
pertama yang diutus kepada penduduk bumi setelah Adam as. Di
samping itu, bersamaan dengan peristiwa Habil dan Qabil, diharamkan
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menikahi anak, saudara wanita, paman, dan kerabat dekat.
Keluarga Ibrahim dipilih selanjutnya. Darinya lahir manusia mulia
penutup para Nabi, Muhammad Saw. Demikian juga Ismail as., Ishaq,
Ya’qub, dsb. Di antara keluarga pilihan dari keluarga Ibrahim adalah keluarga
Imran. Darinya lahir Isa, dan ibunya Maryam binti Imran yang bersambung
nasabnya kepada Ya’qub as. Yang dimaksud dengan Imran di sini adalah
orangtua Maryam, ibunya Isa as, yang bernama lengkap Imran Ibnu Yasyim
Ibnu Misya Ibnu Hizqiya Ibnu Ibrahim, berujung pada Sulaiman Ibnu Daud
as. Adapun Isa as adalah keluarga Ibrahim.
Dipilihnya keluarga tersebut sebagai makhluk suci di antara penduduk
bumi, karena dari mereka lahir para Nabi dan Rasul. Mereka berasal dari
keluarga dan silsilah yang satu sama lain memiliki keutamaan, kerjasama,
dan kelebihan di dalam soal agama.
Keluarga Ibrahim melahirkan Ismail dan Ishak serta anak
keturunannya dari induk Ibrahim. Sementara itu, Ibrahim dari keturunan
Nuh. Nuh dari keturunan Adam. Adapun keluarga Imran melahirkan Musa,
Harun. Isa dan ibunya, Maryam, adalah juga dari keluarga Ibrahim, Nuh,
dan Adam.
Pemilihan Allah Swt terhadap mereka sebagai manusia-manusia
termulia di alam semesta adalah karena kesuciannya.
Muhammad Saw menempati posisi yang paling mulia, sebab ia adalah
kekasih dan rahmat-Nya. Perhatikan firman Allah Swt, dan Kami tidak
mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
seluruh alam. (QS Al-Anbiyâ’ [21]: 107)
Fungsi diutusnya para Rasul untuk membawa rahmat. Sementara
itu, Muhammad Saw tercipta pada dirinya sendiri rahmat, sehingga ia
pembawa kedamaian dan ketentraman bagi sesama makhluk. Rasulullah
Saw bersabda, Sesungguhnya aku ini adalah rahmat dan pemberi petunjuk
(HR Hakim dan Ibnu Asakir). Hadis ini diterima dari Abu Hurairah. Maksud
hadis tersebut, Nabi Saw menjelaskan bahwa dirinya adalah rahmat dan
pembawa tuntunan Allah Swt bagi sesama makhluk.

        
(sebagai) satu keturunan, sebagiannya adalah (keturunan) dari
sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Âli
‘Imrân [3]: 34)
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Kedudukan keturunan dan keluarga tersebut adalah terkait dengan
perbincangan tentang Ibrahim, sebagaimana dijelaskan pada firman Allah
Swt, (84) Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya.
Kepada masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan sebelum itu Kami
telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada sebagian dari
keturunannya (Ibrahim) yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan
Harun. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang
berbuat baik; (85) Dan Zakaria, Yahya, Isa dan llyas. Semuanya termasuk
orang-orang yang saleh; (86) Dan Ismail, Alyasa’, Yunus dan Luth. Masingmasing Kami lebihkan (derajatnya) di atas umat lain (pada masanya);
(87) (Dan Kami lebihkan pula derajat) sebagian dari nenek moyang mereka,
keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka
(menjadi nabi dan rasul) dan mereka Kami beri petunjuk ke jalan yang
lurus. (QS Al-An’âm [6]: 84-87)
Mengapa dikhususkan penyebutan nama para Nabi tersebut, dari
sekian banyak Nabi yang telah Allah Swt utus? Sebab, para Nabi dan Rasul
adalah dari keturunan mereka juga. Sesungguhnya, Allah Swt Maha
Mendengar niat dan suara hati kecil mereka.

            
      
(Ingatlah), ketika istri ‘Imran berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku
bernazar kepada-Mu, apa (janin) yang dalam kandunganku (kelak) menjadi
hamba yang mengabdi (kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu) dariku.
Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS Âli
‘Imrân [3]: 35)
Istri Imran (Ibunya Maryam yang bernama Hannah Binti Faqud)
berkata, “Sesungguhnya aku ini mandul, tidak dapat melahirkan.” Ia
merindukan kehadiran anak. Ia pun lalu berdoa agar dikarunia anak. Allah
Swt mengabulkan doanya.
Tatkala yakin benar bahwa dirinya telah mengandung, ia berkata,
“Tuhanku, aku bernazar kepada-Mu berkaitan dengan janin yang terdapat
di dalam perutku. Bahwa aku akan jadikan ia untuk mengabdi kepada-Mu
semata, aku buatkan ia tempat tersendiri untuk beribadah dan berkhidmat
di Baitu l-Muqaddas.”
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Tradisi tersebut, pada saat itu, dibolehkan menurut syariat mereka,
dan hanya diperuntukkan bagi anak yang taat. Ia berharap Allah Swt akan
menerima nazarnya. Dia Maha Mendengar setiap perkataan dan doa serta
niat yang dipancarkan secara ikhlas pemohonnya.
Sementara itu, istri Imran sendiri belum tahu jenis kelamin janin di
dalam rahimnya, apakah laki-laki ataukah wanita. Nazar yang diucapkan
menuntut dirinya untuk menunaikannya apabila doa yang dipanjatkan,
dikabulkan.

           
          
  
Maka ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku, aku telah melahirkan
anak perempuan.” Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan lakilaki tidak sama dengan perempuan. “Dan aku memberinya nama Maryam,
dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari
(gangguan) setan yang terkutuk”. (QS Âli ‘Imrân [3]: 36)
Tatkala melahirkan wanita, ia berkata sambil tertunduk sedih,
“Sesungguhnya aku telah melahirkan bayi wanita, yang tidak mungkin
ditugasi mengabdi di Bait Al-Muqaddas”. Wanita mengalami haid dan
melahirkan, maka tidak layak untuk mengemban tugas seperti itu.
Akan tetapi, Allah Swt lebih mengetahui hakikat bayi yang
dilahirkannya. Peristiwa ini memuliakan kondisi wanita. Laki-laki yang
diinginkan dan dicita-citakan tiadalah sama dibandingkan wanita, dalam
hal kekuatan dan kulit untuk mengabdi di Masjid Aqsha. Tetapi, wanita yang
dilahirkan ini lebih baik dari laki-laki yang diharapkan. Jadi, ungkapan “dari
wanita Imran” menggambarkan kondisi yang terbalik, dari yang dibayangkan
sebelumnya, yaitu melahirkan bayi wanita yang tidak mungkin ditugasi
mengabdi di Masjid Al-Aqsha, karena masalah aurat.
Perlu diketahui di sini, terdapat perbedaan konteks dalam penyebutan
nama Âli ’Imrân dan Imratu ’Imrân. Maksud penyebutan Âli ’Imrân di sini adalah
orang tua Musa as. Adapun Imratu ‘Imrân (wanita Imran), maksudnya adalah
orangtua Maryam; perbandingan antara keduanya dipisahkan oleh rentang waktu
yang tidak sebentar, sekitar seribu delapan ratus tahun.
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Wanita Imran kemudian berkata, “Aku menamainya Maryam, yaitu yang
mengabdi kepada Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan dan memohon
perlindungan-Mu dari kejahatan setan yang terkutuk. Aku memohon kepadaMu untuk memeliharanya dan keturunannya, yaitu Isa as dari setan dan tipu
muslihatnya.” Allah Swt mengabulkan doanya.
Al-Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadis meriwayatkan yang
diterima dari Abu Hurairah. Rasulullah Saw bersabda, Setiap anak keturunan
Adam akan disentuh oleh setan pada saat dilahirkan ibunya, kecuali Maryam
dan anaknya. Artinya, setan sangat berkeinginan menyesatkan setiap bayi
yang lahir, kecuali Maryam dan putranya (Isa as).

          
            
              
Maka Dia (Allah) menerimanya dengan penerimaan yang baik,
membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan
pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya
di mihrab (kamar khusus ibadah), dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata,
“Wahai Maryam! Dari mana ini engkau peroleh?” Dia (Maryam) menjawab,
“Itu dari Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang
Dia kehendaki tanpa perhitungan. (QS Âli ‘Imrân [3]: 37)
Allah Swt mengabulkan doa Maryam dan ibunya dengan penerimaan
yang sangat baik. Allah Swt meridai Maryam untuk bebas beribadah dan
berkhidmat di Bait Al-Muqaddas, sekalipun masih kecil dan memiliki jenis
kelamin wanita. Dia mendidik dan mengembangkannya dengan berbagai
pertumbuhan yang diperlukannya, yaitu pendidikan akal, fisik, dan ruhani.
Hal ini dilakukan-Nya, sebagaimana Dia menumbuhkan tanam-tanaman di
atas bumi dengan sangat sempurna, dengan mengairi dan memupuk serta
menjaga dari berbagai hama yang mengancam.
Zakaria (pamannya yang terkenal dengan ketakwaan dan kemuliaan
akhlaknya) menjadi pemelihara dan penanggung jawab kemaslahatannya
sampai tumbuh dewasa. Dijadikannya Zakaria sebagai pembina dan
penanggung jawab bagi Maryam, karena keluasan ilmu dan kesalehannya.
Setiap kali Zakaria memasuki Mihrab, ia mendapatkan Maryam
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dikelilingi rezeki yang banyak dan berbagai makanan berwarna warni yang
tidak diperoleh masyarakat pada zaman itu. Para mufassir tabi’in berpendapat,
“Salah satu jenis makanan yang berada di sekitar Maryam adalah buah-buahan
musim panas terdapat di musim hujan, dan buah-buahan musim hujan
terdapat di musim panas.”
Zakaria bertanya kepada Maryam, “Hai Maryam, dari mana engkau
memeroleh makanan ini semua?”
Maryam menjawab, “Makanan itu dari Allah yang telah memberikan
rezeki kepada manusia dengan cara menundukkan sebagian dari sebagian
lainnya. Sesungguhnya, Allah Swt memberi rezeki kepada siapa saja yang
dikehendaki-Nya tanpa batas.”
Disebutkan bahwa pernyataan itu sepenuhnya dari kata-kata Maryam,
tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kata-kata itu dituntun oleh wahyu.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Orang-orang musyrik dan Ahli Kitab telah menolak kenabian Nabi
Muhammad Saw, dengan alasan Nabi Saw adalah manusia biasa
dan bukan keturunan darah Bani Israil. Allah Swt menolak sikap
mereka, karena Allah Swt telah menciptakan Adam as sebagai bapak
manusia pertama, dan Nuh as sebagai bapak manusia kedua.
Kemudian, memilih dari keduanya keluarga Ibrahim. Adapun keluarga
Imran termasuk keluarga Ibrahim yang memiliki jalur keturunan Bani
Israil. Dari keturunan keluarga Ibrahim, Allah Swt mengangkat Nabi
keturunan Arab yang berasal dari silsilah Ismail as, yang merupakan
putra Ibrahim as.
Kisah tersebut merupakan ketetapan Allah Swt tentang kedatangan
Nabi yang berasal dari keturunan Arab. Ini merupakan jawaban
keragu-raguan Ahli Kitab yang membatasi kenabian dari Bani Israil
saja. Demikian juga, penolakan Allah Swt terhadap anggapan bahwa
Nabi bukanlah dari jenis manusia. Allah Swt tidaklah mengutus Nabi,
kecuali dari jenis manusia biasa.
Selanjutnya, merupakan penegasan kenabian Isa as yang dilahirkan
dari seorang ibu yang mandul dan telah berusia lanjut. Berbeda
dengan adat atau tradisi yang berlaku, diterimanya wanita sebagai
tenaga yang berkhidmat di Bait Al-Muqaddas, yang sedemikian itu
menjadikan jalan hidupnya (Maryam) suci (tidak menikah), sebagai
tanda bayi yang dilahirkannya berasal dari ruh Allah Swt, dan
merupakan Nabi yang membawa firman-Nya.
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Sebagai dampak dari doa wanita Imran sebelumnya yang mengharap
kepada Allah Swt untuk menjaganya dan memelihara putranya dari
kesesatan setan. Hal ini dipanjatkan dengan permohonan
pemeliharaan, sebagaimana Allah Swt telah menjaga para Nabi dari
godaan dan bisikan setan yang terkutuk. Perhatikan firman-Nya, yang
artinya Sesungguhnya (terhadap) hamba-hamba-Ku, engkau (Iblis)
tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai
penjaga. (QS Al-Isrâ’ [17]: 65).
***

Kisah Zakariya dan Yahya (Ayat 38-41)

             
          
           
           
               
            
  
(38) Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku,
berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha
Mendengar doa”; (39) Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia
berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira
kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat
(firman)” dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa
nafsu) dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.”; (40) Dia (Zakaria)
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berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah
sangat tua dan istriku pun mandul?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah,
Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.”; (41) Dia (Zakaria) berkata, “Ya
Tuhanku, berilah aku suatu tanda” Allah berfirman, “Tanda bagimu, adalah
bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan
isyarat. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah
(memuji-Nya) pada waktu petang dan pagi hari”; (QS Âli ‘Imrân [3]: 38-41)
Penjelasan Ayat

             
   
Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku,
berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha
Mendengar doa.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 38)
Tatkala Zakaria menyaksikan kondisi Maryam yang semata-mata
beribadah dan dikarunia Allah Swt dengan berbagai rezeki yang banyak,
ia berdoa, Tuhan mengarunia putra Saleh, seperti anak yang akan
dikaruniakan kepada Maryam dari keturunan Ya’qub as, “Sesungguhnya
Engkau, ya Tuhanku, Maha Mendengar setiap perkataan, mengabulkan
doa orang saleh. Bahwa anak yang istimewa telah menimbulkan kerinduan
di dalam dirinya andai ia lahir seperti nenek moyang mereka dari para
Nabi.”

          
         
Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan
salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan
(kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman)” dari Allah,
panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang
nabi di antara orang-orang saleh.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 39)
Zakaria selalu berdiri menegakkan salat, selalu berdoa kepada
Allah Swt di dalam mihrab. Malaikat Jibril memberitahu Zakaria,
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“Sesungguhnya Allah Swt memberimu kabar gembira dengan mengaruniakan
putra yang bernama Yahya.”
Perhatikan firman-Nya,(Allah berfirman), Wahai Zakaria! Kami memberi kabar
gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang Kami
belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. (QS Maryam [19]:
7)
Yahya dijelaskan sebagai wahyu “yang datang kepada kami.” Hal ini
dijelaskan dalam Injil: “Diwahyukan kepada kami seorang pilar.” Ia di
zamannya ialah tempat bertanya dan bersandar manusia. Dialah manusia
pertama yang membenarkan kedatangan Isa as, sebagai “kalimat Allah”.
Isa as dilahirkan dan tumbuh dengan kalimat Allah Swt (Kun, jadilah),
bukan melalui kelahiran biologis dari pasangan suami dan istri.
Yahya merupakan manusia mulia di antara umatnya, terjaga dari
dosa, terjauhkan dirinya dari dorongan syahwat, seorang Nabi yang
memeroleh wahyu. Berita kenabiannya adalah berita gembira yang kedua.
Berita pertama, kelahirannya merupakan karunia tertinggi, sebagai anak
saleh yang menitis dari nenek moyang yang saleh-saleh, para Nabi Allah
Swt yang mulia dan kesejahteraan atas mereka.
Dalam sebuah riwayat dikisahkan, tatkala Zakaria melihat ayat-ayat
Allah Swt, yang nyata dan pemuliaan kepada Maryam yang sangat jelas,
serta mengaruniakan rezeki yang tak ternilai, ia berdoa agar Tuhan
mengaruniakan keturunan yang baik dan penuh berkah, yang melanjutkan
urusan-urusan Bani Israil. Zakaria takut berbagai ujian akan membuat
mereka meninggalkan syariat-Nya. Allah Swt menyampaikan berita gembira,
istri Zakaria akan hamil dan mengandung anak yang akan menjadi Nabi,
bernama Yahya.

            
     
Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak,
sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?” Dia (Allah)
berfirman, “Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.” (QS Âli
‘Imrân [3]: 40)
Zakariya terkejut dan berkata, “Bagaimana aku akan memeroleh
anak, pada usiaku yang sudah lanjut, dan istriku yang mandul?” Allah Swt
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menjawab, melalui malaikat-Nya. Demikianlah Allah Swt berbuat sesuai dengan
kehendak-Nya.
Penciptaan yang tidak lazim pada wanita Imran adalah bukti bahwa
Allah Swt berbuat sesuai dengan kehendak-Nya di dalam penciptaan. Pada
saat Dia menghendaki sesuatu terjadi, baik dengan sebab maupun tanpa
sebab, maka terjadilah.

             
        
Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda.” Allah
berfirman, “Tanda bagimu, adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan
manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah (nama)
Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah (memuji-Nya) pada waktu
petang dan pagi hari”.; (QS Âli ‘Imrân [3]: 41)
Zakaria memohon Tuhan memberi tanda-tanda kehamilan istrinya,
sebagai bukti kegembiraan, atau agar ia segera bersyukur terhadap nikmat
yang akan diperolehnya. Allah Swt memberikan jawaban, Zakaria tidak
akan dapat berkata-kata selama tiga hari berturut-turut, kecuali dengan
isyarat tangan, kepala, atau sejenisnya. Dalam kondisi seperti ini, yang
paling mungkin dilakukannya adalah memperbanyak takbir, tasbih, dan zikir,
khususnya di pagi dan sore hari.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan dibolehkannya memohon anak
dalam berdoa, karena itu merupakan sunahnya para Rasul dan
orang-orang beriman. Perhatikan QS Al-Ra’d [13]: 38 (?), Dan
orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada
kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati
(kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang
bertakwa.” (QS Al-Furqân [25]: 74).
Demikian juga ayat-ayat di atas menunjukkan tentang kewajiban
berendah diri di hadapan Allah Swt tentang hidayah yang diinginkan
untuk anak-anak dan istri serta taufik untuk keduanya.
Selanjutnya agama dan nasib kehidupan dunia bagi anak dan istri agar
dimohonkan kepada Allah Swt perlindungan dan kemaslahatannya.
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Penjelasan ayat di atas juga membolehkan penggunaan isyarat
sebagai dasar untuk menetapkan kebenaran. Hal ini juga pernah
dilakukan Rasulullah Saw tatkala akan menghukumi seorang wanita
yang berkulit hitam, ketika ditanyakan kepadanya, “Kalau begitu, di
mana Allah Swt? Dia memberi isyarat dengan kepalanya ke langit.
Rasulullah Saw kemudian bersabda, “Merdekakan ia, sesungguhnya
dia wanita Mukmin.”
***

Kisah Maryam (Ayat 42-44)

         
        
            
          
(42) Dan (ingatlah) ketika para malaikat berkata, “Wahai Maryam!
Se s un gguh nya Al l ah tel ah mem i l i hmu, me nyu ci k anmu , d an
melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam (pada masa
itu); (43) Wahai Maryam! Taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah
bersama orang-orang yang rukuk.”; (44) Itulah sebagian dari beritaberita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal
engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka
(untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara
Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka
bertengkar. (QS Âli ‘Imrân [3]: 42-44)
Latar dan Konteks
Allah Swt menyebutkan kisah kelahiran Yahya, dari bapak yang
lanjut usia dan ibu yang mandul, suatu peristiwa luar biasa, yang tidak
lazim. Selanjutnya, diungkapkan kisah kelahiran Isa as yang tanpa bapak,
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peristiwa yang lebih luar biasa. Tujuan utama pengisahan tersebut merupakan
penolakan menuhankan Nabi Isa as dari kepercayaan Nasrani: untuk
membuktikan kemakhlukannya sebagai seorang anak dari seorang ibu,
Maryam.
Penjelasan Ayat

         
  
Dan (ingatlah) ketika para malaikat berkata, “Wahai Maryam! Sesungguhnya
Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala
perempuan di seluruh alam (pada masa itu). (QS Âli ‘Imrân [3]: 42)
Malaikat memberitahu Maryam as bahwa Allah Swt memilihnya
sebagai wanita suci, disebabkan ibadah yang tiada henti, kezuhudan,
kemuliaan, dan kesucian diri dari kotoran dan bisikan-bisikan akhlak
yang tercela. Dari sisi jasmani, ia disucikan Allah Swt dari najis, haid,
nifas, dan kelahiran tanpa jima’ (bersetubuh). Inilah yang menjadikannya
paling mulia di antara wanita di alam ini pada zamannya. Hal yang
semisal terjadi pada Fathimah Zahra, putri Rasulullah Saw, beliau tidak
mengalami haid, karena itulah dipanggil Zahra’.
Keterangan ayat tersebut seakan menyiratkan terjadinya
perbincangan Allah Swt sebagai berikut: “Hai Maryam, tetaplah taat
kepada Allah Swt dengan berendah diri, sujudlah kepada-Nya dengan
khusuk, salatlah berjamaah bersama-sama orang yang salat, tidak
menyendiri.
Adapun yang dimaksud dengan al-qunût adalah ketaatan dengan
khusuk, sebagaimana firman-Nya, Dan milik-Nya apa yang di langit
dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk (QS Al-Rûm [30]:
26). Sujud, dalam hal ini berarti merendahkan diri. Rukuk artinya
memuliakan. Keduanya harus ada di dalam ibadah, yaitu merendahkan
diri dan khusuk.

       
(Wahai Maryam! Taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orangorang yang rukuk.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 43)
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Kisah-kisah tersebut yang berkaitan dengan berita-berita tentang
Zakaria, Yahya, dan Maryam, adalah berita gaib yang tidak diketahui Nabi
Saw dan umatnya sebelumnya. Kisah ini sesungguhnya datang melalui
wahyu yang diturunkan kepada Nabi Saw melalui malaikat Jibril.
Hal ini menjadi bukti atas kebenaran kenabian Muhammad Saw dan
kewajiban ketaatan kepadanya. Demikian juga, merupakan penegasan
bahwa segala hal yang disampaikan Nabi Saw datang dari wahyu Allah
Swt, khususnya yang terkait dengan kisah Maryam dan Zakaria. Pada saat
wanita Imran datang ke Baitu l-Muqaddas, Nabi Saw tidak berada di sana.
Pada waktu itu, ia menyerahkan Maryam untuk berkhidmat di Baitu lMuqaddas. Para pendeta berlomba-lomba ingin merawat, karena ia putri
pemimpin dan tokoh mereka. Untuk itu, dilakukan pemilihan siapa yang
akan menjadi perawat Maryam. Pemilihan itu lalu dilakukan lewat undian.
Pilihan jatuh kepada Zakaria, sebagai perawat dan penanggung jawab.
Persaingan dan perselisihan orang-orang yang berminat merawat
Maryam, saat itu, tidak disaksikan oleh Nabi Saw. Tentu saja Nabi Saw pun
belum pernah mengetahui kisah seperti itu, tidak juga kaumnya, karena ia
adalah ummî (tidak mampu baca tulis) seperti umatnya. Tiadalah pula terbuka
jalan untuk mengetahuinya kecuali melalui wahyu dari Allah Swt.
Perhatikan firman Allah Swt, Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang
Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah engkau
mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah,
sungguh, kesudahan (yang baik) adalah bagi orang yang bertakwa. (QS Hûd
[11]: 49)
Sementara, berkaitan dengan tuduhan orang-orang kafir tentang
pengajaran Al-Quran kepada Nabi Saw dari orang lain, dengan tegas ditolak
Allah Swt, Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata,
“Sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia
kepadanya (Muhammad).” Bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa
Muhammad belajar) kepadanya adalah bahasa ‘Ajam, padahal ini (Al-Quran)
adalah dalam bahasa Arab yang jelas. (QS Al-Nahl [16]:103). Sementara
itu, kondisi Nabi Saw tidak dapat membaca dan tidak pula dapat menulis.
Ayat tersebut di atas juga berkaitan dengan kisah Nuh as sebelumnya,
Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu
(Muhammad); tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak (pula)
kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh, kesudahan (yang baik)
adalah bagi orang yang bertakwa. (QS Hûd [11]: 49)
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Adapun yang tersebut, setelah kisah Musa dan Syu’aib, ada dalam
firman Allah Swt, Dan engkau (Muhammad) tidak berada di sebelah barat
(lembah suci Tuwa) ketika Kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan
engkau tidak (pula) termasuk orang-orang yang menyaksikan (kejadian itu).
(QS Al-Qashash [28]: 44)
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

Ayat-ayat di atas menjelaskan kemuliaan Maryam as atas seluruh
wanita di atas bumi pada zamannya. Pemilihan atas kemuliaan
itu didasarkan pada dua hal. Pertama, karena ketekunannya di
dalam beribadah kepada Allah Swt; kedua, adalah karena
kelahiran Isa dari rahimnya tanpa proses biologis. Dalam hadis
lain yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Mardawaih,
diterima dari Abu Hurairah dan Anas Ibnu Malik disebutkan,
“Sebaik-baik wanita di atas bumi ini ada empat: Maryam binti
Imran, Asiyah binti Mazahim istri Firaun, Khadijah binti Khuwailid,
dan Fathimah binti Muhammad.”
Ayat-ayat tersebut juga merupakan bukti dari kerasulan
Muhammad Saw bahwa kisah-kisah yang terkait dengan Zakaria
dan Maryam tidak mungkin diketahuinya dari bacaan, atau
manusia yang memberitahukannya. Karena itu merupakan beritaberita gaib yang hanya datang dari Allah Swt. Perhatikan firmanNya, yang artinya Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang
Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah engkau
mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini. (QS Hûd
[11]: 49).
Penjelasan yang terdapat pada ayat-ayat di atas juga menegaskan
tentang posisi paman yang memiliki hak untuk memelihara
keponakan selain kakek. Sebagaimana Nabi Saw juga pernah
memelihara putri Hamzah yang bernama Ummatullah.
Terdapat bantahan dari Allah Swt tentang tuduhan orang-orang
Yahudi yang menganggap Zakaria adalah suami Maryam. Mengapa
terjadi undian tatkala memilih pengasuh Maryam? Setelah wanita
Imran bernazar untuk menyerahkan bayi yang terdapat di dalam
kandungannya untuk berkhidmat di Baitu l-Muqaddas, maka
berbondong-bondonglah orang yang berminat untuk merawatnya.
Untuk memilihnya, maka dilakukan undian, dan ternyata nasib
Maryam as jatuh di tangan Zakaria sebagai perawatnya. Peristiwa
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ini sekaligus merupakan jawaban terhadap tuduhan orang-orang
Nashara yang menyatakan bahwa Zakaria adalah suami Maryam.
Oleh karena itu, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Isa adalah
putra Maryam, perhatikan firman-Nya, yang artinya Dan Kami
telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran
serta Kami perkuat dia dengan Rohulkudus (Jibril). (QS Al-Baqarah
[2]:87)
***
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Kisah Nabi Isa as (Ayat 45-51)

           
           
           
              
         
             
           
          
            
          
            
      
(45) (Ingatlah), ketika para malaikat berkata, “Wahai Maryam!
Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang
sebuah kalimat (firman) dari-Nya (yaitu seorang putra), namanya Al-Masih
Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk
orang-orang yang didekatkan (kepada Allah); (46) dan dia berbicara dengan
manusia (sewaktu) dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia
termasuk di antara orang-orang saleh”; (47) Dia (Maryam) berkata, “Ya
Tuhanku bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak
ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?” Dia (Allah) berfirman,
“Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia
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hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!”
Maka jadilah sesuatu itu; (48) Dan Dia (Allah) mengajarkan kepadanya
(Isa) Kitab, Hikmah, Taurat, dan Injil; (49) Dan sebagai Rasul kepada
Bani Israil (dia berkata), “Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah
tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu)
dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi
seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang
buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku
menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu
apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda (kebenaran
kerasulanku) bagimu, jika kamu orang beriman; (50) Dan sebagai seorang
yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku
menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan
aku datang kepadamu membawa suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu.
Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; (51)
Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia.
Inilah jalan yang lurus.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 45-51)
Subtansi
Pada ayat-ayat tersebut, Allah Swt menjelaskan kisah Zakaria dan
Yahya yang merupakan kerabat Isa. Demikian juga dikemukakan kisah
Maryam, ibunya Isa, yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Zakaria
dan Yahya, kemudian Allah Swt pun menuturkan kisah Isa dan proses
kelahirannya.
Penjelasan Ayat

          
         
(Ingatlah), ketika para malaikat berkata, “Wahai Maryam! Sesungguhnya
Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat
(firman) dari-Nya (yaitu seorang putra), namanya Al-Masih Isa putra
Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orangorang yang didekatkan (kepada Allah). (QS Âli ‘Imrân [3]: 45)
Allah Swt mengingatkan Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan
kepada umatnya tentang kisah malaikat Jibril yang berbicara kepada Maryam
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(kabar gembira) bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki saleh
yang bernama Isa. Proses penciptaannya pun di luar kebiasaan proses
alamiah, yaitu dengan kalimah-Nya. Walaupun pada dasarnya semua
makhluk diciptakan dengan kalimah-Nya, akan tetapi pada kasus Nabi Isa
terjadi tanpa proses alamiah (biologis) yang biasa dialami setiap manusia.
Hal ini senada dengan firman-Nya, QS Al-Baqarah (2): 117, Apabila Dia
hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!”
Maka jadilah sesuatu itu.
Dalam adat kebiasaan alami, sunnatullah yang berjalan, segala
sesuatu itu tercipta lewat proses sebab dan akibat. Akan tetapi, bagi
Allah Swt, apabila Dia menghendaki sesuatu jadi, maka bisa lewat proses
alami (yaitu melewati hukum sebab-akibat) atau tanpa lewat hukum sebabakibat, sebagaimana yang terjadi pada kelahiran Isa as. Kata kalimah
yang disandarkan kepada Isa itu adalah sebagai kiasan, sebagaimana
dijelaskan dalam firman-Nya, QS Al-Nisâ‘ (4): 171, Dan (yang diciptakan
dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan
tiupan) roh dari-Nya.
Menurut Al-Maraghi (I, t.t.: 154), Isa as secara khusus dinamakan
Al-Masih. Al-Masih, menurut pemahaman masyarakat saat itu, adalah gelar
bagi seorang raja. Pada zaman dahulu, dalam adat istiadat mereka,
seorang dukun, yang merupakan tokoh agama atau kepala suku, suka
mengusapkan minyak suci kepada setiap orang yang naik tahta menjadi
raja pada kerajaannya. Orang yang telah disapu dengan minyak suci akan
menjadi suci pula dan cakap dalam memegang pemerintahan kerajaan.
Dalam hal ini, Allah Swt telah menunjukkan bahwa Isa as senantiasa
mendapat berkah walaupun belum pernah disapu dengan minyak suci itu.
Sedangkan gelar Al-Masi h yang diberi kan kepada Is a as
mempunyai arti pujian yang baik. Ia diutus untuk membasmi kezaliman
di muka bumi dan memberikan petunjuk kepada umat manusia, serta
menyebarkan perdamaian dan persaudaraan di antara mereka.
Kerajaannya merupakan kerajaan ruhaniyah, atau abstrak. Adapun
menurut Al-Qurthubi, arti Al-Masih itu adalah Al-Shiddîq, artinya orang
yang sangat jujur.
Isa as dipanggil juga dengan Ibnu Maryam (putra Maryam), sebab
dilahirkan dengan tidak mempunyai bapak. Karena itulah beliau disandarkan
keturunannya kepada ibunya. Ini menegaskan pada hati setiap orang
tentang pemikiran Isa putranya Maryam. Hal ini sekaligus menyanggah
orang-orang yang mempertuhankannya. Juga, merupakan penjelasan
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tentang posisi ibunya yang sangat besar dan terhormat itu.

       …
… seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang
yang didekatkan (kepada Allah). (QS Âli ‘Imrân [3]: 45)
Isa as mempunyai tempat dan kedudukan yang terhormat di hati
orang-orang yang beriman di dunia ini, tidak ada yang mampu menyamainya
dan menandinginya. Kedatangan beliau ke dunia ini mampu mengadakan
berbagai perbaikan di berbagai bidang yang walaupun sudah lama
ditinggalkannya, akan tetapi masih tetap membekas sampai di kemudian
hari. Kedudukannya yang tinggi dan terhormat itu melebihi kedudukannya
para penguasa dan raja. Pada umumnya, seseorang yang menghormati
para penguasa itu didasari rasa takut, atau menghindari siksaannya. Ada
pula yang menjilat dan mencari muka kepada penguasa untuk mendapatkan
kedudukan duniawi. Kehormatan yang dimiliki para penguasa macam itu
hanyalah kebesaran semu belaka, sama sekali tidak membekas sedikit
pun pada hati orang-orang itu, kecuali kebencian belaka.
Adapun kedudukan yang terhormat bagi Isa as adalah kemuliaan
yang tinggi dari Allah Swt pada hari kiamat nanti. Sedangkan beliau
senantiasa mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan-Nya, dan
mendekatkan diri kepada-Nya.

