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BEBERAPA PERINGATAN PENTING 
 

Kesalahan sering terjadi saat berwudhu dengan air: 
1. Siku tidak basah. 

2. Tumit tidak basah. 
Harap diperhatikan bahwa bila wudhu tidak sempurna, shalat menjadi tidak 

sah. 
 

Menghindari kesalahan - kesalahan ketika melakukan shalat: 
1. Diantara kedua sujud, duduklah dengan sempurna. 

2. Kaki jangan terangkat keatas ketika sujud, meskipun hanya sebentar.  
Juga hidung harus menyentuh lantai selama sujud. 

3. Laki-laki harus menjaga agar siku tidak menyentuh lantai selama sujud. 
4. Jangan mendahului Imam. 

5. Berdirilah tegak sebaik mungkin sehabis ruku. 
6. Jangan berlari untuk ikut serta dalam shalat berjamaah. 

7. Tetaplah diam dan tenang dalam setiap gerakan shalat (ruku, berdiri, 
sujud, dan duduk). 
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ijk 
KATA PENGANTAR (PREFACE) 
 

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang 
Maha Penyayang.  

Islam adalah suatu agama universal. Islam melampaui 
semua batasan warna, kultur dan tradisi. Islam tidak 
mengenal batasan-batasan geografis. Semua Muslim 
terikat oleh persaudaraan internasional yang mana 
mengharuskan setiap Muslim untuk membantu Saudari 
atau Saudara Muslim nya dan bantuan yang terbaik adalah 
saling membantu dalam bidang agama. Adalah kewajiban 
atas setiap Muslim yang mempunyai pengetahuaan 
(berilmu) untuk mendakwahkan Islam kepada mereka 
yang masih meraba-raba dalam gelap dan belum 
mendapatkan cahaya Islam. Demikian juga, ada kebutuhan 
mendesak untuk mengajarkan Islam kepada mereka yang 
sudah menjadi Muslim tetapi tidak mengenal nilai-nilai 
Islam secara penuh. Dalam rangka memenuhi kewajiban 
religius ini adalah menjadi tugas dari semua cendikiawan 
dan para dai (juru dakwah) yang berbakat di antara 
Ummat Muslim untuk tampil ke depan memperkenalkan 
Islam dalam berbagai bahasa yang mereka ketahui dan 
kepada sebanyak orang yang mereka dapat jangkau. 
Bahasa Inggris sebagai bahasa penghubung mempunyai 
prioritas diatas bahasa lain untuk digunakan sebagai 
medium komunikasi untuk mendakwahkan agama dan 
ajaran Islam. 

Adalah menyenangkan untuk diketahui bahwa saudara 
Imtiaz Ahmad telah mengambil tanggung jawab ini dan 
sebagai Muslim yang taat telah bekerja dalam arah ini 
dengan semangat yang tinggi untuk menyebarkan agama 
dan telah memproduksi buku berharga pada khasanah 
Islam. Pada buku nya "Nasehat bagi yang Membutuhkan" 
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telah terbukti sebagai suatu koleksi yang dapat menambah 
literatur Islam dan lebih dari 40 ribu salinan dari buku ini 
telah diedarkan kepada Muslim dan non Muslim di 
seluruh penjuru dunia. 

Buku yang sedang anda baca ini yang mana saya 
mendapat kehormatan untuk memperkenalkannya adalah 
juga disusun oleh saudara Imtiaz Ahmad. Terdiri dari 
sekitar delapanbelas artikel berharga dari berbagai topik 
Islam berkisar antara isu sosial ekonomi sampai moral dan 
aspek ajaran Islam. Buku ini merupakan kekayaan 
khasanah ilmu pengetahuan yang membawa rangkaian 
mutiara kebijaksanaan yang tidak ternilai dari Kitab Suci 
Al Qur’an dan Hadits. Untuk menghadapi kenyataan 
hidup yang sulit dan memberi petunjuk kepada manusia 
dalam mencapai hidup berbudi luhur. 

Buku ini komprehensif dalam cakupannya dan 
menyeluruh dalam  muatannya. Buku ini membicarakan 
hampir setiap dimensi kehidupan dan memotivasi 
manusia, terutama sekali Ummat Muslim untuk mencapai 
hidup yang shaleh dengan prinsip Islam sesuai Al Qur’an. 

Kualitas yang paling utama dari buku ini adalah 
pendekatan Al Qur’an dari saudara Imtiaz Ahmad dan 
gaya penulisan nya yang ditandai dengan kejernihan dan 
kesederhanaan yang mana telah mengesankan saya dan 
akan, dengan penuh harapan mengesankan pembacanya 
juga. Ia menjelaskan pandangannya dengan cara yang kuat 
dan secara langsung dengan kosa kata pilihan secara hati-
hati dan ungkapan yang langsung menyentuh hati para  
pembaca. Keseluruhan buku dengan indahnya dihiasi 
dengan ayat Al Qur’an dan terjemahan bahasa Inggris 
yang pas jika perlu didukung oleh tradisi Nabi SAW. 

Hal yang unik dari buku ini adalah bahwa buku ini 
meliputi tiga artikel yang sangat informatif tentang Masjid 
Nabi. Artikel ini menjadi sangat mempesona yang mana 
pembaca merasakan seolah-olah ia sedang diajak 
berkeliling masjid yang dipandu dan diperkenalkan 
berbagai  bagiannya  dengan semua detil tentang kesucian 
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dan sejarahnya. Artikel tersebut tentu saja merupakan 
bacaan yang berharga! (Penterjemah tidak 
menerjemahkan artikel ini) 

Saya yakin pembaca tidak hanya akan menikmati 
membaca buku ini, anda juga akan menemukan buku ini 
bermanfaat dan paling membangkitkan semangat. 
Pengarang yang terpelajar, oleh karena itu, layak 
mendapat pujian kita yang telah memproduksi buku 
berharga bagi mereka yang ingin mengetahui nilai-nilai 
Islam yang benar dan petunjuk menuju jalan Allah Yang 
Maha Kuasa. 

Aku dengan tulus berdoa semoga saudara Imtiaz 
Ahmad diberi pahala yang melimpah atas usaha yang 
tanpa pamrih dan tulus mempromosikan ajaran Islam. 
Amin! 

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi 
Muhammad SAW dimana di bawah bimbingannya buku 
ini dapat diterbitkan. 

 
 

Dr. Asghar Ali Shaikh 
Profesor bidang Pendidikan 
Universitas King Abdulaziz 

Madinah Munawwarah 
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PENDAHULUAN (INTRODUCTION)  
 

Mengapa ada “Reminders for the Peoples of 
Understanding” - Peringatan bagi Orang yang Berfikir 
(Ulul Albab)? Siapa saja Ulul Albab ini? Al Qur’an 
menjawab pertanyan ini dengan sangat tepat dan cantik. 
Allah SWT berfirman dalam Shad 29  

ë=≈ tG Ï. çµ≈sΨ ø9u“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8u≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ uª.x‹tFuŠÏ9uρ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$#  
Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu 

penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-
ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang 
mempunyai pikiran. 

Karakteristik dari Ulul Albab ini diterangkan dalam Az 
Zumar 18 

 t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθãè Ïϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθ ãè Î6−Fu‹sù ÿ…çµ uΖ|¡ôm r& 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝßγ1 y‰yδ 

ª!$# ( y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝèδ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩⊇∇∪  
yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang 

paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang 
telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang 
yang mempunyai akal. 

Mengapa peringatan penting? Bahkan manusia yang 
tuluspun dapat melupakan sesuatu dengan gampang. 
Itulah sebabnya mengapa Allah SWT berfirman kepada 
Muhammad SAW. Adz Dzariyat 55 

 öÏj.sŒuρ ¨βÎ* sù 3“ uø.Ïe%! $# ßìxΖs? t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∈∈∪  
Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya 

peringatan itu bermanfa`at bagi orang-orang yang beriman. 
Juga dalam Az Zumar 9 
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 ô⎯̈Β r& uθèδ ìMÏΖ≈ s% u™!$ tΡ#u™ È≅ø‹©9$# #Y‰É`$ y™ $ Vϑ Í←!$ s% uρ â‘ x‹øt s† nο u½z Fψ$# (#θ ã_ ötƒ uρ 

sπ uΗ ÷qu‘ ⎯Ïµ În/u‘ 3 ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tGó¡o„ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθßϑ n= ÷è tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ 3 

$ yϑ ¯ΡÎ) ã2 x‹tG tƒ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩®∪  
ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam 

dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada  akhirat dan 
mengharapkan Rahmat Tuhannya?  Katakanlah: "Adakah sama 
orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 
dapat menerima  pelajaran. 

Begitulah kenapa berulang-ulang disebutkan dalam Al 
Qur’an. Hanya para Ulul Albab lah yang dapat mengingat 
(sebagai contoh pelajaran dari ayat-ayat dan tanda-tanda 
Allah SWT). 

Berikut adalah sebuah contoh peringatan Allah SWT. 
Az Zumar 21 

 öΝs9r& us? ¨βr& ©!$# tΑu“Ρr& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ …çµ s3n= |¡sù yì‹Î6≈ sΨ tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

¢ΟèO ßl Íøƒ ä† ⎯Ïµ Î/ % Yæö‘ y— $ ¸Ï= tG øƒ ’Χ …çµ çΡ üθ ø9r& §ΝèO ßkŠÎγ tƒ çµ1 uyIsù #vxóÁ ãΒ ¢ΟèO 

…ã& é#yè øgs† $ ¸ϑ≈ sÜãm 4 ¨β Î) ’Îû y7Ï9 s̈Œ 3“ uø.Ï% s! ’Í< 'ρ T{ É=≈ t7ø9F{$# ∩⊄⊇∪  
Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya 

Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi 
sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan 
air itu  tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu 
menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, 
kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi 
orang-orang yang mempunyai akal. 

Apakah ada standar penilaian untuk menemukan siapa 
saja para Ulul Albab ini? Ya, selalu ada standar penilaian 
untuk itu. Para Ulul Albab adalah orang-orang yang 
melihat sesuatu dalam cahaya petunjuk yang diberikan 
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Allah SWT. Petunjuk Allah SWT adalah standar penilaian 
benar dan salah. Itulah mengapa Allah SWT menyebut Al 
Qur’an sebagai “Al Furqan” yang membedakan/ 
memisahkan secara nyata antara yang benar dan yang 
salah. Al Baqarah 185 

 ã÷κy− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©!$# tΑÍ“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ#u™öà)ø9$# ” Y‰èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ;M≈ sΨÉi t/uρ z⎯ÏiΒ 

3“ y‰ßγ ø9$# Èβ$s% öàø9$#uρ 4  
bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan  Al 

Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. 