       
Dan dia berbicara dengan manusia (sewaktu) dalam buaian dan ketika
sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang saleh. (QS Âli
‘Imrân [3]: 46)
Pada ayat ini dijelaskan bahwa Isa as mampu berbicara dengan
orang-orang di sekitarnya ketika ia masih bayi, masih menyusu, dan masih
berada dalam buaian ibunya. Ia sudah mampu berbicara menjelaskan
kesucian ibunya (Maryam) dari tuduhan fitnah. Ketika menginjak dewasa,
kemampuan berbicaranya bertambah baik dan masuk akal. Ini merupakan
suatu berita yang sangat menggembirakan, karena dalam usia yang seperti
itu, sudah mempunyai kemampuan berbicara yang sangat baik. Kemudian
mempunyai kematangan dalam berpikir, sehingga ia menjadi seorang lakilaki dewasa yang sempurna. Hal ini merupakan suatu dalil atas kenabiannya.
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Maka, diangkatlah beliau menjadi seorang Rasul utusan Allah,
mendapatkan wahyu berupa perintah dan larangan daripada-Nya.
Menurut Ibnu Abbas, kemampuan berbicara Isa Ibnu Maryam ketika
masih bayi itu hanya sebentar. Setelah menginjak dewasa, ia diberi
kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Secara adat kebiasaan, orang
yang berbicara di usia seperti itu dianggap masih belum hidup (lisannya).
Sebaliknya, menurut orang-orang Kristen sebagaimana yang dikutip dari AlMaraghi (I, t.t.: 155), mereka berpendapat bahwa Isa as belum bisa berbicara
ketika beliau masih bayi. Tidak pernah memberikan sanggahan terhadap segala
macam tuduhan kotor yang dialamatkan kepada ibunya. Menurut mereka,
beliau (Isa as) hidup sampai usia tiga puluh tahun. Sedangkan orang-orang
Yahudi telah menuduh bahwa ibunya itu telah berbuat tidak senonoh dengan
seorang laki-laki yang bernama Yusuf Al-Najjar.”
Allah Swt selanjutnya menegaskan bahwa beliau tergolong orang
yang saleh, yang telah diberi nikmat kenabian. Beliau pun dimasukkan ke
dalam golongan shiddîqîn dan syuhadâ`a, yang selalu istikamah dalam
beribadah dan menegakkan kebenaran yang diturunkan Allah Swt kepadaNya. Berkaitan dengan Maryam, selanjutnya Allah Swt menjelaskan,

             
           
Dia (Maryam) berkata, “Ya Tuhanku bagaimana mungkin aku akan
mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang
menyentuhku?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah Allah menciptakan
apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia
hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. (QS Âli
‘Imrân [3]: 47)
Ketika Maryam dikabari bahwa ia sedang mengandung, ia terheranheran, bagaimana mungkin ia mengandung seorang anak sedangkan dia
sendiri tidak mempunyai suami?
Lalu, Allah menjawabnya,

....      …
… Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia
kehendaki …. (QS Âli ‘Imrân [3]: 47)

260

Tafsir Juz III

Pada peristiwa ini, Allah Swt berkehendak untuk memerlihatkan
ciptaan-Nya yang sangat mengagumkan, yaitu telah diciptakan seorang
anak tanpa bapak. Begitulah Allah Swt telah menciptakan apa saja yang
Dia sendiri kehendaki. Demikian juga telah menciptakan langit dan bumi
dengan segala isinya, menciptakan Adam dari tanah tanpa bapak dan ibu,
dan telah menciptakan seluruh yang ada ini dengan tanpa sebab dan akibat.
Oleh karena,

         ...
… Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya,
“Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. (QS Âli ‘Imrân [3]: 47)
Bagi Allah Swt, apabila menghendaki sesuatu jadi, maka jadilah ia.
Demikian itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah dan kehendakNya. Hal ini juga menunjukkan kecepatan terwujudnya apa yang
dikehendaki-Nya tanpa batasan waktu, dan tanpa adanya faktor penyebab
yang dapat menghalangi-Nya.
Kata “kun” pada ayat di atas merupakan kata kerja perintah, yang
mempunyai arti bahwa yang diperintahkan itu pasti harus segera terjadi.
Perintah yang seperti itu dinamakan dengan perintah “takwîn” (perintah
penjadian/penciptaan). Selain perintah “takwîn”, ada juga perintah lainnya,
yaitu perintah taklîfî (perintah pelaksanaan tugas). Artinya, suatu perintah
yang harus dilaksanakan. Contohnya, sebagaimana dijelaskan di dalam
firman Allah Swt, aqîmi l-shsholâta, artinya tegakkanlah salat. Suatu perintah
yang ditujukan kepada setiap orang yang sudah ‘aqil dan balig yang wajib
dilaksanakan.
Adapun orang-orang yang mengingkari tanda-tanda keagungan
Allah Swt, mereka menolak kehamilan Maryam yang melahirkan Isa as
tanpa bapak. Pikiran mereka terhenti pada kejadian-kejadian yang biasa
saja. Mereka tidak mengerti proses terjadinya alam semesta ini atas
kehendak-Nya, tanpa penyebab kecuali Dia. Mereka pun tidak mempunyai
alasan rasional tentang keunikan proses kejadian alam semesta atau
lahirnya seorang anak tanpa bapak.
Hampir setiap saat, terdapat kejadian-kejadian yang luar biasa yang
tidak terduga sebelumnya di alam semesta ini. Itu semua membuktikan
keagungan Allah Swt. Semuanya itu terjadi tentu berdasarkan perintah
dan kehendak-Nya. Kecepatan perintah-Nya itu dilaksanakan, kira-kira
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secepat getaran hati, atau paling tidak, secepat mengucapkan dua huruf
kun (jadilah), maka langsung yang diminta itu akan jadi.
Senada dengan penjelasan tentang perintah-Nya, firman Allah Swt
dalam QS Fushshilat (41): 11, Kemudian Dia menuju ke langit dan (langit)
itu masih berupa asap, lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi,
“Datanglah kamu berdua menurut perintah-Ku dengan patuh atau terpaksa.”
Keduanya menjawab, “Kami datang dengan patuh.”
Pada ayat lain terdapat penjelasan tentang perbedaan antara
penciptaan Isa as dengan Adam as. Peristiwa penciptaan yang terjadi
pada Adam as lebih besar dari penciptaan Isa as. Adam diciptakan tanpa
bapak dan ibu, sedangkan Isa as tanpa bapak saja. Sebagaimana dijelaskan
dalam firman-Nya, QS Âli ‘Imrân (3): 59, Sesungguhnya perumpamaan
(penci ptaan) I sa bagi Allah, s eperti (penciptaan) Adam. Dia
menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, “Jadilah!”
Maka jadilah sesuatu itu.
Penciptaan Adam as dan Isa as melalui proses yang tidak biasa
atau luar biasa. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak dan
kehendak-Nya yang Maha Sempurna, dan Dia berbuat sesuai dengan yang
dikehendaki-Nya.
Al-Maraghi dalam tafsirnya (I, t.t.: 157), menyebutkan, “Generasi
sekarang telah melihat dan menyaksikan adanya kejadian-kejadian yang
aneh dan luar biasa, kemudian dianalisis dengan dasar-dasar ilmu
pengetahuan yang dikuasainya. Sebaliknya, jika hal serupa terjadi pada
orang-orang terdahulu, mereka akan menganggap sebagai suatu perbuatan
sihir, atau perbuatan jin. Orang-orang dahulu itu tidak berusaha mencari
alasan rasional dalam mengingkari sesuatu kejadian atau menerimanya.
Sebab, pada umumnya mereka belum mengetahui logika sebab-akibat.
Sebagai contoh, para ilmuwan modern bisa menerima seekor binatang
dilahirkan dari yang bukan binatang melalui ilmu bioteknologi. Lebih-lebih
jika seekor binatang dilahirkan dari jenis binatang lain yang berbeda dalam
jenisnya, adalah sangat mungkin dan masuk akal.”
Itulah perkembangan ilmu modern, di satu sisi dapat mengantarkan
pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan-pesan wahyu, akan tetapi
di sisi lain dapat menuhankan alam sebagai penyebab dari sarwa yang
ada. Oleh karena itu selanjutnya, Allah Swt menjelaskan,
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Dan Dia (Allah) mengajarkan kepadanya (Isa) Kitab, Hikmah, Taurat,
dan Injil. (QS Âli ‘Imrân [3]: 48)
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt telah mengajari Isa as
tuntunan dan ilmu pengetahuan yang tinggi yang dapat menggerakkan hati
mengerjakan amal yang bermanfaat. Kemudian dikenalkan kepadanya kitab
Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa as untuk memahami segala
rahasia dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Maka, jadilah Isa as
orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai Taurat dan segala rahasia
hukumnya, kemudian menjelaskan dan menyebarkan kepada kaumnya.
Selanjutnya, Allah Swt menurunkan Kitab Injil kepada Isa as dan mengajarkan
kebenaran yang terdapat di dalamnya.
Pada diri Nabi Isa as pun dibekali mukjizat yang membuktikan
kenabiannya. Perhatikan keterangan ayat di bawah ini,

            
           
         
            
 
Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil (dia berkata), “Aku telah datang
kepada kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku
membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk seperti burung, lalu
aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan
aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang
berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah,
dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu
simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu
tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu orang beriman. (QS Âli
‘Imrân [3]: 49)
Allah Swt telah mengangkat Isa as seorang Rasul bagi Bani Israil.
Diriwayatkan bahwa wahyu telah turun kepadanya ketika beliau berusia
tiga puluh tahun. Di dalam dirinya dibekali mukjizat sebagai bukti dari
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kenabiannya. Di antara kemukjizatannya, sebagaimana dijelaskan pada
ayat di atas sebagai berikut:
Isa as dapat membuat burung dari tanah liat, kemudian meniupnya,
maka jadilah seekor burung yang hidup dengan seizin Allah Swt, sebagaimana
burung-burung yang lainnya. Sebenarnya, Allah-lah yang telah menciptakan
hidup dalam tubuh burung itu, untuk menjadikannya mukjizat baginya.
Dalam Al-Tafsîr Al-Munîr diriwayatkan, ketika Isa as menyatakan dirinya
sebagai seorang Nabi dan menampakkan kemukjizatannya, Bani Israil meminta
kepadanya untuk menciptakan seekor kelelawar. Maka, diambillah tanah, lalu
dibentuknya seperti seekor kelelawar lalu ditiupnya, kemudian terbanglah
kelelawar itu ke angkasa. Menurut Wahab, kelelawar itu terbang selama orang-orang itu masih dapat melihatnya, dan ketika sudah tidak tampak lagi
oleh pandangan mata mereka, maka kelelawar itu jatuh ke bumi dan mati.
Hal ini sangat berbeda dengan ciptaan Allah Swt yang secara alamiah terus
hidup dan beranak pinak.
Sudah menjadi sunah Allah Swt bahwa mukjizat itu akan menjadi
bukti kenabian di tangan para Nabi-Nya. Ketinggian mukjizat akan
diperlihatkan ketika muncul tuntutan. Hal ini dilakukan agar mereka
beriman. Apabila umat meminta suatu keajaiban sebagai pertaruhan
dari kenabiannya, Nabi pun langsung melakukannya. Perhatikan ayat
di bawah ini,

....   …
... Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang
yang berpenyakit kusta .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 49)
Nabi Isa as dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir,
orang yang berpenyakit sopak. Secara khusus, kedua penyakit itu
disebutkan di sini, karena sangat sulit diobati oleh para dokter di masa
itu, meskipun teknik pengobatan pada masa Isa as boleh dibilang sudah
cukup maju. Allah Swt memerlihatkan kemukjizatannya dari jenis yang
sama dengan tantangan umat saat itu, yaitu dalam bidang pengobatan.
Kemukjizatan para Nabi Allah Swt selalu disesuaikan dengan
tantangan yang sedang berkembang saat itu. Sebagai contoh, Allah
Swt memberikan mukjizat kepada Musa as dengan tongkat yang dapat
menjadi ular yang bisa menelan semua ular-ular tukang sihir, karena
saat itu orang-orang Mesir terkenal dalam ilmu sihirnya.

264

Tafsir Juz III

Allah Swt memberikan kepada Isa as mukjizat dalam jenis
pengobatan yang melebihi kemahiran para dokter saat itu. Pada saat itu,
paramedis mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidang pengobatan,
akan tetapi mereka tidak mampu menyembuhkan orang yang buta dan
penyakit sopak. Berkat mukjizat Nabi Isa as, penyakit tersebut dapat
disembuhkan. Setelah itu, mereka merasa yakin bahwa semuanya berkat
izin Allah Swt Yang Maha Agung. Setelah itu, mereka pun berbondongbondong masuk agama Allah.
Sementara itu, Nabi Muhammad Saw memeroleh mukjizat Al-Quran,
karena yang menjadi tantangan adalah ilmu pengetahuan dan
kesusasteraan. Orang-orang Arab Jahiliyyah sangat mengagumi keindahan
berbahasa syair-syair. Allah Swt menurunkan Al-Quran kepada Nabi
Muhammad Saw yang dapat menandingi dan meruntuhkan syair-syair
mereka. Kemudian menantang manusia dan jin untuk membuat tandingan
Al-Quran, sepersepuluhnya atau satu surah saja semisal dengan Al-Quran.
Akan tetapi, mereka sama-sekali tidak mampu menandinginya. Bahasa
makhluk tidak akan mampu menandingi pencipta-Nya, yaitu Allah Swt.
Selanjutnya diterangkan,

...     …
... Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah .... (QS Âli ‘Imrân
[3]: 49)
Kemukjizatan yang dimiliki Nabi Isa as tidak hanya dapat
menyembuhkan penyakit kronis, akan tetapi dapat menghidupkan kembali
orang yang sudah mati dan sudah dikubur. Semuanya terjadi hanya berkat
izin Allah Swt. Tidak sedikit riwayat yang menerangkan Isa as mampu
menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dengan seizin Allah.
Di antaranya, menghidupkan seorang anak perempuan sebelum dikubur,
menghidupkan Al-Ya’azir sebelum busuk tubuhnya, dan menghidupkan Sam
Ibnu Nuh, walaupun hanya sesaat.

....        ...
… dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang
kamu simpan di rumahmu .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 49)
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Nabi Isa as mampu memberitahukan apa-apa yang dimakan dan
apa-apa yang disembunyikan, serta apa-apa yang disimpan seseorang di
rumahnya sebagai bekal di masa yang akan datang. Perbedaan
pemberitaan hal-hal rahasia yang disampaikan seorang Nabi dan seorang
peramal/dukun, berita yang disampaikan seorang Nabi datangnya dari
Allah Swt merupakan kebenaran yang mutlak. Adapun berita yang
disampaikan peramal atau dukun adalah kesesatan dan dugaan-dugaan
saja, yang disampaikannya sering tidak tepat, karena menggunakan mistik,
seperti perhitungan zodiak, atau mengandalkan bisikan jin.
Kemukjizatan lain yang dimiliki Nabi Isa as adalah kemampuannya
untuk menyampaikan kebenaran dari sejak masih bayi. Muhammad Ibnu
Ishak telah meriwayatkan suatu hadis yang diterima dari Abu Hurairah,
Nabi Saw bersabda, “Tiada seorang pun yang mempunyai kemampuan
berbicara dengan baik di waktu kecilnya kecuali Isa dan temannya Juraij”.
Begitu juga Imam Muslim dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan suatu
hadis yang diterima dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda,
“Belum mampu berbicara dengan baik seseorang yang masih berada di
dalam buaian kecuali tiga orang, yaitu: Isa, Juraij (seorang anak pada
zamannya), dan seorang anak lainnya.”
Pada riwayat lain diungkapkan bahwa jumlah anak kecil yang
mempunyai kelebihan dalam berbicara itu berjumlah tujuh orang, yaitu
seorang anak kecil yang menyaksikan peristiwa yang menimpa Nabi Yusuf,
anaknya Mashithah istrinya Firaun, Isa, Yahya, Juraij, Al-Jabbar, dan anak
kecil dalam cerita Al-Ukhdûd.
Diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dalam kisah Al-Ukhdûd
bahwa salah seorang perempuan telah didatangkan untuk dilemparkan
kedalam api karena keimanannya, sedangkan dia masih mempunyai anak
kecil yang masih menyusu, kemudian dia mundur lagi karena hampir jatuh
(masuk ke dalam api), maka berkatalah anaknya yang masih kecil itu, “Wahai
ibu, bersabarlah, engkau jangan takut karena engkau memperjuangkan yang
hak.”
Manfaat dari semua kemukjizatan itu, diterangkan Allah Swt lebih
lanjut,

        …
... Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda (kebenaran
kerasulanku) bagimu, jika kamu orang beriman. (QS Âli ‘Imrân [3]: 49)
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Seluruh mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa as itu merupakan
bukti atas kerasulan dan kenabian Isa as Keberadaan mukjizat itu merupakan
pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir bahwa Nabi Isa itu benarbenar seorang utusan Allah yang diutus kepada Bani Israil. Hal ini telah
disampaikan kepada umatnya, dan mereka pun akhirnya mengetahui apa
yang diserukannya itu adalah benar-benar merupakan ajaran yang datang
dari Allah Swt. Dituntunkan kepada mereka agar membenarkan ayat-ayat
Allah, mengakui keesaan-Nya dan percaya kepada Nabi Musa dan kitab Taurat
yang dibawanya.

         
          
Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku,
dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan
untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda (mukjizat)
dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
(QS Âli ‘Imrân [3]: 50)
Selanjutnya Allah Swt menjelaskan,

         
...   
Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku,
dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan
untukmu .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 50)
Ayat ini menjelaskan tentang perkataan Nabi Isa as kepada kaumnya,
Bani Israil bahwa beliau membenarkan kitab yang Allah Swt turunkan
sebelumnya, kitab Taurat yang ada pada mereka. Beliau pun mengimani
dan menguatkannya, serta tidak menghapuskan dan menggantikannya
dengan Injil. Demikian juga, tidak menyalahkan hukum-hukum yang terdapat
pada Taurat, kecuali Allah Swt meringankan beberapa hukum untuk
penganutnya, karena keluhan sebelumnya, merasa sebagai beban yang
amat berat bagi mereka untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana yang
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diterangkan, Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah
diharamkan untukmu, yaitu sebagian makanan-makanan yang pernah
diharamkan pada Bani Israil, yang disebabkan kezaliman mereka serta
banyaknya pertanyaan. Maka, Isa as, menghalalkan kembali, sebagaimana
yang Allah Swt terangkan dalam QS Al-Nisâ‘ [4]: 160, Karena kezaliman
orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik
yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi
(orang lain) dari jalan Allah.
Hal-hal yang dahulu diharamkan dan sekarang dihalalkan kepada
mereka itu adalah ikan, daging unta, lemak, dan bekerja pada hari sabtu.

…     ...
… Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda (mukjizat) dari
Tuhanmu .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 50)
Ayat di atas merupakan penegasan Nabi Isa as tentang kenabiannya
bahwa kedatangannya membawa suatu mukjizat dari Tuhan, yang menjadi
saksi atas kebenaran risalah yang dibawanya sebagaimana yang telah
diceritakan terdahulu. Mukjizat hissî (pancaindra/fisik)yang dibawanya,
seperti menciptakan seekor burung yang dapat terbang, menyembuhkan
penyakit buta sejak kecil dan penyakit sopak, menghidupkan orang yang
sudah mati, dan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi, dsb. Beliau
mengingatkan lagi kaumnya untuk memerkuat dan memperjelas ketakwaan
mereka kepada Allah Swt dan ketaatan kepadanya,

   …
… bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. (QS Âli ‘Imrân [3]: 50)
Selaras dengan kedatangannya yang dibuktikan melalui mukjizatnya
yang jelas dan ayat-ayat yang terang, beliau pun berseru kepada kaumnya
agar takut kepada Allah dan tidak menentangnya, serta menaati pada
segala apa yang telah diajarkan kepada mereka. Selanjutnya dijelaskan
Allah Swt,
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Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia.
Inilah jalan yang lurus. (QS Âli ‘Imrân [3]: 51)
Ayat ini menjelaskan ucapan Nabi Isa as kepada kaumnya, Bani
Israil, agar selalu bertakwa kepada Allah dengan tidak menentangnya,
dan memerintahkan agar menaati segala hal yang telah diperintahkan,
dan menjauhi larangan-Nya. Di antara ajarannya adalah mengesakan Allah
Swt dan beribadah semata kepada Allah. Orang-orang yang menaatiNya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan barang
siapa yang menentangnya, maka akan celaka.
Ringkasnya, misi utama kenabian adalah perintah untuk bertakwa
dan patuh atas apa-apa yang diperintahkan Allah Swt. Ketakwaan yang
sahih adalah menanamkan tauhidu l-llâh (mengesakan Allah), baik berupa
tauhîd ulûhiyyah (beribadah semata kepada Allah Swt) maupun tauhîd
rubûbiyyah (keimanan yang murni kepada Allah Swt sebagai satu-satunya
pencipta), dinyatakan dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap perintahNya, sebagaimana dilakukan oleh Maryam dan putranya, Isa as.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Ayat-ayat di atas telah menceritakan datangnya kabar gembira yang
disampaikan malaikat Jibril kepada Maryam bahwa dia akan
melahirkan seorang anak laki-laki yang agung dan memiliki pengaruh
besar. Kelahirannya sebagai “kalimat Allah”, karena proses
penciptaannya berbeda dengan manusia biasa, yaitu tidak melalui
proses biologis. Ketika Allah Swt berkehendak jadilah, maka jadilah
dia. Ketika dilahirkan dinamailah Al-Masih, sebab mempunyai
kedudukan yang terhormat dan terkenal di dunia. Karena itu beliau
mendapat tempat di hati orang-orang yang beriman serta dihormati,
selama di dunia mempunyai tempat mulia di sisi Allah. Beliau
mendapatkan wahyu dari Allah Swt yang merupakan syariat-Nya.
Diturunkan juga kepadanya kitab suci dan hikmah. Beliau juga
mendapat tempat yang mulia di akhirat karena dapat memberi syafaat
kepada orang yang diizinkan-Nya untuk mendapatkan syafaat.
Dimasukkan ke dalam kelompok ulul azmi dari para Rasul utusan Allah.
Sejak kecil sudah mendapatkan wahyu dari Allah Swt, mengajak kepada
kaumnya untuk beribadah kepada Allah Swt dan tidak menyekutukanNya. Beliau termasuk orang yang mempunyai teladan yang baik dalam
ucapannya maupun dalam perilakunya.
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Bagi Allah Swt apabila Dia menghendaki sesuatu jadi, maka akan
jadilah ia dengan seketika, tidak terlambat sedikit pun. Yang demikian
itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan dan kehendak-Nya. Hal
itu sebagaimana firman Allah, QS Al-Qamar (54): 50, Dan perintah
Kami hanyalah (dengan) satu perkataan seperti kejapan mata.
Kekhususan Nabi Isa as yang diperkuat oleh mukjizat-mukjizat yang
luar biasa, itu semua merupakan kehendak Allah Swt. Diriwayatkan
bahwa wahyu telah datang kepadanya ketika beliau berumur tiga
puluh tahun dan masa kenabiannya hanya tiga tahun, kemudian beliau
diangkat ke langit.Tidak ada perbedaan tugas dakwah yang diemban
oleh para Nabi, sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat di atas. Nabi
Isa as pun telah mengajak kaumnya untuk selalu bertakwa kepada
Allah, taat dan patuh pada ajarannya, selalu memerintahkan agar
mengesakan-Nya, dan selalu beribadah kepada-Nya. Perilaku yang
demikian itu merupakan jalan yang lurus, yaitu jalan untuk
menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt

***
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Nabi Isa as Bersama Kaumnya yang Beriman dan yang Ingkar
(Ayat 52-58)

           
          
        
            
        
           
          
           
          
      
(52) Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka (Bani Israil), dia
berkata, “Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk (menegakkan
agama) Allah?” Para Hawâriyyûn (sahabat setianya) menjawab, “Kamilah
penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah,
bahwa kami adalah orang-orang Muslim; (53) Ya Tuhan kami, kami telah
beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul,
karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan
kesaksian.”; (54) Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka
Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya;
(55) (Ingatlah), ketika Allah berfirman, “Wahai Isa! Aku mengambilmu
dan mengangkatmu kepada-Ku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang
kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang
yang kafir hingga hari Kiamat. Kemudian kepada-Ku engkau kembali, lalu Aku
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beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan.”; (56) Maka adapun
orang-orang yang kafir, maka akan Aku azab mereka dengan azab yang sangat
keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memeroleh penolong;
(57) Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia
akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak
menyukai orang zalim; (58) Demikianlah Kami bacakan kepadamu
(Muhammad) sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. (QS Âli
‘Imrân [3]: 52-58)
Latar dan Konteks
Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan suatu hadis yang diterima dari
Al-Hasan. Telah datang dua orang pendeta Kristen Najran kepada Rasulullah
Saw. Salah seorang dari mereka bertanya kepada Nabi Saw, “Siapakah
bapaknya Isa itu?”
Rasulullah Saw tidak segera menjawabnya, sampai ia diperintahkan
untuk menjawabnya oleh Allah Swt. Maka, diturunkanlah ayat Al-Quran
kepadanya, Demikianlah Kami bacakan kepadamu (Muhammad) sebagian
ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. (QS Âli ‘Imrân [3]: 58)
(lihat Jalalluddin Al-Suyuthi, 1978: 52).
Setelah Allah Swt menuturkan mukjizat Nabi Isa as dengan segala
kekhususannya, pada ayat-ayat selanjutnya dikisahkan tentang Nabi
Isa as bersama kaumnya. Ia telah mengajak kaumnya agar beriman.
Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang tidak. Dan ia
juga telah mendapatkan berbagai macam tindakan yang menyakitkan
sampai dengan ancaman pembunuhan. Allah Swt menyelamatkan dia
dari tindakan penyaliban, sehingga akhirnya diangkat ke langit. Allah
Swt mengancam orang-orang yang mengingkari-Nya dengan siksaan
yang sangat pedih. Orang yang beriman dan melakukan amal saleh
diberi berbagai kemuliaan. Keterangan ini merupakan hiburan bagi Nabi
Saw. Kemudian dijelaskan pula, keimanan seseorang memerlukan
hidayah dan pertolongan-Nya.
Penjelasan Ayat
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Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka (Bani Israil), dia berkata,
“Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk (menegakkan agama)
Allah?” Para Hawâriyyûn (sahabat setianya) menjawab, “Kamilah penolong
(agama) Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa kami
adalah orang-orang Muslim. (QS Âli ‘Imrân [3]: 52)
Ketika Nabi Isa as mengetahui keingkaran kaumnya dari Bani Israil
bahwa mereka sudah berketetapan hati atas kekafirannya dan menentangnya,
bahkan mereka bermaksud untuk melukainya, maka Nabi Isa as menemui
mereka. Ia benar-benar mendapatkan tantangan yang sangat banyak dan
berat. Mereka mengerumuninya dan mengolok-oloknya, “Wahai Isa apa yang
dimakan si anu kemarin? Dan apa yang ia simpan di rumahnya untuk esok
hari?” Nabi Isa as memberitahukannya mereka. Mereka masih mengolokoloknya. Perlakuan itu berlangsung lama. Mereka bahkan mengancam akan
membunuhnya. Karena ketakutan, beliau pun bersembunyi. Keluar bersama
ibunya dari daerah itu sambil gemetaran.
Kasus yang menimpa Nabi Isa as ini merupakan pelajaran bagi Nabi
Muhammad Saw sekaligus sebagai penghibur. Sebab, terbukti bahwa
kejadian-kejadian yang luar biasa yang diperlihatkan kepada mereka, belum
tentu menjadikan mereka beriman, kecuali apabila hati terbuka dan siap
untuk beriman. Begitu juga diwajibkan kepada pelaku dakwah untuk
memahami pesan-pesan tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya,
diterangkan tampilnya para pengikut Nabi Isa as untuk menolongnya,

....      …
..Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk (menegakkan agama)
Allah?” …. (QS Âli ‘Imrân [3]: 52)
Nabi Isa as bertanya kepada para pengikutnya (yang biasa disebut
dengan kaum Hawari). Karena saat itu tantangan semakin meningkat, maka
ia bermaksud meminta dari para pengikutnya kejelasan dan dukungan akan
dakwahnya. Ia pun bertanya kepada kaum Hawariyin tentang kesediaan mereka
untuk mengikuti, menolong, dan menyerahkan jiwanya untuk menegakkan
agama Allah.
Andaikata coba dieksplisitkan, pertanyaan itu dapat diartikulasikan
“Siapakah yang bersedia menjadi penolongku dalam berdakwah di jalan
Allah?”
Hal ini semisal dengan pertanyaan Nabi Saw ketika di bulan haji sebelum
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berhijrah ke Madinah, “Siapakah di antara kalian yang siap menolongku,
sehingga aku dapat menyampaikan firman Tuhanku, karena mereka orangorang Quraisy telah melarangku menyampaikan firman Tuhanku?” Nabi
Muhammad Saw menemukan orang-orang Anshar sebagai penolongnya.
Kemudian beliau berhijrah ke Madinah bergabung dengan kaum Anshar. Mereka
membantu dan melindunginya dari serangan musuh-musuh.
Sejalan dengan penjelasan di atas, maka dalam peristiwa Nabi Isa as,
orang-orang Hawariyyin bersedia mengikuti dan menolong serta menyerahkan
jiwanya kepada Allah. Hal ini sejalan dengan firman-Nya,

....     …
… Para Hawâriyyûn (sahabat setianya) menjawab, “Kamilah penolong
(agama) Allah… (QS Âli ‘Imrân [3]: 52)
Kelompok Hawariyin menjawab tantangan yang dikemukakan oleh Nabi
Isa as. Mereka menyatakan, “Kamilah penolong agama Allah, dan tentaraNya yang dengan penuh keikhlasan memerkuat dakwah dan mengambil
ajaranmu, dan kami juga telah berpaling dari ajaran-ajaran nenek moyang
kami terdahulu.” Yang dimaksud dengan pertolongan itu tidak mesti berperang,
akan tetapi cukup melaksanakan ajaran agama dan berdakwah di jalan
Allah.

...  …
… Kami beriman kepada Allah …. (QS Âli ‘Imrân [3]: 52-58)
Adapun yang dimaksud dengan kalimat “Kami beriman kepada
Allah” seperti pada ayat di atas adalah beriman kepada keberadaan,
ajaran, sifat, dan ketetapan Allah Yang Maha Esa, dengan keimanan
yang sebenar-benarnya. Mereka dituntut untuk menolong agama-Nya
dan memertahankannya, serta berjuang menghadapi semua musuhmusuh-Nya.
Selanjutnya ditegaskan,

   
… dan saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Muslim. (QS Âli
‘Imrân [3]: 52)

274

Tafsir Juz III

Ayat di atas merupakan perintah untuk berbuat ikhlas, taat, dan
patuh atas segala perintah-Nya. Hal ini merupakan suatu dalil bahwa
Islam adalah agama Allah yang disebarkan lewat perjuangan para NabiNya. Walaupun terjadi perbedaan hukum dan tatacara beribadah, diterima
dengan keikhlasan dan kepasrahan. Mereka dituntut kesaksiannya, karena
para Rasul pun akan menjadi saksi atas umatnya pada hari kiamat.
Ayat selanjutnya menyatakan,

         
Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan
kami telah mengikuti Rasul, karena itu tetapkanlah kami bersama golongan
orang yang memberikan kesaksian.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 53)
Mereka merendahkan diri kepada Allah Swt seraya berucap, “Ya
Tuhan kami, kami telah beriman dan telah membenarkan terhadap apa
yang telah Engkau turunkan.” Pernyataan ini merupakan bentuk ketundukan
dan kepasrahan kepada Allah Swt, sesudah memerlihatkan kesiapsediaan
dukungan mereka kepada Rasul-Nya dalam melaksanakan perintahnya.

….   …
...dan kami telah mengikuti Rasul .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 53)
Mereka mengikuti apa-apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Isa
as dan beriman atas apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi-Nya. Pada
ayat ini Allah Swt mendahulukan “iman” daripada “mengikuti Rasul”. Hal
ini menunjukkan bahwa keimanan orang-orang Hawariyin itu telah mencapai
tingkat yakin dan telah menguasai jiwanya, sehingga berani berkorban untuk
mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Isa as Ilmu yang benar adalah ilmu
yang menuntut atau mendorong seseorang bekerja atau berbuat sesuai dengan
kebenaran.
Selanjutnya disebutkan,

    …
... karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan
kesaksian.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 53)
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Kaum Hawariyun memohon agar dimasukkan ke dalam golongan
orang-orang yang menyaksikan Keesaan Allah Swt. Artinya, kelompok yang
tunduk, patuh dan memperjuangkan agama-Nya. Sebagaimana Rasul yang
hidup bersama para pengikutnya membenarkan dan memperjuangkan
agama Allah Swt dengan sepenuh hati.
Selanjutnya Allah Swt menerangkan,

       
Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun
membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. (QS Âli
‘Imrân [3]: 54)
Ayat di atas menjelaskan adanya kelompok Bani Israil yang membuat
tipu daya kepada Nabi Isa as untuk membunuhnya. Mereka berbuat fitnah
dan mengadukan Nabi Isa as kepada rajanya bahwa “Di sini ada seorang
lelaki yang menyesatkan rakyat, melarang mereka menaati raja, memecah
belah orangtua dengan anak-anaknya.” Itulah tipu daya mereka.
Allah Swt menggagalkan tipu daya mereka dan menghancurkan
rencana jahatnya. Karena itu, tatkala raja mengutus seseorang untuk
mencari Nabi Isa as, lalu menangkapnya, kemudian menyalibnya, Allah
Swt menyelamatkan dan menyerupakannya dengan seseorang lain. Ketika
mengepung rumahnya, mereka mengira mendapatkan kemenangan karena
telah berhasil menangkapnya. Padahal, yang ditangkapnya itu adalah orang
yang ada di rumah itu, yang diserupakan dengan Isa as Allah Swt
menyelamatkannya dari kepungan, dengan diangkat ke langit, dan yang
ditangkap adalah orang yang diserupakan atau dimiripkan dengan Isa as
sehingga orang mengira bahwa yang disalib itu adalah Isa as.

   …
… Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. (QS Âli ‘Imrân [3]: 54)
Tipu daya Allah lebih kuat daripada tipu daya mereka. Dia dapat
mengatasi segala tipu daya dan menimpakan kesengsaraan yang berbuat
tipu daya kepada-Nya, tanpa diperkirakan sebelumnya. Rencana Allah tidak
diketahui oleh hamba-Nya, karena Dia berkehendak untuk menegakkan
agama dan menyempunakan hikmah-Nya. Allah Swt meninggalkan mereka
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(yang ingkar) dalam kesesatan dan kebingungan. Sekalipun mereka telah
berkeyakinan bahwa mereka beruntung karena telah mendapatkan apa yang
mereka cari, padahal mereka sebenarnya telah tertipu oleh tipuan Allah yang
Maha Tinggi dan Maha Kuat.
Selanjutnya diterangkan,

          
           
        
(Ingatlah), ketika Allah berfirman, “Wahai Isa! Aku mengambilmu dan
mengangkatmu kepada-Ku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang
kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang
yang kafir hingga hari Kiamat. Kemudian kepada-Ku engkau kembali, lalu
Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan.” (QS Âli ‘Imrân
[3]: 55)
Kemudian Allah Swt mengingatkan kepada Nabi Muhammad Saw
bahwa Dia telah mengangkat Nabi Isa as ke sisi-Nya. Seolah-olah Allah
Swt berpesan, “Ingatlah, wahai Muhammad ketika Allah berfirman kepada
Isa, ‘Sesungguhnya Aku akan mengantarkanmu kepada akhir ajalmu secara
sempurna dan mengangkatmu kepada-Ku’.” Kabar ini merupakan berita
gembira kepada Nabi Isa as yang mengungkap penyelamatan dari tipu
daya dan rencana jahat kaumnya. Tipu daya mereka itu tidak berhasil.
Adapun tipu daya Allah terhadap mereka, ketika mereka mengepungnya,
gagal total. Ternyata yang ditangkap, dibunuh, dan disalib bukanlah Isa as,
tetapi teman mereka yang diserupakan Allah Swt kepadanya. Mereka tidak
berhasil menangkap Nabi Isa as sebagaimana mereka kehendaki dengan
tipu dayanya yang jahat itu.
Terdapat dua pendapat ulama dalam menafsirkan penyelamatan Nabi
Isa as, yaitu:
Pertama, dalam menafsirkan ayat di atas, ada bagian ayat yang
harus didahulukan dan diakhirkan, yakni: “Hai Isa, sesungguhnya aku
mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari fitnah
orang-orang yang kafir, dan akan mengantarkan kamu kepada akhir ajalmu
nanti setelah diturunkan dari langit.” Maksudnya, Dia mengangkatnya ke
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langit badan dan ruhnya dalam keadaan hidup, dan akan menurunkannya
kembali nanti di akhir zaman. Di akhir zaman, akan memerintah dengan
aturan syariat Islam. Kemudian Allah akan mematikannya. Sebagaimana
dijelaskan dalam hadis yang sahih, Rasulullah Saw bersabda, bahwa Isa
as belum wafat, dan ia akan kembali lagi ke tengah-tengahmu nanti sebelum
hari kiamat tiba.
Kedua, Nabi Isa as telah wafat, sebagaimana wafatnya orang biasa,
dan yang diangkat ke langit itu hanya ruh dan martabatnya, sebagaimana
firman Allah tentang Nabi Idris as (QS Maryam [19]: 57), dan Kami telah
mengangkatnya ke martabat yang tinggi.
Martabat yang tinggi adalah tempat yang menyenangkan di sisi Tuhan.
Perhatikan bunyi ayat di bawah ini (QS Al-Qomar, [54]: 55), di tempat
yang disenangi di sisi Tuhan Yang Mahakuasa
Tempat yang disenangi adalah tempat yang penuh kebahagiaan,
yang bersih dari hiruk-pikuk dan perbuatan-perbuatan dosa. Dengan
demikian, makna ayat tersebut adalah “Bahwa Aku telah mematikanmu
(Isa as) dan menghidupkanmu kembali ditempat yang paling tinggi (penuh
kebahagiaan).”
Kebanyakan ulama ahli tafsir mendukung pendapat pertama.
Sebagian lagi berpendapat lain. Al-Rabi’ Ibnu Anas, di antaranya,
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “al-Wafat” di sini adalah
“tidur”. Ini sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya (QS Al-An’âm
[6]: 60), Dan Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari.
Firman-Nya (QS Al-Zumar [39]: 42), Allah memegang nyawa
(seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa (seseorang) yang belum
mati ketika dia tidur.
Dijelaskan juga dalam hadis bahwa Rasulullah Saw ketika bangun
tidur membacakan doa “Segala puji bagi Allah, yang telah menghidupkan
kami, setelah kami dimatikan.”
Menurut Al-Qurtubi, pendapat yang paling benar adalah bahwa
Allah Swt mengangkatnya ke langit tidak dalam keadaan sudah wafat
atau tidak dalam keadaan sedang tidur. Pendapat itu merupakan pilihan
Al-Thabari dan pendapat yang paling sahih dari riwayatnya Ibnu Abbas.
Allah Swt juga telah menuturkan kisah disalibnya Isa as dan
diangkatnya ke langit pada ayat yang lainnya, yaitu pada QS Al-Nisâ‘
(4): 156-157, (156) dan (Kami hukum juga) karena kekafiran mereka
(terhadap Isa), dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam;
(157) dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka, “Sesungguhnya
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kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah” padahal
mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka
bunuh adalah) orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka
yang berselisih pendapat tentang (pembunuhan) Isa, selalu dalam keraguraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa
sebenarnya yang dibunuh itu), melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi
mereka tidak yakin telah membunuhnya.
Pada ayat di atas dijelaskan bahwa mereka menyebut Isa putra
Maryam itu Rasul Allah ialah sebagai ejekan, karena mereka sendiri tidak
memercayai kerasulan Isa itu. Allah Swt dengan sangat jelas membantah
anggapan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa
as Kemudian diterangkan pula bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani
akan mengimani Isa as sebelum wafatnya, sebagai Rasulullah, bukan anak
Allah.
Demikian itu terjadi ketika Isa as diturunkan dari langit ke bumi,
sebelum hari kiamat tiba. Setelah itu, ia akan menyebarluaskan syariat
agama Islam, akan memerbai ki akidah para pengi kutnya dan
meluruskannya. Pada zaman itu merupakan zaman pelurusan akidah dan
syariat, sehingga tidak ada lagi agama yang diterima oleh masyarakat
kecuali agama Islam. Dari segi ekonomi pun akan mengalami kemajuan
yang sangat pesat, pajak pun dihilangkan, kekayaan melimpah dan lain
sebagainya.
Perhatikan keterangan hadis di bawah ini,
Bahwa Said Ibnu Al-Musayyab telah mendengar Abu Hurairah ra berkata,
“Bersabda Rasulullah Saw, ‘Demi Zat yang jiwaku ada ditangan-Nya, pasti
sudah dekat akan diturunkan ditengah-tengah kamu sekalian, Isa putra
Maryam, sebagai hakim yang adil, kemudian ia akan menghancurkan salib,
membunuh babi, menghentikan pajak, dan kekayaan melimpah, sehingga
tak seorang pun yang akan menerimanya (infaq), karena tidak ada lagi
yang membutuhkannya, sehingga keadaannya satu kali sujud dalam salat
lebih utama daripada dunia dan seisinya,’ kemudian Abu Hurairah berkata
bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘Bacalah! Apabila kalian menghendakinya
(tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepada Isa
sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi
terhadap mereka).” (HR Al-Bukhari)

...    …
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…. serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir …. (QS Âli ‘Imrân
[3]: 55)
Bahwa Allah Swt telah membersihkan Isa as dan menyelamatkannya
dari kejahatan dan dari berbagai macam tuduhan serta hinaan yang mereka
lakukan.
Selanjutnya Allah Swt menjelaskan,

….      …
… dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang
kafir…. (QS Âli ‘Imrân [3]: 55)
Ayat di atas menjelaskan keutamaan orang-orang yang mengikuti
Isa as memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Swt.
Kedudukan mereka di atas orang-orang yang mengingkarinya. Selanjutnya,
dijelaskan pula akan datangnya seorang Rasul yang membenarkan kitab
yang turun sebelumnya, yang bernama Ahmad.
Perhatikan ayat di bawah ini (QS Al-Shaff [61]: 6), Dan (ingatlah)
ketika Isa putra Maryam berkata, “Wahai Bani Israil! Sesungguhnya aku
utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab (yang turun) sebelumku,
yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan
datang setelahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).”
Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Saw (Ahmad)
yang datang setelah kenabian Isa as akan memeroleh kedudukan yang
tinggi. Allah Swt mengangkat derajat mereka pada kedudukan yang mulia,
tidak sebagaimana orang-orang yang telah berbuat tipu daya dan
mendustakan risalah Isa as dari kelompok orang-orang Yahudi. Ketinggian
derajat mereka, baik dalam masalah keimanan maupun kejiwaannya, dan
itu merupakan karunia dari Allah bagi mereka. Semuanya disebabkan
kemuliaan akhlak, sopan-santun, serta dekat dari yang hak dan jauh dari
yang batil. Ada kalanya ketinggian itu dalam bidang keduniaan, yaitu
keadaan sebagai orang-orang penting yang memegang tampuk
kepemimpinan atas mereka yang kafir.

....   …
… hingga hari Kiamat…. (QS Âli ‘Imrân [3]: 55)
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Ketinggian budi pekerti, kesempurnaan akhlak, dan keutamaankeutamaan lainnya pada mereka yang beriman itu berlanjut sampai hari kiamat.
Allah Swt akan memutuskan perkara di antara mereka sesuai dengan apa
yang dikehendaki-Nya.

          …
... Kemudian kepada-Ku engkau kembali, lalu Aku beri keputusan tentang
apa yang kamu perselisihkan. (QS Âli ‘Imrân [3]: 55)
Seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Swt pada hari
kebangkitan, dan Allah Swt akan memutuskan perkara yang mereka
perselisihkan dalam urusan agama, termasuk di dalamnya perselisihanperselisihan yang terjadi berkaitan dengan peristiwa Nabi Isa as dan
orang-orang yang berselisih dengannya. Begitu juga perkara yang terkait
dengan hawariyin (pengikut Nabi Isa as) dan orang-orang yang
mengingkarinya dari orang-orang kafir. Allah Swt menjelaskan orangorang yang ingkar akan memeroleh siksa yang menyakitkan,

           
 
Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan Aku azab mereka dengan
azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak
memeroleh penolong. (QS Âli ‘Imrân [3]: 56)
Pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan bagi orang-orang Yahudi yang
mengingkari dan mendustakan Nabi Isa as akan disiksa, baik siksaan dunia
maupun akhirat, dengan sebab dosa mereka. Siksaan dunia yang akan mereka
terima adalah kehinaan, dibunuh, diperangi, ditawan, serta dikuasai oleh
bangsa-bangsa lain. Adapun di akhirat, mereka akan memeroleh siksaan
yang sangat pedih di Neraka Jahanam. Mereka sama sekali tidak akan
mendapatkan pertolongan dari siapa pun, sebagaimana ketika di dunia.
Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan
memeroleh pahala yang sempurna dari sisi Allah Swt.
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Perhatikan ayat berikut,

         
  
Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan
memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak
menyukai orang zalim. (QS Âli ‘Imrân [3]: 57)
Ayat ini menjelaskan keberuntungan orang-orang yang beriman
kepada Nabi Isa as. Mereka orang-orang yang membenarkan kenabiannya,
mematuhi ajaran yang datang darinya, selalu melakukan amal saleh, dan
menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya. Allah Swt akan menyempurnakan
pahala mereka, tanpa dikurangi sedikit pun. Orang-orang yang zalim, yaitu
orang-orang yang suka menganiaya diri sendiri ataupun orang lain tanpa
hak, menolak kebenaran, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya,
tidak dicintai Allah dan akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ini
merupakan suatu ancaman bagi orang-orang kafir, yang mengingkari Allah
dan Rasul-Nya, dengan siksa-Nya yang sangat pedih di dalam neraka. Dan
bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, adalah balasan
yang penuh kenikmatan di dalam surga-Nya.
Selanjutnya, Allah Swt menjelaskan,

       
Demikianlah Kami bacakan kepadamu (Muhammad) sebagian ayat-ayat dan
peringatan yang penuh hikmah. (QS Âli ‘Imrân [3]: 58)
Pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan berita tentang Isa as dan ibunya
Maryam, Maryam dan ibunya, Imra’atu Imran, Zakaria dan anaknya Yahya,
kisah Hawariyyin dan kaum Bani Israil, yang disampaikan kepada Nabi
Muhammad Saw lewat malaikat Jibril. Semuanya itu merupakan bukti yang
sangat jelas tentang kebenaran kenabiannya. Berita tersebut bersumber
dari Al-Quran Al-Hakim. Dijelaskan di dalamnya berbagai macam pelajaran,
hikmah, nasihat, serta hukum, sehingga orang-orang yang beriman dapat
mengambil petunjuk dari padanya. Mereka pun dapat memahami syariat Allah serta prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang digali dari kisah-kisah
Al-Quran.
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Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Bagi juru dakwah, mereka perlu menyiapkan mental tatkala bertugas
untuk mengadakan perbaikan. Sebab, mereka mendapatkan tantangan
dan perlakuan yang tidak baik, yang menyakitkan, mulai pengusiran
sampai ancaman pembunuhan. Di balik itu, hikmah Ilahiyah yang akan
dituai adalah kemaslahatan dan keselamatan, kebaikan dan
kebahagiaan, di antara manusia. Hal ini dialami Nabi Isa as beserta
para pengikutnya, Hawariyin.
Kegigihan dan kesabaran diperlukan dalam menyebarkan agama
Allah Swt. Sekalipun orang-orang Bani Israil mengusir Isa as dan
ibunya dari lingkungan mereka, mereka kembali lagi ke kampung
halamannya bersama para sahabatnya, yaitu Hawariyin, melanjutkan
dakwah di tengah-tengah umat yang menentangnya. Kaum Bani Israil
pun merencanakan pembunuhan. Itulah tindakan makar mereka. Allah
Swt menyelamatkan dan mengangkat Isa as ke langit tanpa proses
kematian terlebih dahulu.
Nabi Isa as akan diturunkan lagi ke dunia di akhir zaman,
sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis,
Bahwa Said Ibnu Al-Musayyab telah mendengar Abu Hurairah ra
berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Demi Zat yang jiwaku ada di
tangan-Nya, pasti sudah dekat akan diturunkan di tengah-tengah
kamu sekalian, Isa putra Maryam, sebagai hakim yang adil, kemudian
ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghentikan pajak,
dan kekayaan melimpah, sehingga tak seorang pun yang akan
menerimanya (karena tidak ada lagi yang membutuhkannya),
sehingga keadaannya satu kali sujud dalam salat lebih utama
daripada dunia dan seisinya.” Kemudian Abu Hurairah berkata,
“Bacalah! Apabila kalian menghendakinya” (tidak ada seorang pun
dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya [Isa] sebelum
kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi
terhadap mereka) (HR Al-Bukhari).

(4)

(5)

Allah Swt akan membersihkan Isa as dari berbagai macam
penyimpangan, tuduhan, fitnah, dan hinaan yang mereka lakukan,
mengangkat dan menyelamatkannya.
Adapun balasan bagi orang-orang yang ingkar ketika di dunia, akan
dibunuh, disalib, ditawan, serta diberikan kehinaan. Ketika di akhirat
nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sebaliknya, balasan yang
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akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan suka beramal
saleh adalah kebahagiaan dan ketenangan di dunia, sedangkan di
akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan.
***

Jawaban atas Orang yang Menyangka atas Ketuhanan Isa as,
dan Mubâhalah atau Sumpah Serapah agar Dapat Laknat dari
Allah (Ayat 59-63)

              
             
           
          
              
        
(59) Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) isa bagi Allah, seperti
(penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata
kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu; (60) Kebenaran itu dari
Tuhanmu, karena itu janganlah engkau (Muhammad) termasuk orangorang yang ragu; (61) Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah
engkau memeroleh ilmu, katakanlah (Muhammad), “Marilah kita panggil
anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami
sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita ber-mubâhalah agar laknat
Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.”; (62) Sungguh, ini adalah
kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh, Allah
Mahaperkasa, Mahabijaksana; (63) Kemudian jika mereka berpaling, maka
(ketahuilah) bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat
kerusakan. (QS Âli ‘Imrân [3]: 59-63)
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Latar dan Konteks
Menurut para ulama tafsir, sebab turun ayat-ayat di atas adalah
berkaitan dengan utusan Kristen Najran yang datang kepada Rasulullah Saw.
Mereka bertanya kepada Nabi Saw, “Mengapa engkau mengejek teman–
teman kami?”
Nabi menjawab, “Apa yang aku katakan?”
Mereka berkata, “Engkau telah berkata bahwa Isa as itu adalah
seorang hamba.”
Nabi menjawab, “Benar. beliau itu seorang hamba Allah dan utusanNya, serta kalimah-Nya yang dimasukkan kepada seorang perawan yang
tidak menikah.”
Mereka marah, lalu bertanya, “Apakah engkau pernah melihat
orang yang lahir tanpa bapak? Apabila engkau itu benar, maka
perlihatkanlah kepada kami yang seperti itu.”
Kemudian, Allah Swt menurunkan ayat-ayat ini.
Pada ayat-ayat yang lalu telah diceritakan tentang kisah Isa as dan
ibunya Maryam. Sebagian kaumnya mengimaninya dan ada pula yang
mengingkarinya. Pada bagian ini akan dibicarakan kelompok ketiga, yaitu
mereka yang tidak mengingkarinya dan tidak juga mengimaninya dengan
keimanan yang benar. Mereka seringkali melontarkan fitnah.
Di antara fitnah yang mereka tebarkan adalah yang dimaksud
dengan kalimatu l-lâh wa rûhu l-lâhi, “Bahwa Allah itu masuk kepada tubuh
ibunya, Maryam. Kemudian kalimah Allah itu menjelma padanya, maka
jadilah dia seorang manusia yang merupakan inkarnasi tuhan dan
mempunyai kemiripan tabiat manusia.” Allah Swt menyanggah anggapan
mereka itu, karena Dia telah menciptakan Adam yang lebih mengagumkan
daripada penciptaan Isa as. Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu.
Perhatikan keterangan ayat di bawah ini,

              
 
Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti (penciptaan)
Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya,
“Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. (QS Âli ‘Imrân [3]: 59)
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Proses kelahiran Isa as disandingkan peristiwanya dengan proses
penciptaan Adam. Keduanya diciptakan dengan cara yang lain dari manusia
biasa. Dengan kekuasaan Allah Swt, Isa as diciptakan tanpa bapak,
sebagaimana Adam diciptakan tanpa ibu dan bapak.
Adam tercipta dari tanah. Dia (Allah) yang telah menentukan segala
sesuatunya, menjadikan tubuh dari tanah yang mati yang dicampur dengan
air, maka jadilah tanah yang lengket, darinya diciptakanlah Adam. Ini
merupakan suatu penjelasan pada proses penciptaan Adam as yang memiliki
kemiripan dengan Isa as Sesungguhnya, orang-orang yang mengingkari
penciptaan Isa as yang tanpa bapak sebagai hamba Allah Swt, akan tetapi
mengakui penciptaan Adam yang tanpa bapak dan ibu sebagai manusia,
merupakan sesuatu hal yang aneh, tidak pantas dan tidak masuk akal.
Apabila Isa as dianggap orang-orang Yahudi sebagai anak Tuhan karena
lahir tanpa bapak, semestinya Adam lebih pantas mendapat julukan itu,
karena lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Tetapi, kenyataannya tidak demikian.
Inilah kesesatan mereka.
Allah Swt menciptakan Adam sebagai manusia dengan meniupkan
ruh kepadanya, yaitu ke dalam jasadnya. Ini semua sesuai dengan
kehendak-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, QS AlMu’minûn (23): 14, Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang
(berbentuk) lain.
Allah Swt memerkuat penjelasan-Nya yang membenarkan kisah ini
dalam firman-Nya,

       
Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau (Muhammad)
termasuk orang-orang yang ragu. (QS Âli ‘Imrân [3]: 60)
Karena itu, orang-orang yang beriman hendaknya tidak ragu-ragu.
Segala hal yang diberitakan kepada Nabi Muhammad Saw tentang Isa as
dan Maryam, adalah kebenaran dari Allah Swt. Tidak seperti yang diyakini
orang-orang Kristen pada Al-Masih atau Isa as bahwa ia adalah tuhan.
Begitu juga tidak sebagaimana yang dipersangkakan orang-orang Yahudi
bahwa Isa Ibnu Maryam itu merupakan anak zina hasil hubungan Maryam
dengan Yusuf Al-Najjar.
Selanjutnya dijelaskan,
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Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memeroleh ilmu,
katakanlah (Muhammad), “Marilah kita panggil anak-anak kami dan anakanak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga,
kemudian marilah kita ber-mubâhalah agar laknat Allah ditimpakan kepada
orang-orang yang dusta. (QS Âli ‘Imrân [3]: 61)
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada
Nabi Muhammad Saw untuk memberikan bantahan kepada orang-orang
yang masih meragukan tentang kebenaran berita bahwa Isa as itu adalah
hamba Allah, bukan anak tuhan. Setelah datangnya penjelasan dari Allah
Swt kepada Nabi Muhammad Saw, maka harus diterima dengan penuh
keyakinan, dengan jelas dan tegas, tidak boleh ada keraguan lagi.
Oleh karena itu, untuk mempertegas dan menjamin kebenaran
berita itu, Allah Swt menganjurkan kepada Nabi untuk ber-mubâhalah.
Mubâhalah adalah masing-masing pihak di antara orang-orang yang
berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, agar
Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Seakan-akan
disampaikan pesan kepada Nabi Saw, “Katakanlah wahai Muhammad
kepada mereka yang tidak mengakui dan meyakini serta membenarkan
at as b eri ta y ang di bawa kan ol e hmu , ag ar s am a-s a ma
mengundang`keluarga masing-masing, baik dari pihak kaum Muslimin
maupun dari pihak mereka, yang terdiri atas anak-anak dan istri- istrinya,
untuk mengadakan mubâhalah.”
Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw mengajak utusan Nasrani Najran
untuk ber-mubâhalah, tetapi mereka menolak dan tidak berani
membuktikan kebenaran keyakinannya. Hal ini menjadi bukti kebenaran
berita yang dibawa Nabi Muhammad Saw.
Oleh karena itu, berita yang disampaikan Nabi Muhammad Saw
dengan penuh kepercayaan dan keyakinan, terbukti sebagai wahyu yang
datang dari-Nya, tidak terbantahkan lagi, pasti benarnya. Karena
menghindari ber-mubâhalah, secara psikologis kaum Nasrani Najran itu
gamang dan ragu terhadap keyakinan yang dipegangnya dan berkeinginan
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untuk menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki sebagai akibat
daripada muhabalah itu. Dengan sebab itu, ayat ini dikenal sebagai ayat
mubâhalah.
Berkaitan dengan peristiwa mubâhalah di atas, diriwayatkan oleh
Ibnu Ishak dalam kitab sirahnya. Pada tahun sembilan Hijriyah, telah
datang kepada Rasulullah Saw utusan dari Kristen Najran sebanyak 60
orang. Di antara mereka, ada 14 orang tokoh yang mengurusi segala
urusan mereka, di antaranya adalah Al-‘Aqib (Abd Al-Masih) sebagai
pimpinan kabilah. Dialah orang yang paling berpengaruh serta menentukan
segala putusan di lingkungannya. Selain dia, juga hadir, Al-Sayyid. Dia
itu merupakan cendekiawannya. Lainnya adalah Abu Haritsah Ibnu
‘Alqamah, saudara laki-laki Bakr Ibnu Wail, sebagai uskupnya.
Mereka menuju Masjid Nabawi menghadap Rasulullah Saw setelah
usai salat asar. Mereka salat dengan menghadap ke sebelah timur,
kemudian berbincang-bincang dengan Rasulullah Saw.
Mereka berkata tentang Isa as bahwa dia itu adalah Allah, dan
juga anak Allah dalam kesatuan konsep trinitas. Berkaitan dengan peristiwa
itu, turunlah ayat Al-Quran yang menyanggah pernyataan mereka, dan
menantang untuk ber-mubâhalah.
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasa‘i, dan
Ibnu Majah sebagai berikut,
Dari Khudzaifah, ia berkata telah datang kepada Rasulullah Saw, Al-‘Aqib
dan Al-Sayyid, dari Kristen Najran, yang berkeinginan untuk mengadakan
mubâhalah dengan beliau. Salah seorang dari mereka berdua itu berkata
kepada temannya, janganlah kamu bermubahalah dengannya. Demi
Allah, apabila ia benar-benar seorang Nabi, lalu dia bermubâhalah dengan
kita, niscaya kita setelah ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan, dan
begitu juga generasi setelah kita.
Kemudian mereka berkata kepada Nabi Saw, “Kami akan siap
memberikan apa saja yang kamu minta kepada kami. Oleh karena itu,
utuslah kepada kami seorang laki-laki yang terpercaya, dan janganlah
kamu mengirimkan utusan kepada kami kecuali seorang utusan yang
terpercaya.”
Ia menjawab, “Pasti aku akan mengirimkan seorang utusan
kepadamu yang sangat terpercaya.”
Sebagai penghormatan, ia memilih salah seorang dari sahabatnya
Rasulullah Saw Rasul bersabda, “Berdirilah, wahai Aba Ubaidah Ibnu AlJarrah.”
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Setelah ia berdiri, Rasulullah Saw bersabda, “Inilah orang yang
terpercaya di kalangan umat ini” (HR Al-Bukhari, Shahîh Al-Bukhâri, XIV: 309).
Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya (I: 175) mengutip suatu hadis yang
diriwayatkan Abu Nu’aim dari Ibnu ‘Abbas dalam kitabnya Al-Dalâil,
Delapan orang Kristen Najran telah datang kepada Rasulullah Saw. Di
antara mereka adalah Al-’Aqib dan Al-Sayyid. Setelah itu, Allah Swt
menurunkan ayat ini. Mereka berkata, “Beri waktulah kami tiga hari.”
Kemudian mereka pergi menemui orang-orang Yahudi Bani Quraidzah,
Bani Nadlir dan Bani Qainuqa’. Maka, mereka menyarankan untuk berdamai
saja dan tidak mengadakan mubâhalah dengan Nabi.
Mereka berkata, “Dia itu adalah seorang Nabi dan kami telah
mendapatkan keterangannya di dalam kitab Taurat.”
Setelah itu, mereka mengadakan perdamaian dengan Nabi Saw dan
bersedia membayar 1.000 potong pakaian pada bulan Safar, dan 1.000 potong
lagi disertai sejumlah uang dirham pada bulan Rajab.
Dalam kisah lain, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw telah
memilih Ali Ibnu Abu Thalib, Fatimah, dan kedua putra mereka, yaitu Hasan
dan Husain untuk ber-mubahalah. Beliau (Nabi) keluar bersama mereka,
seraya bersabda, “Apabila saya berdoa, hendaklah kalian mengamininya.”
Dan Ibnu ‘Asakir telah meriwayatkan suatu hadis yang diterima dari
Ja’far dari bapaknya bahwa setelah diturunkannya ayat ini, beliau (Nabi)
telah datang dengan membawa Abu Bakar bersama anak-anaknya, Umar
bersama anak-anaknya, dan Usman bersama anak-anaknya. Tidak diragukan
lagi bahwa Nabi Muhammad Saw memerintahkan untuk mengundang
orang-orang yang menentang hakikat kejadian Isa as dari kalangan orangorang Ahli Kitab untuk berkumpul, baik laki-laki maupun perempuan serta
anak-anak. Demikian juga Nabi Saw mengumpulkan orang-orang yang
beriman, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, untuk ber-mubâhalah
dan berdoa meminta kepada Allah Swt agar melaknat orang-orang yang
sengaja berdusta tentang Isa as.
Dalam peristiwa mubâhalah ini, terdapat suatu pelajaran yang sangat
berharga. Bahwa wanita juga dituntut ikut terlibat dalam masalah
keagamaan. Ini menunjukkan kelebihan agama Islam dari agama lain, yakni
bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki dalam berbagai macam hal
secara proporsional. Seperti dalam peperangan, perempuan bisa membantu
tentara laki-laki dalam hal penanganan kesehatan para prajurit, mengobati
para prajurit yang cedera, dan lain sebagainya.
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Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan
sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Âli ‘Imrân [3]: 62)
Kisah yang diungkapkan Allah Swt berkaitan dengan peristiwa Isa
as adalah benar adanya. Berbeda dengan pengakuan orang-orang Nasrani
yang menyatakan bahwa Isa as adalah Tuhan atau anak Tuhan. Sebaliknya,
orang-orang Yahudi menyatakan bahwa Isa as adalah sebagai anak zina.
Dia-lah Allah, Zat yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan
langit dan bumi beserta isinya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamaiNya. Maka, Dia-lah Zat Yang Maha Tahu akan segala hal yang terjadi pada
makhluknya. Ayat ini sekaligus merupakan bantahan kepada orang-orang
Nasrani bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Dia Zat Yang
Maha Esa.
Pada ayat lain dengan tegas, Allah Swt membantah tuduhan mereka
(QS Al-Mâ‘idah, [5]: 73), Sungguh, telah kafir orang-orang yang
mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak
ada tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka
tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang
kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
Allah Swt adalah Zat yang Maha Perkasa, tidak ada satu pun yang
dapat menandinginya, dan Dia itu adalah Zat Yang Maha Bijaksana. Oleh
karena itu, tidak ada satu pun yang dapat menyamai-Nya dan menyaingiNya, baik dalam sifat, perbuatan, maupun eksistensi-Nya. Dia itu adalah
Allah Zat Yang Maha Suci.
Selanjutnya dijelaskan,

      
Kemudian jika mereka berpaling, maka (ketahuilah) bahwa Allah Maha
Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS Âli ‘Imrân [3]: 63)
Apabila mereka berpaling dari kebenaran, yaitu dengan menolak
mengikuti dan mengakui Nabi Muhammad Saw sebagai seorang Nabi dan
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utusan Allah, maka masuk ke dalam kelompok yang berbuat kerusakan
iman. Demikian juga tatkala mereka tidak mau menerima ajaran tauhid
yang dibawakannya, menolak ajakan Islam, maka sesungguhnya mereka
berada dalam kesesatan yang nyata. Allah Swt adalah Zat Yang Maha
Mengetahui keadaan mental orang-orang yang membuat kerusakan dalam
agama, mempunyai niat yang jahat, mereka akan mendapatkan balasan
ya ng s eti mpa l . Si ks aan ya ng a kan me reka te ri m a, s ang at
menyakitkan,yang disebabkan karena ulah mereka sendiri yang jelek,
melakukan kebatilan dan meninggalkan yang hak. Maka itu, mereka
tergolong kelompok telah berbuat kerusakan. Sekecil apa pun kejahatan
yang dilakukannya dalam bentuk penentangan, akan mengakibatkan
kepedihan. Semuanya terpantau, terlihat oleh Allah, dan berada dalam
pengawasan Zat Yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Segala keajaiban yang terjadi adalah atas kehendak-Nya,
termasuk di dalamnya peristiwa kelahiran Isa as dan ciptaanciptaan lainnya yang semisal, seperti penciptaan Adam dan
Hawa. Hal ini menunjukkan adanya Zat Pencipta, yaitu Allah Swt
Yang Maha Kuasa.
Terdapat sanggahan yang tegas terhadap utusan Nasrani Najran
yang telah menolak penjelasan Nabi Muhammad Saw tentang
Isa as adalah hamba Allah dan kalimah-Nya. Bahkan mereka balik
bertanya, “Tunjukkanlah kepada kami seorang hamba yang
diciptakan Allah Swt tanpa bapak?” Maka, Nabi Muhammad Saw
menjawab, “Dia Adam, coba siapa dia itu bapaknya? Apakah kalian
merasa heran bahwa Isa dilahirkan tanpa bapak? Maka lihatlah
bahwa Adam diciptakan tanpa bapak dan ibu.”
Perintah mubâhalah merupakan bagian yang terpisah dalam debat
di atas, karena laknat dari Allah akan menimpa kepada orang yang
berdusta. Ayat mubâhalah merupakan tanda kenabian bagi Nabi
Saw. Sebab, di dalamnya terdapat pertaruhan dan jaminan kebenaran,
yang disertai konsekuensi. Bagi orang yang ragu akan suatu
kebenaran tidak akan berani melakukannya, seperti orang-orang
Nasrani Najran menolaknya. Sekalipun demikian, mereka tetap
mengingkari kebenaran Islam, sebab telinganya telah tersumbat,
matanya telah tertutup, dan hatinya telah terhijab oleh cahaya
kebenaran.
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Penolakan Nasrani Najran untuk ber-mubâhalah, karena mereka
sendiri sudah merasakan adanya dusta. Mereka pun telah
mengetahui bahwa Muhammad Saw itu seorang Nabi dan Rasul,
sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci mereka. Setelah itu, mereka
pulang kembali ke negaranya untuk segera membayar upeti
sebagaimana yang telah dijanjikan oleh mereka. Setiap tahun
membayar 1.000 potong pakaian pada bulan Shafar dan 1.000 potong
pada bulan Rajab, selanjutnya Rasulullah mengadakan perdamaian
dengan mereka dengan membayar pajak, sebagai ganti tidak
menerima Islam.
***

Ajakan untuk Mengesakan Allah dan Beribadah Kepada-Nya serta
Agama Ibrahim as (Ayat 64-68)
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(64) Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju
kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa
kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya
dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain
tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada
mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”; (65) Wahai
Ahli Kitab! Mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal
Taurat dan Injil diturunkan setelah dia (Ibrahim)? Apakah kamu tidak
mengerti?; (66) Begitulah kamu! Kamu berbantah-bantahan tentang apa
yang kamu ketahui, tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang
apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak
mengetahui; (67) Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula)
seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim dan dia
tidaklah termasuk orang-orang musyrik; (68) Orang yang paling dekat
kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini (Muhammad),
dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.
(QS Âli ‘Imrân [3]: 64-68)
Latar dan Konteks
Ibnu Ishak dan Ibnu Jarir telah meriwayatkan sebuah hadis yang
diterima dari Ibnu Abbas ra, orang-orang Nasrani Najran dan para pendeta
Yahudi berkumpul di hadapan Rasulullah Saw dan berdebat di hadapannya.
Para pendeta (Yahudi) berpendapat bahwa Ibrahim itu tidak lain adalah
orang Yahudi. Sementara itu, orang-orang Nasrani (Najran) juga
berpendapat bahwa Ibrahim itu tidak lain adalah Nashara. Maka Allah
menurunkan ayat, Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu berbantah-bantahan
tentang Ibrahim... (QS Âli ‘Imrân [3]: 65)
Hadis riwayat Al-Baihaqi, dalam kitabnya, Al-Dalâil, menyebutkan,
“Kemudian orang Yahudi itu ditanya, dan mereka menjawab, “Demi Allah
ya Muhammad, sungguh engkau telah mengetahui bahwa kami lebih utama
menguasai agama Ibrahim dari padamu dan juga selainmu. Bahwa dia itu
seorang Yahudi, dan tidaklah orang berada di pihakmu kecuali karena dengki
(kepada kami). Kemudian Allah Swt menurunkan ayat ini” (Jalalluddin AlSuyuthi, 1978: 53).
Dan dijelaskan juga di dalam hadis lain riwayat Al-Tirmidzi,
Abdullah Ibnu Mas’ud meriwayatkan, bersabda Rasulullah Saw bahwa bagi
setiap Nabi ada yang paling dekat dan paling dicintai dari antara para Nabi,
dan bahwa yang paling dekat padaku adalah bapakku, dan orang yang paling
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dicintai Tuhanku. Kemudian membacakan ayat, “orang yang paling dekat
kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini
(Muhammad), dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orangorang yang beriman.” (HR Al-Tirmidzi)
Subtansi
Al-Quran telah mengetengahkan bukti yang kuat ke hadapan orangorang Nasrani dalam pengakuannya terhadap ketuhanan Al-Masih. Orangorang Yahudi dan Nasrani diajak kembali kepada agama yang asal. Agama
yang didakwahkan para Nabi untuk mengesakan Allah dan beribadah
semata kepada-Nya. Demikian juga seruan untuk mengikuti agama Ibrahim,
sebagai bapaknya para Nabi. Agamanya adalah agama Islam. Bukan
seorang Yahudi ataupun Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang
lurus lagi berserah diri (kepada Allah).
Penjelasan Ayat

            
             
     
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada
satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita
tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan
sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan
selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka),
“Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim. (QS Âli ‘Imrân [3]: 64)
Ayat di atas menjelaskan, Allah Swt telah memerintahkan kepada
Nabi Muhammad Saw agar mengajak Ahli Kitab dari kelompok Yahudi dan
Nasrani untuk berdialog secara adil. Mencari persamaan ajaran-ajaran yang
dibawa para Rasul, berdasarkan kitab masing-masing yang telah diturunkan
Allah Swt kepada mereka, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran.
Di antara kalimat yang sama adalah bahwa para Nabi dan Rasul serta
ajaran kitab-kitabnya telah memerintahkan untuk beribadah dan tunduk hanya
kepada Allah Swt. Dilarang patuh kecuali hanya kepada-Nya saja, yang
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mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam menentukan hukum-hukum-Nya.
Begitu juga dalam penentuan halal dan haram, hanya berdasarkan ketetapanNya. Tidak boleh menyekutukan-Nya. Tidak dibenarkan beriman dan beribadah
kepada Allah Swt, akan tetapi masih mengimani adanya kekuatan lain selain
Allah. Contoh, seorang Muslim yang tetap memelihara dan meyakini adanya
kekuatan magis yang terdapat pada keris, patung, dan thâghût (setan atau
apa saja yang disembah selain dari Allah Swt).
Pada kalimat allâ na’buda illa l-lâha (agar tidak kita sembah kecuali
Allah), menunjukkan tentang keesaan Allah pada ulûhiyyah-Nya
(peribadatan-Nya). Adapun pada kalimat walâ yattakhidza ba’dlunâ ba’dlan
arbâban mindûni l-lâhi (dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhantuhan selain Allah) menunjukkan tentang keesaan Allah pada rubûbiyyah-Nya
(kekuasaan penciptaan-Nya). Inti dari pesan tersebut, ketentuan untuk
mengimani dan beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ajaran itulah
yang telah didakwahkan para Rasul, seperti Ibrahim, Musa, Isa, dan yang
lainnya, sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya, QS Al-Anbiyâ‘
(21): 25, Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau
(Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan
(yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku.
Demikian juga disebutkan dalam QS Al-Nahl (16): 36, Dan sungguh, Kami
telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan),
“Sembahlah Allah, dan jauhilah Thâgût.”
Dengan demikian, ajaran yang didakwahkan Rasulullah Saw dan
para Rasul sebelumnya adalah mengesakan Allah Swt. Semuanya meyakini
pencipta alam semesta itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dia-lah yang
menciptakan dan yang mengurusnya, dan Dia-lah yang telah mengutus
para Nabi kepada umatnya untuk menyampaikan tuntunan tentang apaapa yang diridai dan yang tidak diridai-Nya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad
Saw mengajak kepada Ahli Kitab agar bersepakat untuk menegakkan prinsipprinsip agama itu dan menolak hal-hal yang meragukan, atau bertentangan
dengan prinsip agama. Maka, apabila datang orang-orang Nasrani
mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, itu bertentangan dengan
prinsip yang telah disepakati oleh para Nabi. Karena itu, tidak akan
didapatkan suatu dalil pun yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah tuhan
yang disembah. Tidak juga akan didapat bukti yang mengatakan bahwa Isa
as telah mengajak manusia untuk menyembah dirinya dan ibunya. Justru,
Nabi Isa as mengajak manusia untuk menyembah Allah Yang Maha Esa dengan
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penuh keikhlasan kepada-Nya.
Pada mulanya, kaum Yahudi itu mengesakan Allah, akan tetapi
celakanya pemahaman mereka tentang tuhan itu salah. Mereka lebih
senang mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan dan dibuat oleh
para pendeta, yang menurut mereka kedudukan hukumnya sama dengan
hukum yang datang dari Allah.
Demikian juga orang-orang Nasrani, sebagaimana orang-orang
Yahudi, pada mulanya mereka mengesakan Allah. Akan tetapi, setelah itu,
mereka mengubah keyakinannya, yaitu meyakini bahwa Isa as itu sebagai
anak Allah. Konsep trinitas mengakui bahwa Isa itu adalah tuhan. Selain
itu, mereka juga mengajarkan adanya penebusan dosa lewat gereja. Inilah
permasalahan yang paling unik dan membahayakan masyarakat Nasrani
itu sendiri. Maka itu, terjadilah penjualan surat penebusan dosa dari gerejagereja. Melalui jalan seperti itu, gereja dapat mengumpulkan uang yang
sangat banyak jumlahnya. Kemudian, muncullah kelompok yang
menghendaki perubahan ke arah perbaikan. Kelompok ini dikenal dengan
kelompok Protestan, menolak ketuhanan Isa.
Adî Ibnu Hatim meriwayatkan suatu hadis, “Aku telah datang kepada
Rasulullah Saw sedangkan di leherku terdapat kalung salib yang terbuat
dari emas, kemudian Rasulullah menegur, ‘Hai Adî, buanglah berhala itu dari
lehermu itu’.
Setelah itu aku mendengar beliau membacakan salah satu ayat dari
Surah Bara’ah (9): 31, Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan
rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah.
Lalu aku bertutur, ‘Wahai Rasulullah, mereka itu tidak menyembah
pendeta-pendeta mereka.’
Kemudian beliau bertanya, ‘Bukankah mereka itu menghalalkan dan
mengharamkan bagimu, lalu kamu berpegang teguh pada perkataan
mereka?’
Aku menjawab, ‘Betul,’ kemudian Nabi Saw bersabda, ‘Itulah artinya
menganggap pendeta-pendeta itu sebagai tuhan’.”
Itulah sebabnya Rasulullah Saw mengingatkan hakikat kebenaran
kepada Ahli Kitab, karena mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan
rahib-rahib mereka dengan membabi-buta. Sekalipun orang alim dan rahibrahib itu menyuruh berbuat maksiat atau mengharamkan yang halal, mereka
pun akan mengikutinya.
Apabila orang-orang Yahudi dan Nasrani tetap menolak dan
membangkang ajakan kepada keesaan Allah itu, dan tetap pada pendiriannya,
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yaitu menyembah selain Allah dan memercayai adanya tuhan-tuhan lain
di samping Allah, maka “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang
yang berserah diri (kepada Allah).”
Artinya, tegaskanlah kepada mereka bahwa seorang Muslim hanya
menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepada-Nya semata, tidak
menghadapkan wajahnya kepada selain Allah. Begitu juga hanya kepadaNya meminta apa-apa yang bisa memberikan manfaat, dan menolak
bahaya. Manusia, sekalipun ulama, tidak dapat seenaknya menghalalkan
sesuatu atau mengharamkannya, kecuali hanya Allah yang berhak
menetapkannya.
Ayat ini merupakan bukti permasalahan-permasalahan keagamaan,
seperti permasalahan ibadah, penghalalan, dan pengharaman, tidak bisa
ditentukan begitu saja, melainkan harus berdasarkan ketentuan Al-Quran
dan hadis Nabi Saw Masalah-masalah agama tidak bisa ditentukan oleh
seorang imam yang mujtahid, atau seorang ahli hukum yang kenamaan
sekalipun, tanpa dasar yang jelas dari petunjuk Allah Swt. Kalau demikian,
akan menyebabkan muculnya penyekutuan dalam keesaan RubûbiyyahNya dan menandingi ketetapan-Nya.
Perhatikan firman Allah, dalam QS Al-Syûrâ (42): 21, Apakah mereka
mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi
mereka yang tidak diizinkan (diridai) Allah? Dan dijelaskan pula pada firman
Allah, QS Al-Nahl (16): 116, Dan janganlah kamu mengatakan terhadap
apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, “Ini halal dan ini haram”,
untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.
Adapun dalam masalah keduniaan, seperti urusan peradilan dan urusan
politik, Allah Swt telah memberi keleluasaan kepada Ahlu l-Hilli wa l-‘Aqdi,
yaitu para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang selalu mendiskusikan berbagai
macam permasalahannya. Ijtihad yang telah dihasilkan dan ditetapkan oleh
mereka, wajib menaatinya, melaksanakan, dan menerimanya, selama tidak
bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama.
Ayat ini menjadi dasar dan pokok pegangan bagi juru dakwah dalam
mengajak orang-orang Ahli Kitab dan lainnya kepada keesaan Allah Swt
Nabi Saw sendiri telah mempraktikkannya, ketika mengajak mereka untuk
masuk Islam. Terdapat dalam surat-surat Nabi Saw yang ditujukan kepada
para raja, para pemimpin pemerintahan di dunia pada waktu itu, seperti
surat yang ditujukan kepada Kisra raja Parsi, sebagai penyembah berhala;
Heraclius raja Romawi, pemeluk agama Kristen; begitu juga raja Najasyi
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dari Habasyah Ethiopia; Muqauqis salah seorang raja Qibthi Mesir, dan
lain sebagainya. Semua surat yang dirim dituliskan dalamnya ayat ini.
Salah satu contoh surat beliau yang dikirimkan kepada Hiraclius,
sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim:
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
dari Muhammad utusan Allah kepada Hiraclius raja Romawi, segala
keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk-Nya. Selanjutnya,
sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajakan agar kamu masuk agama
Islam, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat, dan masuk
Islamlah kamu, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu. Apabila
kamu berpaling (dari ajakan ini), maka kamu dan bangsamu, para pegawai
serta para pengikutmu, dan lainnya akan berdosa dan tidak akan
mendapatkan kebahagiaan. (HR Muslim). Selanjutnya Allah berfirman,
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada
satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita
tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan
sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhantuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada
mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.” (QS Âli ‘Imrân
[3]: 64)