Juga dalam Al Furqan 1 

 x8u‘$ t6 s? “ Ï%©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$ s% öàø9$# 4’ n?tã ⎯Ïν Ï‰ö6 tã tβθä3u‹Ï9 š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ï9 #·ƒ É‹tΡ  
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan  

kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan 
kepada seluruh alam, 

Perlu diketahui bahwa Furqan sangat penting sehingga 
Allah SWT menamakan salah satu surat dalam Al Qur’an 
dengan “Al Furqan”. 

Petunjuk yang diberikan kepada seluruh Nabi adalah 
Furqan sebab Allah Yang Maha Esa telah 
memberitahukannya dan ada kesinambungan dan 
kesamaan dalam wahyu Allah SWT. Sebagai contoh, apa 
yang telah diturunkan kepada Musa AS dan Harun AS 
seperti disebut dalam Al Anbiya 48 – 49 

 ô‰s)s9uρ $ sΨ ÷ s?# u™ 4© y›θãΒ tβρ ã≈ yδ uρ tβ$ s% öàø9$# [™!$ u‹ÅÊ uρ #Xø.ÏŒuρ š⎥⎫É)−FãΚ ù= Ïj9 

∩⊆∇∪ t⎦⎪ Ï%©!$# šχ öθ t±øƒ s† Νæη −/u‘ É=ø‹tó ø9$$ Î/ Νèδ uρ š∅ÏiΒ Ïπ tã$¡¡9$# 

šχθ à)Ïô±ãΒ ∩⊆®∪  
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan 

Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi 
orang-orang yang bertakwa. orang-orang yang takut akan  
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Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka 
merasa takut akan  hari kiamat. 

Apakah yang telah mendorong saya untuk menulis 
buku ini? Buku saya yang pertama “Speeches For An 
Inquiring Minds” telah terdistribusi luas. Banyak pembaca 
dari Nigeria, Kenya, Singapore dan Negara-negara 
berbahasa Inggris lainnya menyambut baik buku tersebut. 
Pada kenyataannya, sedikit sekali literatur Islam yang 
ditulis dengan bahasa Inggris yang mudah dipahami 
tersedia untuk masyarakat umum. Sebaliknya, orang 
Kristen memiliki literatur yang dapat diperoleh dengan 
mudah di toko-toko. Buku tersebut disebarkan secara 
gratis ke seluruh dunia. 

Sungguh sangat menyenangkan menerima respons 
yang positif terhadap buku saya yang pertama tersebut. 
Dengan karunia Allah SWT sampai saat ini sebanyak 40 
ribu eksemplar telah disebarkan secara gratis. 

Mudah-mudahan para Dokter dan Perawat yang 
bekerja di rumah sakit Saudi dapat mengambil manfaat 
darinya. Buku tersebut tidak saja menjelaskan konsep 
Islam kepada para Dokter dan Perawat Muslim, tetapi juga 
merupakan langkah awal memperkenalkan Islam kepada 
kaum non-Muslim. Dengan karunia Allah SWT banyak 
Perawat non-Muslim ini berpindah ke agama Islam dan 
sebagain lainnya mempertimbangkan untuk menganut 
Islam dengan serius. Sebagai contoh, seorang Perawat 
kepala di rumah sakit King Fahd Madinah, namanya Edna. 
Meskipun sebagai seorang non-Muslim, dia telah 
menyebarkan sekitar seribu eksemplar buku kepada para 
Perawat karena dia secara pribadi mendapat manfaat yang 
banyak dari buku tersebut. 

Sungguh sangat menambah semangat saya ketika Edna 
menelpon saya setelah bulan Ramadhan tahun 2000 dan 
memberitahu saya bahwa dia dan beberapa orang 
temannya juga telah memeluk agama Islam. 

Harus juga disebutkan disini bahwa cara “World 
Assembly of Muslim Youth” (WAMY) dan organisasi 
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serupa lainnya dalam hal memeperkenalkan Islam kepada 
non-Muslim adalah sangat penting. Sama halnya bahwa 
aktivitas dakwah atau tutorial WAMY dan para 
sukarelawan di organisasi kemahasiswaan di perguruan 
tinggi seperti Islamic University Madinah dalam 
mengembangkan proses belajar mengajar yang sangat 
bermanfaat. Masuk agama Islam dengan dasar 
pengetahuan dan prinsip-prinsip ibadah secara Islam 
dengan pemahaman yang mendalam menempatkan para 
Mualaf jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan kaum 
Muslim tradisionnal. Sungguh Allah SWT kepada orang-
orang yang dikendakiNYA menuntun kejalan yang lurus 
dan menjaganya. 

Ini semua merupakan pendorong yang sangat kuat bagi 
saya dari para Dokter dan Perawat ini untuk menulis buku 
serupa lainnya dalam bahasa yang sederhana. 
Sesungguhnya saya sangat tidak bersemangat mengingat 
dalam Islam, wajib kita mempraktekkan apa-apa yang kita 
dakwahkan. Saya mengerti dengan jelas bahwa akan 
menjadi bumerang pada para pendakwah jika dia tidak 
berpegang teguh pada ajaran Islam. Kenyataannya, salah 
satu dari kelompok pertama yang dilemparkan Allah SWT 
untuk merasakan pedihnya siksa api neraka adalah para 
juru dakwah yang tidak mempraktekkan apa yang mereka 
dakwahkan. Setelah kehilangan semangat tersebut, saya 
berusaha menyelesaikan buku ini mengingat buku ini 
merupakan peringatan juga kepada saya secara pribadi. 
Semoga Allah SWT menerima usaha saya ini dan 
memberikan kemampuan pada saya untuk mempraktekkan 
dengan sungguh-sungguh dan membawa saya serta para 
pembaca kepada cahaya yang terang benderang jauh dari 
segala kegelapan. Al Hadid 9. 

 uθ èδ “ Ï% ©!$# ãΑÍi”t∴ãƒ 4’ n?tã ÿ⎯Ïν Ï‰ö7tã ¤M≈tƒ#u™ ;M≈ uΖÉi t/ /ä3y_ Í÷‚ ã‹Ïj9 z⎯ÏiΒ 

ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# 4 ¨βÎ)uρ ©!$# ö/ä3Î/ Ô∃ρ â™u s9 ×Λ⎧ Ïm §‘ ∩®∪  
Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat 
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yang terang supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan 
kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. 

 
 

Imtiaz Ahmad 
Madinah Munawwarah 
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TELINGA DAN MATAMU (YOUR 
EYES AND EARS) 
 

Seperti Tanda-tanda (ciptaan) Allah SWT lainnya, kita 
jarang mencoba merenungkan betapa pentingnya telinga 
dan mata kita. Al Mulk 23 

 ö≅ è% uθ èδ ü“ Ï% ©!$# ö/ä.r't±Σ r& Ÿ≅ yè y_ uρ â/ä3s9 yìôϑ ¡¡9$# u≈ |Á ö/F{$#uρ nο y‰Ï↔ øùF{$#uρ ( 

Wξ‹ Ï= s% $ ¨Β tβρ ãä3ô±n@ ∩⊄⊂∪  
Katakanlah: "Dia-lah Yang menciptakan kamu dan 

menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". 
(Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur. 

Bagaimanakah cara kedua alat indera ini diciptakan?  
Apa yang mungkin terjadi bila kita kehilangan karunia 
ini? Bagaimana kita memanfaatkan telinga dan mata kita? 
Apakah akan ada pertanggungjawaban bila kita 
menyalahgunakannya? Banyak pertanyaan sederhana 
tetapi penting timbul di dalam benak kita. 

Pertama-tama, Allah SWT menciptakan manusia dalam 
tujuh tahap, seperti dijelaskan dalam Al Qur’an berabad-
abad yang lalu. Al Mu’minun 12 - 14 

 ô‰s)s9uρ $ sΨø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO çµ≈sΨ ù= yè y_ Zπ xôÜçΡ ’Îû 

9‘# us% &⎦⎫Å3¨Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO $ uΖø)n= yz sπ xôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n= tæ $ uΖø)n= y‚ sù sπ s)n= yè ø9$# Zπ tó ôÒãΒ 

$ uΖø)n= y‚ sù sπ tó ôÒßϑ ø9$# $ Vϑ≈ sàÏã $ tΡöθ |¡s3sù zΟ≈ sàÏè ø9$# $ Vϑ øt m: ¢ΟèO çµ≈tΡù't±Σ r& $ ¸)ù= yz 

uyz# u™ 4 x8u‘$ t7tF sù ª!$# ß⎯|¡ôm r& t⎦⎫É)Ï=≈ sƒ ù: $# ∩⊇⊆∪  
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari 

suatu saripati  dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu 
air mani  dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu 
Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami 
jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami 
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jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus 
dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk  yang  
lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. 

Para ilmuwan moderen baru menemukan tahap-tahap 
ini di masa sekarang.  Pertumbuhan janin manusia ini 
terjadi di dalam rahim ibu, diselaputi tiga lapisan 
kegelapan.  Az Zumar 6 

 /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn üρ §ΝèO Ÿ≅ yè y_ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— tΑu“Ρr&uρ /ä3s9 z⎯ÏiΒ 

ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# sπ uŠÏΖ≈ yϑ rO 8l üρ ø— r& 4 öΝä3à)è= øƒ s† ’ Îû ÈβθäÜç/ öΝà6ÏG≈yγ ¨Β é& $ Z)ù= yz .⎯ÏiΒ 

Ï‰÷è t/ 9,ù= yz ’Îû ;M≈yϑ è= àß ;]≈ n= rO 4 ãΝä3Ï9 s̈Œ ª!$# öΝä3š/u‘ çµ s9 à7 ù= ßϑ ø9$# ( Iω tµ≈ s9Î) 

ω Î) uθ èδ ( 4’ ¯Τr'sù šχθ èùuóÇè? ∩∉∪  
Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia 

jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk 
kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. 
Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi 
kejadian dalam tiga kegelapan. Yang  demikian itu adalah 
Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak 
ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat 
dipalingkan? 

Tiga lapisan kegelapan ini adalah perut sang ibu, rahim 
dan lapisan membran yang menyelaputi  pertumbuhan 
bayi.  Siapakah yang menentukan sel kecil mana dalam 
proses pertumbuhan janin akan berkembang menjadi alat 
pendengaran?  Sel mana yang terpilih akan menjadi alat 
penglihatan seseorang?  Siapa yang mengambil 
keputusan-keputusan ini dan siapa yang mengatur 
pertumbuhan sel-sel ini menjadi telinga dan mata?  
Seberapa  patuhkah telinga dan mata ini kepada 
Penciptanya?  Dengan kata lain, mata tidak dapat 
digunakan untuk mendengar, dan telinga untuk melihat.  
Tidakkah kita harus menyerah sepenuhnya kepada 
Pencipta yang telah memberi kita indera-indera ini, dan 
kebebasan serta petunjuk untuk menggunakannya?  Al 
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Insan 2 - 3 

 $ ¯ΡÎ) $ sΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ >π xôÜœΡ 8l$ t±øΒ r& Ïµ‹ Ï= tG ö6 ¯Ρ çµ≈sΨ ù= yèyf sù $ Jè‹Ïϑ y™ 

#¶ÅÁ t/ ∩⊄∪ $ ¯ΡÎ) çµ≈ uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $ ¨Β Î) #XÏ.$ x© $ ¨Β Î)uρ #·‘θ àx. ∩⊂∪  
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes 

mani yang bercampur  yang Kami hendak mengujinya, karena 
itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya 
Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur 
dan ada pula yang kafir. 

Mereka yang mendengar petunjuk ini dengan tulus 
akan berdo’a kepada Allah SWT.  Ali Imran 193 - 194 

 !$ sΨ −/§‘ $ sΨ ¯ΡÎ) $ sΨ ÷èÏϑ y™ $ Zƒ ÏŠ$ sΨ ãΒ “ ÏŠ$ sΨ ãƒ Ç⎯≈ yϑƒ M∼ Ï9 ÷βr& (#θ ãΨ ÏΒ#u™ öΝä3În/uÎ/ $ ¨Ψ tΒ$t↔ sù 4 

$ sΨ −/u‘ öÏøî $$ sù $ uΖs9 $ sΨ t/θ çΡèŒ öÏeŸ2 uρ $̈Ψ tã $ sΨ Ï?$ t↔ Íh‹y™ $ sΨ©ùuθ s?uρ yìtΒ Í‘# uö/F{$# ∩⊇®⊂∪ 

$ sΨ −/u‘ $ sΨ Ï?# u™uρ $ tΒ $ sΨ̈?‰ tã uρ 4’n?tã y7 Ï=ß™ â‘ Ÿω uρ $ tΡÍ“ øƒ éB tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 y7 ¯ΡÎ) Ÿω 
ß#Ï= øƒ éB yŠ$ yèŠÎRùQ$# ∩⊇®⊆∪  

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar  yang 
menyeru kepada iman: "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", 
maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami 
dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-
kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang 
yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang 
telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-
rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari 
kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji." 

Beberapa orang yang beriman mendengar petunjuk ini 
dengan sembrono.  Tidak ada kesempatan bagi mereka 
untuk mendapat manfaat dari petunjuk Allah SWT yang 
tak terhingga.  Al Anfal 20 - 21 

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ûθãΖtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ (#öθ©9uθ s? çµ ÷Ψtã óΟçFΡ r&uρ 
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tβθ ãèyϑ ó¡n@ ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? š⎥⎪É‹©9$% x. (#θ ä9$ s% $ uΖ÷è Ïϑ y™ öΝèδuρ Ÿω 
tβθ ãèyϑ ó¡o„ ∩⊄⊇∪  

Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan 
Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, 
sedang kamu mendengar, dan janganlah kamu menjadi seperti 
orang-orang yang berkata "Kami mendengarkan, padahal 
mereka tidak mendengarkan. 

Sesungguhnya ada empat tahapan dari mendengar dan 
melihat sesuatu hal.  Kita harus mengingat bahwa kesan-
kesan dari pendengaran dan penglihatan sesuatu hal 
dikirim ke otak melalui suatu sistim yang sangat peka dan 
rumit.  Bayangkan suatu kelas yang penuh dengan murid-
murid.  Satu  murid mungkin mendengar percakapan 
gurunya dan juga melihat tulisan di papan tulis dengan 
mata terbuka lebar.  Tetapi pikirannya, ternyata melayang 
ke arah lain.  Dia tidak akan mengerti suatu apapun.  
Murid kedua mungkin mendengar dan melihat, tetapi tidak 
bisa mengerti maksud kata-kata sang guru.  Murid ke tiga 
mungkin mendengar, melihat dan mengerti maksud sang 
guru, tetapi tidak melaksanakan perintahnya.  Murid ke 
empat mungkin mendengar, melihat, mengerti dan 
melakukan perintah sang guru.  Perbedaan tahapan 
pendengaran dan penglihatan ini membagi murid-murid 
pada kelas yang sama dalam kategori yang berbeda. 

Oleh karena itu Allah SWT berfirman “Janganlah 
berlaku seperti mereka yang berkata ‘kami mendengar’ 
padahal mereka tidak mendengar”.  Oleh karena itu, 
supaya kita bisa mendapat manfaat dari petunjuk Allah, 
kita harus mendengar petunjukNya dengan sangat penuh 
perhatian serta sepenuh hati.  Qaaf 37 

 ¨β Î) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ 3“ uò2 Ï% s! ⎯yϑ Ï9 tβ% x. …çµ s9 ë=ù= s% ÷ρ r& ’ s+ø9r& yìôϑ ¡¡9$# uθ èδ uρ 

Ó‰‹Îγ x© ∩⊂∠∪  
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
peringatan bagi orang-orang yang  mempunyai  akal atau yang 
menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. 

Menutup telinga dan mata terhadap petunjuk Allah 
SWT berarti sama sekali tidak memberi diri kita 
kesempatan mengambil memanfaat dariNya, akan sangat 
mengecewakan.   Al Baqarah 171 

 ã≅ sVtΒ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 È≅ sVyϑ x. “ Ï% ©!$# ß,Ïè ÷Ζtƒ $ oÿ Ï3 Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ ω Î) [™!$ tã ßŠ 

[™!#y‰ÏΡuρ 4 BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑ ãã óΟßγ sù Ÿω tβθè= É)÷è tƒ ∩⊇∠⊇∪  
Dan perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti 

penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar 
selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, 
maka  mereka tidak mengerti. 

Dan dalam Al A’raf 179 dan 182 

 ô‰s)s9uρ $ tΡù&u‘ sŒ zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 #[ÏWx. š∅ ÏiΒ Çd⎯Ågù: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝçλm; Ò>θ è= è% ω 
šχθ ßγ s)øtƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×⎦ ã⎫ôã r& ω tβρ ãÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×β#sŒ# u™ ω tβθ ãèuΚ ó¡o„ 

!$ pκÍ5 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθè= Ï≈ tóø9$# ∩⊇∠®∪  
Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk kebanyakan dari jin 

dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak 
dipergunakannya untuk memahami  dan mereka mempunyai 
mata  tidak dipergunakannya untuk melihat, dan mereka 
mempunyai telinga  tidak dipergunakannya untuk mendengar. 
Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat 
lagi.  Mereka itulah orang-orang yang lalai. 

 t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Νßγ ã_ Í‘ ô‰tG ó¡t⊥ y™ ô⎯ÏiΒ ß]ø‹xm Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇∇⊄∪  
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti 

Kami akan menarik mereka dengan berangaur-angsur, dengan 
cara yang tidak mereka ketahui. 

Seseorang akan menyimpang dari jalan lurusNya bila 
dikuasai oleh nafsu yang sia-sia.  Dia begitu hanyut 
dibawa arus nafsunya sehingga matanya dan telinganya 
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tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang 
palsu.  Al Jatsiya 23 

 |M ÷ƒ u™usù r& Ç⎯tΒ x‹sƒ ªB$# …çµ yγ≈ s9Î) çµ1 uθ yδ ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ tΛs⎢ yz uρ 4’ n?tã 

⎯Ïµ Ïè øÿ xœ ⎯Ïµ Î7ù= s% uρ Ÿ≅ yè y_ uρ 4’ n?tã ⎯Ïν Î|Çt/ Zο uθ≈t±Ïî ⎯yϑ sù Ïµƒ Ï‰÷κu‰ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ «!$# 

4 Ÿξ sùr& tβρãª.x‹s? ∩⊄⊂∪  
Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan 

hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya 
berdasarkan ilmu-Nya  dan Allah telah mengunci mati 
pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas 
penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya 
petunjuk sesudah Allah. Maka mengapa kamu tidak mengambil 
pelajaran? 

Bahkan untuk orang yang beriman, menggunakan 
telinga dan mata dengan sebaik-baiknya adalah sangat 
penting.  Penyimpangan apapun dari petunjuk Allah SWT 
akan mendapat hukuman.  Al Isra 36 

 Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ä. 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ%x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪  
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawabnya. 

Bahkan sebetulnya kedua indera ini adalah bagaikan 
satuan pengaman yang dikirim Allah SWT, dan mereka 
akan menjadi saksi ketika hari pengadilan tiba.  Fussilat 
20 – 23 

 #© ®L xm #sŒÎ) $ tΒ $ yδρâ™!% y` y‰Îκy− öΝÎκö n= tã öΝßγ ãè ôϑ y™ öΝèδ ã≈ |Á ö/r&uρ Νèδ ßŠθ è= ã_ uρ 

$ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊃∪ (#θ ä9$ s% uρ öΝÏδ ÏŠθè= ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰ Îγ x© $ sΨø‹n= tã ( (#ûθ ä9$ s% 
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$ uΖs)sÜΡr& ª!$# ü“ Ï% ©!$# t,sÜΡr& ¨≅ ä. &™ó© x« uθ èδ uρ öΝä3s)n= s{ tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ Ïµø‹s9Î)uρ 

tβθ ãèy_ öè? ∩⊄⊇∪ $ tΒ uρ óΟçFΖä. tβρãÏItG ó¡n@ β r& y‰pκô¶ tƒ öΝä3ø‹n= tæ ö/ä3ãè øÿ xœ Iω uρ 

öΝä.ã≈ |Á ö/r& Ÿω uρ öΝä.ßŠθ è= ã_ ⎯Å3≈ s9uρ óΟçF⊥ sΨ sß ¨β r& ©!$# Ÿω ÞΟn= ÷è tƒ #[ÏWx. $ £ϑ ÏiΒ 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊄⊄∪ ö/ä3Ï9 s̈Œuρ â/ä3–Ψ sß “ Ï% ©!$# ΟçG⊥ uΖsß ö/ä3În/uÎ/ ö/ä31 yŠö‘ r& ΝçG ós t6 ô¹ r'sù 

z⎯ÏiΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒ ù: $# ∩⊄⊂∪  
Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, 

penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka 
tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata 
kepada kulit mereka: "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap 
kami?" Kulit mereka menjawab: "Allah yang menjadikan 
segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai  
berkata, dan Dia-lah yang menciptakan kamu pada kali 
pertama dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan". 
Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian 
pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu bahkan kamu 
mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa 
yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah 
prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu, Dia 
telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk 
orang-orang yang merugi. 