***
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Perdebatan Orang-Orang Yahudi dan Kristen sebagai Pengikut
Agama Ibrahim

        
       
Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim,
padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia (Ibrahim)? Apakah kamu
tidak mengerti? .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 65)
Allah Swt sangat mencela orang-orang Yahudi dan Kristen yang selalu
berselisih tentang Ibrahim. Mereka menganggap Ibrahim as itu adalah
dari golongannya, sedangkan Nabi Ibrahim hidupnya lebih awal dari mereka.
Beliau dilahirkan sebelum Nabi Musa dan Nabi Isa as Mereka juga berbantahbantahan tentang agama Ibrahim. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa
Ibrahim as itu beragama Yahudi. Orang-orang Nasrani menganggap Ibrahim
as beragama Nasrani. Masing-masing mereka menganggap bahwa
agamanya itu yang paling murni dan paling benar. Adapun yang benar
adalah Ibrahim itu beragama Islam, sebagaimana agama yang dibawa
oleh Nabi Muhammad Saw.
Sementara itu, tidak diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan
kitab Injil kepada Nabi Isa, kecuali setelah wafatnya Nabi Ibrahim, setelah
berabad-abad lamanya. Tenggat waktu hidup antara Nabi Ibrahim dan Nabi
Musa sekitar 700 tahun. Sedangkan antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu
sekitar 1.000 tahun. Dengan demikian, jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Isa
sekitar 1.700 tahun. Demikianlah Allah Swt membantah mereka, menegur
mereka, kira-kira dengan bahasa “Apakah kamu tidak berpikir, orang yang
hidup terdahulu harus mengikuti orang yang hidup kemudian?”
Masing-masing dari mereka itu berpendapat demikian. Sebab, Nabi
Ibrahim as itu merupakan lambang ketinggian martabat bagi masing-masing
golongan. Di dalam kitab mereka pun terdapat pujian terhadap Ibrahim
as, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Itulah
sebabnya Allah Swt menegur mereka dengan bahasa “Apakah mereka itu
tidak berpikir?” Oleh karena itu, teguran dari Allah itu ditujukan kepada fungsi
akal, apabila mereka itu mau berpikir, tentulah tidak akan terjadi bantah
membantah seperti itu.
Dalam hal ini, terdapat isyarat yang kuat, yang menunjukkan
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kelemahan pikiran dan alasan mereka. Adapun sebab turunnya ayat ini,
Ibnu Ishak dan Ibnu Jarir telah meriwayatkan suatu hadis yang diterima
dari Ibnu Abbas ra orang-orang Nasrani Najran dan para pendeta Yahudi
berkumpul di hadapan Rasulullah Saw dan berdebat di hadapannya. Para
pendeta itu berkata, “Ibrahim itu tidak lain adalah orang Yahudi.” Orangorang Nasrani juga berkata bahwa Ibrahim itu tidak lain adalah orang
Nashara. Maka, Allah menurunkan ayat, Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu
berbantah-bantahan tentang Ibrahim … (QS Âli ‘Imrân [3]: 65). (HR Baihaqi
dalam Jalalluddin Al-Suyuthi, 1978: 53).
Selanjutnya Allah Swt menjelaskan,

          
         
Begitulah kamu! Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu
ketahui, tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang
tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
(QS Âli ‘Imrân [3]: 66)
Ayat ini menjelaskan kewajaran orang berbantah-bantahan tentang
urusan Nabi Isa as karena ketidaktahuan dan kebodohan. Wajar pula bila
berbantahannya itu atas dasar yang diketahui oleh mereka saja, sehingga
terjadi kesesatan. Kemudian Allah Swt mengisyaratkan tentang kebodohan
dan kedunguan mereka itu. Terjadi perdebatan yang sangat ekstrem dan
berlebihan tentang Nabi Isa as yang dijelaskan dalam kitab Taurat dan
Injil. Di satu sisi, mereka meyakini Nabi Isa as itu sebagai tuhan, akan
tetapi di sisi lain, sebaliknya, menuduh Nabi Isa as itu sebagai pembual
dan pendusta. Hal yang demikian itu terjadi karena masing-masing pihak
tidak mengetahui yang sebenarnya, sehingga masing-masing pihak tak
dapat menghindarkan diri dari kesalahan.
Dalam hal ini, Allah Swt mencela terhadap orang-orang Yahudi dan
Kristen, karena mereka berbantah-bantahan agamanya Nabi Ibrahim as
pada wilayah yang mereka tidak ketahui. Golongan Yahudi menyatakan bahwa
agama Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, sedangkan orang-orang Kristen
beranggapan bahwa Agama Nabi Ibrahim adalah Kristen. Apa yang dikatakan
mereka itu sama sekali tidak berdasarkan dalil atau alasan yang benar dan
tidak ditunjang oleh pengetahuan yang jelas. Mereka pun tidak menjelaskan
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bentuk peribadatan keagamaannya dalam kitab mereka. Oleh karena itu,
tidak ada yang dapat dipegang, apakah dia itu seorang Yahudi atau Kristen.
Bukankah lebih baik dan masuk akal apabila mereka itu mengikuti saja wahyu
yang telah diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw yang datang
dari Allah Swt Diperbolehkan saling betukar pikiran dalam urusan agama
yang sudah jelas nash-nya. Contoh, diriwayatkan dalam sebuah hadis, “Bahwa
telah datang salah seorang laki-laki kepada Nabi yang mengingkari anaknya.
Ia berkata, ‘Wahai Rasulallah, istri saya telah melahirkan seorang anak lakilaki berkulit hitam,’ maka Rasulullah Saw menjawab dengan pertanyaan lain,
‘Apakah kamu mempunyai unta?’ Ia menjawab, ‘Betul.’ Beliau bertanya,
‘Bagaimana warnanya?’ Ia menjawab, ‘Merah.’ Beliau bertanya lagi, ‘Apakah
ada yang berwarna hitam kecoklatan?’ Ia menjawab, ‘Betul, ada.’ Beliau
bertanya lagi, ‘Dari mana warna yang demikian itu?’ Ia menjawab, ‘Barangkali
dari keringat yang terlepas.’ Lalu Rasulullah Saw bersabda, ‘Anak ini semoga
saja dari keringat yang terlepas’.”
Hadis tersebut menunjukkan kebolehan untuk berdebat dalam
menegakkan dalil agama dan dalil atas orang-orang yang sesat. Hal ini
sebagaimana Allah Swt lakukan dalam menegakkan dalil yang kuat atas
kesesatan Ahli Kitab dari Yahudi dan Kristen dalam masalah Isa as serta
menolak alasan-alasannya.
Oleh karena itu, Allah Swt menegaskan kepada mereka, Allah Swt
mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak, yang
kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dengan demikian, manusia hanya bisa
mengetahui segala sesuatu yang telah diketahui sebelumnya, dan hendaknya
kita tidak usah meperdebatkan segala sesuatu yang belum diketahui dan
bersifat gaib, kecuali hal itu telah dijelaskan oleh wahyu.
Selanjutnya, Allah Swt menjawab perdebatan mereka dan menegaskan
posisi Nabi Ibrahim as sebagai berikut:

           
  
Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi
dia adalah seorang yang lurus, Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. (QS Âli ‘Imrân [3]: 67)
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Ayat ini menjelaskan agamanya Ibrahim itu bukanlah Yahudi maupun
Kristen, akan tetapi seorang yang lurus dan berserah diri kepada Allah Swt.
Penjelasan ini merupakan jawaban kepada orang-orang Yahudi dan Kristen
yang selalu berselisih dan berbantah-bantahan tentang agamanya Ibrahim.
Pengakuan mereka itu tidak beralasan, mengada-ada, dan dusta. Penjelasan
yang benar adalah yang didasarkan pada ketetapan dari Allah Swt. Beliau
bukanlah pemeluk agama Yahudi maupun Kristen, akan tetapi agama yang
menghindar dari kemusyrikan, yaitu agama Islam. Agama yang tunduk dan
patuh kepada tuntunan Allah Swt, menjauhi segala larangan-Nya, dan
berpegang teguh kepada segala syariat-Nya. Demikian juga Ibrahim tidak
menganut kepercayaan orang-orang musyrikin, penyembah berhala, yaitu
kafir Quraisy dan suku Arab lainnya, yang dirinya mengaku sebagai pengikut
agama Nabi Ibrahim. Ungkapan yang paling baik bagi Nabi Ibrahim as itu
adalah, dia itu adalah orang yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh semua
pihak, baik oleh orang-orang Yahudi, Kristen, maupun oleh orang-orang
musyrik. Akan tetapi, pendapat mereka tidak benar tentang agama Nabi
Ibrahim as. Sebab, beliau tidak beragama sebagaimana yang mereka
sangkakan. Beliau adalah seorang Muslim yang ikhlas kepada Allah, sedikit
pun tidak pernah menyekutukan-Nya.
Selanjutnya dijelaskan,

          
   
Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya,
dan Nabi ini (Muhammad), dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung
orang-orang yang beriman. (QS Âli ‘Imrân [3]: 68)
Kemudian Allah Swt menegaskan orang-orang yang berhak menjadi
pengikut dan pendukungnya bukanlah orang-orang yang hanya mengakuaku saja, akan tetapi yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim as dan meneruskan
dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang mengesakan Allah Swt,
melaksanakan aturan agama-Nya dengan penuh keikhlasan, berserah diri
kepada Allah Swt semata, jauh dari sifat-sifat syirik. Kriteria pengikut seperti
itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada ajaran Nabi
Muhammad Saw dan meneladani perilakunya.
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Adapun Nabi Muhammad Saw dan para pengikutnya adalah pemeluk
agama Tauhid. Sedikit pun tidak mengajarkan pemujaan terhadap para
pemimpinnya. Tidak membenarkan adanya wakil dalam hubungan manusia
dengan Tuhannya. Ikhlas dalam melaksanakan segala perintah-Nya, sematamata karena Allah, tidak dibarengi dengan syirik, dan tidak pula riya.
Kesemuanya itu merupakan inti dari ajaran Islam dan maksud dari iman.
Barang siapa yang meninggalkan sebagiannya dari prinsip-prinsip tadi, dia
telah meninggalkan agama secara keseluruhannya.
Kemudian, Allah Swt menjelaskan, Dia akan memberikan
pertolongan kepada para pendukung Ibrahim, memberikan perlindungan
dan bantuan, kekuatan dan taufik. Sebab, hanya Allah-lah yang menguasai,
memerbaiki, dan mengendalikan urusan mereka. Allah-lah yang akan
memberikan pahala sesuai dengan mutu keislamannya, dan memberikan
kebaikan sesuai dengan kwalitas dan kwantitas amalnya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

(4)

Bahwa ketaatan yang mutlak kepada selain Allah, sekalipun
kepada para pendeta dan para rahib, dalam penentuan syarak,
merupakan bentuk kemusyrikan. Sebab, menjadikan para pendeta
itu memiliki kewenangan ketuhanan. Dalam hal ini menyejajarkan
ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada para pendeta
dan rahib.
Ajakan menuju kepada titik persamaan dalam ajaran agama, harus
dikembalikan kepada ajaran tauhid, yaitu kalimah lâ ilâha illa l-lâhu,
tiada tuhan kecuali Allah, baik dalam ibadah maupun syariat. Oleh
karena itu, Allah telah memerintahkan kepada mereka untuk kembali
kepada ajaran Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya,
yang artinya kabulkanlah apa yang telah kamu minta. Kalimat
tersebut merupakan kalimat yang adil, lurus, dan berimbang, yang
tidak melenceng dari yang hak.
Permasalahan-permasalahan keagamaan, seperti permasalahan
ibadah, penghalalan, dan pengharaman, tidak bisa ditentukan begitu
saja tanpa dasar yang jelas dari Al-Quran dan Al-hadis. Tidak bisa
ditentukan secara semena-mena oleh seorang imam yang mujtahid,
atau seorang ahli hukum kenamaan sekalipun; sebab kalau demikian,
akan menyebabkan adanya penyekutuan dalam keesaan rubûbiyyahNya dan menyimpang dari petunjuk Al-Quran.
Adapun dalam masalah keduniaan, seperti urusan peradilan dan
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urusan politik, Allah Swt memberikan kewenangan kepada Ahlu lHalli wa l-‘Aqdi (para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu) untuk
ber-ijtihad dalam memecahkan berbagai permasalahannya. Apa-apa
yang telah dihasilkan dan ditetapkan oleh mereka, umat Islam wajib
menaatinya selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran
agama.
Andaikata orang-orang Ahli Kitab itu menolak ajakan kepada jalan
yang lurus, maka katakan, Kami orang-orang Islam, disifati dan
dihiasi dengan tauhîdu l-lâh. Taat, tunduk, dan patuh kepada segala
hukum-Nya, mengakui atas apa yang Allah Swt anugerahkan dari
berbagai macam kenikmatan-Nya. Tidak mengambil sesembahan
lain selain daripada Allah Swt. Adapun Isa as, Uzair dan para
malaikat, semuanya itu adalah makhluk Allah Swt. Tidak
mengambil ketetapan para rahib sebagai dogma yang diikuti,
karena apabila mengambilnya, berarti telah menyekutukan-Nya
Ayat-ayat dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang kesesatan
orang-orang Yahudi dan Kristen itu sudah jelas. Mereka telah
mengakui bahwa Ibrahim itu telah memeluk agama mereka
masing-masing.
Allah Swt membantah mereka dengan alasan bahwa Ibrahim as
itu datang sebelum mereka. Bagaimana mungkin agama Ibrahim
itu disandarkan kepada agama mereka, sedang agama mereka
itu agama yang datang kemudian. Sebenarnya agama Yahudi itu
merupakan agama yang sesat. Mereka telah menyeleweng dari
agama tauhid yang dianut oleh Nabi Musa as. Begitu juga agama
Kristen merupakan agama yang sesat, mereka menyeleweng dari
agama tauhid yang dianut oleh Nabi Isa as.
Larangan untuk memperdebatkan segala sesuatu yang tidak atau
belum diketahui, sebagaimana dilakukan orang-orang Yahudi dan
Kristen. Mereka memperdebatkan Nabi Isa as yang telah dijelaskan
didalam kitab Taurat dan Injil. Akan tetapi, ternyata yang
diperdebatkan berlebihan, yaitu membahas Nabi Isa as itu sebagai
tuhan. Ada pula yang sebaliknya, yaitu menuduh Nabi Isa as sebagai
pembual dan pendusta. Perbuatan yang demikian itu terjadi karena
masing-masing pihak tidak mengetahui yang sebenarnya, sehingga
masing-masing pihak telah berbuat kesalahan.
Adapun memperdebatkan persoalan-persoalan yang telah diketahui
dan diyakini memiliki dasar yang jelas, untuk mencari kebenaran,
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diperbolehkan.
Ibrahim as adalah seorang Muslim yang baik. Beliau bukanlah seorang
musyrik, bukan pula pemeluk agama Yahudi maupun Kristen. Adapun
orang yang berhak menjadi penolong Ibrahim adalah orang-orang yang
mau mengikuti tuntunan dan aturannya, pada masanya ataupun
sesudahnya. Mereka itu orang-orang Islam yang baik dan tidak
menyekutukan Allah Swt.
***
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Orang-Orang Ahli Kitab yang Mencoba Mengubah dan
Menyesatkan Orang-Orang Islam serta Mempermainkan Agama
dan Nepotisme dalam Beragama (Ayat 69-74)

          
         
       
         
         
           
              
           
        
(69) Segol ongan Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal
(sesungguhnya), mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka
sendiri, tetapi mereka tidak menyadari; (70) Wahai Ahli Kitab! Mengapa
kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui
(k ebe narannya)? ; ( 71) Wa hai Ahl i K i ta b! Meng apa ka mu
mencampuradukk an kebenaran dengan kebati l an, dan kamu
menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?; (72) Dan
segolongan Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya), “Berimanlah kamu
kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal
siang dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali (kepada
kekafiran); (73) Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang
mengikuti agamamu.” Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya
petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. (Janganlah kamu percaya) bahwa
seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau
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bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu.”
Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah,
Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas,
Maha Mengetahui.”; (74) Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa
yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar. (QS Âli
‘Imrân [3]: 69-74)
Latar dan Konteks
Menurut Wahbah Al-Zuhaili, di dalam Al-Tafsîr Al-Munîr, QS Âli ‘Imrân
(3): 69 diturunkan berkaitan dengan ajakan orang-orang Yahudi kepada
Mu’adz Ibnu Jabal, Ammar Ibnu Yasir dan Hudzaifah Ibnu Al-Yaman untuk
memeluk agamanya.
Demikian juga, Ibnu Ishak telah meriwayatkan suatu hadis yang
diterima dari Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Shaif, Adi Ibnu Zaid, dan AlHarits Ibnu Auf, menuturkan bahwa salah seorang dari Ahli Kitab berkata
kepada yang lainnya, “Marilah kita beriman kepada apa yang telah
diturunkan kepada Muhammad dan para sahabatnya di pagi hari, dan kita
mengingkarinya kembali di sore harinya, sehingga kita dapat mengacaukan
(mencampuradukkan) agamanya. Semoga mereka dapat melakukan
sebagaimana yang kita lakukan, kemudian mereka kembali dari agamanya
itu (ke dalam kekufuran).”
Setelah itu, Allah menurunkan ayat perihal mereka, Wahai Ahli Kitab!
Mengapa kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan ….
sampai dengan firman-Nya, ... Allah Mahaluas, Maha Mengetahui (QS
Âli ‘Imrân [3]: 71-73) (Jalalluddin Al-Suyuthi, 1978: 53).
Kemudian, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan suatu hadis yang
diterima dari Sudiy dari Abu Malik. Para pendeta Yahudi berkata kepada
kelompok lain (orang-orang yang menganut agama lain), “Janganlah
kamu percaya kecuali kepada orang yang mau mengikuti agamamu.”
Maka, Allah menurunkan ayat, Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah
petunjuk Allah. (QS Âli ‘Imrân [3]: 73) (Jalalluddin Al-Suyuthi,1978:
53-54).
Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Swt menjelaskan sikap kelompok
Ahli Kitab yang menolak ajaran dan memutarbalikkan kebenaran yang
datang dari Allah Swt. Pada ayat-ayat berikut menjelaskan sikap lainnya
dari mereka, yaitu mereka sangat ingin menyesatkan orang-orang yang
beriman.
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Penjelasan Ayat

          
  
Segolongan Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal (sesungguhnya),
mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka
tidak menyadari. (QS Âli ‘Imrân [3]: 69)
Pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan perilaku Ahli Kitab yang selalu
berupaya memperdaya dan menjerumuskan orang-orang yang beriman
kepada kesesatan. Salah satu langkah yang mereka lakukan mengaburkan
dan mencampuradukkan ajaran-ajaran Islam, sehingga orang-orang yang
beriman menjadi bimbang dan ragu terhadap agamanya. Pada akhirnya,
diharapkan orang-orang beriman kembali lagi kepada agama asal mereka,
yaitu kekafiran.
Allah Swt menegaskan bahwa usaha mereka akan sia-sia belaka.
Tipu daya mereka pada hakikatnya akan menimpa diri mereka sendiri.
Mereka kadang memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman
untuk menyesatkannya. Seluruh perhatian mereka selalu diarahkan pada
tujuan menyesatkan orang-orang yang beriman, sehingga mereka tidak
mempunyai kesempatan lagi untuk mendapatkan petunjuk; pandangan
mereka tertutup, tidak dapat melihat kebenaran ayat-ayat yang diturunkan
Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw Sejatinya, mereka itu tidak berpikir
sebagaimana mestinya, bahkan mereka menyia-nyiakan akalnya, merusak
fitrahnya sendiri, sehingga tidak bisa menjangkau kebenaran.
Mereka tidak merasakan dan tidak memahami keadaan dirinya yang
sedang tersekap oleh kesesatan. Pada hakikatnya, keadaan mereka
tersesat, terpuruk, terkurung kegelapan; tetapi tidak menyadarinya. Pikiran
menjadi tumpul dan kotor untuk memikirkan bukti-bukti kebenaran Allah
Swt yang diturunkan kepada Nabi-Nya. Mata hati mereka buta, tidak
melihat cahaya keagungan yang memancarkan sinar hidayah kejalan-Nya
yang lurus.
Dijelaskan pada ayat lain yang senada dengan itu, firman Allah, QS AlBaqarah (2): 109, Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya
mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi
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kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran
jelas bagi mereka.
Mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Ahli Kitab,
Yahudi, dan Nasrani dari dahulu sampai sekarang, selalu berupaya
menumbuhkan keraguan dan kebimbangan pada diri orang-orang Islam.
Tujuan mereka, tiada lain, hanyalah untuk menyesatkan orang-orang
Islam dari agamanya, agar mengingkari ajaran-ajaran agama yang
dibawakan oleh Nabi Muhammad Saw seperti mereka.
Selanjutnya dijelaskan,

        
Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal
kamu mengetahui (kebenarannya)?. (QS Âli ‘Imrân [3]: 70)
Pada ayat ini Allah Swt mempertanyakan Ahli Kitab yang mengingkari
ayat-ayat Allah, yang menunjukkan kebenaran risalah kenabian yang dibawa
oleh Nabi Muhammad Saw. Sebenarnya, mereka telah mengetahui dari
kitab mereka sendiri akan kedatangan Nabi Muhammad Saw. Demikian
juga, sifat-sifat dan tugas Nabi Saw telah mereka ketahui, dalam
menyebarkan kebenaran dan memertahankan yang hak. Seharusnya,
mereka mengakuinya. Akan tetapi, karena kedengkian yang kuat, maka
mereka masih tetap pada kekafirannya.
Kemudian diterangkan,

        
 
Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mencampuradukkan kebenaran dengan
kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu
mengetahui?. (QS Âli ‘Imrân [3]: 71)
Ayat di atas menjelaskan teguran Allah Swt kepada Ahli Kitab yang
mencampuradukkan kebenaran, padahal kebenaran yang dibawakan oleh
para Nabi telah termuat dalam kitab mereka. Di antara ajaran yang
dibawakan para Nabi adalah agar menyembah Allah Yang Maha Esa dan
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kabar gembira akan datangnya seorang Nabi dari keturunan Nabi Ismail
as, yaitu Nabi Muhammad Saw yang mengajarkan kitab dan hikmah. Akan
tetapi, Ahli Kitab justru menyebarkan kebatilan dan kebohongan hasil
rekayasa para pendeta, para rahib, dan para penguasa mereka dengan
penjelasan yang salah. Mereka memasukkan pemahaman-pemahaman yang
kabur dan remang-remang, agar menimbulkan keraguan dan kebimbangan.
Memalingkan, mengubah, dan mengganti kalimat dari yang hak kepada
yang batil. Itulah tipu daya mereka.
Kebatilan yang telah mereka buat, dijadikan dogma agama yang
wajib diikuti, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, QS Âli ‘Imrân
(3): 78, Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang
memutarbalikkan lidahnya membaca Kitab, agar kamu menyangka (yang
mereka baca) itu sebagian dari Kitab, padahal itu bukan dari Kitab dan
mereka berkata, “Itu dari Allah,” padahal itu bukan dari Allah. Mereka
mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
Upaya Ahli Kitab dalam rangka tipu dayanya terhadap orang-orang
yang beriman tidak cukup dan berhenti sampai di sana saja. Akan tetapi,
berlanjut dengan tindakan yang lainnya, yaitu menyembunyikan kebenaran.
Mereka menyembunyikan firman Allah Swt yang mengandung berita gembira
tentang datangnya seorang Nabi dari keturunan Nabi Ismail as, yaitu Nabi
Muhammad Saw yang sudah dijelaskan dalam kitab mereka, Taurat dan
Injil. Mereka pun mengetahui dan menyadari bahwa mereka itu
melakukannya. Demikian itu tidak lain karena keingkaran dan kedengkian
yang sangat mendalam.
Karena orang-orang yang beriman itu masih tetap tidak bergeming
dengan tipu daya itu, mereka mengubah lagi taktiknya dengan cara lain,
kemunafikan. Perhatikan firman Allah Swt berikut,

          
      
Dan segolongan Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya), “Berimanlah kamu
kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang
dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali (kepada kekafiran). (QS Âli
‘Imrân [3]: 72)
Allah Swt menjelaskan adanya bentuk lain dari tipu daya Ahli Kitab
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terhadap orang-orang yang beriman. Telah dijelaskan dalam latar dan
konteks sebab turunnya ayat ini, adanya sekelompok Ahli Kitab yang
mengajak kawan-kawannya agar berpura-pura beriman kepada kitab yang
diturunkan kepada Nabi Saw dan para sahabatnya. Di pagi hari, mereka
melaksanakan salat subuh bersama para sahabatnya. Sore harinya mereka
murtad lagi. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kesan yang kurang baik
di hati orang-orang yang masih lemah keimanannya. Begitu juga untuk
menciptakan kebimbangan di hati orang-orang yang masih belum
memahami ajaran Islam dengan baik. Supaya timbul kesan, kalaulah
agama Islam itu benar, tentulah orang-orang Ahli Kitab yang baru masuk
Islam, tidak akan keluar lagi. Sikap mereka ini tiada lain hanyalah tipu
daya saja untuk memengaruhi orang-orang yang beriman, agar kembali
lagi kepada kekafirannya.
Fitnah mereka sebarkan dengan membuat-buat dusta. Mereka berkata,
“Kami kembali lagi kepada agama kami yang semula, karena kami telah
memeriksa di dalam agama Islam itu banyak kekurangannya dan
kecacatannya.” Kedustaan ini mereka sebarkan, supaya mereka (orangorang Mukmin) kembali (kepada kekafiran).
Mereka tidak mengetahui dan memahami orang yang telah
mengetahui kebenaran tidak akan kembali lagi kepada yang asalnya.
Oleh karena itu, bukanlah sesuatu hal yang aneh yang dilakukan mereka
itu. Karena di antara tanda-tanda kebenaran itu ialah “Apabila
seseorang telah mengetahui sesuatu itu benar, tentu dia tidak akan
meninggalkannya lagi.” Hal ini juga dapat dipahami dari pernyataan
Heraclius, Kaisar Romawi, kepada Abu Sufyan, ketika ia menanyakan
keadaan Nabi Muhammad Saw, saat Nabi Saw mengirim surat,
mengajak masuk Islam.
Dia bertanya kepada Abu Sufyan, “Apakah ada pengikut yang
keluar lagi dari agama yang telah dianutnya itu?”
Abu Sufyan menjawab: “Tidak ada.”
Di dalam ayat ini, Allah Swt mengingatkan Nabi Muhammad Saw
akan sepak terjang dan tipu daya Ahli Kitab, agar orang-orang yang
beriman yang masih lemah keimanannya tidak terpengaruh oleh mereka.
Peringatan ini merupakan suatu pencegahan agar sepak terjang mereka
dapat diantisipasi dari sejak dini. Ayat ini juga menjelaskan mukjizat
Nabi Muhammad Saw yang dapat menyingkap berita-berita gaib untuk
membuka rahasia makar Ahli Kitab.
Selanjutnya diterangkan,
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Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti
agamamu.” Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah
petunjuk Allah. (Janganlah kamu percaya) bahwa seseorang akan diberi
seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan
menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu.” Katakanlah (Muhammad),
“Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Dia memberikannya kepada
siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS Âli
‘Imrân [3]: 73)
Ini merupakan ungkapan orang-orang Yahudi yang membatasi
kepercayaannya hanya pada kelompok mereka saja. Mereka menyangka
kenabian itu hanya bisa terjadi pada kelompok mereka saja. Walaupun
sebenarnya mereka sendiri mengetahui bahwa kenabian itu boleh saja
didatangkan Allah kepada bangsa lain selain bangsa Yahudi. Mereka
beranggapan apabila hal seperti itu diketahui orang-orang Islam, akan
menjadi alasan penguatan kerasulan Muhammad Saw yang diutus Allah
Swt dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi.
Sikap yang demikian itu timbul karena orang-orang Yahudi telah
mengetahui bahwa Allah Swt dapat saja mengutus seorang Rasul, dari
bangsa lain selain bangsa Yahudi. Mereka mengingkari kenabian Muhammad
karena kesombongan dan kedengkian saja. Sekalipun demikian, sebagian
besar mereka mempunyai anggapan yang meremehkan dan menghinakan
lainnya. Mereka menganggap apapun yang keluar dari mereka itu adalah
baik, sedangkan yang datangnya dari orang lain adalah jelek.
Mereka nyata-nyata tidak beriman, kecuali bagi orang-orang yang
sudah mengikuti jejak Nabi Saw dari sejak awal. Mereka berpura-pura
masuk Islam kemudian keluar lagi, untuk menciptakan keraguan di tengahtengah orang beriman. Hal yang sedemikian itu mereka lakukan, karena
kemarahan, hasud, dan dengki saja.
Kebenaran yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Hidayah Allah
tidak dikhususkan bagi manusia tertentu saja, akan tetapi diberikan kepada
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siapa saja yang dikehendaki lewat ajaran Nabi-Nya. Orang yang diberi
hidayah tidak akan tersesat. Tipu daya Ahli Kitab sehebat apapun sama
sekali tidak akan membahayakannya, selama berpegang pada hidayahNya. Bagi orang yang memeroleh hidayah, berarti Allah Swt menghendaki
baginya kebaikan. Maka, hancurlah rekayasa mereka, sia-sia tidak berguna.
Para pemimpin Yahudi melarang para pengikutnya untuk
menampakkan keyakinannya akan diutusnya seorang Nabi. Mereka
beranggapan bahwa penampakan keyakinan akan datangnya seorang Nabi
bisa menguntungkan bangsa lain, kecuali yang diutus itu seorang Nabi
yang seagama dengan mereka. Oleh karena itu, masalah akan datangnya
Nabi (akhir zaman) dirahasiakan oleh mereka.
Orang-orang Yahudi tidak mengakui kepercayaan orang-orang Arab
ataupun yang lainnya, tentang akan diutusnya seorang Nabi dari selain
Bani Israil. Sekalipun hal itu sudah ditulis di dalam kitab mereka, akan
tetapi mereka tetap tidak akan memercayai dan mengikutinya. Sebab,
orang-orang Islam (pengikut Nabi) nanti akan beradu argumentasi dengan
mereka di hadapan Allah Swt, dan akan mengalahkan argumentasi mereka
berdasarkan dalil-dalil yang benar dan kuat.
Kelompok Yahudi mengingkari Nabi yang diangkat bukan berasal
dari bangsanya, tiada lain karena kesombongan dan kecongkakan mereka.
Sebenarnya, hati kecil mereka meyakini akan datangnya seorang Nabi dari
bangsa Arab, bahkan nama dan sifat Nabi yang akan diturunkan juga sudah
ditulis di dalam kitab mereka. Akan tetapi mereka menyembunyikannya,
bahkan mereka meyakini bahwa Allah Swt menurunkan kitab suci-Nya
kepada Nabi tersebut (Muhammad Saw), sebagaimana yang telah Allah
turunkan kepada mereka. Keyakinan mereka itu tidak disampaikan secara
terang-terangan, kecuali hanya disampaikan di lingkungannya saja. Berita
tersebut tidak disampaikan kepada orang-orang Islam atau lainnya. Sebab,
dikhawatirkan orang Islam akan bertambah banyak, bertambah kuat, dan
bertambah keyakinannya. Demikian itu disebabkan karena ketidaksenangan
mereka terhadap Islam. Hal ini merupakan tindakan makar dan tipu daya
mereka yang sistematis.
Nabi Muhammad Saw diperintah Allah Swt agar menyampaikan
bahwa kerasulan itu adalah karunia dari Allah. Adapun Allah Maha Luas
pemberiannya, dan Dia pun Zat Yang Maha Mengetahui kepada siapa saja
yang berhak mendapatkan karunia-Nya itu. Allah akan memberikan karuniaNya kepada orang yang berhak menerimanya. Penjelasan ini merupakan
isyarat bahwa orang-orang Yahudi telah mempersempit pengertian karunia
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Allah Swt. Hal ini membantah tuduhan orang-orang Ahli Kitab, yang karena
kebodohan dan kesombongannya, berani mengatakan bahwa kenabian
dan kerasulan itu hanya milik orang-orang Bani Israil saja. Padahal, masalah
kerasulan adalah hak Allah Swt dan diberikan kepada siapa saja yang
dikehendaki-Nya.
Selanjutnya Allah Swt menerangkan,

         
Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah
memiliki karunia yang besar. (QS Âli ‘Imrân [3]: 74)
Ayat di atas merupakan jawaban Allah Swt terhadap orang-orang
Yahudi yang menyangka bahwa kenabian adalah hak monopoli orangorang Yahudi saja. Oleh karena itu, Allah Swt menegaskan bahwa karuniaNya Mahaluas dan rahmat-Nya Maha Besar, keduanya diberikan kepada
siapa saja yang dikehendaki-Nya. Sebaliknya, tidak seperti yang
disangkakan oleh Ahli Kitab, yang membatasi rahmat kenabian hanya
miliknya. Bani Israil menamai dirinya sebagai bangsa pilihan Allah. Padahal
Allah Swt mengutus seorang Nabi/Rasul sesuai dengan yang dikehendakiNya. Maka, barang siapa yang telah mendapatkan karunia tersebut
(kenabian), sesungguhnya ia telah mendapatkan rahmat-Nya yang Maha
Luas. Allah Swt menentukan anugerah-Nya sesuai dengan keadilan-Nya,
tidak berdasarkan ikatan keturunan dan ras tertentu. Maha Suci Allah
dari segala sifat kekurangan dan Maha Tinggi Allah dari segala kezaliman
yang dilakukan hamba-Nya.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

Kedengkian orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam, tidak
pernah berhenti, berusaha terus untuk menyesatkannya. Akan tetapi,
usaha mereka itu sia-sia dan kandas. Sesungguhnya, kerugiannya
itu kembali kepada diri mereka sendiri, namun mereka tidak
menyadarinya.
Impian Ahli Kitab dari dahulu hingga sekarang, selalu berupaya
mencari cara mengeluarkan orang-orang Islam dari agamanya, agar
mereka bisa masuk agama Yahudi ataupun Kristen, atau sama sekali
tidak beragama. Mereka mengalami kegagalan dan kerugian yang
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(3)
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(5)

(6)

(7)
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sangat besar. Makar mereka tidak berjalan mulus, akhirnya lelah,
tidak mempunyai kekuatan lagi, otaknya juga menjadi tumpul tidak
bisa berpikir sehat. Niat jahat mereka menjadi impian belaka tak
berkesudahan.
Akidah Islam yang terdapat pada hati orang Islam itu sangat
kuat, bahkan lebih kukuh daripada gunung, berkat hidayah-Nya.
Bukti kebenaran Islam itu, tidak terbantahkan. Dalil-dalil keesaan
Allah Swt pun jelas dan terang, kebenaran syariatnya sangat
nyata, kemurniannya dari berbagai sisi. Ketinggian, kelebihan,
dan kesempurnaan Islam tidak tertandingi. Ini menjadikan Ahli
Kitab merasa iri dan dengki, mengapa karunia ini tidak jatuh
pada mereka.
Makar yang dilakukan Ahli Kitab, antara lain, mencampuradukkan
yang hak dengan yang batil, menyembunyikan yang hak secara
terang-terangan. Tindakan mereka itu diketahui oleh mereka
sendiri, dan dilakukan dengan penuh kesadaran.
Tipu daya lain mengelabui orang-orang beriman adalah dengan cara
menampakkan seolah-olah beriman, namun kemudian murtad lagi.
Tindakan itu untuk menyesatkan orang-orang Islam, atau agar
orang-orang Islam menjadi ragu akan kebenaran Islam yang
dianutnya itu. Mereka pun mencari-cari kekurangan Islam menjadi
alasan kemurtadannya. Tindakan kekanak-kanakan itu dilakukan
dengan penuh keberanian, tanpa takut dan malu. Orang yang suka
mempermainkan agama dan keimanan, bukanlah orang yang
mempunyai niat yang baik.
Masalah kenabian tidak dapat dimonopoli suatu umat, atau suatu
bangsa. Allah Swt mengkhususkan bagi orang yang dirahmati
dan dikehendaki-Nya. Allah Swt lebih mengetahui orang yang
berhak memerolehnya. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi tidak
berhak mengatakan bahwa “kenabian itu hanya terbatas pada
mereka (orang-orang Yahudi) saja.”
Hidayah dan petujuk kebenaran hanya pada kekuasaan Allah Zat
Yang Maha Agung, Dia-lah yang berhak mendatangkannya.
Demikian juga masalah kenabian hanyalah milik Allah Swt Ahli
Kitab tidak berhak mengadakan pengingkaran terhadap salah
seorang Nabi yang diturunkan, sebagaimana telah didatangkan
juga kepada mereka. Apabila mereka mengingkarinya, itu berarti
suatu kesesatan.
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Segala urusan ada di bawah pengaturan Allah, Dia-lah Zat yang
Maha Pemberi dan Zat Yang Maha Pencegah, Dia-lah Zat yang
memberikan s egala nikmat-Nya kepada siapa s aja yang
dikehendaki-Nya. Dia menyesatkan orang yang dikehendaki-Nya,
membutakan mata-hati dan menyumbat telinga orang yang
mengingkari-Nya. Pada sisi-Nya, dalil-dalil dan hikmah Yang Maha
Sempurna.
***