Oleh sebab itu kita tidak boleh menggunakan telinga 
dan mata kita untuk hal-hal selain amal/perbuatan yang 
baik. Kita harus menggunakannya untuk menghormati 
sang Pencipta yang telah menganugerahkan indera yang 
tak terhingga ini sebagai KaruniaNya.  Hanya sebatas 
inilah yang bisa kita lakukan sebagai imbalan hadiah 
gratis ini. 
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CIPTAAN YANG SANGAT 
MENAKJUBKAN (MARVELOUS 
CREATION)  
 

Suatu hari saya membaca surat Ghafir (Mukmin) 57 

 ß,ù= y⇐s9 ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ãy9 ò2 r& ô⎯ÏΒ È,ù= yz Ä¨$̈Ψ9$# £⎯Å3≈ s9uρ unYò2 r& 

Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩∈∠∪  
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar 

daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui. 

Saya tahu bahwa Allah SWT telah menciptakan 
manusia dalam cara yang menakjubkan dan bermacam-
macam sistim dari tubuh manusia bekerja dalam harmoni 
yang indah antara satu dengan yang lainnya.  
Sesungguhnya, tubuh manusia adalah bentuk mini dari 
alam semesta dan kompleksitas keseluruhannya berada di 
luar jangkauan kita. 

Ayat Al Qur’an tersebut di atas, bagaimanapun, 
menyadarkan saya bahwa penciptaan langit dan bumi 
tentu lebih maha besar daripada penciptaan manusia.  
Saya segera mulai menfokuskan lebih banyak lagi 
perhatian terhadap berbagai ayat (bukti) dari Allah SWT 
di alam semesta ini.  Dalam tulisan ini saya ingin 
menyebutkan beberapa kebesaran tersebut.  Bukti-bukti 
ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang terjadi 
tepat di depan mata kita setiap hari dan setiap malam. 
Akan tetapi, kita melihat hal-hal ini dengan tanpa peduli 
dan sembrono walaupun terdapat sangat banyak petunjuk 
serta ilham bagi kita di dalam bukti-bukti ini.  Sebagai 
contoh di dalam Qaaf 6 - 11 

 óΟn= sùr& (#ÿρãÝàΖtƒ ’ n< Î) Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ôΜßγ s% öθ sù y#ø‹x. $ yγ≈ sΨø‹t⊥ t/ $ yγ≈̈Ψ §ƒ y— uρ $ tΒ uρ $ oλm; ⎯ÏΒ 
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8lρ ãèù ∩∉∪ uÚö‘ F{$#uρ $ yγ≈tΡôŠy‰tΒ $ uΖøŠs)ø9r&uρ $ pκ Ïù z© Å› üρ u‘ $ uΖ÷Fu; /Ρr&uρ $ pκ Ïù ⎯ÏΒ 

Èe≅ ä. £l ÷ρ y— 8kŠÎγ t/ ∩∠∪ Zο uÅÇö7s? 3“ uø.ÏŒuρ Èe≅ ä3Ï9 7‰ö6 tã 5=ŠÏΨ –Β ∩∇∪ $ uΖø9̈“ tΡuρ 

z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ % Z.u≈ t6 –Β $ uΖ÷G u; /Ρr'sù ⎯Ïµ Î/ ;M≈̈Ζy_ ¡=xm uρ Ï‰ŠÅÁ ut ù: $# ∩®∪ 

Ÿ≅ ÷‚ ¨Ζ9$#uρ ;M≈ s)Å™$ t/ $ oλ°; Óìù= sÛ Ó‰‹ÅÒ ¯Ρ ∩⊇⊃∪ $ ]% ø— Íh‘ ÏŠ$ t6 Ïè ù= Ïj9 ( $ uΖ÷ u‹ôm r&uρ ⎯Ïµ Î/ 

Zο t$ ù#t/ $ \G ø‹¨Β 4 y7Ï9 ẍ‹x. ßlρãèƒ ù: $# ∩⊇⊇∪  
Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada  di  

atas  mereka, bagaimana  Kami  meninggikannya  dan  
menghiasinya  dan langit itu tidak mempunyai retak-retak 
sedikitpun? Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan 
padanya gunung-gunung yang kokoh  dan  Kami  tumbuhkan  
padanya  segala  macam  tanaman  yang indah dipandang 
mata, untuk  menjadi  pelajaran  dan  peringatan  bagi  tiap-
tiap  hamba  yang kembali. Dan Kami turunkan dari langit  air  
yang  banyak  manfaatnya  lalu  Kami tumbuhkan dengan air 
itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan 
pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang  
bersusun-susun, untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba, dan  
Kami  hidupkan  dengan air itu tanah yang mati. Seperti itulah 
terjadinya kebangkitan. 

Juga di dalam Yasin 33 – 40 

 ×π tƒ#u™uρ ãΝçλ°; ÞÚö‘ F{$# èπ tG ø‹yϑ ø9$# $ yγ≈ uΖ÷ u‹ôm r& $ sΨ ô_ {÷z r&uρ $ pκ÷]ÏΒ $ {7xm çµ ÷ΨÏϑ sù 

tβθ è=à2 ù'tƒ ∩⊂⊂∪ $ sΨ ù= yè y_ uρ $ yγŠ Ïù ;M≈̈Ζy_ ⎯ÏiΒ 5≅Š Ïƒ ªΥ 5=≈ sΨôã r&uρ $ tΡö¤f sùuρ $ pκ Ïù 

z⎯ÏΒ Èβθ ã‹ãèø9$# ∩⊂⊆∪ (#θ è= à2ù'u‹Ï9 ⎯ÏΒ ⎯Ïν Íyϑ rO $ tΒ uρ çµ ÷G n=Ïϑ tã öΝÎγƒ Ï‰÷ƒ r& ( Ÿξsùr& 

tβρ ãà6ô±o„ ∩⊂∈∪ z⎯≈ ys ö6 ß™ “ Ï% ©!$# t,n= yz yl üρ ø— F{$# $ yγ ¯= à2 $ £ϑ ÏΒ àMÎ7/Ψ è? 

ÞÚö‘ F{$# ô⎯ÏΒ uρ óΟÎγ Å¡àΡr& $ £ϑ ÏΒ uρ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è tƒ ∩⊂∉∪ ×π tƒ#u™uρ ãΝçλ°; ã≅ ø‹©9$# ã‡n= ó¡nΣ 
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çµ ÷ΖÏΒ u‘$ pκ̈]9$# #sŒÎ* sù Νèδ tβθ ßϑ Ï=øà–Β ∩⊂∠∪ ß§ôϑ ¤±9$#uρ “ ÍøgrB 9hs)tG ó¡ßϑ Ï9 $ yγ ©9 4 

y7 Ï9 s̈Œ ãƒ Ï‰ø)s? Í“ƒ Í•yè ø9$# ÉΟŠ Ï= yè ø9$# ∩⊂∇∪ uyϑ s)ø9$# uρ çµ≈ tΡö‘£‰s% tΑÎ—$ sΨ tΒ 4© ®L xm yŠ$ tã 

Èβθã_ óãè ø9$% x. ÉΟƒ Ï‰s)ø9$# ∩⊂®∪ Ÿω ß§ôϑ ¤±9$# © Èö t7.⊥ tƒ !$ oλm; βr& x8Í‘ ô‰è? uyϑ s)ø9$# 

Ÿω uρ ã≅ ø‹©9$# ß,Î/$ y™ Í‘$ pκ̈]9$# 4 @≅ ä.uρ ’ Îû 77n= sù šχθ ßs t7ó¡o„ ∩⊆⊃∪  
Dan suatu tanda  bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami 

hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-
bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan 
padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan 
padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari 
buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. 
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Maha Suci Tuhan 
yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik 
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda  
bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari 
malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam 
kegelapan. Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. 
Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-
manzilah, sehingga  kembalilah dia sebagai bentuk tandan 
yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan 
dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-
masing beredar pada garis edarnya. 

Siapa lagi yang sanggup menciptakan sistim yang 
menyamai sistim ciptaan Allah SWT, Luqman 10 - 11 

 t,n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# Îötó Î/ 7‰uΗ xå $ pκtΞ÷ρ us? ( 4’ s+ø9r&uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# z© Å› üρ u‘ β r& 

y‰‹Ïϑ s? öΝä3Î/ £]t/uρ $ pκ Ïù ⎯ÏΒ Èe≅ä. 7π−/!#yŠ 4 $ uΖø9u“Ρr&uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ sΨ÷G u; /Ρr'sù 

$ pκ Ïù ⎯ÏΒ Èe≅à2 8l÷ρ y— AΟƒ Íx. ∩⊇⊃∪ #x‹≈ yδ ß,ù= yz «!$# ’ ÏΤρ â‘ r'sù #sŒ$ tΒ t,n= yz 
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t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ 4 È≅ t/ tβθ ßϑ Ï=≈©à9$# ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β ∩⊇⊇∪  
Dia  menciptakan  langit  tanpa  tiang  yang  kamu  

melihatnya  dan  Dia meletakkan  gunung-gunung bumi supaya 
bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang 
biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami 
turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya 
segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan 
Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah 
diciptakan oleh sembahan-sembahan selain Allah. Sebenarnya 
orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang 
nyata. 

Ciptaan Allah SWT adalah, tak bisa diragukan lagi, 
tanpa cela.  Al Mulk 3 - 4 

 “ Ï% ©!$# t,n= yz yìö7y™ ;N üθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7ÏÛ ( $ ¨Β 3“ us? ’Îû È,ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ⎯ÏΒ 

;Nâθ≈ xs? ( ÆìÅ_ ö‘ $$ sù u|Çt7ø9$# ö≅ yδ 3“ us? ⎯ÏΒ 9‘θäÜèù ∩⊂∪ §ΝèO ÆìÅ_ ö‘ $# u|Ç t7ø9$# 

È⎦ ÷⎫s?§x. ó=Ï= s)Ζtƒ y7 ø‹s9Î) ã|Çt7ø9$# $ Y∞Å™% s{ uθ èδuρ ÖÅ¡xm ∩⊆∪  
Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu 

sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha 
Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah 
berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak 
seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya 
penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak 
menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam 
keadaan payah. 