Penyampaian Amanah dan Penunaian Janji di Kalangan Sebagian
Ahli Kitab (Ayat 75-77)

            
             
          
            
           
          
 
(75) Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya
harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada
(pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu
dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu
menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada
dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan
hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui; (76)
Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh
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Allah mencintai orang-orang yang bertakwa; (77) Sesungguhnya orangorang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka
dengan harga murah, mereka itu tidak memeroleh bagian di akhirat, Allah
tidak akan menyapa mereka, tidak akan memerhatikan mereka pada hari
Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.
(QS Âli ‘Imrân [3]: 75-77)
Latar dan Konteks
Imam Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya meriwayatkan, AlAsy’ats berkata, “Antara saya dengan salah seorang Yahudi ada
kesepakatan mengenai tanah, akan tetapi ia mengingkarinya. Saya kemudian
mengadu kepada Rasulullah Saw”
Beliau bertanya, “Apakah kamu punya bukti?”
Saya menjawab, “Tidak.”
Rasulullah Saw menyuruh orang Yahudi itu bersumpah.
Saya berkata, “Wahai Rasulullah, kalau dia bersumpah, maka
melayang harta saya.”
Maka, turunlah ayat 77, yang menerangkan perumpamaan orang
yang menjual janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit.
Menurut riwayat Al-Bukhari dari Abdullah Ibnu Abu Aufa, seorang
laki-laki menagih barang dagangan di pasar. Ia bersumpah atas nama
Allah telah menyerahkan sesuatu yang tidak ia serahkan, dengan tujuan
ingin menjatuhkan seseorang dari kelompok Muslimin. Maka, turunlah ayat
77.
Menurut Ibnu Hajar Al-‘Asqalani dalam Syarah Al-Bukhâri, kedua hadis
tersebut tidak saling bertentangan. Akan tetapi, sabab turun ayat 77 itu karena
kedua kejadian tersebut.
Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah, ayat tersebut turun berkaitan
dengan Huyay Ibnu Al-Akhthab, Ka’ab Ibnu Al-Asyraf, dan lain-lain orang
Yahudi yang menyembunyikan firman Allah di dalam kitab Taurat dan
menggantinya. Mereka bersumpah bahwa itu dari Allah.
Diceritakan pula bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan Abu
Rafi, Lubabah Ibnu Abu Al-Huqaiq, dan Huyay Ibnu Al-Akhthab, yang
mengubah isi kitab Taurat, mengubah sifat Rasulullah Saw, dan menerima
sogokan untuk mengerjakan perbuatan tersebut.
Berturut-turut ayat-ayat ini menjelaskan berbagai sifat Ahli Kitab.
Di antara mereka ada yang amanah, ada yang berkhianat, ada pula yang
menghalalkan makan harta di luar kelompok Yahudi dengan cara batil,
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sebagai hasil takwil yang menyimpang terhadap kitab mereka. Oleh karena
itu, Al-Quran mengingatkan kaum Muslimin agar tidak tertipu mereka.
Penjelasan Ayat

            
....         
Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya
harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada
(pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu
dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu
menagihnya …. (QS Âli ‘Imrân [3]: 75)
Ahli Kitab terbagi kepada dua golongan (Al-Maraghi, t.t.: 189), yaitu
golongan yang kuat memegang amanah dan golongan yang suka berkhianat
terhadap amanah.
Al-Quran menerangkan sifat Ahli Kitab secara seimbang. Mereka
ada kelompok yang berlaku jujur dalam masalah harta, baik sedikit maupun
banyak, berupa titipan maupun amanah. Di antaranya, Abdullah Ibnu Salam,
yang dititipi seribu dua ratus uqiyah emas oleh seseorang dari suku Quraisy.
Ia menunaikan amanah itu. Contoh lain adalah Samuel Ibnu Adiya, seorang
Yahudi yang terkenal jujur selalu menunaikan amanah.
Di antara Yahudi, ada pula yang suka berkhianat, sekalipun yang
diamanahkan itu sedikit, dan berkelit tidak mau mengembalikan kecuali
diminta terus menerus atau digugat ke pengadilan dengan mengemukakan
bukti. Contohnya adalah Ka’ab Ibnu Al-Asyraf atau Fanahash Ibnu Azura.
Ia dititipi satu dinar oleh orang Quraisy, tapi ia mengingkari dan
mengkhianatinya.
Maksud kata satu dinar dalam ayat di atas adalah harta yang sedikit.
Orang jujur di kalangan Yahudi tidak membedakan sedikit atau banyak
harta yang diamanahkan. Orang yang menjaga amanah yang besar-besar,
maka tentu saja amanah kecil-kecil akan lebih mudah untuk ditunaikan.
Sebaliknya, orang yang suka khianat terhadap amanah yang kecil, maka
tentu saja terhadap amanah yang besar lebih disukainya.
Ini merupakan karakter Al-Quran dalam menjelaskan secara
seimbang sifat Ahli Kitab tanpa mengurangi atau menyembunyikan fakta.
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Bagaimana pun kebencian dan tipu daya Ahli Kitab terhadap orang Islam,
tidak mengakibatkan Al-Quran menjadi tidak adil dalam menjelaskan sifatsifat mereka. Al-Quran tetap menjelaskan bahwa di antara mereka ada
orang yang bersifat amanah tanpa mengurangi haknya (Quthub, 1971:
617).
Amanah kedudukannya sangat mulia dalam pandangan agama.
Gambaran kemuliaannya adalah bahwa antara amanah dan rahmat berada
di antara dua pinggir jalan yang berseberangan. Sebagaimana diriwayatkan
Sahih Muslim, tidak akan bisa menyeberang dengan selamat kecuali orang
yang menjaga keduanya.
Imam Malik berpendapat, ayat ini tidak menjadi dalil pujian tentang
keadilan orang Yahudi maupun sebagiannya sebagaimana pendapat suatu
kalangan, di antara orang Islam yang menyeleweng pun masih ada yang
menunaikan amanah dan menjaga harta yang banyak. Keadaan demikian
tidak menjadikan mereka dipandang jujur semua, dan penerimaan
pembuktian tidak menunjukkan penunaian amanah tentang masalah harta
dalam bermuamalah dan tentang titipan.
Kata qâ‘iman, yang arti asalnya berdiri, bukanlah sungguh-sungguh
berdiri, melainkan terus menerus menagihnya secara berhadapan sampai
merasa malu. Menurut Ibnu Abbas, rasa malu itu ada pada kedua mata.
Untuk menimbulkan rasa malu, maka pandanglah kedua matanya (AlQurthubi, 1999: 89).
Ibnu Umar ra meriwayatkan hadis. Rasulullah Saw bersabda,
Sesungguhnya Allah Swt jika akan menghancurkan seseorang, Dia akan
mencabut rasa malu dari orang tersebut. Apabila sudah hilang rasa malu,
maka tidak akan ada yang didapatkannya kecuali kebencian orang. Apabila
sudah dibenci orang, maka akan hilang sifat amanah. Apabila sudah hilang
sifat amanah, maka tidak akan ada kecuali menjadi pengkhianat dan
dikhianati. Apabila sudah menjadi pengkhianat dan dikhianati, maka akan
hilang kasih sayang. Apabila sudah hilang kasih sayang, maka tidak akan
didapati kecuali kutukan. Apabila tidak ada yang ditemui kecuali kutukan,
maka hilanglah tali persaudaraan Islam (Al-Qurthubi, 1999: 90).
Berdalil dengan kalimat illâ mâ dumta ‘alaihi qâ`iman pada ayat di
atas, Abu Hanifah berpendapat, harus terus menguntit orang yang
mempunyai utang. Ulama lain menolak pendapat ini.

....       …
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… Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami
terhadap orang-orang buta huruf .... (QS Âli ‘Imrân [3]: 75)
Dalam kalimat di atas, ada sebagian kalimat yang disembunyikan,
yaitu maksudnya adalah bahwa mereka tidak berdosa memakan harta
amanah itu.
Penyebab sebagian Yahudi berlaku khianat adalah pengakuan mereka
bahwa kitab Taurat membolehkan mereka memakan harta orang Ummi.
Yang mereka maksud orang-orang Ummî adalah orang Arab. Mereka
mengatakan tidak ada akibat dan tidak ada dosa dalam memakan harta
orang Arab, bahkan bangsa lain, selain bangsa Yahudi. Hal itu karena
mereka mengaku bahwa mereka bangsa pilihan Allah. Mereka memiliki
kemuliaan di atas bangsa lain. Bangsa selain Yahudi tidak ada kehormatan
di sisi Allah. Mereka dimurkai dan terhina.
Bangsa Yahudi membuat standar ganda dalam penunaian amanah.
Amanah wajib ditunaikan hanya terhadap sesama mereka. Adapun
terhadap golongan di luar mereka, baik itu bangsa Arab maupun bangsa
lainnya, tidak wajib dipenuhi. Bangsa Yahudi tidak merasa berdosa
merampas milik orang di luar bangsanya, menipu, mengkhianati,
menganiaya, dan berbagai perbuatan keji lainnya. Inilah sifat asli Yahudi
(Quthub, 1971: 617).
Kata ummî dinisbatkan kepada kata al-umm yang berarti ibu. Nabi
Muhammad Saw disebut ummî karena tidak dapat menulis. Kebodohan adalah
pangkal sesuatu. Orang yang tidak dapat menulis akan tetap seperti itu.
Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw dinisbatkan kepada
kota Mekah yang disebut Ummu l-Qurâ (Al-Buruswi, 1996: 467).
Ahli Kitab menghalalkan memakan harta di luar kelompoknya atau
di luar Ahli Kitab. Orang di luar kelompoknya adalah orang yang dimurkai
Allah, terhina, dan tidak memiliki hak-hak yang perlu dihormati. Apapun
yang dapat diambil dari orang-orang di luar kelompoknya, maka tidak
berdosa merampasnya. Tidak diragukan lagi, ini merupakan bualan, tipuan,
berlebihan dalam masalah agama, dan pelecehan terhadap orang lain yang
akhirnya merembet kepada pelanggaran hak (Al-Maraghi, t.t.: 189).
Pendapat seperti ini sekarang banyak dipegang dan dilakukan oleh
kelompok-kelompok dhâlun mudhillun (sesat dan menyesatkan) yang marak
berkembang akhir-akhir ini.
Diceritakan bahwa Bani Israil berkeyakinan boleh makan harta
orang Arab karena orang Arab itu penyembah berhala. Ketika Islam
datang dan sebagian dari Bangsa Arab masuk Islam, orang Yahudi
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tetap pada anggapan lamanya. Maka, turunlah ayat yang melarang perilaku
seperti itu.
Anggapan demikian tidak benar menurut aturan Allah, yang
mewajibkan mengembalikan hak kepada pemiliknya tanpa membedakan
baik orang Muslim maupun non-Muslim. Akan tetapi, orang Yahudi yang
mengubah ayat-ayat Allah dan menafsirkan berdasar hawa nafsu
mengatakan bahwa di dalam kitab mereka terdapat aturan yang
membolehkan berkhianat terhadap orang yang tidak seagama.
Contoh kejadian tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan
Ibnu Jarir Al-Thabari. Sekelompok orang Islam ketika masih jahiliyah menjual
secara tangguh sebagian barang dagangannya kepada orang Yahudi. Setelah
mereka masuk Islam, mereka menagihnya. Orang Yahudi menjawab, “Tidak
ada kewajiban bagi kami untuk membayarnya karena kamu sudah
meninggalkan agamamu yang dulu.” Mereka mengaku bahwa aturan
demikian terdapat di dalam kitab mereka.
Di sini tampak ada kebencian Yahudi kepada umat Islam karena
kepindahan agama yang asalnya sama dengan mereka kemudian
meninggalkan agama lama itu. Mereka mengaku, tindakannya sesuai dengan
perintah yang terdapat di dalam kitab suci.
Fanatik keturunan, ras, suku, atau golongan tertentu, tidak ada
dalilnya di sisi Allah Swt. Menghkianati janji, bukanlah ciri takwa sedikit
pun, bahkan termasuk golongan munafik. Memakan harta secara batil,
layak mendapatkan kemarahan dan murka Allah.
Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah
Saw bersabda,
Barang siapa yang memutuskan harta orang Muslim tanpa hak, maka akan
bertemu dengan Allah dalam keadaan Dia murka padanya. (HR Ahmad)
Hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, dan AlNasa‘i dari Abu Hurairah, menjelaskan,
Rasulullah Saw bersabda, “Di antara tanda orang munafik ada tiga, yaitu
apabila berbicara suka berdusta, apabila berjanji suka mengingkari, apabila
diberi amanah suka khianat.” (HR Muslim)
Imam Al-Thabrani meriwayatkan hadis dari Anas ra bahwa Rasulullah
Saw tidak mengkhutbahi kami kecuali bersabda,
Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak dapat dipercaya, dan
tiada beragama bagi orang yang tidak bisa memegang janjinya.
Berhati-hatilah jangan sampai mengikuti cara yang dilakukan oleh
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Yahudi. Abdurrazzaq dan Abu Ishaq meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang
bercerita kepada Ibnu Abbas bahwa pada suatu peperangan ia mendapatkan
harta ahli zimah berupa ayam dan kambing.
Ibnu Abbas bertanya, “Apa yang kamu katakan?”
Ia menjawab, “Tidak ada dosa bagi kami melakukan itu.”
Ibnu Abbas berkata lagi, “Inilah yang dikatakan oleh orang Yahudi,
‘Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi’. Jika mereka
membayar jizyah, maka tidak halal bagi kamu harta mereka kecuali atas
kerelaan mereka.”

      …
…Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka
mengetahui. (QS Âli ‘Imrân [3]:75)
Allah menolak perkataan mereka yang mengaku bahwa perbuatan
khianat tersebut diperintah di dalam kitab mereka. Mereka berdusta. Mereka
pun mengetahui perbuatan dusta mereka yang sangat nyata. Di dalam
Kitab Taurat, tidak ada hukum yang demikian jahat, yaitu membolehkan
berkhianat kepada orang Arab.
Ahli Kitab sangat menyadari bahwa pengakuan itu bohong. Semua
firman Allah tercantum di dalam kitab, sedangkan kitab Taurat yang ada di
tangan mereka tidak menyuruh berkhianat kepada bangsa Arab. Mereka
tidak puas dengan kitabnya, maka akhirnya hanya bersandar kepada taklid.
Pendapat para rahib dianggap sebagai agama. Sedangkan para rahib
tersebut suka berpendapat dalam masalah agama berdasar logika dan
hawa nafsu, mengubah firman Tuhan untuk menguatkan pendapat mereka.
Dan ternyata mereka menemukan pendapat para rahib itu yang membantu
dan menguatkan pendapat mereka (Al-Maraghi, t.t.: 190).
Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mundzir menceritakan dari Said Ibnu Jubair.
Ketika Ahli Kitab mengatakan tidak ada dosa bagi mereka memakan harta
orang Ummi, Rasulullah Saw berasabda, “Musuh Allah itu telah berbohong.
Tidak ada sesuatu pun di zaman Jahiliyah kecuali ia berada di bawah kedua
telapak kakiku ini. Kecuali amanah, sesungguhnya amanah itu harus
ditunaikan kepada orang baik atau pun kepada orang jahat.” Ini pun
merupakan penolakan terhadap pengakuan dan kebohongan. mereka.
Kalimat wa yaqûlûna ‘ala l-llâhi l-kadziba menunjukkan bahwa
orang kafir tidak layak dijadikan saksi. Allah telah menyifati mereka sebagai
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pendusta atau orang yang biasa berdusta. Kalimat tersebut pun sebagai
penolakan terhadap orang kafir yang suka mengharamkan yang tidak
diharamkan Allah, dan menghalalkan yang tidak dihalalkan Allah dan
mengaku bahwa itu aturan Allah.

         
Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh
Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS Âli ‘Imrân [3]: 76)
Kata balâ menetapkan sesuatu yang dipungkiri. Maksudnya, Allah
menegur mereka bahwa pengakuan itu tidak benar. Hukum yang ada di
dalam Taurat kebalikan dari itu. Taurat mewajibkan penunaian akad dan
memerintah melaksanakan amanah. Mereka berdosa terhadap orangorang ummî dan akan mendapat azab disebabkan kebohongan mereka dan
menghalalkan memakan harta orang Arab. Barang siapa yang meminjam
sampai batas waktu tertentu, atau membeli dengan cara mengutang, atau
diberi amanah tentang sesuatu, wajiblah ia membayarnya dan menunaikannya
pada waktunya tanpa harus ditagih secara terus menerus, apalagi harus
digugat ke pengadilan. Setiap orang yang menunaikan janjinya dan takut
kepada Allah, sehingga tidak berlaku khianat atau pun melanggar janji, maka
sesungguhnya Allah mencintainya dan meridainya. Allah telah mengamanatkan
kepada manusia di dalam kitab-Nya untuk mewajibkan atas kebenaran dan
menunaikan janji dan akad.
Islam menetapkan bahwa penunaian janji berkaitan dengan
ketakwaan. Allah mewajibkan penunaian janji, baik kepada teman maupun
kepada musuh. Inilah pandangan Islam tentang akhlak secara umum.
Amanah tidak dipandang sebagai hubungan sesama manusia saja, melainkan
juga sebagai muamalah dengan Allah yang dapat menjauhkan murka dan
mendapat rida-Nya (Quthub, 1971: 618).
‘Ahdun (janji) adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Menunaikan
Janji ada dua macam, yaitu janji kepada Allah dan janji kepada sesama
manusia. Janji kepada Allah adalah dengan melaksanakan perintahnya dan
menjauhi larangannya dan janji akan beriman kepada Nabi-Nya. Janji kepada
manusia adalah dalam hal bermuamalah, bertransaksi, dan menunaikan
amanah. Semua itu termasuk bagian dari iman, bahkan puncaknya iman
yang akan mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya dan akan
menjadikannya sebagai orang yang dicintai dan diridai Allah.
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Tidak ada hukum Allah dalam kitab mana pun yang menyuruh
membedakan penunaian hak dan amanah antara kepada orang Mukmin dan
non-Mukmin. Hak itu murni tidak terpengaruh oleh kondisi penyandangnya.
Orang Yahudi tidak memandang penunaian janji ini sebagai hak murni
yang wajib ditunaikan, melainkan dikaitkan dengan pihak yang mengadakan
kesepakatan. Apabila kesepakatan itu dilakukan sesama Yahudi, barulah
ada kewajiban untuk memenuhinya. Akan tetapi, apabila kesepakatan itu
bersama bukan Yahudi, maka tidak ada kewajiban untuk memenuhinya
(Al-Maraghi, t.t.: 190).
Janji tidak terbatas kepada penunaian amanah dan pelaksanan
kesepakatan sesama manusia saja, melainkan juga mencakup janji kepada
Allah Swt, berupa kewajiban sebagai seorang Mukmin, seperti
melaksanakan perintah dan berbagai kewajiban syarak lainnya. Sekiranya
orang Yahudi memenuhi janji, pastilah mereka akan beriman kepada Nabi
Muhammad Saw dan seandainya bersikap proporsional, tidak akan
membedakan pelaksanaan janji antara kepada sesama Yahudi dengan
selain Yahudi. Janji Ahli Kitab akan beriman kepada Nabi Muhammad Saw
terdapat dalam QS Âli ‘Imrân: 81.
Al-Maraghi (t.t.: 190) membagi janji menjadi dua macam. Pertama,
janji antarsesama manusia dalam berbagai transaksi atau penitipan suatu
amanah. Kedua, janji kepada Allah, yaitu kewajiban yang harus dilakukan
manusia terhadap Tuhannya, berupa keharusan mengikuti agama-Nya dan
mengamalkan syariat yang disampaikan melalui lisan Rasul-Nya.

            
          
   
Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpahsumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memeroleh bagian
di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memerhatikan
mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka
azab yang pedih. (QS Âli ‘Imrân [3]: 77)
Pada ayat ini, Allah menjelaskan balasan orang yang mengkhianati
janji, menyembunyikan firman Allah, mengganti yang hak dengan yang batil,
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menukar firman dan perintah Allah dengan sesuatu yang rendah dan harga
yang murah, yaitu kekayaan dunia berupa kedudukan, sogokan, dan
sejenisnya. Balasan itu berupa penyesalan di kehidupan akhirat, layak
mendapat murka dan kemarahan Allah, tidak mempunyai harga diri, tidak
mendapat rahmat dan kebaikan, bahkan mendapatkan kehinaan dengan
keadaan dan kerendahan mereka. Mereka akan mendapatkan azab yang
pedih dan keras di Neraka Jahanam.
Lâ khalâqa lahum, artinya tidak mendapat bagian apa-apa. Allah
tidak mengajak bicara adalah sebagai kiasan betapa marah dan murkanya
Allah. Orang yang sangat marah kepada seseorang biasa mengatakan,
“Aku tidak mau bicara denganmu dan tidak mau mendengarkanmu.” Allah
tidak melihat mereka adalah kiasan penghinaan, yang dalam bahasa
Indonesia sama dengan tidak dipandang sebelah mata, atau berarti juga
tidak diperhitungkan, tidak disayangi. Allah tidak akan menyucikan,
maksudnya adalah tidak memandang bagus, tidak memuji. Klimaks dari
semua itu adalah mereka akan diberi azab yang pedih.
Allah tidak mengancam pelaku dosa besar seperti zina, berjudi,
durhaka kepada orang tua dan lainnya, dengan ancaman siksaan seberat
pengkhianat janji dan amanah. Ini menunjukkan ingkar janji, atau khianat
terhadap amanah, itu merupakan dosa yang luar biasa besarnya.
Penunaian janji merupakan petanda agama yang jelas dan sumber
kemaslahatan segala urusan. Ketika manusia ingkar janji, maka hilanglah
rasa saling percaya. Padahal, kepercayaan merupakan ruh dalam muamalah
(pergaulan) dan pondasi dari semua tatanan. Mengherankan jika banyak
orang Islam menganggap sepele terhadap janji, terbiasa mengingkarinya,
serta menganggap hal yang kecil. Mereka menganggap besar dosa
kemaksiatan lain, yang tidak biasa atau jarang dilakukan oleh manusia. Padahal,
ternyata dalam pandangan Allah, ingkar janji dan khianat terhadap amanah
siksaannya jauh lebih besar dari maksiat lainnya (Al-Maraghi, t.t.: 192).
Kata yasytarûna, yang menurut arti bahasa membeli, maksudnya
adalah menukar. Harga yang sedikit, maksudnya mengambil imbalan
duniawi. Imbalan dunia dipandang sedikit walaupun banyak karena akan
mengakibatkan balasan berupa siksaan.
Allah menggambarkan semua itu dengan cara memberikan
perumpamaan. Orang yang mengingkari janji dengan mengambil suatu
imbalan diumpamakan orang yang menukar atau memperjualbelikan janji
itu. Akan tetapi, pertukaran itu merupakan jual beli yang rugi, walau secara
kasat mata, harta yang diterima banyak. Namun, sebenarnya kecil, bila
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dibandingkan dengan dosa dan kesalahan serta kerasnya siksaan yang akan
diterima di akhirat.
Ayat ini beserta beberapa hadis di atas menjadi dalil bahwa
keputusan hakim tidak menghalalkan harta, baik secara lahir maupun batin,
jika para pihak mengetahui secara jelas kebatilannya. Beberapa imam
meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Saw bersabda,
Kalian mengajukan perkara kepadaku, sedangkan aku manusia biasa. Bisa
saja sebagian kamu lebih mahir mengemukakan argumen dibanding
lawannya. Dan aku memutus berdasarkan apa yang aku dengar dari
pengakuan kalian. Maka barang siapa yang aku kabulkan gugatan dari hak
saudaranya, janganlah mengambilnya, sesungguhnya aku telah mengambil
baginya sepotong api neraka yang akan dibawanya pada hari kiamat. (HR
Ibnu Majah)
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Umat Islam lebih baik tidak bergaul dekat dengan orang Yahudi.
Meskipun di antara mereka ada yang jujur dan ada yang khianat,
namun tidak mudah untuk membedakan atau mengenalinya.
Sifat khianat lebih dialamatkan kepada Ahli Kitab, padahal di kalangan
umat Islam juga ada yang demikian. Ini menunjukkan bahwa
pengkhianat di kalangan orang Yahudi itu lebih banyak.
Amanah harus ditunaikan tanpa membedakan siapa penyandangnya,
baik Muslim maupun non-Muslim.
Diperlukan sikap waspada dan hati-hati terhadap kelompok yang
menghalalkan memakan harta orang di luar kelompoknya walaupun
dengan cara batil.
Pembalasan bagi orang yang mengingkari janji dan menghkianati
amanah lebih berat dalam pandangan Allah dibanding pelaku dosa
besar lainnya, seperti zina, mencuri, minum khamar, berjudi, dan
durhaka kepada orang tua. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ingkar
janji sifatnya umum, bahayanya lebih besar dan lebih merusak.
Tidak menjadikan orang kafir sebagai saksi dalam kasus yang
berkaitan atau menimpa orang Islam karena orang kafir itu suka
berbohong.
Putusan hakim yang memenangkan salah satu pihak walaupun jelasjelas salah tidak mengubah status harta yang dimenangkannya
menjadi halal.
***

326

Tafsir Juz III

Di Antara Kebohongan Orang Yahudi (ayat 78)

         
            
      
Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang
memutarbalikkan lidahnya membaca Kitab, agar kamu menyangka (yang
mereka baca) itu sebagian dari Kitab, padahal itu bukan dari Kitab dan
mereka berkata, “Itu dari Allah,” padahal itu bukan dari Allah. Mereka
mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
(QS Âli ‘Imrân [3]: 78)
Latar dan Konteks
Menurut riwayat Ibnu Abbas, kelompok ketiga dari Ahli Kitab, adalah
yang mengada-ada atau mengarang sesuatu yang bukan perkataan Allah.
Mereka adalah orang Yahudi yang datang kepada Ka’ab Ibnu Al-Asyraf,
musuh Nabi yang paling keras, untuk mengubah kitab Taurat. Mereka
menulis kitab yang di dalamnya mengubah sifat Nabi Muhammad Saw Bani
Quraidhah mengambilnya dan mencampurnya dengan kitab yang ada pada
mereka.
Setelah menjelaskan dua kelompok Ahli Kitab, yaitu yang amanah
dan yang khianat, Allah menjelaskan kelompok ketiga, kelompok yang
menyesatkan dengan cara mengubah isi Al-Kitab.
Penjelasan Ayat

         
....   
Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang
memutarbalikkan lidahnya membaca Kitab, agar kamu menyangka (yang
mereka baca) itu sebagian dari Kitab …. (QS Âli ‘Imrân [3]: 78)
Di antara Ahli Kitab, ada kelompok ulama atau pemimpin agama,
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yaitu Ka’ab Ibnu Al-Asyraf, Malik Ibnu Al-Shaif, Huyay Ibnu Akhthab, dan yang
lainnya. Mereka suka memutar lidah ketika membaca kitab, membelokkannya
dari yang benar kepada yang sudah diubah dengan cara menambah,
mengurangi, atau mengubah maksud. Terkadang mereka membaca kitab
Taurat dengan nyanyian atau kata yang samar, sehingga orang ragu bahwa
kalimat itu dari Al-Kitab. Orang juga mengira yang sudah diubah itu adalah
perkataan Allah. Padahal, bukan perkataan Allah.
Yalwûna, artinya membelokkan, memiringkan, memutar lidah,
menyalahartikan, memelintir perkataan dari yang benar ke arah yang salah.
Di antara contoh pengertian yang salah adalah penetapan mereka bahwa
Isa putra Allah. Contoh lain adalah pengubahan sifat Nabi akhir zaman.
Contoh tentang pemutaran lidah, ketika mengucapkan salam kepada Nabi
Muhammad Saw, mereka mengucapkannya a l-ssammu ‘alaikum, bukan a lssalâmu ‘alaikum. Huruf “lâm” tidak dibaca, sehingga artinya menjadi
“kematian untukmu” bukan “keselamatan untukmu”. Demikian pula perkataan
mereka “râ`ina”, yang berarti tolol atau bodoh untuk mengganti kata “ra’ina”,
yang berarti perhatian atau pemeliharaan. Kata “ra’ina” berasal dari bahasa
Ibrani atau Siryani yang biasa mereka pakai dalam mencaci-maki antarsesama
(Al-Maraghi, t.t.: 196).
Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam QS Al-Nisâ‘: 46, (Yaitu)
di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya.
Dan mereka berkata, “Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya.”
Dan (mereka mengatakan pula), “Dengarlah,” sedang (engkau Muhammad
sebenarnya) tidak mendengar apa pun. Dan (mereka mengatakan), “Râ’inâ”
dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka
mengatakan, “Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan
perhatikanlah kami”, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat.
Banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan perbuatan Ahli Kitab
yang telah membelokkan, mengubah, dan mengganti kitab Taurat dan
Injil. Selain dari kedua ayat di atas, terdapat pula di dalam Surah Al-Baqarah:
75, Al-Mâ‘idah (5): 13 dan 15, Surah Banî Isrâîl (Al-Isrâ` [17]): 4-7, Surah
Ibrâhîm (14): 9, dan Surah Al-An‘âm (6): 91.
Pada saat ini, tipe orang seperti ini banyak ditemukan. Mereka
berbicara atas nama agama, padahal sesungguhnya merusak agama.
Mereka menafsirkan ayat-ayat Allah, menyeretnya kesana-kemari
disesuaikan dengan kehendak pribadi demi untuk mendapatkan kehidupan
duniawi. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka menafsirkan, mengubah, dan
mengganti ayat-ayat Allah, disesuaikan dengan tujuannya untuk menentang
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dan menghancurkan sendi-sendi Islam (Quthub, 1971: 620).

….          …
… dan mereka berkata, “Itu dari Allah,” padahal itu bukan dari Allah ….
(QS Âli ‘Imrân [3]: 78)
Mereka berdusta dalam perkataan dengan mengaku-ngaku dari
Allah sesuatu yang bukan dari Allah. Sayyid Quthub (1971: 620)
mengatakan bahwa tipe orang seperti ini bukan saja terdapat di kalangan
Ahli Kitab, akan tetapi di seluruh umat yang menjual murah ajaran agama
demi tujuan duniawi. Hati mereka tidak merasa berdosa berdusta
mengatasnamakan Allah, mengubah aturan agama disesuaikan dengan
keinginan mereka yang sudah melenceng, bahkan berlawanan dengan
agama. Allah mengingatkan umat Islam agar tidak tergelincir seperti Bani
Israil yang berakhir dengan dicabutnya kepemimpinan dari mereka.
Al-Maraghi (t.t.: 194) mengatakan, Yahudi berdusta atas nama
Allah karena mereka sudah tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka
berkeyakinan, Allah akan mengampuni segala dosa yang mereka perbuat,
karena mereka pemilik agama tersebut.
Masih menurut Al-Maraghi, pendirian seperti itu tidak aneh. Di
kalangan orang Islam pun banyak yang memiliki keyakinan bahwa umat
Islam pasti akan masuk surga walaupun banyak dosa, karena sekiranya
tidak mendapat syafaat, pastilah akan mendapat ampunan. Dalam
pandangan mereka, yang disebut orang Islam adalah orang yang menjadikan
Islam sebagai agama, walaupun tidak melaksanakan perbuatan yang
diperintah dalam Al-Quran dan hadis sebagai ciri Muslim, atau bahkan
sekalipun dia melakukan perbuatan layaknya orang kafir dan orang munafik.

       …
… Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka
mengetahui. (QS Âli ‘Imrân [3]: 78)
Perbuatan mereka tidak cukup dengan sindiran melainkan dengan
terang-terangan menisbatkan suatu perkataan kepada Allah secara dusta.
Hal itu terjadi karena kelancangan yang luar biasa kepada Allah dan
kekerasan hati mereka, serta rasa putus asa terhadap hari akhirat.
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Disebabkan itulah, Allah mencatat mereka secara permanen sebagai pendusta
sejati, yaitu mengada-ada sesuatu atas nama Allah secara sengaja, bukan
karena kesalahan. Mereka mengetahui sejelas-jelasnya bahwa mereka
berdusta benar-benar murni berdusta. Potongan kalimat terakhir pada ayat
ini yang mengulang kalimat pada ayat 72 adalah sebagai publikasi, betapa
jeleknya kebohongan yang mereka lakukan.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Dua sifat buruk Yahudi dan Nasrani terhadap kitab Taurat dan Injil,
yaitu mengubah dan menakwilkannya. Mereka menyimpan kitab
karangan mereka, berdusta, dan mengada-ada atas nama Allah.
Kedua sifat ini telah melekat menjadi sejelek-jeleknya perbuatan,
seburuk-buruk urusan, jenis penyesatan, penipuan, dan pengelabuan
yang sudah terbiasa yang sangat besar bahayanya bagi hak
kemanusiaan.
Terdapat sekelompok orang yang suka menakwilkan firman Allah
secara serampangan, kemudian mengaku bahwa itulah maksud yang
dikehendaki Allah yang sebenarnya.
Orang yang sengaja berbuat dosa dan mengatakan bahwa ia nanti
akan bertaubat dan pasti diampuni Allah, adalah orang yang memiliki
sifat Yahudi.
***
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Bualan Ahli Kitab terhadap para Nabi (Ayat 79-80)

           
           
         
         
(79) Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah,
serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah
kamu penyembahku, bukan penyembah Allah,” tetapi (dia berkata),
“Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab
dan karena kamu mempelajarinya!”; (80) dan tidak (mungkin pula baginya)
menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan.
Apakah (patut) dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi
Muslim?. (QS Âli ‘Imrân [3]: 79-80)
Latar dan Konteks
Ibnu Ishaq dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas.
Para pendeta Yahudi dan Nasrani Najran berkumpul di hadapan Rasulullah
Saw. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Abu Rafi Al-Qurazhi
berkata, “Wahai Muhammad, apakah engkau ingin kami menyembahmu
sebagaimana orang Nasrani menyembah Isa?”
Rasulullah menjawab, “Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan
demikian.”
Maka turunlah kedua ayat di atas.
Menurut Al-Burusywi (1996: 479), kaum Nasrani Najran mengatakan
bahwa Nabi Isa memerintahkan supaya mereka menjadikan Isa sebagai
Tuhan.
Abdurrazzaq di dalam kitab tafsirnya menceritakan kisah dari Hasan
Bashri. Ia mendengar seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, kami bersalam
kepada engkau sebagaimana bersalam sesama kelompok kami. Tidak
bolehkah kami bersujud kepadamu?”
Beliau menjawab, “Tidak. Tetapi muliakanlah Nabimu, dan
ketahuilah perkara yang benar itu hanya bagi yang pantas menerimanya.
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Tidak pantas seseorang bersujud kepada selain Allah.”
Maka turunlah kedua ayat di atas.
Maksud kedua ayat di atas adalah menerangkan kebohongan Ahli
Kitab yang mengagungkan Isa as, dan Uzer dengan cara penyembahan.
Pada ayat sebelumnya, Allah menerangkan kebohongan Ahli Kitab
dengan mengada-ada sesuatu yang bukan dari Allah dan disebut dari
Allah. Dalam ayat ini, Allah menerangkan kebohongan mereka terhadap
para Nabi. Mereka mengatakan bahwa para Nabi minta disembah. Padahal,
mustahil ada Nabi yang diutus oleh Allah melarang menyembah Allah dan
menyuruh untuk menyembah dirinya.
Penjelasan Ayat

           
…      
Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta
hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu
penyembahku, bukan penyembah Allah …. (QS Âli ‘Imrân [3]: 79)
Tidak pantas ada seorang manusia yang diberi kitab oleh Allah,
diberi hikmah pemahaman agama dan rahasia-rahasia syariah, diberi pula
kenabian dan risalah, kemudian berkata, “Sembahlah aku selain
menyembah Allah.” Ini menyalahi kewajiban mengesakan Allah dalam
beribadah, yang berarti musyrik dengan sendirinya. Kewajiban manusia
adalah beribadah secara ikhlas hanya kepada Allah Yang Maha Esa,
sebagaimana yang tercantum di dalam QS Al-Zumar (39): 14, Katakanlah,
“Hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepada-Nya dalam
(menjalankan) agamaku.”
Imam Muslim bersama imam lainnya meriwayatkan hadis Qudsi
sebagai berikut:
Allah Swt berfirman, “Aku adalah sekutu yang paling tidak
membutuhkan kemusyrikan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan
yang di dalamnya menyekutukan Aku dengan yang lain, maka Aku
tinggalkan ia beserta kemusyrikannya.” Dalam riwayat Ibnu Hibban
di sebutkan, “Aku l epas tangan dari padanya. Ia bagian yang
mengamalkannya.”
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Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda,

Ketika Allah mengumpulkan manusia yang pertama sampai yang terakhir
pada hari kiamat nanti, terdengar suara yang memanggil, Barang siapa yang
menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam melakukan suatu amalan; maka
mintalah pahalanya kepada selain Allah itu, sebab Allah tidak membutuhkan
kemusyrikan.
Barang siapa mengajak menyembah kepada dirinya, maka berarti ia
telah mengajak manusia untuk menjadi hamba selain Allah, walaupun ia tidak
melarang menyembah Allah, bahkan walaupun ia menyuruh menyembah Allah. Demikian pula orang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan
Allah di dalam peribadatan seperti berdoa. Berarti ia telah menyembah
perantara tersebut, bukan menyembah Allah. Karena adanya perantara ini
bertentangan dengan pengertian ikhlas hanya karena Allah semata. Ketika
ikhlas itu hilang, maka lenyap pula pengertian ibadah (Al-Maraghi, t.t.: 196).