Alangkah banyaknya tanda-tanda yang teramat jelas 
bagi kita di alam semesta yang luas ini.  Al Baqarah 164 

 ¨β Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏG ÷z $#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ Å7 ù= àø9$#uρ 

© ÉL ©9$# “ ÍøgrB ’Îû Íós t7ø9$# $ yϑ Î/ ßìxΖtƒ }¨$ ¨Ζ9$# !$ tΒ uρ tΑu“Ρr& ª!$# z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 

⎯ÏΒ &™!$ ¨Β $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ Ïù ⎯ÏΒ Èe≅à2 7π −/!#yŠ 
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É#ƒ ÎóÇs?uρ Ëx≈tƒ Íh9$# É>$ ys ¡¡9$#uρ Í¤‚ |¡ßϑ ø9$# t⎦ ÷⎫t/ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈tƒ Uψ 

5Θöθ s)Ïj9 tβθè= É)÷è tƒ ∩⊇∉⊆∪  
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut 
membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah 
turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia 
hidupkan bumi sesudah mati -nya dan Dia sebarkan di bumi itu 
segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang 
dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh  tanda-tanda  
bagi kaum yang memikirkan. 

Penciptaan malam dan siang, serta pergantian malam 
dan siang nyata sekali dilihat oleh semua orang tetapi 
hanya dilihat sebagai acara rutinitas keseharian.  Allah 
SWT memperingatkan kita di dalam Al Qasas 71 - 73 

 ö≅ è% óΟçG ÷ƒ u™u‘ r& β Î) Ÿ≅yè y_ ª!$# ãΝà6ø‹n= tæ Ÿ≅ ø‹©9$# #´‰tΒ ö|  4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 

ô⎯tΒ îµ≈ s9Î) ãöxî «!$# Νà6‹ Ï?ù'tƒ >™!$ u‹ÅÒ Î/ ( Ÿξ sùr& šχθ ãè yϑ ó¡n@ ∩∠⊇∪ ö≅è% 

óΟçF÷ƒ u™u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yè y_ ª!$# ãΝà6ø‹n= tæ u‘$ pκ̈]9$# #´‰tΒ öy™ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ô⎯tΒ 

îµ≈ s9Î) ãöxî «!$# Νà6‹ Ï?ù'tƒ 5≅ø‹n= Î/ šχθ ãΨä3ó¡n@ ÏµŠ Ïù ( Ÿξ sùr& šχρ ãÅÇö7è? 

∩∠⊄∪ ⎯ÏΒ uρ ⎯Ïµ ÏG yϑ ôm §‘ Ÿ≅ yè y_ â/ä3s9 Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ (#θãΖä3ó¡oKÏ9 ÏµŠ Ïù (#θäó tG ö; tG Ï9uρ 

⎯ÏΒ ⎯Ï& Í#ôÒ sù ö/ä3¯= yè s9uρ tβρãä3ô±n@ ∩∠⊂∪  
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Allah 

menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari 
kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan 
sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak 
mendengar?" Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Allah 
menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari 
kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan 
malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka 
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apakah kamu tidak memperhatikan?" Dan karena rahmat-Nya, 
Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu 
beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari 
sebahagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur 
kepada-Nya. 

Lebih jelas lagi disebutkan di dalam Al An’am 96 - 97 

 ß,Ï9$ sù Çy$ t6 ô¹ M}$# Ÿ≅yè y_ uρ Ÿ≅ øŠ©9$# $YΖs3y™ }§ôϑ ¤±9$#uρ uyϑ s)ø9$#uρ $ ZΡ$ t7ó¡ãm 4 

y7 Ï9 s̈Œ ãƒ Ï‰ø)s? Í“ƒ Í•yè ø9$# ÉΟŠ Ï= yè ø9$# ∩®∉∪ uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 tΠθ àf‘Ζ9$# 

(#ρ ß‰tG ÷κyJ Ï9 $ pκÍ5 ’Îû ÏM≈yϑ è= àß Îhy9 ø9$# Íós t7ø9$#uρ 3 ô‰s% $ uΖù= ¢Á sù ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 

šχθ ßϑ n=÷è tƒ ∩®∠∪  
Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk 

beristirahat, dan  matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah 
ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 
Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar 
kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di 
laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda 
kebesaran  kepada orang-orang yang mengetahui. 

Kemudian mengenai tumbuh-tumbuhan dan buah-
buahan di dalam Al An’am 95 dan 99 

 * ¨βÎ) ©!$# ß,Ï9$ sù Éb=ut ù: $# 2” uθ ¨Ζ9$#uρ ( ßl Íøƒ ä† ¢‘ut ù: $# z⎯ÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9$# ßl Íøƒ èΧuρ 

ÏM Íh‹yϑ ø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# 4 ãΝä3Ï9 s̈Œ ª!$# ( 4’̄Τr'sù tβθä3sù÷σè? ∩®∈∪  
Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan 

dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang 
mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.  demikian 
ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? 

 uθ èδ uρ ü“Ï% ©!$# tΑu“Ρr& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ sΨô_ u÷z r'sù ⎯Ïµ Î/ |N$ t7tΡ Èe≅ä. &™ó© x« 

$ sΨ ô_ u÷z r'sù çµ ÷Ψ ÏΒ #[ÅØyz ßl Íøƒ Υ çµ÷Ψ ÏΒ $ {6 xm $Y6 Å2#uyI–Β z⎯ÏΒ uρ È≅÷‚ ¨Ζ9$# ⎯ ÏΒ 
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$ yγ Ïèù= sÛ ×β#uθ ÷ΖÏ% ×π uŠÏΡ#yŠ ;M≈̈Ψ y_ uρ ô⎯ÏiΒ 5>$ sΨôã r& tβθçG ÷ƒ ¨“9$#uρ tβ$̈Β ”9$#uρ $ Yγ Î6 oKô±ãΒ 

uöxî uρ >µÎ7≈ t±tFãΒ 3 (#ÿρ ãÝàΡ$# 4’ n< Î) ÿ⎯Ïν Íyϑ rO !#sŒÎ) uyϑ øO r& ÿ⎯Ïµ Ïè ÷Ζtƒ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû öΝä3Ï9 s̈Œ 

;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩®®∪  
Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu 

Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-
tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu 
tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang 
menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma 
mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun 
anggur, dan  zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 
serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah 
dan  kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
ada tanda-tanda  bagi orang-orang yang beriman. 

Ya, tidak diragukan lagi, penciptaan langit dan bumi 
adalah jauh lebih kompleks dan bahkan jauh lebih 
menakjubkan daripada penciptaan manusia.  Allah SWT 
menekankan fakta ini bahwa Ia yang telah menciptakan 
alam semesta yang teramat kompleks ini tentu saja bisa 
menghidupkan kembali manusia dari tulang belulang yang 
sudah hancur dan daging yang sudah membusuk.  Al Isra 
49 - 51 

 (#ûθ ä9$ s% uρ #sŒÏ™r& $ ¨Ζä. $ Vϑ≈ sàÏã $ ¹G≈ sùâ‘ uρ $ ¯ΡÏ™r& tβθèOθ ãèö7yϑ s9 $ Z)ù= yz #Y‰ƒ Ï‰y` ∩⊆®∪ 

* ö≅è% (#θ çΡθ ä. ¸ο u‘$ yf Ïm ÷ρ r& #´‰ƒ Ï‰tn ∩∈⊃∪ ÷ρ r& $ Z)ù= yz $ £ϑ ÏiΒ ãã9 ò6tƒ ’ Îû 

ö/ä.Í‘ρ ß‰ß¹ 4 tβθ ä9θ à)uŠ|¡sù ⎯tΒ $ tΡß‰‹Ïè ãƒ ( È≅ è% “ Ï% ©!$# öΝä.usÜsù tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ 4 

tβθ àÒÉó ÷Ζã |¡sù y7 ø‹s9Î) öΝåκyρ â™â‘ šχθ ä9θ à)tƒ uρ 4© tL tΒ uθ èδ ( ö≅è% #© |¤ tã β r& 

šχθ ä3tƒ $ Y6ƒ Ís% ∩∈⊇∪  
Dan mereka berkata: "Apakah bila kami telah menjadi 

tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-
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benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk 
yang baru?" Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu atau 
besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin  
menurut pikiranmu". Maka mereka akan bertanya: "Siapa yang 
akan menghidupkan kami kembali?" Katakanlah: "Yang telah 
menciptakan kamu pada kali yang pertama". Lalu  mereka akan 
menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata: 
"Kapan itu ?" Katakanlah: "Mudah-mudahan waktu berbangkit 
itu dekat", 

Akhirnya dalam Al Ahqaf 33 

 óΟs9 uρ r& (#÷ρ utƒ ¨β r& ©!$# “ Ï% ©!$# t,n= yz ÅV üθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ öΝs9uρ z© ÷ë tƒ 

£⎯Îγ É)ù= sƒ ¿2 A‘ Ï‰≈s)Î/ #’n?tã βr& }‘Ï↵øt ä† 4’ sAöθ yϑ ø9$# 4 #’ n?t/ …çµ̄ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« 

Öƒ Ï‰s% ∩⊂⊂∪  
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa 

sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan 
Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa 
menghidupkan orang-orang mati? Ya sesungguhnya Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. 

Oleh karena itu kita mengagumi penciptaan langit dan 
bumi dan dengan teguh meyakini kebangkitan manusia di 
akhir jaman, dan pertanggungjawaban kita terhadap semua 
perbuatan di hari pengadilan.  Saya rasa cara terbaik untuk 
mengakhiri artikel ini adalah dengan mengutip Al Jatsiya 
36 - 37 

 ¬T sù ß‰÷Κ ut ù: $# Éb> u‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# Éb>u‘ uρ ÇÚö‘ F{$# Å_Uu‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9$# ∩⊂∉∪ ã& s!uρ 

â™!$ tƒ Îö9 Å3ø9$# ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠ Å3ut ù: $# ∩⊂∠∪  
Maka bagi Allah-lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan 

bumi, Tuhan semesta alam. Dan bagi-Nyalah keagungan di 
langit dan bumi, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 
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BANYAK BERDZIKIR KEPADA 
ALLAH (REMEMBRANCE OF 
ALLAH)  
 

Ada lima rukun Islam, yaitu: Shahadat, Shalat, Puasa, 
Zakat, dan Haji. 