          
… tetapi (dia berkata), “Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena
kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. (QS Âli
‘Imrân [3]: 79)
Rasul itu tidak menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya,
melainkan menyuruh manusia unrtuk menjadi rabbani. Rabbani ialah ulama
yang benar-benar faham, yang sempurna dalam mengamalkan segala
perintah Allah Swt dan sempurna ketaatannya. Ilmu yang benar adalah
yang dapat mendorong amal. Jika manusia terus menerus mempelajari
dan mengajarkan Kitab Allah, pasti akan melahirkan ketaatan dan akan
semakin memperteguh sifat rabbani.
Al-Maraghi (t.t.: 197) mengatakan bahwa maksud kata rabbani adalah
yang dinisbahkan kepada Rabb (Tuhan) secara langsung tanpa perantara
maupun tawasul. Nabi memberikan pertunjuk kepada mereka kepada
wasilah hakiki yang dapat mengantarkan seseorang ke arah rabbani, yaitu
mengajarkan Al-Kitab dan mempelajarinya. Dengan ilmu yang ada pada
Al-Kitab, mengajarkan dan mengamalkannya, manusia dapat menjadi
rabbani yang diridai Allah. Ilmu yang tidak dapat membangkitkan amal
bukanlah ilmu yang benar. Oleh karena itu, dalam ayat ini, cukup dengan
menyebut ilmu saja, tanpa menyebut perintah beramal secara jelas.
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Menurut Al-Burusywi, (1996: 481-483), rabbani adalah orang yang
sempurna dalam ilmu, kuat dalam pengamalan, memegang teguh agama
dan menaatinya. Kata mengajarkan didahulukan dari pada mempelajari,
karena mengajarkan itu lebih baik dari pada sekadar mempelajari atau
membacanya. Ilmu dan pengkajian dijadikan sebab untuk ke-rabbani-an. Hal
itu dalil atas sia-sianya orang yang mengerahkan tenaganya dan memusatkan
semangatnya untuk mencari ilmu, namun ilmunya tidak dijadikan sarana untuk
beramal. Ia bagaikan pohon yang subur dan menakjubkan, tetapi tidak
berbuah. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak ada pertalian
antara dirinya dengan Rabb-nya. Ia sama dengan orang bodoh yang banyak
beramal.
Ali ra berkata, “Telah menimpakan bencana kepadaku dua orang
laki-laki. Pertama orang yang pandai yang bersikap masa bodoh, dan kedua
orang bodoh yang getol ibadah. Orang alim tersebut membuat manusia
tidak berilmu karena sikap masa bodohnya. Sedangkan orang bodoh yang
beribadah membuat manusia mencintai ibadah dalam kebodohan karena
kegetolannya” (Al-Burusywi, 1996: 483).
Rasulullah Saw mengajarkan doa sebagai berikut,
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari empat perkara, yaitu dari ilmu
yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak
pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar.

....       
dan tidak (mungkin pula baginya) menyuruh kamu menjadikan para
malaikat dan para nabi sebagai Tuhan …. (QS Âli ‘Imrân [3]: 80)
Tidak masuk akal seorang Rasul menyuruh menjadikan Tuhan selain
Allah, atau beribadah kepada selain Allah, atau kepada Nabi yang diutus
atau kepada malaikat yang dikasihi Allah. Orang-orang musyrik Arab
ternyata pernah menyembah malaikat.
Al-Quran juga menceritakannya di dalam Surah Al-Taubah (9): 30,
Dan orang-orang Yahudi berkata, “Uzair putra Allah,” dan orang-orang
Nasrani berkata, “Al-Masih putra Allah.”
Ini semua bertentangan dengan ris alah kenabian yang
memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata.
Pada zaman sekarang, ada orang-orang yang mengaku sebagai ulama
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atau syekh yang menipu orang-orang bodoh yang menjadi pengikutnya dengan
berbagai tipu muslihat dan pulasan bibir. Orang-orang itu memerintah para
pengikutnya untuk rela dan menerima segala perl akuan yang
diperintahkannya. Para pengikutnya tidak boleh mengenal kecuali syekhnya
sendiri, sehingga mereka menyembah syekhnya sebagai sembahan selain
Tuhan. Mereka populer di masyarakat, namun kosong dari hakikat Allah,
bagaikan suara tambur yang terdengar dari kejauhan, padahal isinya kosong
melompong (Al-Burusywi, 1996: 484).

       ...
… Apakah (patut) dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu
menjadi Muslim? (QS Âli ‘Imrân [3]: 80)
Apakah Nabi ini menyuruh untuk kufur setelah masuk Islam. Ini
sebagai bukti bahwa mereka sudah memeluk Islam. Tidak ada yang
melakukan demikian kecuali orang yang mengajak beribadah kepada selain
Allah. Barang siapa yang mengajak beribadah kepada selain Allah, maka
ia telah mengajak kepada kekufuran. Para Nabi tiada lain hanyalah mengajak
kepada keimanan, mengajak beribadah kepada Allah Yang Maha Esa, yang
tidak ada sekutu bagi-Nya. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran Surah
Al-Anbiyâ‘ (21): 25, Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum
engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak
ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku.
Demikian pula firman Allah yang terdapat di dalam Surah Al-Nahl
(16): 36, Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap
umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah Thâgût.”
Firman lainnya terdapat di dalam Surah Al-Zukhrûf (43): 45, Dan
tanyakanlah (Muhammad) kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus
sebelum engkau, “Apakah Kami menentukan tuhan-tuhan selain (Allah)
Yang Maha Pengasih untuk disembah?”
Allah juga berfirman dalam Surah Al-Anbiyâ‘ (21): 29, yang
menceritakan tentang malaikat, Dan barang siapa di antara mereka berkata,
“Sungguh, aku adalah tuhan selain Allah,” maka orang itu Kami beri balasan
dengan Jahanam. Demikianlah Kami memberikan balasan kepada orangorang yang zalim.
Jika ada Nabi yang menyuruh beribadah kepada malaikat atau
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kepada para Nabi, maka sudah pasti akan dicabut kenabian dan keimanannya.
Orang yang diberi Allah Al-Kitab, hukum, dan dipilih sebagai Nabi, tentulah
orang yang paling mengetahui Allah. Allah tidak menurunkan wahyu-Nya
kecuali kepada jiwa yang suci dan ruh yang baik. Tidak dapat bersatu antara
kenabian dengan ajakan beribadah kepada selain Allah (Al-Maraghi, t.t.:
198).
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)

Jika ada orang yang mengaku sebagai Nabi dan ia minta
disembah, maka berarti ia pembohong. Tidak ada Nabi yang diutus
Allah kemudian minta disembah.
Ilmu yang benar akan menjadi pendorong untuk melakukan amal
sesuai perintah Allah. Barang siapa yang memiliki ilmu, akan
tetapi tidak menjadi pendorong untuk beramal, maka itu
merupakan bencana dan indikasi kesesatan, kehancuran, serta
kebinasaan.
Mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat dilakukan kecuali
melalui amal yang ilmiah. Amal tanpa ilmu tidak dijamin
kebenarannya.

***
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Perjanjian para Nabi untuk Saling Membenarkan dan Menyuruh kepada
Keimanan (Ayat 81-83)

          
          
            
         
          
   
(81) Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi,
“Manakala Aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu datang kepada
kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya
kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.”
Allah berfirman, “Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganKu atas yang demikian itu?” Mereka menjawab, “Kami setuju.” Allah
berfirman, “Kalau begitu bersaksilah kamu (para nabi) dan Aku menjadi
saksi bersama kamu”; (82) Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka
mereka itulah orang yang fasik; (83) Maka mengapa mereka mencari
agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di
bumi berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa,
dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan? (QS Âli ‘Imrân [3]: 81-83)
Latar dan Konteks
Ka’ab Ibnu Al-Asyraf, salah seorang pemimpin Yahudi, bersama
kawan-kawanya bertengkar dengan orang Nasrani. Mereka mengadu
kepada Rasulullah, “Siapakah di antara kami yang paling berhak terhadap
agama Nabi Ibrahim?”
Rasulullah Saw menjawab, “Kedua kelompok ini terlepas dari agama
Nabi Ibrahim.”
Mereka berkata, “Kami tidak rida dengan putusan kamu dan tidak
akan masuk agamamu.”
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Maka, turunlah ayat 83 surah ini.
Surah Ali Imran dari awal sampai dengan ayat 80, terutama ayat
yang menceritakan pengkhianatan Ahli Kitab dengan cara mengganti firmanfirman Allah dan mengubah sifat-sifat Nabi Muhammad Saw yang terdapat
di dalam kitabnya, adalah untuk mengajak mereka agar beriman kepada
kerasulan Nabi Muhammad Saw Ayat berikutnya memerkuat ajakan tersebut
dengan mengemukakan alasan bahwa Allah telah mengambil perjanjian
kepada seluruh Nabi sejak Nabi Adam as sampai dengan Nabi Isa as: agar
setiap Nabi memercayai Nabi yang datang sesudahnya, membenarkan
risalahnya, membantunya dalam masalah yang penting.
Karena ini merupakan perjanjian para Nabi dengan Allah, maka
para pengikutnya wajib beriman kepada seluruh Nabi yang diutus Allah
dan wajib membenarkan wahyu yang dibawanya. Pesan seluruh Nabi itu
sama, yaitu keislaman secara umum maupun secara khusus, yang dibawa
Nabi Muhammad Saw, kepasrahan dan kepatuhan kepada perintah Allah
Swt, memroklamasikan asas tauhid, serta berpegang kepada keutamaan
dan akhlak. Itulah agama yang hak yang tidak akan diterima Allah selain
agama ini.
Ayat ini juga sebagai bukti kenabian Muhammad Saw Pembuktian
dilakukan dengan mengemukakan hal-hal yang sudah dikenal secara pasti
di kalangan Ahli Kitab, untuk mematahkan alasan-alasan mereka,
menampakkan keingkaran mereka, menyanggah tuduhan-tuduhan mereka,
dan menghilangkan keraguan orang yang ingkar terhadap diutusnya seorang
Nabi dari bangsa Arab (Al-Maraghi, t.t.: 199).
Penjelasan Ayat

          
....        
Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, “Manakala
Aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu datang kepada kamu
seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu
akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.” …. (QS Âli
‘Imrân [3]: 81)
Allah meminta Muhammad Saw mengingatkan mereka ketika Allah
menerima perjanjian yang kukuh dari seluruh Nabi yang telah diberi kitab
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dan ilmu, jika seorang Rasul datang membawa ajaran, yang membenarkan
dan sesuai dengan kitab yang ada pada mereka, sebagai Nabi terakhir,
yaitu Muhammad Saw, mereka akan iman kepadanya dan akan
membantunya. Seluruh Nabi saling melengkapi satu sama lain. Tujuan
kerasulan itu satu. Mereka bersesuaian dalam masalah yang pokok.
Perbedaan yang ada di dalam masalah cabang adalah untuk kemaslahatan
manusia sesuai dengan perkembangan dan perbedaan kehidupan yang
dihadapi.
Ini sebagaimana seorang kepala negara yang mengangkat dua
orang gubernur pada waktu yang bersamaan untuk dua wilayah yang
bertetangga. Wajib bagi setiap gubernur untuk membantu yang lainnya
tatkala diperlukan, karena kesamaan kebijakan umum dalam satu
negara. Terkadang, kedua wilayah ini berbeda adat dan masyarakatnya,
juga mengenai kondisi dari sisi kemudahan dan kelapangan. Keadaan
demikian menyebabkan perbedaan kewajiban yang harus ditunaikan,
sehingga pajak menjadi mahal pada wilayah yang satu dan murah pada
wilayah yang lain. Demikian pula peraturan perundang-undangan
terkadang ketat di suatu wilayah dan lunak di wilayah lainnya. Akan
tetapi, semua bekerja untuk kemaslahatan negara secara umum (AlMaraghi, t.t.: 200).
Jika ada dua Nabi yang diutus pada masa dan situasi yang sama
sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun, maka mereka sama persis dalam
segala hal. Jika umatnya berbeda, maka Nabi yang diutus belakangan
membenarkan Nabi sebelumnya, atau sebaliknya, sebagaimana Nabi Luth
as membenarkan Nabi Ibrahim as dan menguatkan dakwahnya. Jika
bergiliran seperti Nabi Musa as dan Nabi Isa as, maka satu sama lain
saling membenarkan. Demikian pula pengutusan Nabi terakhir mewajibkan
kepada pengikut Nabi sebelumnya untuk beriman kepadanya dan
menguatkannya. Itulah sumber kebersamaan dan persatuan, jalan
kecintaan, kasih sayang, keselamatan, dan kehormatan. Maka, tidak boleh
agama menjadi sumber perpecahan dan pertentangan dan menjadi sebab
permusuhan dan kebencian sebagaimana yang dilakukan oleh Ahli Kitab
ketika mendatangi Nabi Muhammad Saw.
Ahli Kitab membenci umat Islam karena mereka memandang umat
Islam telah keluar dari agama mereka. Padahal justru umat Islam menjaga
dan melanjutkan pokok ajaran agama mereka, yaitu tauhid, mengesakan
Allah. Mereka menjadikan agama sebagai sumber perpecahan dan
kebencian. Namun, jika saat ini ada kelompok yang mengubah-ubah dan
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menyelewengkan ajaran Islam diseret-seret dan disesuaikan dengan
keinginan hawa nafu mereka, kemudian umat Islam bangkit berusaha
melawan dan mengembalikan kemurnian, tidaklah termasuk pada larangan
yang terdapat pada ayat ini. Tindakan ini justru sebagai jihad
memertahankan kebenaran.
Tidak semua Nabi diberi kitab melainkan hanya sebagian saja. Nabi
yang tidak diberi kitab, wajib tunduk dan melaksanakan isi kitab yang
diberikan kepada Nabi sebelumnya. Dengan demikian, Nabi yang tidak
diberi kitab itu dipandang sama dengan Nabi yang diberi kitab sebelumnya
(Al-Qurthubi, 1999: 96).

           …
    
… Allah berfirman, “Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian
dengan-Ku atas yang demikian itu?” Mereka menjawab, “Kami setuju.”
Allah berfirman, “Kalau begitu bersaksilah kamu (para nabi) dan Aku
menjadi saksi bersama kamu.” (QS Âli ‘Imrân [3]: 81)
Allah meminta jawaban dan ketegasan dari para Nabi. A aqrartum
maksudnya apakah kamu menerima perjanjian ini? Ishri artinya janji yang
kokoh yang wajib ditunaikan sebagaimana yang disepakati. Menurut AlMaraghi (t.t.: 190), al-ishru artinya janji yang kuat, yang membuat pelakunya
tidak dapat menganggap sepele terhadap yang diperjanjikannya.
Para Nabi menjawab bahwa mereka menerima dan mengakui
perjanjian tersebut. Kemudian, Allah meminta agar mereka menjadi saksi
satu sama lain dan Allah menjadi saksi pula atas ikrar mereka, sebagai
saksi yang Maha Mengetahui yang tidak akan luput sesuatu pun dari
pengetahuan-Nya.
Para Nabi berjanji kepada Allah Swt bahwa bilamana datang
seorang Rasul bernama Muhammad, mereka akan iman kepadanya dan
menolongnya. Perjanjian Nabi-Nabi ini mengikat pula kepada umatnya.
Perjanjian (persaksian) ini menggambarkan adanya kesamaan misi para
Nabi, yaitu mengajarkan tauhidu l-llâh. Mereka menegakkannya dengan
penuh keikhlasan, tidak pamrih dan tidak ada kepentingan pribadi
dalam menyampaikan kebenaran yang dibawanya (Al-Qurthubi, 1971:
622).
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Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang
fasik. (Q.S. Ali Imran [3]: 82).
Barang siapa berpaling, setelah mengadakan perjanjian yang kokoh
tersebut, serta menjadikan agama sebagai alat perpecahan dan
permusuhan dan tidak beriman kepada Nabi yang diutus di akhir zaman,
yang membenarkan para Nabi yang diutus sebelumnya dan yang memelihara
risalah serta kitab-kitab sebelumnya, maka mereka itulah orang-orang
durhaka yang termasuk golongan orang kafir dan keluar dari perjanjian
dengan Allah, serta melanggar janji. Fasik ialah orang yang keluar dari
ketaatan dan batas-batas Allah Swt sebagaimana yang dilakukan oleh
sebagian Ahli Kitab saat ini terhadap Nabi Muhammad Saw.
Para Nabi tidak ada yang mengingkari perjanjian ini. Pengingkaran
dilakukan oleh umatnya yang seharusnya sama-sama bertanggung jawab
untuk melaksanakan perjanjian tersebut sebagai bukti pengamalan terhadap
ajarannya.

          
   
Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah,
padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik)
dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka
dikembalikan? (QS Âli ‘Imrân [3]: 83)
Agama semua Nabi itu satu. Semua Rasul sepakat tentang dasardasar agama secara umum bahwa agama yang benar itu hanya satu
sebagaimana yang dijelaskan Allah Swt. Akan tetapi, kenapa Ahli Kitab
mengingkari kenabian Nabi Muhammad Saw? Apakah Ahli Kitab itu
menginginkan agama selain agama Allah dan tidak menginginkan
kebenaran, padahal sudah sangat jelas dan menginginkan agama selain
Islam? Padahal penduduk langit dan bumi semua pasrah dan tunduk kepada
Allah Swt, patuh kepada hukum dan kehendak-Nya, baik secara sukarela
maupun dipaksa dengan pedang, atau sesuatu yang menyebabkan bersandar
kepada Islam. Beberapa contoh, misalnya, diangkatnya gunung kepada
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Bani Israil, ditenggelamkannya Fir’aun dan didekatkan kepada kematian. Ketika
mereka menyaksikan azab Allah dan kekuasaan-Nya terhadap alam dunia,
mereka berkata, “Kami beriman kepada Allah Yang Maha Esa, kepada Allahlah tempat kembali dan tempat berkumpul, kepada-Nya tempat kembali semua
makhluk.”
Setiap orang akan mendapat balasan sesuai amal perbuatannya,
baik orang yang berserah diri, tunduk, dan patuh kepada Allah, maupun
orang yang menjadikan agama selain Islam di antara orang Yahudi dan
Nasrani. Ini merupakan janji dan ancaman Allah Swt.
Thau’an artinya tunduk dan taat dengan perasaan ringan dan
mudah. Karhan artinya dengan susah payah dan rasa enggan. Orang
Mukmin tunduk kepada Allah dengan mudah dan ringan. Orang kafir tunduk
kepada Allah ketika akan meninggal dengan terpaksa dan rasa berat, dan
ini tidak memberi manfaat baginya (Al-Qurthubi, 1999: 97) sebagaimana
diterangkan dalam QS Ghâfir (40): 84-85, (84) Maka ketika mereka melihat
azab Kami, mereka berkata, “Kami hanya beriman kepada Allah saja dan
kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan
dengan Allah”; (85) Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab
Kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah (ketentuan) Allah yang telah
berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan ketika itu rugilah orang-orang
kafir.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Allah telah mengambil perjanjian dengan para Nabi untuk
membenarkan dan membantu Nabi Muhammad Saw. Perjanjian ini
berlaku juga kepada umatnya.
Kelompok Ahli Kitab yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad,
termasuk kelompok orang fasik yang keluar dari lingkaran keimanan
dan termasuk orang kafir yang durhaka kepada Allah.
Agama Allah itu satu dan para Rasul sepakat terhadapnya. Sesama
pemeluk agama Allah seharusnya saling membantu dan mendukung.
Seseorang tidak layak menganggap agama sebagai sumber permusuhan
dan perselisihan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ahli Kitab terhadap
Rasulullah Saw.
Perlawanan terhadap kelompok yang menyelewengkan ajaran Islam
tidak dapat dikatakan menjadikan agama sebagai permusuhan dan
kebencian, melainkan sebagai usaha memertahankan kemurnian
ajaran Islam.
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Pribadi yang ikhlas akan selalu tunduk kepada aturan, terlebih aturan
Allah. Ketika diperintah untuk mengakui bahkan menyerahkan
jabatan kepada saudaranya atau temannya, ia terima perintah itu
dengan ikhlas.

***
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Beriman kepada Seluruh Nabi dan Menerima Agama Islam (Ayat
84-85)

           
         
           
         
(84) Katakanlah (Muhammad), “Kami beriman kepada Allah dan kepada
apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim,
Ismail, Ishaq, Yaqub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada
Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan
seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.”;
(85) Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima,
dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. (QS Âli ‘Imrân [3]: 84-85)
Latar dan Konteks
Menurut riwayat Mujahid dan Al-Saddi, ayat ini turun berkaitan dengan
Al-Harits Ibnu Suwaid saudara Al-Hulas Ibnu Suaid, dari golongan Anshar,
yang murtad bersama 12 orang lainnya. Mereka bertemu dengan orangorang kafir di Makah. Maka turunlah ayat ini. Ia diutus menemui saudaranya
itu untuk mengajaknya bertaubat. Menurut cerita Ibnu Abbas, ia masuk
Islam setelah turun beberapa ayat.
Pada ayat sebelumnya, Allah menerangkan perjanjian dan
kesanggupan para Nabi untuk beriman kepada Nabi Muhammad Saw dan
untuk membantunya. Ayat ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad
Saw dan umatnya untuk beriman kepada seluruh Nabi yang mendahuluinya,
kepada seluruh kitab yang diturunkan kepada mereka, dan beriman kepada
agama Islam yang merupakan himpunan agama para Nabi.
Penjelasan Ayat
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....         
Katakanlah (Muhammad), “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa
yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail,
Ishaq, Yaqub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa,
Isa dan para nabi dari Tuhan mereka…. (QS Âli ‘Imrân [3]: 84)
Kata qul, yang bertarti “katakanlah,” mengandung dua pengertian.
Pertama adalah “katakanlah oleh kamu sekalian.” Maksud kedua, adalah
perintah kepada Nabi Muhammad Saw yang berarti juga perintah kepada
umatnya. Perintah seperti ini, sebagaimana terdapat dalam QS Al-Thalâq
(65): 1, Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar).
Demikian pula firman Allah yang terdapat pada QS Yûnus (10): 94,
Maka jika engkau (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa
yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang
membaca kitab sebelummu.
Dalam kedua ayat tersebut pembicaraan ditujukan kepada Nabi
Muhammad Saw. Akan tetapi, yang dimaksud adalah umatnya, yaitu seluruh
umat Islam. Hal ini terlihat pada kata qul dalam bentuk tunggal, sedangkan
kata âmannâ dalam bentuk jamak. Ini berarti perintah kepada Nabi
Muhammad Saw untuk memublikasikan keimanan dirinya dan keimanan
umatnya: “Aku dan umatku beriman kepada adanya Allah dengan keesaan
dan kekuasaan-Nya.”
Selain beriman kepada Allah, beriman pula kepada kitab yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad sendiri, yaitu Al-Quran. Selain itu,
membenarkan pula wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Isma’il,
Ishaq, Ya’qub, dan anak cucunya. Maka, substansi wahyu yang diturunkan
itu satu. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam QS Al-Nisâ‘ (4): 163,
Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana
Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan Kami
telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak
cucunya; Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami telah
memberikan Kitab Zabur kepada Daud.
Al-asbâth artinya keturunan, yaitu para putra Nabi Ya’qub yang dua
belas dan keturunannya. Disebutkan secara khusus dalam ayat ini tentang
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mereka, karena ahli kitab mengakui kenabian mereka.
Katakan pula bahwa “Kami” membenarkan kitab yang diturunkan
kepada Nabi Musa as, yaitu kitab Taurat, dan membenarkan pula kitab
yang diturunkan kepada Nabi Isa as, yaitu kitab Injil dengan segala
mukjizatnya. Kedua Nabi ini secara khusus disebut sebagai penjelasan
kepada para pengikutnya, yaitu Yahudi dan Nasrani bahwa keimanan di
dalam Al-Quran itu umum kepada seluruh Nabi. Demikian pula kita
membenarkan wahyu yang diturunkan kepada para Nabi yang lainnya,
seperti Nabi Daud, Sulaiman, Shaleh, Hud, Ayyub, dan para Nabi lain yang
tidak diketahui kisahnya.
Keimanan kepada Allah didahulukan daripada keimanan kepada kitabkitab adalah karena Allah itu merupakan sumber dan pokok. Didahulukan
pula iman kepada Al-Quran dari pada kitab-kitab yang lainnya (padahal AlQuran kitab terakhir), karena melalui jalan Al-Quran diketahui kitab-kitab
sebelumnya. Al-Quran juga menghimpun isi seluruh kitab samawi. Al-Quran
merupakan kitab Allah yang kekal, sementara kitab-kitab lainnya terhapus,
menghilang, diganti, dan diubah.

        …
…Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya
kepada-Nya kami berserah diri. (QS Âli ‘Imrân [3]: 84)
Perintah beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh NabiNya merupakan perintah yang utuh, tidak terpisah-pisah. Seluruh pemeluk
agama samawi tidak boleh berbeda tentang hal itu. Tidak boleh pula
membeda-bedakan para Nabi tersebut di dalam keimanan dan penolakan.
Umat Islam tidak seperti Yahudi dan Nasrani yang iman kepada sebagian
Nabi dan kufur kepada Nabi lainnya. Umat Islam beriman kepada Nabi
secara keseluruhan, karena semua Nabi diutus oleh Allah. Kepada Allah
kita semua berserah diri, tunduk, dan patuh.
Muslimun artinya mengesakan, beribadah secara ikhlas murni,
semata-mata hanya kepada-Nya, berserah diri, dan taat kepada-Nya.

             
Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima,
dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. (QS Âli ‘Imrân [3]: 85)
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Setelah diperintah untuk beriman kepada Allah dan para Nabi, maka
selanjutnya diperintah untuk melaksanakan ajaran Islam. Iman kepada
keberadaan Allah merupakan fundamen, yang dari sana akan timbul amal
saleh dan ketaatan mematuhi hukum serta aturan Allah. Islam merupakan
hasil dari keyakinan yang mendasar.
Agama yang tidak dapat mengantarkan pemeluknya kepada ketaatan
dan kepatuhan kepada Allah Swt hanyalah gambaran dan tradisi belaka
yang tiada arti. Bahkan, hanya akan menambah kerusakan jiwa dan
kegelapan hati. Ketika itu, agama menjadi sumber perpecahan dan
permusuhan antara umat manusia di dunia, dan merupakan sumber
kerugian di akhirat, dengan terhalangnya mendapatkan kenikmatan yang
abadi, bahkan akan mendapatkan siksaan yang pedih (Al-Maraghi, t.t.:
204-205).
Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, yaitu
mengesakan Allah dan berserah diri kepada-Nya, maka sudah pasti tidak
akan diterima oleh Allah. Dia benar-benar akan termasuk kelompok orang
yang merugi, karena telah menempuh jalan yang tidak disyariatkan Allah,
dan telah menghilangkan naluri suci manusia yang lurus, yaitu mengesakan
Allah Swt dan menuruti perintah-Nya.
Hal tersebut sebagaimana hadis Siti Aisyah ra yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad dan Muslim seperti berikut,
Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintah kami,
maka akan ditolak.
Demikian pula hadis yang menjelaskan bahwa fitrah manusia itu
suci dan ingin mengesakan Allah yang berarti Islam. Hadis itu berbunyi:
Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kedua orangtuanyalah
yang menjadikannya sebagai orang Yahudi, sebagai orang Nasrani, atau
sebagai orang Majusi.
Berdasarkan kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanda
keabadian syariat Islam tampak dari dua hal. Pertama, keimanan yang
mencakup pada seluruh Nabi dan seluruh kitab Allah tanpa membedabedakan di antara mereka. Kedua, keimanan pada keberadaan dan keesaan
Allah disertai ketaatan dan kepatuhan kepada aturan dan syariat-Nya, yang
merupakan agama para Nabi dan para Rasul yang diridai Allah Swt.
Hikmah dan Pesan
(1)

Islam mengakui dan membenarkan kenabian dan kerasulan seluruh
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Nabi yang diutus Allah Swt tanpa membeda-bedakan salah satu di
antara mereka.
Islam mengakui seluruh kitab dan wahyu yang diberikan Allah kepada
para Nabi-Nya.
Islam merupakan satu-satunya agama keselamatan yang dipilihkan
Allah bagi umat-Nya. Allah tidak akan menerima agama lain selain
agama Islam.
Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

***

Macam-Macam Orang Kafir dari Segi Taubat (Ayat 86-91)

          
           
          
           
           
           
           
          
(86) Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang
kafi r setel ah mereka beri man, s erta mengakui bahwa Ras ul
(Muhammad) itu benar-benar (rasul), dan bukti-bukti yang jelas telah
sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim;
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(87) Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan
manusia seluruhnya; (88) Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan
azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan; (89) Kecuali orang-orang
yang bertobat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang; (90) Sungguh, orang-orang yang kafir
setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima
tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat; (91) Sungguh, orangorang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima (tebusan)
dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi,
sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang
yang mendapat azab yang pedih dan tidak memeroleh penolong. (QS Âli
‘Imrân [3]: 86-91)
Latar dan Konteks
Terdapat berbagai riwayat yang menceritakan sebab turunnya ayatayat ini. Al-Nasa‘i, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas. Ada seorang laki-laki dari kaum Anshar masuk Islam, kemudian
murtad dan setelah itu dia menyesal. Ia mengutus salah seorang dari
kaumnya untuk bertanya kepada Rasulullah Saw, apakah masih ada
kesempatan untuk bertaubat baginya. Maka, turunlah ayat yang
menerangkan bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada
orang kafir, sampai kalimat bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha
Penyayang. Kaumnya menyampaikan jawaban tersebut kepadanya, dan ia
masuk Islam kembali.
Musaddad dan Abdurrazzaq meriwayatkan, Al-Harits Ibnu Suaid
datang kepada Nabi Saw dan masuk Islam. Kemudian, ia kufur. Setelah itu,
ia kembali kepada kaumnya. Allah menurunkan ayat-ayat ini sampai kalimat
ghafûru-rrahîm.
Salah seorang laki-laki dari kelompoknya menyampaikan ayat AlQuran ini kepadanya. Al-Harits berkata, “Demi Allah, aku tahu bahwa kamu
benar, Rasulullah Saw lebih benar dari kamu. Dan Allah Yang paling benar
di antara ketiganya.”
Al-Harits kembali masuk Islam dengan keislaman yang sangat baik.
Al-Hasan Al-Bashri dan Qatadah menceritakan bahwa ayat-ayat ini
turun bertalian dengan orang Yahudi. Mereka memberikan harapan kepada
Nabi Muhammad Saw bahwa mereka akan membantu mengalahkan
orang-orang kafir. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, mereka
mengingkari dan kufur kepadanya. Maka, Allah menurunkan ayat, yang
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artinya balasan bagi mereka adalah laknat Allah, laknat malaikat dan laknat
seluruh manusia. Demikian diriwayatkan oleh ‘Abad Ibnu Humaid dan yang
lainnya.
Kesimpulannya, ayat ini turun berkaitan dengan orang Yahudi dan
Nasrani yang mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad terdapat di dalam
kitab mereka. Mereka mengakui bahwa itu kebenaran dari Tuhan mereka.
Oleh karena itu, mereka berjanji akan membantunya melawan orangorang musyrik. Akan tetapi, ketika yang diutus itu bukan dari kelompok
mereka, mereka menjadi dengki terhadap orang Arab dan mengingkarinya.
Mereka kufur setelah sebelumnya beriman.
Penjelasan Ayat

          
        
Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir
setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul (Muhammad) itu
benar-benar (rasul), dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada
mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. (QS Âli ‘Imrân
[3]: 86)
Kaifa artinya adalah “bagaimana”, maksudnya adalah “tidak mungkin.”
Ini sebagaimana, dalam bahasa Indonesia, kalau orang mengatakan
bagaimana mungkin, maksudnya adalah tidak mungkin. Jadi, kalimat tanya
yang tidak dimaksudkan bertanya, melainkan meniadakan.
Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada kaum, seperti
Yahudi dan Nasrani, yang kufur setelah beriman dan telah menyaksikan
sendiri kebenaran Rasul Saw dan telah ditunjukkan ayat-ayat yang sangat
jelas, baik dari Al-Quran maupun dari kitab-kitab sebelumnya, serta telah
diperlihatkan berbagai macam mukjizat yang menunjukkan kebenaran dan
keasliannya?
Ini menunjukkan betapa jauhnya mereka dari hidayah, dan sebagai
pemutus harapan bagi Nabi Muhammad Saw terhadap mereka. Imam AlBaidhawi mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi Allah dalam
memberi hidayah kepada manusia dengan cara menunjukkan dalil-dalil dan
penjelasan, disertai melenyapkan penghalang supaya sampai kepada tujuan.
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Orang Yahudi telah diperlakukan seperti ini. Mereka telah beriman, akan tetapi
kemudian mereka kufur.
Al-bayyinât adalah argumen atau petunjuk yang jelas tentang
kebenaran Nabi Muhammad Saw. Maksud zalim dalam ayat ini adalah
kafir, menyimpang dari jalan kebenaran dan keadilan. Allah tidak akan
memberi hidayah kepada mereka yang telah menzalimi diri sendiri. Mereka
telah mengetahui kebenaran, tetapi menyimpang dari kebenaran itu,
meninggalkan dalil-dalil kenabian dan meninggalkan pertunjuk akal.

         
Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan
manusia seluruhnya. (QS Âli ‘Imrân [3]: 87)
Laknat adalah terusir jauh dari rahmat Allah. Balasan bagi mereka
adalah laknat Allah, dimurkai malaikat dan manusia. Berbagai laknat
ditumpahkan kepada mereka. Doa bagi mereka adalah agar dijauhkan
dari rahmat Allah di dunia. Demikian pula di akhirat pun sama. Hal ini
sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-‘Ankabût (29): 25, Dan dia
(Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah
selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara
kamu dalam kehidupan di dunia, kemudian pada hari Kiamat sebagian
kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk.”