Ada waktu-waktu yang telah ditetapkan, batasan-
batasan tertentu atau situasi khusus untuk mengerjakan 
tatacara beribadah yang berbeda-beda  ini kepada Allah 
SWT.  Allah SWT telah menetapkan jumlah waktu shalat 
wajib. Puasa wajib hanya dilakukan di bulan Ramadhan. 
Zakat dibayarkan setahun sekali. Haji dilakukan sekali 
seumur hidup bila seseorang memenuhi persyaratan untuk 
itu. Al Qur’an tidak menganjurkan kita untuk berlebih-
lebihan dalam menjalankan bentuk-bentuk ibadah ini.  
Tetapi untuk berdzikir yang sebanyak-banyaknya kepada 
Allah SWT tidak ada persyaratan  waktu, tempat, atau 
batasan-batasan tertentu untuk itu. Dzikir kepada Allah 
SWT bisa dilakukan sambil duduk, berdiri, atau berbaring.  
Bisa dilakukan dengan atau tanpa wudhu.  Bisa dilakukan 
di rumah, atau ketika dalam perjalanan. Bisa dilakukan 
ketika sehat, ataupun ketika sakit.  Bisa dilakukan diwaktu 
siang, atau malam. Tetapi dzikir kepada Allah SWT harus 
dilakukan sebanyak-banyaknya. Allah SWT berfirman 
dalam Al Qur’an Al Azhab 41 

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ Þè0 øŒ$# ©!$# #Xø.ÏŒ #[ÏVx. ∩⊆⊇∪  
Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan 

menyebuat nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. 
Salah satu karakteristik orang beriman ialah bahwa tak 

henti-hentinya dia berdzikir yang sebanyak-banyaknya 
kepada Allah SWT dengan teramat tekun.  Al Azhab 35 

 ¨β Î) š⎥⎫Ïϑ Ï= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈ yϑÏ= ó¡ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ÏM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 
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t⎦⎫ÏG ÏΖ≈ s)ø9$#uρ ÏM≈tFÏΖ≈ s)ø9$# uρ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈s% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ t⎦⎪ ÎÉ9≈¢Á9$#uρ 

ÏN üÉ9≈ ¢Á9$#uρ t⎦⎫Ïè Ï±≈ y‚ø9$#uρ ÏM≈yè Ï±≈ y‚ø9$#uρ t⎦⎫Ï% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ ÏM≈s% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ 

t⎦⎫Ïϑ Í×¯≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈yϑ Í×¯≈ ¢Á9$#uρ š⎥⎫ÏàÏ≈ ut ù: $#uρ öΝßγ y_ρ ãèù ÏM≈sàÏ≈ ys ø9$#uρ 

š⎥⎪ ÍÅ2 ©̈%! $#uρ ©!$# #[ÏVx. ÏN üÅ2 ©̈%! $#uρ £‰tã r& ª!$# Μ çλm; Zο uÏøó ¨Β #·ô_ r&uρ 

$ Vϑ‹ Ïàtã ∩⊂∈∪  
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-

laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan 
yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang 
benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan 
perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang 
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki 
dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan 
perempuan yang banyak menyebut Allah, Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. 

Allah SWT berfirman bahwa meskipun kita berada di 
medan perang, hendaknya selalu berdzikir yang sebanyak-
banyaknya kepada Allah SWT agar bisa menang.  Al 
Anfal 45 

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) óΟçGŠÉ)s9 Zπ t⁄ Ïù (#θ çFç6 øO $$ sù (#ρ ãà2 øŒ$#uρ ©!$# 

#[ÏWŸ2 öΝä3¯= yè ©9 šχθßs Ï= øè? ∩⊆∈∪  
Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi 

pasukan, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah  Allah 
sebanyak-banyaknya  agar kamu beruntung.  

Seorang dusun bertanya kepada Nabi Muhammad 
SAW, “Ada banyak hal wajib maupun sunat di dalam 
Islam.  Beritahukanlah padaku tentang sesuatu yang 
sederhana dan mudah dilakukan supaya aku bisa 
berpegang padanya.”  Muhammad SAW menjawab 
“basahkanlah lidahmu dengan banyak berdzikir kepada 
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Allah SWT,” (Musnad Ahmad) 
Abu Sayeed Khudri RA meriwayatkan bahwa 

Muhammad SAW bersabda, “biasakanlah dirimu dengan 
banyak berdzikir kepada Allah SWT sampai kamu seolah 
ketagihan karenanya.” (Musnad Ahmad)  

Membaca Al Qur’an adalah salah satu cara utama 
berdzikir kepada Allah SWT.  Az Zumar 23 

 ª!$# tΑ̈“ tΡ z⎯|¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰ut ù: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈t±tF–Β z’ ÏΤ$ sW¨Β ”Ïè t±ø)s? çµ ÷ΖÏΒ ßŠθ è= ã_ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# šχ öθ t±øƒ s† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß⎦,Í#s? öΝèδ ßŠθè= ã_ öΝßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Íø.ÏŒ «!$# 4 

y7 Ï9 s̈Œ “ y‰èδ «!$# “ Ï‰÷κu‰ ⎯Ïµ Î/ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ È≅Ï= ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑ sù …çµ s9 

ô⎯ÏΒ >Š$ yδ ∩⊄⊂∪  
Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik Al 

Qur’an yang serupa lagi berulang-ulang, gemetar karenanya 
kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian 
menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat 
Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki 
siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan 
Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun. 

Mereka yang tidak mau/ingkar untuk banyak berdzikir 
kepada Allah SWT akan menjadi orang yang teramat 
merugi.  Az Zukhruf 36 - 38 

 ⎯tΒ uρ ß·÷è tƒ ⎯tã Íø.ÏŒ Ç⎯≈ uΗ÷q§9$# ôÙÍh‹s)çΡ …çµ s9 $ YΖ≈ sÜø‹x© uθ ßγ sù …çµ s9 Ö⎯ƒ Ís% 

∩⊂∉∪ öΝåκ®ΞÎ)uρ öΝåκtΞρ ‘‰ÝÁ u‹s9 Ç⎯tã È≅‹ Î6 ¡¡9$# tβθ ç7|¡øt s† uρ Νåκ®Ξr& tβρ ß‰tG ôγ –Β ∩⊂∠∪ 

#© ®L xm #sŒÎ) $ tΡu™!% y` tΑ$ s% |Mø‹n=≈ tƒ © É_ øŠt/ y7uΖ÷ t/uρ y‰÷è ç/ È⎦ ÷⎫s% Îô³yϑ ø9$# }§ø⁄Î7sù 

ß⎦⎪ Ís)ø9$# ∩⊂∇∪  
Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang 

Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan maka syaitan 
itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan 
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sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi 
mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa 
mereka mendapat petunjuk. Sehingga apabila orang-orang 
yang berpaling itu datang kepada kami  dia berkata: "Aduhai, 
semoga  antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan 
maghrib, maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman ". 

Firman yang sama dalam Al Maidah 91 

 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Íãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# β r& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷ t/ nο uρ ÿ‰yè ø9$# u™!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ ’ Îû Í÷Κ sƒ ù: $# 

ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ öΝä.£‰ÝÁ tƒ uρ ⎯tã Íø.ÏŒ «!$# Ç⎯tã uρ Ïο 4θ n= ¢Á9$# ( ö≅ yγ sù Λä⎢Ρ r& tβθåκyJΖ–Β  
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar 
dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah 
dan sembahyang; maka berhentilah kamu . 

Dan dalam Al Munafiqun 9 

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω ö/ä3Îγ ù= è? öΝä3ä9 üθ øΒ r& Iω uρ öΝà2 ß‰≈ s9÷ρ r& ⎯tã Íò2 ÏŒ 

«!$# 4 ⎯tΒ uρ ö≅ yè øtƒ y7Ï9 s̈Œ y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÅ£≈ y‚ ø9$# ∩®∪  
Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-

anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa 
yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang 
merugi. 

Berikut adalah orang-orang yang beriman dengan 
kepercayaan yang teguh; tiada tipuan dunia yang bisa 
mengalihkan hati mereka dari mengingat Allah SWT.  An 
Nur 37 

 ×Α% y Í̀‘ ω öΝÎκ Îγ ù= è? ×ο u≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹t/ ⎯tã Íø.ÏŒ «!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Ïο 4θ n= ¢Á9$# Ï™!$ tGƒ Î)uρ 

Ïο 4θ x.¨“9$#   tβθ èù$ sƒ s† $ YΒ öθ tƒ Ü=̄= s)tG s? ÏµŠ Ïù ÛUθ è= à)ø9$# ã≈ |Á ö/F{$#uρ ∩⊂∠∪  
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak  

oleh jual beli dari mengingat Allah, dan mendirikan 
sembahyang, dan  membayarkan zakat. Mereka takut kepada 
suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang. 

Diriwayatkan oleh Abu Al Darda RA bahwa Nabi 
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Muhammad SAW bersabda kepada para Sahabat, 
“Maukah kalian bila aku beritahu satu amal yang 
mengungguli seluruh amal ibadah kamu yang lain, yang 
segera akan diterima Allah SWT, dan meningkatkan 
derajatmu di hadapan Allah SWT?” Dia menambahkan, 
“Amal ini lebih utama daripada mensedekahkan seluruh 
harta emas dan perak di jalan Allah SWT, lebih utama 
daripada berperang melawan musuh Allah SWT, dimana 
kamu membunuh mereka dan mereka mencoba 
membunuhmu?”  Para Sahabat menjawab, “Beritahulah 
kami.” Muhammad SAW bersabda, “Banyak-banyaklah 
berdzikir kepada Allah SWT.” 

Ada satu hadis Qudsi dimana Allah SWT berfirman, 
“Siapapun yang mengingat Aku dihatinya, Aku 
mengingatnya dihatiKu.  Siapapun yang mengingat Aku 
dengan berkelompok, Aku mengingatnya dengan 
berkelompok (bersama Malaikat-2) yang jauh lebih mulia 
daripada kelompoknya.” 

Bila kita membiasakan diri kita untuk banyak berdzikir 
kepada Allah SWT dengan konsisten, hikmahnya adalah 
sangat luar biasa.  Sebagai contoh, Ali RA meriwayatkan: 
“Pada telapak tangan Fatimah RA terlihat bekas-bekas 
yang nyata karena setiap hari menumbuk gandum buat 
makanan.  Pada waktu itu beberapa tawanan perang 
sedang dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
Fatimah RA memohon kepada Nabi Muhammad SAW 
agar salah satu tawanan itu bisa dijadikan pelayannya.  
Dia tidak menemukan ayahnya di rumah, jadi ia 
meninggalkan pesan kepada Aisyah RA.  Aisyah RA 
menyampaikan permohonan Fatimah RA kepada Nabi 
Muhammad SAW ketika ia telah pulang ke rumah.  
Mendengar ini Nabi Muhammad SAW datang ke rumah 
kami malam itu juga.  Kami berdua sedang berbaring dan 
aku berusaha untuk bangun menyambutnya.  Muhammad 
SAW berkata “Tetaplah berbaring”.  Dia duduk di antara 
Fatimah dan aku.  Aku bisa merasakan dinginnya kaki 
beliau di tubuhku. Muhammad SAW bersabda, “Akan 
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kuberitahukan sesuatu yang lebih baik daripada meminta 
seorang pelayan.  Bila engkau berbaring di tempat tidur, 
ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, 
Allahu Akbar 34 kali.  Itu adalah lebih baik untukmu 
daripada seorang pelayan.” (Bukhari) 

Imam Tamiya berkata bahwa siapapun yang 
mengucapkan kalimat-kalimat ini ketika berangkat tidur 
tidak akan merasakan malas atau lelah. 

Hadits ini mengajarkan kepada kita untuk bersabar 
dalam menghadapi kerasnya kehidupan seperti nasehat 
Muhammad SAW kepada putri beliau sendiri. 

Ada satu Hadits lain yang sama yang diriwayatkan oleh 
Abu Hurairah RA.  Seorang Muslim yang miskin datang 
kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, “Kami shalat 
dan saudara Muslim yang kayapun shalat. Kami berpuasa 
dan mereka juga berpuasa.  Mereka melakukan Haji dan 
Umrah serta memberikan banyak sedekah, hal yang tidak 
bisa kami lakukan sebagai orang miskin. Oleh karena itu 
mereka selalu mengungguli kami di dalam beramal baik.” 
Hal ini merupakan kekhawatiran yang serius bagi umat 
Muslim yang miskin karena mereka ingin bersaing dengan 
saudara Muslim yang kaya di dalam beribadah kepada 
Allah SWT.  Nabi Muhammad SAW bersabda, “Maukah 
kamu mengetahui sesuatu yang bisa membuat kamu 
sederajat dengan kaum Muslim yang kaya, dan tiada 
seorangpun yang bisa mengungguli kamu.  Kamu bisa 
mencapainya dengan mengucapkan Subhanallah 33 kali, 
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali setiap selesai 
melakukan shalat”.  (Bukhari) 

Hanya dengan banyak berdzikir kepada Allah SWT 
hati bisa merasa puas dan menjadi lembut.  Ar Rad 28 

 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ’⎦ È⌡uΚ ôÜs?uρ Οßγ ç/θ è= è% Íø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Íò2 É‹Î/ «!$# ’⎦ È⌡yϑ ôÜs? 

Ü>θè= à)ø9$# ∩⊄∇∪  
orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 
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mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. 
Kita memohon kepada Allah SWT agar diberi jalan 

untuk mengingatNya dengan cara yang sebaik-baiknya. 
Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada Maaz bin 
Jabbal RA agar  mengucapkan doa berikut setiap selesai 
shalat: 

  هم أعنى على ذآرك وشكرك وحسن عبادتكالل
“Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mengingat Engkau, 

dan berterimakasih kepadaMu, dan memujaMu dengan cara 
yang paling baik.” 

Bagaimanakah cara yang paling baik untuk banyak 
berdzikir kepada Allah SWT?  Allah SWT 
menjelaskannya di dalam Al Qur’an, Al A’raf 205 

 ä.øŒ$#uρ y7 −/§‘ ’ Îû y7Å¡øtΡ % Yæ•|Øn@ Zπ x‹½z uρ tβρßŠuρ Íôγ yf ø9$# z⎯ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# 

Íiρ ß‰äóø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ Ÿω uρ ⎯ä3s? z⎯ÏiΒ t⎦,Í#Ï≈ tó ø9$# ∩⊄⊃∈∪  
Dan sebutlah Tuhannmu dalam hatimu dengan 

merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak 
mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah 
kamu termask orang-orang yang lalai. 

Semoga Allah SWT menjaga agar lidah kita selalu 
basah karena banyak berdzikir kepadaNya (Amin). 
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SURAT PEMBUKA DAN PENUTUP 
AL QUR’AN (OPENING AND 
CLOSING CHAPTERS OF AL 
QUR’AN)  
 

Pada surat pembuka (Al Fatihah) dari Al Qur’an, 
pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah 
SWT. Seharusnya, apapun yang akan kita lakukan harus 
dimulai dengan membesarkan nama Allah SWT. 
Kemudian, pada surat pembuka dari Al Qur’an ini kita 
memohon dua hal kepada Allah SWT. Pertama, memohon 
pertolonganNya dan kedua, agar kita ditunjukiNya jalan 
yang lurus. Kedua aspek ini sangat utama bagi manusia 
untuk meraih keberhasilan baik di dunia maupun di 
akhirat.  Bilamana seseorang berusaha untuk mencapai 
kedua hal ini, setan juga melakukan usahanya yang terbaik 
untuk menggoda. Setan menggoda dalam dua cara. 
Pertama, dengan membuat rencana dan strategi untuk 
menjatuhkan hamba Allah SWT yang patuh ini. Kedua, 
dengan membisikkan pikiran jahat ke dalam hati manusia.  
Yusuf 5 

 ¨β Î) z⎯≈ sÜø‹¤±9$# Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 Aρß‰tã Ñ⎥⎫Î7–Β ∩∈∪  

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi 
manusia." 

Dan di dalam Shad 82 - 83 

 tΑ$ s% y7 Ï?¨“ ÏèÎ6 sù öΝßγ ¨Ζtƒ Èθ øî _{ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩∇⊄∪ ω Î) x8yŠ$ t7Ïã ãΝßγ÷Ψ ÏΒ 

š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩∇⊂∪   

Iblis menjawab:  "Demi kekuasaan Engkau aku akan 
menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu 
yang mukhlis di antara mereka 

Allah SWT telah membekali kita dengan alat yang 
amat ampuh untuk memerangi setan dan pengikutnya 
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dalam bentuk dua surat terakhir di dalam Al Qur’an. 
Hafiz Ibnu Al Qayyim RA mengatakan bahwa kedua 

surat ini mengandung manfaat dan Rahmat yang luar biasa 
kepada manusia.  Kedua surat ini mengusir pengaruh sihir 
serta gangguan fisik dan mental lainnya.  Sebetulnya, 
manusia membutuhkan perawatan dan pengobatan dari 
gangguan fisik dan mental ini lebih banyak daripada 
kebutuhan bernafas, makan, serta pakaian.  Bila tidak 
dibebaskan dari kesusahan ini, kehidupan seseorang akan 
sangat menderita walaupun segala kesenangan duniawi 
tersedia untuknya.  Bahkan Rasul sendiri pernah terkena 
pengaruh sihir. 

Aisah RA meriwayatkan bahwa seorang munafik 
mengirim sihir kepada Nabi Muhammad SAW.  
Akibatnya Muhammad SAW menjadi sakit.  Bentuk 
penyakitnya ini menyebabkan Nabi merasa seolah telah 
menyelesaikan suatu pekerjaan, padahal hal itu belum 
dikerjakannya.  Jadi hal ini menyebabkan semacam sifat 
pelupa.  Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda 
kepada Aisyah RA, “Allah SWT telah memberitahuku 
penyebab penyakit ini”. Beliau menambahkan, “Dua 
orang mendatangiku di dalam mimpiku.  Satu orang 
duduk di dekat kepalaku dan satu orang di dekat kakiku.  
Orang yang dekat kepalaku bertanya kepada yang lainnya, 
‘penyakit apakah yang mengenai Muhammad SAW?’  Ia 
menjawab, ’Muhammad SW terkena pengaruh semacam 
sihir.’  Orang pertama bertanya, ‘Siapa yang melakukan 
sihir itu?’.  Ia menjawab, ‘Labeed bin Asam, seorang 
munafik yang juga teman orang-orang Yahudi.’  Orang 
pertama bertanya, ‘Bagaimana cara dia melakukan 
sihirnya?’.  Ia menjawab, ‘Dengan menggunakan sisir 
berikut geliginya.’  Orang pertama bertanya, ‘Dimanakan 
sisir ini?’.  Ia menjawab, ‘Sisir ini dibungkus suatu 
pembungkus dan dikubur dibawah batu dalam sebuah 
sumur.  Sumur ini disebut Zarwaan.’” 

Nabi Muhammad SAW pergi ke sumur itu dan 
mengambil sisir tersebut.  Muhammad SAW menjadi 
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sembuh kembali. (Bukhari) 
Ibnu Katsir menjelaskan dari Imam Thalbi bahwa pada 

sisir itu terdapat satu benang dengan sebelas buhul.  Allah 
SWT telah membagi kedua surat terakhir dari Al Qur’an 
itu ke dalam sebelas ayat.  Nabi Muhammad SAW telah 
menguraikan buhul-buhul itu satu persatu setiap selesai 
mengucapkan satu ayat dari kedua surat terakhir itu.  
Ketika semua buhul sudah terurai, dia segera merasa 
terbebas dari penyakitnya. 

Imam Malik menerangkan dalam bukunya Muwatta, 
“Aisah RA meriwayatkan bahwa bila Nabi Muhammad 
SAW jatuh sakit, dia selalu membaca kedua surat terakhir 
dari Al Qur’an ini dan sesudah meniup tangannya, dia 
mengusap badannya dengan kedua tangannya itu.  Ketika 
ia sedang sakit parah menjelang ajalnya, Aisyah RA 
membaca kedua surat ini dan meniup tangan Nabi.  
Kemudian Nabi mengusap hampir seluruh badannya 
dengan tangannya. 

Sesunggunya tidak ada sesuatu apapun yang bisa 
mencelakakan atau menguntungkan seseorang tanpa 
kehendak Allah SWT.  Oleh karena itu, agar supaya kita 
selamat dari semua bentuk kejahatan, kita harus berusaha 
untuk mendapat perlindungan menyeluruh dari Allah 
SWT.  Janganlah kita hanya memohon perlindunganNya 
saja, tetapi juga harus membuat diri kita calon terbaik 
untuk memperoleh perlindunganNya dengan melakukan 
amal perbuatan yang baik.  Surat Al Falaq mengajarkan 
kita cara untuk mendapatkan perlindungan Allah SWT 
dari kejahatan duniawi.  Surat An Nas juga mengajarkan 
kita cara untuk mendapat perlindungan Allah SWT dari 
setan yang merusak kehidupan rohani kita. 

Di dalam surat Al Falaq kita lihat perlindungan Allah 
SWT secara spesifik terhadap tiga hal: 
(a) Dari kejahatan malam ketika kegelapannya turun.  Hal 

ini karena diwaktu malam jin, setan, binatang buas, 
serangga, pencuri, dan musuh-musuh mulai beraksi.  
Sihir juga bekerja lebih efektif di waktu malam.  
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Datangnya fajar menurunkan keampuhan 
pengaruhnya. 

(b) Dari kejahatan tukang sihir ketika mereka meniup pada 
buhul-buhul.  Hal ini sangat merusak karena orang 
yang berada di bawah pengaruh sihir biasanya tidak 
menyadari adanya sihir yang dikirim kepada dirinya.  
Ia terus menerus mencari obat untuk penyakit yang 
dideritanya. 

(c) Dari kejahatan orang yang cemburu.  Ada orang yang 
cemburu terhadap kesuksesan orang lain.  Misalnya 
setan yang cemburu terhadap Adam dan Hawa. 