         
Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka
tidak diberi penangguhan. (QS Âli ‘Imrân [3]: 88)
Mereka kekal dalam laknat itu atau kekal dalam neraka, karena
orang yang dilaknat itu pantas masuk neraka. Tidak diringankan siksaan
walau sesaat, dan tidak pula ditunda dengan alasan yang mereka buat.
Hukuman di dunia berupa penjara kadang ada waktu cuti, misalnya
pada hari-hari besar agama atau pada hari bersejarah negara bersangkutan,
dan lain sebagainya. Ada pula yang disebut remisi serta penangguhan
penahanan. Di neraka nanti, semua keringanan itu tidak berlaku dan tidak
akan ada.
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Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu, dan melakukan
perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
(QS Âli ‘Imrân [3]: 89)
Allah mengecualikan orang-orang yang bertaubat dari hukuman
sebagaimana yang ditekankan di atas. Barang siapa yang bertaubat dari
dosanya, meninggalkan kekufuran dan kembali kepada Allah, memerbaiki
hati dan amalnya, serta menyesali perbuatannya, maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun terhadap dosa yang telah lalu, dan Maha Penyayang
terhadap hamba-hamba-Nya. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam
Surah Al-Syûra (42): 25,
Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan
kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Ay at 8 9 m enyi rat kan mak na bahw a t auba t y ang ti d ak
berpengaruh kepada amal tidak dianggap taubat di dalam pandangan
agama. Banyak orang yang memerlihatkan taubat dengan perasaan
menyesal, dan mengucapkan istighfar, serta menghentikan perbuatan
dosanya seketika itu. Akan tetapi, mereka tidak bertahan untuk tidak
mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Itu karena
taubatnya tidak berpengaruh dalam jiwanya untuk mengingatkan
mereka ketika lupa, dan tidak dapat menunjukkan jalan untuk
memerbaiki keadaannya. Jika taubat telah berfungsi seperti itu, mereka
akan mendapatkan ampunan dari Allah, menjadi ahli surga, dan
mendapatkan rahmat-Nya (Al-Maraghi, t.t.: 207).
Taubat tidak dapat diterima apabila diucapkan ketika ajal sudah
tiba. Demikian firman Allah, sebagaimana terdapat di dalam Surah AlNisâ‘: 18, yang dikuatkan dengan hadis Rasulullah Saw riwayat Ahmad,
Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan imam-imam yang lainnya dari Ibnu Umar
sebagai berikut:
Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum
sekarat.
Ini adalah kelompok pertama dari Ahli Kitab. Kelompok kedua adalah
sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:
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Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah
kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orangorang yang sesat. (QS Âli ‘Imrân [3]: 90)
Kelompok kedua dari Ahli Kitab adalah orang yang beriman kepada
Nabi Muhammad Saw. Dan bersaksi, beliau itu benar ketika sebelum beliau
diutus. Akan tetapi, mereka kufur setelah beliau diutus; bahkan
kekufurannya semakin bertambah dengan sikapnya yang keras, dan
menyimpang serta menentang beliau, juga memerangi orang Mukmin.
Mereka tidak akan diterima taubatnya selama berada dalam kekufuran
sampai mati dalam keadaan kufur. Mereka itu orang-orang yang terjerumus
dalam kesesatan, menyimpang dari jalan kebenaran dan keselamatan, dan
menempatkan kekufuran di dalam hati.
Sepintas, ayat ini bertentangan dengan ayat sebelumnya dan
beberapa ayat yang lain, yang menyatakan bahwa Allah Maha Pemaaf dan
Penerima taubat. Sebenarnya tidaklah demikian. Allah Penerima taubat.
Akan tetapi, jika kembali kepada kekafiran lagi setelah bertaubat dan
semakin menjadi-jadi dalam kekufurannya, maka taubat yang pertama
menjadi tidak diterima, sehingga dipandang tidak pernah bertaubat. Hal
demikian karena hatinya telah terkunci dengan kemusyrikan, penuh dengan
kekufuran, dan dikelilingi dengan dosa. Setiap kali akan bertaubat, selalu
menemui kendala yang menghalanginya untuk menerima kebenaran dan
kebaikan, kecuali setelah jiwanya merasakan betapa sakitnya akibat
perbuatan dosa (Al-Maraghi, t.t. : 208-209).
Ayat ini memberi isyarat pula bahwa kekufuran akan semakin kuat,
menetap, dan melekat dalam hati, dengan melakukan perbuatan yang
membuatnya kuat dan berkembang, yaitu melakukan perbuatan yang
menghilangkan keimanan serta menopang kekufuran. Demikian pula
keimanan dapat bertambah dengan cara melakukan amal saleh; dan
berkurang dengan cara mengurangi amal saleh tersebut. Allah
menerangkan kedua keadaan tersebut sebagaimana terdapat di dalam
Surah Al-Taubah (9): 124-125, (124) Dan apabila diturunkan suatu surah,
maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, “Siapakah
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di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surah ini?”
Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya,
dan mereka merasa gembira; (125) Dan adapun orang-orang yang di dalam
hatinya ada penyakit, maka (dengan surah itu) akan menambah kekafiran
mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.
Taubat merupakan cara penyucian, pembersihan, dan perbaikan,
sebagaimana dinyatakan di dalam Surah Al-Syams (91): 9-10, (9) sungguh
beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu); (10) Dan sungguh rugi
orang yang mengotorinya.
Barang siapa yang tidak berusaha memerbaiki jiwanya, akan merugi;
dan siapa yang berusaha memerbaiki jiwanya, maka akan beruntung.
Apabila kejelekan telah menumpuk dan tidak berusaha memerbaiki jiwanya,
malah mengotorinya dengan kemaksiatan yang banyak, biasanya sulit untuk
kembali konsisten dalam kebaikan. Inilah yang diisyaratkan beberapa ayat
tentang taubat yang salah satunya terdapat dalam Surah Al-Nisâ‘(4): 1718, (17) Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya (pantas) bagi
mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera
bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana; (18) Dan tobat itu tidaklah (diterima Allah) dari mereka
yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang
di antara mereka, (barulah) dia mengatakan, “Saya benar-benar bertobat
sekarang.” Dan tidak (pula diterima tobat) dari orang-orang yang meninggal
sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan
azab yang pedih.
Mengadakan perbaikan, berarti berbuat pekerjaan-pekerjaan yang
baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dan kesalahan-kesalahan
yang dilakukan.
Kelompok Ahli Kitab yang ketiga digambarkan dalam
ayat berikut:

           
....    
Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan
diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa)
emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya ….
(QS Âli ‘Imrân [3]: 91)
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Kelompok ketiga adalah yang mati dalam keadaan kufur. Tidak akan
diterima dari mereka tebusan berupa emas, walaupun banyaknya sepenuh
bumi, dengan tujuan untuk digunakan sebagai penyelamat di akhirat.
Demikian pula tidak akan mendapat pahala walaupun sudah menggunakan
harta yang sangat banyak di jalan yang menurut anggapan mereka dapat
mendekatkan diri kepada Allah.
Ayat yang senada dengan ini banyak sekali, antara lain terdapat
pada Surah Al-Mâ‘idah (5): 36, Sesungguhnya orang-orang yang kafir,
seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah
dengan sebanyak itu (lagi) untuk menebus diri mereka dari azab pada
hari Kiamat, niscaya semua (tebusan) itu tidak akan diterima dari mereka.
Mereka (tetap) mendapat azab yang pedih.

         ...
… Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak
memeroleh penolong. (QS Âli ‘Imrân [3]: 91)
Bagian mereka adalah siksaan yang pedih. Mereka tidak
mendapatkan penolong atau penyelamat yang menghalangi dari api neraka,
bahkan tidak juga ada yang dapat meringankan. Demikian itu sebagaimana
diterangkan dalam Surah Al-Hadîd (57): 15, Maka pada hari ini tidak akan
diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu
di neraka. Itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat
kembali.”
Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka orang kafir itu terbagi kepada
tiga kelompok. Kelompok pertama adalah yang bertaubat dengan sebenarbenarnya. Kelompok kedua adalah yang tidak benar-benar dalam taubatnya.
Kelompok ketiga adalah yang tidak pernah bertaubat sama sekali sampai
meninggal.
Hikmah dan Pesan
(1)

(2)
(3)

Orang yang kufur setelah beriman, masih dibukakan pintu maaf
baginya. Pintu maaf, tentu, lebih terbuka bagi orang Islam yang
melakukan kemaksiatan, kemudian bertaubat dengan sungguhsungguh dan memperbaiki amal.
Taubat tidak diterima jika dilakukan ketika sudah sekarat.
Kekufuran akan semakin bertambah dengan melakukan perbuatan
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yang menghilangkan keimanan, sebagaimana keimanan akan semakin
bertambah dengan melakukan amal saleh.
Penggunaan harta yang tidak didasari keimanan tidak akan
membuahkan pahala walaupun digunakan di jalan yang baik.
***

Jenis Infak yang Baik dan Pahalanya (Ayat 92)

             
  
Kamu tidak akan memeroleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan
sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang
hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. (QS Âli ‘Imrân [3]: 92)
Latar dan Konteks
Dalam ayat-ayat terdahulu, Ahli Kitab memroklamasikan diri sebagai
orang beriman dan mengaku bahwa yang berhak menjadi Nabi, terbatas
di kalangan mereka saja. Mereka pun mengatakan bahwa mereka tidak
akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Ayat ini mengingatkan
mereka bahwa salah satu tanda keimanan adalah infak di jalan Allah dengan
harta yang paling dicintai secara ikhlas untuk Allah semata.
Orang yang mengaku demikian kenyataannya lebih mencintai harta
dari pada rida Allah. Sekiranya mereka menafkahkan hartanya, mereka
memilih yang paling jelek dan paling rendah dari yang dimiliki. Kecintaan
terhadap harta, jauh melebihi kecintaan terhadap Allah. Keinginan
menumpuk harta melebihi keinginan untuk mendapatkan pahala dan rida
Allah (Al-Maraghi, t.t.: 211).
Penjelasan Ayat

....       
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Kamu tidak akan memeroleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian
harta yang kamu cintai…. (QS Âli ‘Imrân [3]: 92)
Seseorang tidak akan mendapatkan pahala yang baik berupa surga
dan tidak akan dipandang orang baik yang layak mendapatkan rida, karunia,
dan rahmat Allah, serta tidak akan dijauhkan dari siksa-Nya, sebelum
menginfakkan harta yang berharga yang paling kamu cintai.
Mengenai pengertian al-birr, para ulama terbagi kepada tiga pendapat,
yaitu surga, amal saleh, dan ketaatan. Menurut pendapat pertama, tidak
akan dapat mencapai surga sehingga menginfakkan harta yang dicintai.
Menurut pendapat kedua, tidak akan mencapai nilai amal saleh, sehingga
menginfakkan harta yang dicintai. Menurut pendapat ketiga, tidak akan
mencapai kebaikan yang dinilai ketaatan, sehingga menginfakkan harta
yang dicintai.
Hasan Bashri mengartikan infak dalam ayat ini dengan zakat wajib,
sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2): 267,
Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu
keluarkan,padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah
Mahakaya, Maha Terpuji.
Ayat 267 Surah Al-Baqarah ini menjadi dalil wajibnya zakat.
Di antara riwayat yang menceritakan betapa tingginya derajat para
sahabat Rasulullah Saw dalam berinfak, adalah hadis yang diriwayatkan
enam Imam (Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa‘i, Ibnu
Majah) yang diterima dari Anas Ibnu Malik ra Abu Thalhah adalah orang
Anshar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Kebun yang
paling dicintainya adalah Bairuha yang menghadap masjid. Rasulullah Saw
suka masuk kebun tersebut dan minum air yang sangat jernih dari kebun
itu.
Ketika turun ayat di atas, Abu Thalhah berkata, “Wahai Rasulullah,
harta yang paling saya cintai adalah Bairuha. Saya akan menginfakkannya
untuk Allah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan tabungan di sisi Allah.
Maka silakan gunakan menurut pandanganmu, sesuai perintah Allah.”
Rasulullah Saw bersabda, “Bagus, bagus. Itu harta yang
menguntungkan. Aku telah mendengar ucapanmu. Menurut pendapatku,
sebaiknya engkau bagikan kepada kerabat dekatmu.”
Ia menjawab, “Baik, akan aku laksanakan ya, Rasulullah.”
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Abu Thalhah membagikannya kepada kerabatnya dan anak pamannya.
Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, harta itu dibagikan kepada
Hasan Ibnu Tsabit dan Ubai Ibnu Ka’ab.
Ibnu Abu Hatim menceritakan dari Muhammad Ibnu Al-Munkadir
bahwa ketika turun ayat di atas, Zaid Ibnu Haritsah datang kepada
Rasulullah Saw dengan membawa kuda yang diberi nama “Sabal” dan tidak
ada harta yang paling dicintainya melebihi kuda tersebut. Kemudian ia
menyedekahkannya. Rasulullah Saw menerimanya dan mengangkat anak
Zaid yang bernama Usamah ke atas kuda tersebut dengan maksud
memberikan kuda tersebut kepadanya. Zaid terlihat sedih mungkin
menyesal. Rasulullah Saw bersabda, “Allah telah menerima kuda itu sebagai
sedekah darimu.”
Menurut para ulama, Rasulullah Saw menyuruh bersedekah yang
diperuntukkan bagi kerabat, mengandung dua tujuan. Pertama, sedekah
kepada kerabat lebih utama. Kedua, jiwa orang yang bersedekah lebih
cocok untuk itu dan jauh dari penyesalan.
Ini merupakan kecerdikan Rasulullah Saw dalam menjalankan siyasah
agama dan pengetahuan beliau tentang hal-hal yang terpendam dalam
hati manusia. Sering kali orang memisahkan harta yang sangat dicintainya
untuk agama, atau karena kedermawanan, kemudian menyesal setelah
harta itu berada di tangan orang lain yang bukan kerabatnya. Rasulullah
pun memerintahkan para amil zakat untuk menjauhi harta yang sangat
dicintai pemiliknya ketika melakukan penarikan zakat (Al-Maraghi, t.t.: 212).
Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Umar berkata,
“Wahai Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan harta yang paling
berharga selain bagian yang berada di Khaibar. Apa yang harus aku lakukan?”
Rasulullah menjawab, “Pertahankan pokoknya dan sedekahkan
buahnya.”
Abdu Ibnu Humaid dan Al-Bazzar meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar,
“Telah sampai ayat ini kepadaku. Aku ingat pemberian Allah Swt kepadaku
yang paling aku sukai adalah hamba sahaya bangsa Romawi yang bernama
Marjanah. Maka aku merdekakan dia karena Allah. Seandainya boleh aku
menarik kembali sesuatu yang telah diperuntukkan bagi Allah, niscaya aku
akan menikahinya. Maka aku nikahkan dia kepada Nafi (hamba sahaya
yang ia sayangi dan telah dimerdekakannya).”
Sampai meninggalnya, Ibnu Umar telah memerdekakan seribu hamba
sahaya. Demikian pula orang-orang saleh di masa lalu apabila mencintai
suatu barang, maka mereka menjadikannya sebagai milik Allah.

358

Tafsir Juz III

Banyak hadis yang menceritakan bagaimana para sahabat
mendahulukan kepentingan orang lain dari pada keinginannya sendiri demi
mengharap rida Allah. Umar Ibnu Al-Khaththab ra memberi kepala kambing
kepada salah seorang sahabat Nabi Saw, lantas sahabat itu berkata, “Si
Fulan saudaraku lebih membutuhkannya dibanding aku.” Maka kepala
kambing itu dikirimkan kepadanya.
Orang kedua ini berkata pula, “Si Fulan lebih membutuhkannya
dibanding aku.” Ia pun mengirimkan kepala kambing itu kepada orang
tersebut. Dan terus berulang seperti itu sampai kepala kambing itu
berpindah ke tujuh rumah yang akhirnya kembali lagi kepada pemberi
pertama (Al-Maraghi, t.t.: 213).

         …
…. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha
Mengetahui. (QS Âli ‘Imrân [3]: 92)
Harta apa pun yang diinfakkan yang baik ataupun yang buruk, Allah
Maha Mengetahuinya dan akan membalasnya. Allah pun Maha Mengetahui
siapa yang ikhlas dan siapa yang riya.
Allah akan membalas sedekah sesuai dengan pengetahuan-Nya
tentang niat dan keikhlasan seseorang. Banyak orang yang bersedekah
dengan harta yang dicintai, akan tetapi tidak dapat menghindar dari
perasaan riya. Banyak pula orang yang miskin tidak memiliki harta yang
dicintai untuk disedekahkan, namun hatinya dipenuhi kebaikan. Sekiranya
ia memiliki harta yang dicintai, maka ia akan menginfakkannya.
Pada ayat ini, terkandung anjuran, ancaman, dan perintah, untuk
menyembunyikan sedekah agar setan tidak merasuk ke dalam hati orangorang baik lagi saleh (Al-Maraghi, t.t.: 213-214).
Hikmah dan Pesan
(1)
(2)

Sedekah yang paling baik adalah memberikan harta yang paling
disukai.
Sedekah diprioritaskan kepada keluarga yang menjadi tanggungan,
kemudian kepada keluarga lain sesuai urutan kedekatan.
Orang yang baik adalah yang menyedekahkan harta terbaik yang
dimiliki. Orang yang lebih mencintai harta melebihi cinta kepada
Allah, akan memilih harta yang jelek untuk disedekahkan.
***

Catatan Akhir

359

Catatan Akhir
1. Syafâ’ah berasal dari akar kata asyaf’u yang berarti pasangan, seperti keadaan suami istri
yang saling berpasangan. Demikian juga bilangan genap disebut asyaf’u. Sementara itu
lawan dari asyaf’u (bilangan genap) adalah al-witru (bilangan ganjil). Posisi pasangan pada
hahikatnya berserikat dan saling menolong satu sama lain. Menurut Al-Raghib Al-Ashfahani,
syafâ’ah adalah jaminan atas orang lain dalam bentuk bantuan dan pertolongan yang datang
dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang lain yang kedudukannya lebih rendah.
Depag mengartikan syafaat adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat
bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. Syafa’at yang tidak
diterima di sisi Allah adalah syafa’at bagi orang-orang kafir.
Adapun syafâ’ah kubrâ adalah pertolongan dan bantuan yang dapat menyelamatkan
seseorang dari sentuhan api neraka karena dosa-dosa dan kesalahannya pada hari kiamat.
Beberapa penjelasan Allah Swt tentang syafa’at kubra adalah sebagai berikut: Mereka tidak
berhak mendapat syafa’at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan
yang Maha Pemurah [Maryam/19:87]; Pada hari itu tidak berguna syafa’at kecuali (syafa’at)
orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridai
perkataannya (Thaha/20: 109); Dan berapa banyaknya Malaikat di langit, syafaat mereka
sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengijinkan bagi orang yang dikehendaki
dan diridai (Nya) (Al-Najm/53: 2). Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang berbuat
kebaikan maka ia akan memeroleh pahala dari kebaikannya dan pahala kebaikan orang yang
mengikuti jalan baiknya, demikian juga barangsiapa yang berbuat kejahatan maka ia akan
menuai keburukan dari kejahatannya dan menanggung keburukan dari perbuatan orang
yang mengikutinya” (Al-Raghib Al-Ashfahani, tt. 270).
2. Dalam perspektif sains, langit adalah segala sesuatu yang ada diatas permukaan bumi.
Lapisan atmosfir sangat memengaruhi kehidupan di bumi, terutama manusia. Secara fisis
atmosfir bumi terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari lapisan yang terdekat dengan permukaan
bumi yang disebut Troposfir sampai lapisan teratas yang disebut Thermosfir dengan ketinggian
mencapai 640 km. Lapisan diatasnya adalah Ionosfir.
Tata surya (solar system) adalah nama yang diberikan untuk matahari dan segala sesuatu
yang bergerak mengelilinginya, termasuk planet dan satelitnya.
Matahari, adalah bola gas berpijar yang menyala terang, salah satu bintang anggota bimasakti.
Ia juga merupakan kepala keluarga dari tata surya kita.
Sebagai bintang, matahari terlihat lebih besar dan paling terang, karena letaknya terhadap
bumi paling dekat, + 150 juta km ( = 1 satuan astronomi).
Matahari adalah bintang berukuran sedang. Bintang mempunyai berbagai ukuran, dari yang
kerdil hingga ukuran raksasa. Ada yang ukurannya sekecil bumi, namun adapula yang 40 kali
lebih besar dari matahari kita. Ilmuwan menyebut matahari sebagai bintang kerdil kuning.
Matahari memancarkan cahaya dan panasnya ke semua arah secara merata, dan sampai di
permukaan bumi dalam kadar (takaran) yang seimbang dengan pola kebutuhan makhluk
hidup di bumi.
Jarak melintang matahari 1.392.000 km. Seandainya matahari adalah sebuah bola kosong,
kita bisa memasukkan satu juta bumi di dalamnya. Berat matahari
ton, yang berarti
sama dengan 333.000 kali berat bumi. Gravitasi matahari 28 kali lebih besar dari garavitasi
bumi. Sehingga jika berat badan seseorang di bumi 55 kg, maka berat badannya di matahari
mencapai 1,5 ton.
Cahaya matahari membutuhkan waktu 8 menit 20 detik untuk melesat dari matahari ke
bumi. Pesawat jet tercepat di bumi membutuhkan waktu jutaan kali lebih lama untuk
menempuh jarak sejauh itu.
Benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari disebut planet. Jumlahnya ada sembilan
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planet, termasuk bumi kita. Planet yang lebih dekat dengan matahari orbitnya lebih pendek
dan suhunya lebih panas daripada bumi.
Planet yang paling jauh, orbitnya paling panjang dan juga suhunya lebih dingin. Orbit planet
Mars berada di sebelah luar orbit Bumi. Mars mempunyai 2 satelit.
Planet yang paling dekat dengan matahari ialah Merkurius dan Venus. Keduanya panas sekali
dan tidak ada makhluk hidup di sana. Merkurius tertutup padang pasir yang panas. Venus
tersembunyi di balik kabut tebal. Mungkin di sana ada juga padang pasir yang panas atau
mungkin laut yang panas. Planet-planet Merkurius dan Venus tidak mempunyai satelit (bulan).
Tidak semua planet panas. Uranus, Neptunus dan Pluto jauh sekali dari Matahari, sehingga
panas Matahari tidak sampai ke planet-planet tersebut. Oleh sebab itu atmosfirnya sangat
dingin. Planet Uranus (15 satelit) dan Neptunus (8 satelit) masing-masing sangat besar dan
berbahaya. Keduanya mengandung gas methan yang sangat berbahaya.
Planet Saturnus sangat besar dan indah. Planet ini dikelilingi oleh tiga buah cincin. Saturnus
mempunyai paling banyak satelit (ada 18). Pada zaman dulu diduga salah satu satelit hancur
menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan itu berputar di sekeliling Saturnus, dan
jika terkena sinar matahari bercahaya seperti cincin.
Planet terbesar adalah Yupiter (dengan 16 satelit) yang jauh lebih besar dari Bumi. Yupiter
sering disebut planet raksasa. Kita tidak tahu Yupiter terbentuk dari bahan apa. Yang bisa kita
lihat hanya gas di sekitarnya. Dibawah gas itu mungkin terdapat inti yang keras atau mungkin
juga seluruhnya berupa gas belaka.
Pluto planet terjauh dalam tata surya diramalkan keberadaannya secara matematis sejak
tahun 1915, namun baru ditemukan bulan Februari tahun 1930. jaraknya dari Matahari 39,4387
satuan astronomi. Pluto mempunyai sebuah satelit yang diberi nama Charon (1978). Masih
banyak yang belum diketahui tentang sifat Pluto. Belakangan ini para ilmuwan menduga
Pluto bukan anggota tata surya.
Di dalam orbit antara Mars dan Yupiter, berhamburan bongkahan batu-batuan kecil yang
bernama Asteroid atau planet minor. Ukurannya jauh lebih kecil dari planet. Asteroid terbesar
namanya Ceres yang ukurannya masih lebih kecil dari Negara Inggris dan garis tengahnya
lebih pendek daripada panjang Pulau Jawa.
Miliaran asteroid, bergerak mengelilingi matahari di antara orbit planet Mars dan Yupiter.
Asteroid menempati sabuk besar berukuran 180 juta km, yang dikenal sebagai sabuk asteroid. Massa totalnya hanya sekitar 1% dari massa Merkurius, planet kebumian yang terkecil.
3. Thaghut dalam bahasa Arab berasal dari perkataan tughyan bermaksud melampaui batas.
Kepentingan mengetahui tentang thaghut cukup signifikan karena iman seseorang kepada
Allah Swt tidak sah kalau tidak kufur kepada thaghut,. Maka secara otomatis apabila seorang
mu’min beriman kepada Allah, sekaligus menafikan dan mengingkari terhadap thaghut. Kufur
kepada taghut bermaksud mengingkari ketuhanan taghut, menjauhinya dan meninggalkannya.
Kemudian tidak berhukum atau bertahkim kepada taghut dalam setiap urusan dan masalah
yang muncul dalam segala kehidupan manusia
Imam Al-Maroghi menafsirkan makna Thagut adalah segala sesuatu yang disembah selain
Allah Bentuk Thagut tersebut seperti syetan, kahin (dukun), sesuatu yang tersembunyi (isme)
dan segala sesuatu yang mengajak kepada kezaliman atau kesesatan. Thagut itu
melaksananakan hukum kesesatan dan menyuruh untuk menjadi kufur, Thagut itu
menggantikan dari cahaya yang terang benderang kepada situasi yang gelap gulita. (5:78),
sedangkan pendapat Imam Al-Qosismi hampir sama dengan Imam Al-Maroghi, yaitu bahwa
Thagut diisbatkan kepada syetan, memerintahkan untuk beribadah terhadap selain Allah
dan menyimpangkan dari jalan yang hak (Mahasinut Ta’wil 2: 325-327)
Ulama tafsir telah menyebutkan tentang tafsiran taghut. Antara makna taghut dalam syariah
ialah
1) Al-Kahin yaitu paranormal atau dukun yang selalu mengatakan bahawa mereka mengetahui
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perkara atau hal-hal yang gaib.
2) Syaitan atau iblis yaitu mahluk yang selalu menggoda dan menyuruh kepada manusia
untuk berbuat syirik dan maksiyat
3) Setiap pemimpin yang mengajak kepada rakyatnya untuk melakukan kesesatan, berbuat
tahayul, bid‘ah dan syirik
4) Berhala atau patung yang dijadikan sesembahan oleh agama-agama di luar Islam
5) Ahli sihir yang selalu meminta tolong kepada syaitan
6) Setiap yang disembah selain Allah dan ia ridha. Setiap pencipta undang-undang atau
isme yang bertentangan dengan Tauhidullah
Pemimpin sekular adalah thaghut apabila memimpin berdasarkan sistem sesat atau jahiliyyah
dan menciptakan undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan hukum Allah
4. Polar Shift : Dalam Buletin Geological Society of America tahun 2008 ditulis tentang fenomena
pergeseran kutub bumi. Adam Maloof, ahli geologi dari Princeton University bersama Galen
Halverson dari Université Paul Sabatier- Perancis, telah meneliti sedimen di Svalbard, Norwegia.
Mineral yang terkandung dalam batuan kapur disana ternyata memiliki dua orientasi arah
kutub magnetik bumi. Fenomena ini disebut Polar Shift, pergeseran kutub bumi. Tim riset
menyimpulkan bahwa 800 juta tahun silam kutub bumi pernah bergeser 60 derajat dari
posisi sekarang. Dan dataran beriklim dingin saat ini dahulu kala pernah berada di daerah
tropis. Sedangkan kutub magnetik berpindah lebih cepat, hanya dalam 10 – 20 juta tahun.
Thomas Gold mengatakan bahwa andaikata bumi ini bulat sempurna dan permukaannya
rata mulus sekali, maka sebatang korek api yang dijatuhkan akan seketika merubah sumbu
putarnya. Untunglah bumi ini agak benjol dan tidak rata maka bergesernya kutub agak
lambat. Tetapi para ahli menghitung bahwa efek “global warming” telah menggeser sumbu
bumi 1,5 cm pertahun. Apabila kutub utara bergeser jadi kutub selatan, maka timur dan
barat bertukar tempat. Artinya matahari pun terbitnya dari barat seperti disebut dalam ayat
di atas. Dan ini pernah terjadi jutaan tahun dimasa lalu maupun akan berlangsung jutaan
tahun dimasa mendatang. Bukan matahari yang akan tiba2 berbalik muncul dari barat, tetapi
bumi yang perlahan lahan sumbu kutubnya berpindah.
5. Kini ada teknologi untuk “mematikan” tubuh manusia dalam jangka lama, bisa sampai 100
tahun seperti disebut dalam ayat di atas, dan bangun lagi setelah itu. Nama teknologi itu
“cryonic”. Prosesnya ialah dengan membekukan tubuh dalam suhu sangat dingin, dibawah
0oCelsius. Sementara itu darah dipompa keluar, digantikan oleh cairan bernama Hextend,
pengganti plasma yang berfungsi mencegah kerusakan sel akibat pembekuan. Percobaan
klinis sudah dilakukan di University College Hospital, London tahun 1998. Selanjutnya tubuh
disimpan dalam suhu minus 196 o Celsius. Dalam kondisi seperti itu tubuh akan terawetkan,
tidak membusuk dan tidak menjadi tua. Manusia yang bersangkutan akan merasa seperti
tidur saja, sampai kelak dibangunkan dengan suhu hangat yang normal dan seluruh organ
tubuhnya berfungsi kembali seperti semula. Hal Sternberg, kepala laboratorium Biotime di
California mengatakan bahwa percobaan mekanisme hibernasi terhadap kodok, tupai dan
baboon (kera besar) telah berhasil. Perusahaan Alcor di Amerika Serikat bahkan telah
menerima ratusan pesanan untuk “menidurkan” tubuh sampai 100 tahun dengan biaya
puluhan ribu dollar. Kebanyakan adalah penderita penyakit berat seperti kanker, jantung dan
Alzheimer, yang saat ini belum bisa diobati, dengan harapan bahwa 100 tahun mendatang
sudah ditemukan terapi penyembuhannya. Bidang lain yang diuntungkan adalah sektor
penjelajahan keruang angkasa. Teknik ini memungkinkan manusia menempuh perjalanan
antar galaksi, yang jaraknya bisa sampai ratusan tahun cahaya. Walaupun kelak sudah
ditemukan mesin roket secepat cahaya, 300.000 km/detik, tetap saja ada problem keterbatasan
usia manusia. Maka teknologi cryonic memungkinkan astronaut terbang selama puluhan
sampai ratusan tahun dalam keadaan “tidur” membeku, untuk dibangunkan setelah sampai
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tujuan. Teknologi cryonic memang masih menimbulkan kontroversi bagi keimanan kristiani
di Amerika Serikat, karena dianggap mau menyaingi Tuhan dalam menghidupkan orang mati
6. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap hasil pekerjaan atau keahlian profesional
tertentu, baik dilakukan secara individu maupun kelompok yang mendapatkan penghasilan
uang sampai batas nishab. Zakat profesi lahir setelah adanya profesi-profesi modern yang
sangat mudah menghasilkan uang, seperti profesi dokter, notaris, konsultan, pengacara,
dosen, arsitek, pejabat negara, dan sejenisnya. Dengan hasil profesinya tersebut dalam
waktu yang relatif singkat mereka mendapatkan kekayaan dengan menghasilkan uang
sedemikian banyak. Apabila dibandingkan dengan kehidupan petani dan pedagang kecil
yang hidupnya penuh kerja keras dan kelelahan dengan penghasilan yang tidak seberapa,
akan tetapi mereka tetap diwajibkan untuk mebayar zakat. Kalau bagi mereka para penghasil
profesi terbebaskan dari kewajiban zakat tentu akan nampak ketidakadilan syarak di kalangan
kaum Muslimin. Padahal Islam adalah suatu agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai
keadilan.
Surah Al-Baqarah [2] : 267 dijadikan dalil utama untuk menentukan adanya zakat profesi,
terutama bagi para ulama kontemporer, seperti Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Al-Zuhaili, dan
ulama kholaf lainnya. Menurut mereka, bahwa berdasarkan keumuman ayat Al-Baqarah [2]:
267 : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau keluarkanlah zakatnya (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu….
Berdasarkan ayat ini mereka berkomentar, bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib
pada saat memerolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun. Lain halnya dengan
pandangan ulama salaf seperti ulama Madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan
pada saat menerima kecuali sudah mencapai nishab (senilai emas 85 gram) dan sudah
sampai setahun (haul). Kedua ulama kontemporer itu mengacu rujukannya kepada pendapat
sahabat kenamaan seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan
dari kalangan tabiin ; Al-Zuhri, Al-Hassan Al-Bashri dan Makhul juga pendapatnya Umar bin
Abdul Aziz yang mewajibkan adanya zakat profesi. Tapi walaupun demikian zakat profesi ini
masih merupakan wilayah ijtihad, oleh karenanya wajar apabila di kalangan ulama masih
terdapat perbedaan, seperti bagi Dewan Hisbah Persis hukum zakat profesi adalah tidak
wajib, melainkan cukup hanya dengan mengeluarkan infaknya saja.
Menurut Tarjih Muhammadiyah zakat profesi adalah wajib. Dasar hukumnya adalah keumuman
ayat 267 Surat Al-Baqarah. Kata anfiquu dalam ayat tersebut merupakan bentuk kata perintah
(‘amr), sehingga kata tersebut menunjukkan kepada wajib, dan kata ma kasabtum
mengandung hukum kully yang mencakup semua hasil usaha manusia termasuk profesi di
dalamnya. Jadi berdasarkan ayat tersebut kaum Muslimin diwajibkan untuk mengeluarkan
zakat terhadap seluruh jenis hasil usaha, apabila diakumulasikan satu tahun sudah mencapai
nishab seharga emas 85 gram, baik dikeluarkannya ketika ia menerima uang tersebut, atau
ditangguhkannya sampai satu tahun, dengan kewajiban zakatnya 2,5 %, berdasarkan
keumuman nas yang mewajibkan zakat uang.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.3 Tahun 2003 mewajibkan untuk membayar zakat
profesi. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah
mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Yang dimaksud dengan
“penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain
yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan,
maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya. Adapun dasar
hukumnya antara lain adalah QS Al-Baqarah [2]: 267, 219, Al-Taubah [9] : 103, dan hadishadis sahih Nabi Saw.
7.

Al-Hikmah, terambil dari Bahasa Arab yang berasal dari kata hakuma, artinya: bijaksana.
Adapun dalam arti yang utuh pada mashdar-nya (kada bendanya), adalah: kalimat yang
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sesuai dengan kebenaran, falsafah, urusan yang tepat dan benar, keadilan, ilmu dan kearifan.
(Luis Ma’luf, al-Munjid, Beirut, 1986, hal. 146). Adapun secara terminologis (istilah syar’i),
makna al-hikmah adalah: keselarasan kebenaran dengan ilmu dan logika. Adapun arti alhikmah yang terkait makhluk Allah Swt, adalah pengetahuan segala sesuatu tentang tujuan
dan makna penciptaannya. Bagi manusia al-hikmah adalah pengetahuan tentang segala yang
wujud kemudian berbuat kebaikan, inilah yang terkait dengan sifat Luqman sebagaimana
diterangkan Allah Swt di Q.S. Luqman/31: 12 dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmah
kepada Luqman, Yaitu: “Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada
Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak
bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. Al-Quran pun dapat
diartikan dengan al-hikmah yang datang dari sisi Allah Swt, perhatikan Q.S. Al-Qamar (54):
4-5 dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat
cegahan (dari kekafiran). Itulah suatu hikmah yang sempurna (Al-Raghib Al-Ashfahani,
Mufradat Al-Fadhil Qur`an, Darul Fikri, Beirut, tt, h: 126).
8. Kata hutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu “hutang” yang
mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain. (Poerwadarminto: 1136) Sedangkan
kata “piutang” mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain)
(Poerwadarminto: 760).
Sedangkan menurut ahli fiqih hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang
satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi
kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang
kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang.
(Abu Sura’i Abdul Hadi: 125)
Adapun pengertian hutang piutang yang lainnya yaitu memberikan sesuatu (uang atau barang)
kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu (Chairuman
Pasaribu & Suharwadi K.Lubis : 136).
Demikian halnya dalam hukum perdata pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian
pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang hukum perdata
pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak
yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan
habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan
sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo:
451).
Pada kenyataannya ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lain yakni, utang yang
terjadi kerana pinjam meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang.
Utang yang terjadi kerena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali ada
alasan yang jelas dan pasti; seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan.
Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi tidak
diperbolehkan.
Utang yang terjadi kerena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan
yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang
ditambah (plus) keuntungan yang disepakati sekali harga jual telah disepakati, selamanya
tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam katagori riba fadl. Dalam transaksi
perbankan Syari’ah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang.
Bukan utang uang. ( Karnaen A. Perwataatmadja, paper: 1990)
Dari uraian di atas tentunya bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam
menganjurkan untuk melakukan Investasi dengan prinsip Musyarokah atau mudhorobah,
yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil risiko karena bermusyarokah
atau bermudhorobah, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan Qard yaitu
meminjamkannya tanpa imbalan apapun karena meminjamkan uang untuk memeroleh imbalan
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adalah riba.
Secara mikro, Qard tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang meninjamkan.
Namun secara makro, Qard akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian
secara keseluruhan. Hal ini disebabkan kerena pemberian Qard membuat Velociti of money
(percepatan perputaran uang) akan bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah
baru bagi perekonomian. Sehingga pendapatan national (national income) meningkat. Dengan
peningkatan pendapatan nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula
pendapatannya. Demikian pula pengeluaran shodaqah juga akan memberikan manfaat yang
lebih kurang sama dengan pemberian Qard. (Asep Ramdan Hidayat? paper: 2007)
9. Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan
menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Sedangkan yang
dimaksud dengan notariat adalah jabatan notaris atau kantor notaris. Adapun yang berkaitan
dengan pekerjaan notaris disebut kenotarisan (Balai Pustaka, 2007, hal. 787).
Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud
untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat
otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum (Habib Adjie, 2008: 32).
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mendefinisikan
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya. Sedangkan Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU ini menerangkan bahwa Notaris merupakan
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi
pejabat umum lainnya. Pasal 1 ayat (7) UU ini menjelaskan akta otentik adalah akta yang
dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam UU
ini. Jadi Notaris ini merupakan pejabat umum yang berhak membuat akta sebagai alat
pembuktian dan dia merupakan kepanjangan tangan negara yang menunaikan sebagian
tugas negara di bidang hukum perdata.
Notaris, sebagaimana dokter, psikolog, pengacara, kiyai, dan lain-lain, merupakan jabatan
kepercayaan. Jadi jabatan ini merupakan kredibilitas yang bersumber pada kepercayaan.
Oleh karena itu, Pasal 17 butir (i) UU ini menetapkan Notaris dilarang melakukan pekerjaan
lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat
memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Di samping itu, Pasal 4 UU ini
mengatur tentang sumpah jabatan Notaris, yakni berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya
dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat,
dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.
Demikian juga Kode Etik Notaris, yang merupakan hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris
Indonesia tanggal 27 Januari 2005 di Bandung menetapkan beberapa kewajiban bagi Notaris.
Salah satu kewajiban Notaris berkaitan dengan moral, tercantum dalam Pasal 3 butir “1”
Kode Etik ini, yang menetapkan bahwa Notaris harus memiliki moral, akhlak, dan kepribadian
yang baik.
10. Bidadari merupakan makhluk khas surgawi untuk menyenangkan para penghuninya. Al-Qadhi
(2011: 226) menyatakan, bidadari diciptakan oleh Allah untuk orang memilih keridhaan Allah
Swt daripada hawa nafsunya.
Bidadari menjadi pendamping dari Mukminin, laki-laki Muslim, yang masuk ke dalam surga.
Bidadari ibarat berlian yang sangat indah yang tersimpan dengan baik (QS. 56: 22). Bidadari
itu jelita, putih bersih dipingit dalam rumah (QS. 55: 72). Kondisi dalam surga yang dilukiskan
seperti ini tentu tidak dapat dibayangkan dengan lukisan dengan kata-kata duniawi, karena
keadaan surgawi jauh di atas bayangan kita. Karena kita mendapat informasi, sehingga
mengetahui, bahwa seluruh nikmat duniawi itu satu berbanding sembilanpuluh sembilan
nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrowi (baik surga ataupun neraka) tidak bisa dilukiskan dengan
bahasa duniawi. Semua yang akan kita terima di akhirat jauh melampaui kemampuan indrawi
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kita di dunia. Sehingga ia berada di luar batasan yang kita bayangkan saat kita berada di
dalam dunia ini.
Kondisi para penghuni surga digambarkan bahwa mereka (tetap) memiliki selera yang tinggi.
Selera tersebut mencakup juga keinginan birahi, sehingga dipergunakan kata-kata “mâ
tasytahî” (apa-apa yang engkau inginkan) (QS. 41: 30), sehingga mereka dapat menikmati
bertelekan duduk di atas dipan-dipan empuk. Itulah sebabnya Quran menggunakan kata
“mâa tasytahî”. Allah tetap mempertemukan dengan istri-istri di dunia, ketika para istri
mereka juga masuk ke dalam surga yang membahagiakan itu (QS. 43: 70). Tetapi di samping
itu bila kita menyimak QS. 44: 54, dipergunakan kata “wa zawwajnâhum bi hûr ‘în”, di mana
secara semantik kata zawwajnâhum berarti bahwa mereka dipasangkan atau dikawinkan
(dengan bidadari itu).
Suatu anggota keluarga bisa masuk ke dalam surga keseluruhan, misalnya ayah mereka,
istri dan atau istri-istri, dan keturunan mereka. Apabila seluruh anggota keluarga di dunia
masuk ke dalam surga, maka sang istri menjadi permaisuri. Sedangkan bidadari menjadi
istri yang lain yang sangat menyenangkan. Jadi keluarga-dunia ketika mereka adalah orangorang yang mukminin muttaqin, sehingga semua anggota keluarganya masuk ke dalam
surga. Keadaan mereka sangat senang dan menikmatinya. Sedangkan apabila suami di
dunia masuk surganya seorang diri maka dia akan disediakan bidadari sendiri, sebagai
pasangan utamanya. Ketika istri di dunia tidak masuk ke dalam surga, maka suaminya itu
dipertemukan dengan bidadari secara penuh. Seperti itu pulalah ketika wanita masuk ke
surga seorang diri. Dia memperoleh pasangan bidadara yang menemaninya. Wallahu a’lam.
11. Agama dalam bahasa Arab disebut dengan kata din atau al-din. Kata din atau al-diin dalam
Al-Quran dimaknai sebagai kepercayaan kepada yang disebut “tuhan”, baik agama yang
berasal dari Tuhan melalui wahyu maupun agama yang dibuat manusia, seperti animisme,
dinamisme, dan aliran kepercayaan. Makna ini dapat diambil dari firman Allah Swt dalam
surah Al-Kafirun [109]: 6, yaitu “lakum dinukum wa liya diin” yang diterjemahkan “bagi
kamu agamamu dan bagiku agamaku.” Ayat ini jelas-jelas merupakan wahyu Allah Swt yang
ditujukan kepada Nabi Saw agar disampaikan kepada orang-orang kafir pada zaman beliau,
baik dari kalangan musyrikin Arab maupun ahli Kitab pada saat itu (QS Al-Bayyinah [98]:14).
Pengertian agama di atas tampaknya sesuai pula dengan definisi/pengertian agama yang
diungkapkan di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006: 10), agama adalah segenap
kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa, dsb), serta dengan ajaran kebaktian dan kewajibankewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.
Tentang pengertian al-millah, menurut Al-Raghib Al-Ashfahani (tt.: 508-509), adalah al-din
atau agama juga, hanya saja al-millah digunakan untuk pengertian dengan sejumlah syariat,
bukan satuan-satuannya. Millah tidak disandarkan kepada Allah Swt, tidak juga dinisbatkan
kepada salah satu seorang umat nabi. Ia hanya disandarkan kepada nabi, antara lain Nabi
Ibrahim as, seperti firman Allah Swt,: “... ikutilah millah Ibrahim dengan lurus...”(QS Al-Nahl
[16]: 133).
Ulama lain berpendapat, al-millah adalah nama sejumlah syariat, sedangkan al-din adalah
nama bagi sesuatu yang dijadikan keyakinan oleh penganutnya. Agama adalah sesuatu
yang diyakini oleh penganutnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt., meskipun tidak
memiliki syariat, seperti: kepercayaan orang-orang musyrik. Adapun kata al-din secara mutlak
atau pengertian umum adalah ikatan dan ketaatan yang akan dibalas dengan pahala.
Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengambil simpulan bahwa agama dalam arti din
atau al-din adalah segala kepercayaan kepada Tuhan (yang sebenarnya) atau tuhan-tuhan
yang diciptakan manusia, dengan segala sistem keyakinan, ritus/peribadatan, dan etikamoral sesuai dengan ajaran/kepercayaannya itu. Ringkasnya, Islam adalah agama dan syariat
yang lengkap mencakup keduanya.
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Islam: Din atau Agama Para Nabi dan Rasul
Kata Islam berasal dari kata aslama-yuslimu-islam(an) artinya berserah diri. Islam, kemudian
secara umum, menjadi agama yang diturunkan Allah Swt kepada para nabi dan rasul-Nya
untuk disampaikan kepada umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Agama Islam dipertegas Allah Swt tentang kedudukannya sebagai agama yang diridaiNya,dengan firman-Nya,”Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam...”
(QS Ali Imran [3]: 19). Artinya, boleh saja ada orang yang mengklaim atau mengaku punya
keyakinan agama tertentu, tetapi agama yang benar menurut Allah Swt, bukan yang lain
adalah Islam. Oleh karena itu, sekali Allah menegaskan,”Barangsiapa mencari agama selain
agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di
akhirat termasuk orang-orang yang rugi.’(QS Ali Imran [3]: 85).
Bagaimana dengan agama/din atau millah sebelum Nabi Muhammad Saw?
Memang, ada kesan di masyarakat Islam bahwa Islam adalah nama agama yang dibawa
oleh Nabi Muhammad Saw untuk umat akhir zaman. Konsekuensinya, din atau millah sebelum
Nabi Saw dianggap bukan agama Islam. Padahal, Allah Swt jelas-jelas menyebut bahwa
agama yang diridai Allah hanya Islam. Artinya, agama Islam adalah agama para nabi/rasul
dari mulai Nabi Adam a.s. sampai dengan Nabi Muhammad Saw sesuai dengan zaman
diutusnya. Sebab, agama lain di luar Islam tidak akan diterima Allah Swt.
Sebagai ilustrasi tentang kaitan antara Nabi Muhammad Saw dan para rasul sebelumnya,
maka Rasulullah Saw bersabda: “Perumpamaan aku dan para nabi sebelumku bagaikan
seseorang yang membangun sebuah rumah, memerbagus, dan membuatnya indah, kecuali
satu batu bata belum terpasang di salah satu sudutnya. Ketika orang-orang memasuki
bangunan itu dan mengelilinginya, semua orang merasa kagum dengan keindahannya, seraya
bertanya-tanya keheranan dengan satu batu bata yang belum terpasang itu. Maka, aku-lah
yang akan menjadi satu bata itu dan menjadi nabi yang terakhir” (HR Muslim).
Dari ilustrasi di atas, kiranya dapat diketahui bahwa Islam dibangun oleh para rasul sampai
akhirnya disempurnakan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Intinya,
semua ajaran yang dibawa oleh rasul dari masa ke masa merupakan Islam sebagai ruh/
spiritnya. Meskipun setiap nabi/rasul membawa ajaran syariat yang mungkin berbeda antara
satu dengan lainnya, karena perbedaan zaman dan tempat, (tetapi) persoalan akidah yang
dibawanya adalah satu dan sama, yaitu akidah Tauhidullah (meng-esa-kan Allah Swt).
Beberapa contoh yang menunjukkan kesatuan akidah dapat digambarkan dalam firman Allah
Swt sebagai berikut:
(163) Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah
memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan
wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma’il, Ishak, Ya’qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus,
Harun dan Sulaiman. dan Kami berikan Zabur kepada Daud . (164). Dan (Kami telah mengutus)
Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasulrasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada
Musa dengan langsung (QS Al-Nisa [4]: 163-164).
Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan adanya kesatuan misi dari
para rasul terdahulu hingga nabi akhir zaman, yaitu mengajak manusia menyembah Allah
Swt, bertakwa kepada-Nya, tiada Tuhan selain Dia.”
12. Maryam memiliki keluarbiasaan, yaitu mengandung dan melahirkan Isa dalam keadaan
perawan suci tanpa pernah bersentuhan dengan laki-laki (Q.S. Maryam,19: 20-22). Maryam
juga berjumpa dengan Jibril. Bahkan bukan hanya mengisyaratkan kepadanya wahyu, tetapi
meniupkan ruh yang kemudian menjelma menjadi Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa menjadi
Kalimat Allah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran, 3: 45)
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Dalam literatur Kristiani, kesucian dan keperawanan Maria (Maryam) sangat ditekankan, karena
dalam anggapan mereka, yakin betul kalau Yesus Kristus adalah anak Bapak (Tuhan), seperti
pada abad permulaan Islam sangat ditekankan ke-umian atau kebutahurufan Muhammad
Saw.
Para teolog Kristen meyakini bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria yang perawan adalah hal penting
karena itu membuktikan beberapa hal tentang Yesus, yakni kepada Yesus tidak diwariskan
sifat-sifat manusia yang berdosa, berbeda dengan manusia biasa yang berasal dari Adam
dinilai lahir telah membawa dosa waris dari nenek moyang mereka. Dauglas Connelly, 2002:
57
Menurut mereka, kalau Maria tanpa dosa, maka jelas Yesus pun tanpa dosa karena Yusuf
tidak mungkin diwarisi dosa ayahnya (karena ia tidak berayah secara jasmani) atau oleh
ibunya (Maria dianggap tanpa dosa).
Perjanjian Baru menepis anggapan-anggapan seperti itu. Malaikat hanya mengatakan “Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi akan menaungi engkau; sebab itu
anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah” Lukas, 1" 35.
Pengaguman terhadap bunda Maria dalam tradisi Kristen melampaui kekaguman kelompok agamaagama Abrahamik lainnya, seperti Yahudi dan Islam. Baqir mengutip beberapa sumber yang
digambarkan Maria sebagai Mahkota Kearifaan (The Throne of Wisdom) atau Sedes Sapientine
yang sunyi dari keserupaan dari makhluk mana pun. Ada dua teks yang sangat penting
sebagai sumber inspirasi untuk mengenal Maryam.. kedua teks itu sering dinyanyikan saat
mengikuti misa khusus untuk mengenang bunda Maria
Teks pertama, dalam Proverbs 8: 22-30 “Tuhan telah memilih aku pada awal pekerjaan-Nya,
sebelum perbuatan-Nya yang dahulu kala. Aku sudah dibangunkan sejak azali, sejak pada
permulaan, sebelum adanya bumi. Pada saat tidak ada kedalaman, aku telah ditampilkan.
Sejak belum adanya pancuran yang berisi air. Sebelum gunung-gunung dibangun, sebelum
bukit-bukit aku telah ditampilkan. Sebelum Dia membuat bumi atau padang-padangnya atau
debu dataran yang pertama. Ketika Dia mempersiapkan langit-langit, aku ada di sana. Ketika
Dia menggariskan pada muka kedalaman. Ketika Dia menetapkan awan-awan di atas, ketika
Dia mengukuhkan pancuran kedalaman, ketika Dia menentukan batas kepada laut agar tidak
akan melanggar titah-Nya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi. Pada saat itu aku
berada di sebelah-Nya sebagai seorang yang telah dibesarkan bersama dengan-Nya; dan
aku adalah kesenangan setiap hari-Nya, senantiasa bergembira di hadapannya. Republika,
Nasaruddin Umar, 2012: 8
Dalam redaksi lain ditemukan di dalam Wisdom of Solomon (7): 22-30 : “Dia adalah embusan
kekuatan Tuhan yang tidak ternoda, dan sebuah pengaruh murni yang mengalir dari keagungan
Tuhan. Dia adalah terangnya cahaya abadi. Cermin kekuasaan Tuhan yang tidak ternoda,
dan imaje kebaikan-Nya. Dia bisa melakukan apa pun, dan tetap pada diri-nya, dia membuat
semuanya menjadi baru. Dia lebih cantik dari matahari, dan lebih tinggi dari semua bintangbintang, ketika dibandingkan dengan cahaya, dia telah ada sebelumnya.
Kidung-kidung ini sering dinyanyikan di dalam gereja untuk mengenang bunda Maria. Dalam
misa yang diadakan di Eropa, banyak lagi kidung yang dinyanyikan tentang bunda Maria.
Maria seolah tidak kalah agungnya dengan Sang Yesus Kristus itu sendiri. Maryam sering
dilukiskan sebagai “The Immaculate Conception” dan ia dinyatakan sebagai “Ruang Tuhan
yang tidak punya ruang (Space of the Spaceless God).” Sebuah pernyataan yang
mengisyaratkan bahwa “Hanya Sophia yang mengendalikan seluruh sirkuit langit-langit
(exlestusassious 24: 5). Jumat, Republika hal 8
13. Kemandulan adalah ketidakmampuan sepasang suami istri untuk mencapai kehamilan setelah
selama 1 tahun melaksanakan hubungan seksual secara teratur dan tidak menggunakan alat
kontrasepsi. Kemandulan sangatlah komplek dan harus sangat serius ditangani, karena
penyebab kemandulan bisa saja terjadi dari kedua belah pihak, baik dari pasangan suami
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atau sang istri. Untuk penangannya harus memeriksa kedua belah pihak. Pemeriksaan dari
Sperma Suami dan Sel Ovarium Istri, tapi tidak sekedar itu saja, masih banyak pemeriksaan
yang intensif yang harus dilakukan, untuk lebih dalamnya mari kita kupas satu persatu.
Bagi Pria
Ada dua kemungkinan mengapa pria mengalami azospermia (ketiadaan sperma). Pertama,
mungkin karena kerusakan pada testis (buah zakar) sebagai “pabrik” sel spermatozoa. Kedua,
mungkin karena terjadi sumbatan pada saluran keluar sperma, padahal produksinya ada.
Dengan pemeriksaan fisik didukung pemeriksaan hormon, dapat ditentukan kemungkinan
mana yang menjadi penyebab azoospermia. Kerusakan buah zakar, khususnya pada bagian
yang memproduksi sel spermatozoa, dapat terjadi oleh beberapa penyebab, antara lain
infeksi penyakit tertentu, kekurangan atau gangguan keseimbangan hormon, kekurangan
gizi berat, dan gangguan fungsi hati. Sumbatan saluran keluar sperma dapat disebabkan
infeksi atau gangguan bawaan. Pria yang mengalami sumbatan saluran sperma sebenarnya
mempunyai sel spermatozoa. Namun, karena tidak dapat dikeluarkan bersama cairan sperma,
pria itu tidak dapat menghamili. Jadi sesungguhnya pria itu tidak tergolong mandul.
Bila azoospermia disebabkan kerusakan buah zakar, sampai saat ini belum ada cara untuk
mengatasinya. Dengan kata lain, pria yang mengalami kerusakan buah zakar hingga tidak
dapat lagi memroduksi sel spermatozoa, berarti pria ini mandul. Salah satu usaha
mengatasinya adalah dengan pemberian obat hormonal. Tujuannya mencoba merangsang
sel yang memroduksi sel spermatozoa di dalam buah pelir. Obat ini mungkin berfungsi kalau
sel yang memroduksi itu tidak rusak karena penyebab tertentu. Sebaliknya, kalau sel yang
memroduksi sudah rusak, obat itu tidak berguna. Demikian juga kalau terjadi sumbatan
saluran keluar sperma, obat itu tidak bermanfaat, bahkan tidak diperlukan. Karena itu, mutlak
diperlukan diagnosis yang pasti untuk mengetahui apakah telah terjadi kerusakan buah zakar
atau tidak. Kalau azoospermia terjadi karena sumbatan saluran keluar sperma, cara operasi
dapat membuka kembali saluran itu, walaupun hasilnya belum tentu baik.
Penyebab
Sekitar 30-40% kasus kemandulan disebabkan oleh faktor pria, seperti masalah pada sperma.
Pada pria dewasa, sperma dibuat terus menerus di dalam testis (buah zakar). Proses
pembuatan sperma disebut spermatogenesis. Sel yang belum terspesialisasi memerlukan
waktu sekitar 72-74 hari untuk berkembang menjadi sel sperma yang matang. Dari testis
kiri dan kanan, sperma bergerak ke dalam epididimis (suatu saluran berbentuk gulungan
yang terletak di puncak testis menuju ke testis belakang bagian bawah) dan disimpan di
dalam epididimis sampai saat terjadinya ejakulasi. Dari epididimis, sperma bergerak ke vas
deferens dan duktus ejakulatorius. Di dalam duktus ejakulatorius, cairan yang dihasilkan
oleh vesikula seminalis ditambahkan pada sperma dan membentuk semen, yang kemudian
mengalir menuju ke uretra dan dikeluarkan ketika ejakulasi.
Kesuburan seorang pria ditentukan oleh kemampuannya untuk mengantarkan sejumlah
sperma yang normal ke dalam vagina wanita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
proses tersebut sehingga bisa terjadi kemandulan:
(a) Peningkatan suhu di dalam testis akibat demam berkepanjangan atau akibat panas yang
berlebihan bisa menyebabkan berkurangnya jumlah sperma, berkurangnya pergerakan
sperma dan meningkatkan jumlah sperma yang abnormal di dalam semen. Pembentukan
sperma yang paling efsisien adalah pada suhu 33,50C (lebih rendah dari suhu tubuh).
Testis bisa tetap berada pada suhu tersebut karena terletak di dalam skrotum (kantung
zakar) yang berada diluar rongga tubuh. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah sperma
adalah pemakaian marijuana atau obat-obatan (misalnya simetidin, spironolakton dan
nitrofurantoin).
(b) Penyakit serius pada testis atau penyumbatan atau tidak adanya vas deferens (kiri dan
kanan) bisa menyebabkan azospermia (tidak terbentuk sperma sama sekali. Jika di
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dalam semen tidak terdapat fruktosa (gula yang dihasilkan oleh vesikula seminalis) berarti
tidak terdapat vas deferens atau tidak terdapat vesikula seminalis atau terdapat
penyumbatan pada duktus ejakulatorius.
Varikokel merupakan kelainan anatomis yang paling sering ditemukan pada kemandulan
pria. Varikokel adalah varises (pelebaran vena) di dalam skrotum. Varikokel bisa
menghalangi pengaliran darah dari testis dan mengurangi laju pembentukan sperma.
Ejakulasi retrograd terjadi jika semen mengalir melawan arusnya, yaitu semen mengalir
ke dalam kandung kemih dan bukan ke penis. Kelainan ini lebih sering ditemukan pada
pria yang telah menjalani pembedahan panggul (terutama pengangkatan prostat) dan
pria yang menderita diabetes. Ejakulasi retrograd juga bisa terjadi akibat:
Kelainan fungsi saraf.
Impotensi
Kekurangan hormone
Polusi lingkungan.
Pembentukan jaringan parut akibat penyakit menular seksual.

Bagi wanita
40-50% kemandulan disebabkan oleh faktor wanita akibat:
(a) Jaringan parut akibat penyakit menular seksual atau endometriosis.
(b) Disfungsi ovulasi (kelainan pada proses pelepasan sel telur oleh ovarium/sel telur). Ovulasi
adalah pelepasan sel telur dari ovarium (indung telur). Ovulasi biasanya terjadi 14 hari
sebelum menstruasi hari pertama. Sel telur yang dilepaskan ini siap dibuahi oleh sperma
yang berasal dari pria.Jika seorang wanita memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur
atau tidak mengalami menstruasi (amenore), maka dicari terlebih dahulu penyebabnya
lalu dilakukan pengobatan untuk merangsang terjadinya ovulasi. Kadang ovulasi tidak
terjadi akibat tidak dilepaskannya GnRHdonadotropin-releasing hormone) oleh
hipotalamus.
(c) Kelainan hormon.
(d) Kekurangan gizi.
(e) Kista ovarium.
(f) Infeksi panggul.
(g) Tumor.
(h) Kelainan lendir servikal (lendir leher rahim). Lendir pada serviks bertindak sebagai
penyaring yang menghalangi masuknya bakteri dari vagina ke dalam rahim. Lendir ini
juga berfungsi memperpanjang kelangsungan hidup sperma. Lendir pada serviks adalah
kental dan tidak dapat ditembus oleh sperma kecuali pada fase folikuler dari siklus
menstruasi. Selama fase folikuler, terjadi peningkatan hormon estradiol sehingga lendir
lebih jernih dan elastis dan bisa ditembus oleh sperma. Selanjutnya sperma menuju ke
rahim lalu ke tuba falopii dan terjadilah pembuahan di tuba falopii.
(i) Kelainan sistem pengangkutan dari leher rahim ke tuba falopii (saluran telur).
(j) Kelainan pada tuba falopii. Bisa terjadi kelainan struktur maupun fungsi tuba falopii.
Penyebab yang utama adalah:
(1) Infeksi
(2) Endometriosis
(3) Pengikatan tuba pada tindakan sterilisasi.
Diperkirakan sebanyak 10-20% pasangan mengalami kemandulan. Merupakan hal yang penting
untuk tidak menunda kehamilan lebih dari 1 tahun; kemungkinan hamil pada pasangan yang
sehat dan keduanya berusia dibawah 30 tahun serta melakukan hubungan seksual secara
teratur adalah hanya sebesar 25-30%/bulan.
Puncak kesuburan seorang wanita adalah pada usia 20 tahunan; jika usia wanita diatas 30
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tahun (terutama diatas 35 tahun), maka kemungkinan hamil adalah sebesar kurang dari
10%/bulan.
Selain faktor yang berhubungan dengan usia, resiko kemandulan juga meningkat pada:
1) Berganti-ganti pasangan seksual (karena meningkatkan resiko terjadi penyakit menular
seksual)
2) Penyakit menular seksual
3) Pernah menderita penyakit peradangan panggul (setelah menderita penyakit ini, 1015% wanita menjadi mandul)
4) Pernah menderita orkitis atau epididimitis (pria)\
5) Gondongan (pria)
6) Varikokel (pria)
7) Pemaparan DES (dietil stilbestrol) (pria maupun wanita)
8) Siklus menstruasi anovulatoir
9) Endometriosis
10) Kelainan pada rahim (mioma) atau penyumbatan leher Rahim
11) Penyakit menahun (misalnya diabetes).
14. Istilah kusta berasal dari bahasa sansekerta, yakni kushtha berarti kumpulan gejala-gejala
kulit secara umum. Penyakit kusta disebut juga Morbus Hansen, sesuai dengan nama yang
menemukan kuman yaitu Dr. Gerhard Armauwer Hansen pada tahun 1874 sehingga penyakit
ini disebut Morbus Hansen.
Penyebab Penyakit Kusta
Penyakit kusta disebabkan oleh kuman yang dimakan sebagai microbakterium, dimana microbacterium ini adalah kuman aerob, tidak membentuk spora, berbentuk batang yang tidak
mudah diwarnai namun jika diwarnai akan tahan terhadap dekolorisasi oleh asam atau alkohol
sehingga oleh karena itu dinamakan sebagai basil “tahan asam”. Selain banyak membentuk
safrifit, terdapat juga golongan organism patogen (misalnya Microbacterium tubercolose,
mycrobakterium leprae) yang menyebabkan penyakit menahun dengan menimbulkan lesi
jenis granuloma infeksion.
Epidemiologi Penyakit Kusta
Cara-cara penularan penyakit kusta sampai saat ini masih merupakan tanda tanya. Yang
diketahui hanya pintu keluar kuman kusta dari tubuh si penderita, yakni selaput lendir hidung.
Tetapi ada yang mengatakan bahwa penularan penyakit kusta adalah:
a) Melalui sekret hidung, basil yang berasal dari sekret hidung penderita yang sudah
mengering, diluar masih dapat hidup 2–7 x 24 jam.
b) Kontak kulit dengan kulit. Syarat-syaratnya adalah harus dibawah umur 15 tahun, keduanya
harus ada lesi baik mikoskopis maupun makroskopis, dan adanya kontak yang lama dan
berulang-ulang. Klinis ternyata kontak lama dan berulang-ulang ini bukanlah merupakan
faktor yng penting. Banyak hal-hal yang tidak dapat diterangkan mengenai penularan ini
sesuai dengan hukum-hukum penularan seperti halnya penyakit penyaki terinfeksi lainnya.
Menurut Cocrane (1959), terlalu sedikit orang yang tertular penyakit kusta secara kontak
kulit dengan kasus-kasus lepra terbuka. Menurut Ress (1975) dapat ditarik kesimpulan
bahwa penularan dan perkembangan penyakit kusta hanya tergantung dari dua hal yakni
jumlah atau keganasan Mocrobakterillm Leprae dan daya tahan tubuh penderita.
c) Disamping itu faktor-faktor yang berperan dalam penularan ini adalah :
· Usia : Anak-anak lebih peka dari pada orang dewasa
· Jenis kelamin : Laki-laki lebih banyak dijangkiti
· Ras : Bangsa Asia dan Afrika lebih banyak dijangkiti
· Kesadaran sosial :Umumnya negara-negara endemis kusta adalah Negara dengan
tingkat sosial ekonomi rendah
· Lingkungan : Fisik, biologi, sosial, yang kurang sehat
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Tanda-tanda Penyakit Kusta
Tanda-tanda penyakit kusta bermacam-macam, tergantung dari tingkat atau tipe dari penyakit
tersebut. Di dalam tulisan ini hanya akan disajikan tanda-tanda secara umum tidak terlampau
mendetail, agar dikenal oleh masyarakat awam, yaitu:
a) Adanya bercak tipis seperti panu pada badan/tubuh manusia
b) Pada bercak putih ini pertamanya hanya sedikit, tetapi lama-lama semakin melebar dan
banyak.
c) Adanya pelebaran syaraf terutama pada syaraf ulnaris, medianus, aulicularis magnus
seryta peroneus. Kelenjar keringat kurang kerja sehingga kulit menjadi tipis dan mengkilat.
d) Adanya bintil-bintil kemerahan (leproma, nodul) yarig tersebar pada kulit
e) Alis rambut rontok
f) Muka berbenjol-benjol dan tegang yang disebut facies leomina (muka singa)
Gejala-gejala umum pada lepra
a) Panas dari derajat yang rendah sampai dengan menggigil.
b) Anoreksia (kehilangan nafsu makan)
c) Nausea (mual), kadang-kadang disertai vomitus (muntah)
d) Cephalgia (nyeri kepala)
e) Kadang-kadang disertai iritasi, Orchitis (radang buah pelis) dan Pleuritis (radang selaput
paru-paru)
f) Kadang-kadang disertai dengan Nephrosia (kerusakan ginjal), Nepritis (Radang ginjal)
dan hepatospleenomegali (pembesaran ati dan limpa)
g) Neuritis (radang urat saraf)
Diagnosa Penyakit Kusta
Menyatakan (mendiagnosa seseorang menderita penyakit kusta menimbulkan berbagai
masalah baik bagi penderita, keluarga atapun masyarakat di sekitarnya). Bila ada keraguanraguan sedikit saja pada diagnosa, penderita harus berada dibawah pengamatan hingga
timbul gejala-gejala yang jelas, yang mendukung bahwa penyakit itu benar-benar kusta.
Diagnosa kusta dan kelasifikasi harus dilihat secara menyeluruh dari segi :
a) Klinis
b) Bakteriologis
c) Immunologis
d) Hispatologis
Namun untuk diagnosa kusta di lapangan cukup dengan anamnese dan pemeriksaan klinis.
Bila ada keraguan dan fasilitas memungkinkan sebaiknya dilakukan pemeriksaan bakteriologis.
Kerokan dengan pisau skalpel dari kulit, selaput lendir hidung bawah atau dari biopsi kuping
telinga, dibuat sediaan mikrokopis pada gelas alas dan diwarnai dengan teknis Ziehl Neelsen.
Biopsi kulit atau saraf yang menebal memberikan gambaran histologis yang khas. Tes-tes
serologik bukan treponema untuk sifilis sering menghasilkan positif palsu pada lepra.
Pengobatan Penyakit Kusta
Pengobatan penyakit kusta dilakukan dengan Dapson sejak tahun 1952 di Indonesia,
memerhatikan hasil yang cukup memuaskan, hanya saja pengobatan monoterapi ini sering
mengakibatkan timbul masalah resistensi, hal ini disebabkan oleh karena:
Ø Dosis rendah pengobatan yang tidak teratur dan terputus akibat dari lepra reaksi
Ø Waktu makan obat sangat lama sehingga membosankan, akibatnya penderita makan
obat tidak teratur.
Ø Selain penggunaan Dapson (DDS), pengobatan penderita kusta dapat menggunakan
Lamprine (B663), Rifanficin, Prednison, Sulfat Feros dan vitamin A (untuk menyehatkan
kulit yarlg bersisik).
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Setelah penderita menyelesaikan pengobatan Multiple Drug Therapy (MDT) sesuai dengan
peraturan maka ia akan menyatakan RFT (Relasif From Treatment), yang berarti tidak
perlu lagi makan obat MDT dan dianggap sudah sembuh.

Pencegahan Penularan Penyakit Kusta
Hingga saat ini tidak ada vaksinasi untuk penyakit kusta. Dari hasil penelitian dibuktikan
bahwa kuman kusta yang masih utuh bentuknya, lebih besar kemungkinan menimbulkan
penularan dibandingkan dengan yang tidak utuh. Jadi faktor pengobatan adalah amat penting
dimana kusta dapat dihancurkan, sehingga penularan dapat dicegah. Disini letak salah satu
peranan penyuluhan kesehatan kepada penderita untuk menganjurkan kepada penderita
untuk berobat secara teratur.
Pengobatan kepada penderita kusta adalah merupakan salah satu cara pemutusan mata
rantai penularan. Kuman kusta diluar tubuh manusia dapat hidup 24-48 jam dan ada yang
berpendapat sampai 7 hari, ini tergantung dari suhu dan cuaca diluar tubuh manusia tersebut.
Makin panas cuaca makin cepatlah kuman kusta mati. Jadi dalam hal ini pentingnya sinar
matahari masuk ke dalam rumah dan hindarkan terjadinya tempat-tempat yang lembab.
Ada beberapa obat yang dapat menyembuhkan penyakit kusta. Tetapi kita tidak dapat
menyembuhkan kasus-kasus kusta kecuali masyarakat mengetahui ada obat penyembuh
kusta, dan mereka datang ke Puskesmas untuk diobati. Dengan demikian penting sekali agar
petugas kusta memberikan penyuluhan kusta kepada setiap orang, materi penyuluhan kusta
kepada setiap orang, materi penyuluhan berisikan pengajaran bahwa :
a) Ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit kusta
b) Sekurang-kurangnya 80 % dari semua orang tidak mungkin terkena kusta
c) Enam dari tujuh kasus kusta tidaklah menular pada orang lain
d) Kasus-kasus menular tidak akan menular setelah diobati kira-kira 6 bulan secara teratur
e) Diagnosa dan pengobatan dini dapat mencegah sebagian besar cacat fisik
15. Persoalan mubahalah ini di zaman modern sekarangpun dapat dilakukan – menurut beberapa
sumber— pernah dilakukan oleh ulama Mesir dalam rangka menantang Mirza G. Ahmad
yang mengaku nabi palsu itu. Demikian pula telah dilakukan mubahalah oleh seorang ulama
di NTB dalam upaya menentang penyebaran aliran sesat Mirza Gulam Ahmad di sana.
Adalah tidak salah bila sekarang ber-mubahalah dengan aliran seperti kelompok Ahmadiyah
untuk meyakinakan bahwa “nabi mereka” adalah palsu dan kitab suci yang disebut Tadzkirah:
Majmuatu al-Ilhamat: Wahyun Muqaddas Haadhrat al-Masih as, menurut pengakuannya.
Ayat-ayat yang tercantum di dalamnya banyak bagian dari “Plagiasi Al-Quran”. Penentangan
terhadap Islam akan terus berlanjut sampai kapanpun karena sudah dikumandangkan oleh
Allah Swt pada Surah Al-Baqarah (2): 120 sebagai berikut:
“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti
agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”.
dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang
kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslimin 88 persen terus dihajar dengan
berbagaimacam gangguan akaidah ini, mulai dari aliran-aliran sesat, penodaan agama, bahkan
dengan munculnya liberalisme, pluralisme, dan sekularisme yang terus menerus mengganggu
ajaran ini dan kesucian kitabnya yang nota-bene mereka banyak mengaku Muslim; muslim
dihancurkan oleh Muslim lagi, itukah yang terjadi? Alih-alih membela islam malahan Islam
dilecehkan dan “Kitab Sucinya” diremehkan.
Munculnya “Komnas HAM” yang semuda diharap membela kepentingan bangsa dan umat
Islam yang mayoritas di sini, alih-alih mereka memelihara ajaran ini dari segaala gangguan,
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malah demi HAM –Thaghut dan Jahiliyah—yang berorientasi pada orang-orang yahudi dan
Nasrani itu, menghendaki perundang-undangan yang sudah sejalan dengan Islam dicabut
dan kesetaraan gender dengan kebebasan sebebas-bebasnya, seperti perkawinan antar
agama antar jenis, dan lain-lain mulai digembor-gemborkan, baik lewat individu, institusi,
bahkan sudah ada yang mengajukan Draft RUU untuk itu agar konstitusi mengesahkan.
Subhanallah, Shadaqallahu al-Azhim, Allah sudah benar mengayomi dan membimbing
hambanya dengan bimbingan al-Quran, sebagai Nur, Syifa, Mawizhah, Hidayah, Tazdkirah,
Dzikra, Rahmah, dan lain-lain untuk mengatur segala kehidupan, spiritual, ritual, konstitusional,
dan moral.
Dengan kedatangan Rashid Manji dengan alasan “kebebasan berbicara” makin memperkuat
keinginan kaum thaghut yang penantang azab, seperti kaum seperti terjadi zaman Nabi
Luth as. itu. Naudzu bi Allah min dzalik. Inna lillah kesywa inna ilahi raji’un.
Mubahalah, doa yang berisi “laknat” sebagai cara spiritual dalam membendung pemurtadan
dan syirik yang sulit diberantas pada zaman Nabi dengan keyakinan Nasrani atas tidak-Esaan
Allah karena mengaggap Isa putra Allah, padahal logika jelas sekali bahwa Adam saja tidak
ada ibu, tapi juga tak ada ayah. Artinya tidak terlalu rumit untuk memahami peristiwa Siti
Maryam melahirkan karena tak ada suami. Bagi Allah adalah amat mudah. Mubahalah atau
“doa laknat” tidak terjadi zaman Nabi saw karena enggan melakukannya akibat mereka tak
yakin pada keyakinannya. Islam memiliki alat spritual menghadang mereka, Mubahalah. Ini
menunjukkan kebohongan akidah mereka. Dengan masifnya “Kristenisasi dan maraknya aliran
sesat, seperti Ahmadiyah serta penodaan agama selama ini, seperti Syiah Rafidhah yang
selalu menghina dan mengkafirkan para sahabat dan melecehkan kesucian al-Quran” di
Indonesia, khususnya daerah Jabar, Jawa Timur, Sumatra, Sulawesi, dan pulau pulau lainnya,
umat Islam dapat melakukan doa untuk menentangnya, dengan cara mubahalah-kah?
Wallu ‘Alam.
Untuk itu, kaum muslimin dan ulamanya mesti bangkit mengajak mereka kembali kepada
ajaran Islam yang benar berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasul saw atau ber-mubahalah
berdoa pada Allah untuk laknat mereka atau cukup dengan Qunut Nazilah untuk melawannya.
Allhumma ahlik aduwwuka wa ahlik munsyir afkarut thaghut wal jahiliyah wa umala’ahum
‘ah hadzuhil baldah muslimah. Allahumma inna na’udzu bika min adzabin muhin fiddunya
wal-akhirah, ya Rabban ya Karim. Siapa berani?
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