 
Membaca surat Al Falaq melindungi kita terhadap 

kejahatan-kejahatan tersebut di atas di dunia ini. 
Uqba bin Amar RA meriwayatkan Nabi Muhammad 

SAW bersabda “Malam ini diturunkan dua surat kepadaku 
yang tidak ada hal lain yang bisa menandinginya.  Yaitu 
Al Falaq dan An Nas.” (Muslim) 

Uqba bin Amar RA meriwayatkan “Muhammad SAW 
berkata kepadaku di dalam suatu perjalanan, ‘Maukah 
kamu belajar dua surat yang luar biasa.’  Aku menjawab 
‘ya, ajarkanlah padaku.’  Nabi mengajarku surat Al Falaq 
dan surat An Nas.  Ia mengulang surat-surat yang sama 
ketika shalat Magrib hari itu.  Lalu ia berkata kepadaku, 
‘Kamu harus membaca kedua surat ini ketika hendak 
berangkat tidur maupun ketika baru bangun tidur.’” 
(Thirmidhi, Abu Dawud, & Nasai) 

Ibnu Katsir berkata bahwa setan mengikuti setiap orang 
dan dia selalu mencoba untuk membuat dosa menjadi 
menarik hati orang tersebut.  Bila setan gagal dalam 
percobaan ini, ia mencoba untuk menimbulkan riya dan 
kesombongan dalam berbagai bentuk ibadah yang 
dilakukan seseorang.  Setan juga mencoba menanamkan 
keragu-raguan di dalam pengetahuan para cendekiawan. 
Oleh karena itu, setan melakukan segala cara untuk 
merusak rohani seseorang. Hanya Allah SWT yang bisa 
menyelamatkan kita dari kejahatan setan.  Membaca surat 
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An Nas akan memberikan perlindungan Allah SWT. 
Anas RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW 

bersabda, “Suatu malam aku sedang berjalan dengan 
isteriku Saffiya RA. Dua orang Sahabatku berpapasan 
denganku di perjalanan. Aku hentikan mereka dan 
kuberitahu bahwa isteriku Saffiya RA bersamaku.  Mereka 
berkata, ‘Ya Rasul, kami tidak mempunyai prasangka 
buruk apapun di dalam hati kami’.  Aku jawab mereka, 
‘setan bisa saja memasukkan keraguan kedalam hatimu.’” 

Oleh karena itu kita harus selalu membuat persoalan 
menjadi jelas kepada orang lain agar keraguan tidak 
terjadi di antara kita.  Hal ini bisa mengalahkan setan. 

Kedua surat terakhir ini adalah pelindung kita dari 
setan, dan bisa melindungi kita dari berbagai kejahatan 
jasmani maupun rohani.  Pembukaan maupun penutup Al 
Qur’an sungguh-sungguh sangat menakjubkan. 
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NABI DAUD (PROPHET DAWUD) AS  
 

Nabi Daud AS adalah keturunan dari Nabi Ibrahim AS.  
Allah SWT menurunkan Zabur padanya untuk 
membimbing orang Israil.  Zabur berisi petunjuk-petunjuk 
dasar yang sama dengan yang terdapat dalam Taurat. 

Oleh karena itu kitab yang diturunkan kepada Nabi 
Daud AS merupakan penyempurnakan petunjuk Allah 
SWT yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Zabur berbentuk 
lagu-lagu. Allah SWT tidak hanya menganugerahkan 
keNabian kepada Daud AS, tetapi juga dinasti yang 
teramat besar yang tersebar di Syria, Irak, Palestina, 
Jordan Timur dan sekitarnya. Ia adalah seorang pembicara 
yang fasih dan pidatonya sangat menarik, efektif, dan 
mudah dimengerti. Ia selalu memimpin untuk mengambil 
keputusan yang tepat bahkan pada urusan-urusan yang 
rumit. Allah SWT berfirman dalam Shad 20 

 $ tΡôŠy‰x© uρ …çµ s3ù= ãΒ çµ≈ sΨ÷ s?# u™uρ sπ yϑ õ3Ås ø9$# Ÿ≅ óÁsùuρ É>$ sÜÏƒ ù:$# ∩⊄⊃∪  
Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan 

kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan 
perselisihan. 

Allah SWT menganugerahkan banyak mukjijat kepada 
Nabi Daud AS.  Ia selalu membiasakan dirinya dalam 
banyak berzikir dan memuji Allah SWT.  Ia memiliki 
suara yang begitu berirama sehingga orang-orang, burung-
burung, binatang lainnya, jin-jin, dan bahkan gunung-
gunungpun turut bergoyang dan menyanyi bersamanya.  
Ini disebutkan di dalam tiga ayat yang berbeda dalam Al 
Qur’an.  Shad 18, 19 

 $ ¯ΡÎ) $ tΡö¤‚ y™ tΑ$ t7Ågù: $# …çµ yè tΒ z⎯ós Îm7|¡ç„ Äc© Å´ yè ø9$$ Î/ É−#uõ° M}$#uρ ∩⊇∇∪ uö©Ü9$# uρ 
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Sesungguhnya  Kami  menundukkan gunung-gunung untuk 

bertasbih bersama dia  di waktu petang dan pagi, dan    
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burung-burung dalam   keadaan terkumpul.  Masing-
masingnya amat ta'at kepada Allah. 

Dan dalam Saba 10 

 * ô‰s)s9uρ $ sΨ ÷ s?# u™ yŠ…ãρ#yŠ $ ¨ΖÏΒ Wξ ôÒsù ( ãΑ$ t7Åf≈ tƒ ’ Ï1Íiρ r& …çµ yètΒ uö©Ü9$#uρ ( $ ¨Ψ s9r&uρ 

çµ s9 y‰ƒ Ï‰ut ù: $# ∩⊇⊃∪  
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia 

dari Kami.: "Hai gunung-gunung dan burung-burung, 
bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah 
melunakkan besi untuknya, 

Juga dalam Al Anbiya 79 
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maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman 

tentang hukum; dan kepada masing-masing mereka telah Kami 
berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-
gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. 
Dan kamilah yang melakukannya. 

Mungkin anda tercengang membaca bahwa gunung-
gunung bernyanyi bersama Nabi Daud AS.  Jangan lupa 
bahwa Allah SWT telah mencipta alam semesta, dan 
kepadaNyalah semua unsur-unsur alam semesta ini patuh 
dan memuji kepada Allah SWT serta membesarkan nama 
Penciptanya, di dalam bahasa yang kita tidak sanggup 
mengetahuinya. Allah SWT berfirman di dalam Al Isra 44 
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#Y‘θ àxî ∩⊆⊆∪   

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya 
bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan 
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bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak 
mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha 
Penyantun lagi Maha Pengampun. 

Adalah mukjizat Nabi Daud AS sehingga binatang-
binatang, burung-burung, jin-jin dan bahkan gunung-
gunung mengikutinya dalam bertasbih kepada Allah SWT.  
Juga telah diketahui umum bahwa batu-batu kecil 
biasanya bersyahadat bila ada Nabi Muhammad SAW, 
dan batu-batu kecil ini semua bertasbih kepada Allah 
SWT.  Binatang-binatang juga biasa berbicara dengan 
Nabi Muhammad SAW.  Selain itu, Nabi Muhammad 
SAW juga biasa bersandar di batang pohon tua bila 
sedang berdakwah kepada para Sahabatnya.  Kemudian 
sebuah podium dibuat untuk Nabi Muhammad SAW 
untuk digunakan ketika beliau berdakwah.  Sahabat-
Sahabat Nabi Muhammad SAW mendengar suara tangisan 
dari pohon tua yang ditinggalkan oleh Nabi yang mulia. 
Nabi Muhammad SAW menyentuh pohon itu dengan 
tangannya untuk menghibur.  Kemudian pohon itu 
berhenti menangis.  Sebuah pilar didirikan di tempat 
pohon ini di dalam Masjid Nabi Muhammad SAW di 
Madinah Munawarah.  Pilar itu disebut Ustan Hannan. 

Sheikh Jalalud Din Sayuti mengatakan di dalam 
Khasaes Al Kubra bahwa walaupun batu-batu kecil 
bertasbih kepada Allah SWT sepanjang waktu, tetapi 
kejadian ketika para Sahabat Rasul bisa turut mendengar 
puji-pujian ini sewaktu batu-batu ini berada di dalam 
genggaman Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat 
baginya semata. 

Abdullah bin Masoud RA meriwayatkan bahwa, “Kami 
biasa makan bersama Nabi Muhammad SAW, dan kami 
biasa mendengar dengan telinga kami puji-pujian kepada 
Allah SWT dari makanan yang dihidangkan itu.” 
(Bukhari) 

Jabar bin Samra RA meriwayatkan bahwa Nabi 
Muhammad SAW bersabda, “Aku bisa mengenal batu-
batu yang biasa mengucapkan salam kepadaku, bahkan 
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ketika aku belum menjadi Rasul.  Bahkan sekarangpun 
aku bisa mengenalinya.” (Muslim) 

Abu Saeed Khudhri RA meriwayatkan bahwa Nabi 
Muhammad SAW bersabda, “Manusia, jin, pohon-pohon, 
dan batu-batuan semua mendengar suara Azan dan mereka 
akan menjadi saksi bagi para Muazin ini pada hari 
Pembalasan nanti.” (Ibn Majah). 

Oleh karena itu semua mahluk termasuk gunung-
gunung selalu bertasbih kepada Allah SWT.  Mukjizat 
sebetulnya bagi Nabi Daud AS adalah bahwa puji-pujian 
kepada Allah SWT yang dilakukan oleh gunung-gunung 
itu bisa didengar oleh telinga-telinga manusia. 

Walaupun Nabi Daud AS adalah seorang kaisar yang 
besar, tetapi dia tidak ingin menggunakan satu senpun dari 
uang negara untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan 
dirinya.  Dia biasa melakukan bermacam-macam 
pekerjaan dengan tangannya untuk mencari nafkah seperti 
orang awam lainnya.  Ia biasa berdoa kepada Allah SWT 
agar meringankan pekerjaannya supaya selama hidupnya 
tidak pernah ia harus tergantung pada uang negara. 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Berapapun besar 
penghasilan seseorang bila didapatkan dengan tangannya 
sendiri, adalah penghasilan yang terbaik.  Sesungguhnya, 
Nabi Daud AS biasa mencari nafkah dengan tangannya 
sendiri.” (Bukhari) 

Hafiz Ibnu Hajr berkata, “Walaupun Kalifah Islam 
diijinkan untuk mengambil jumlah yang pantas dari uang 
negara untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, 
tetapi lebih baik bila ia mencari alternatif lain, yaitu hidup 
dari penghasilannya sendiri”.  Sebagai contoh Kalifah Abu 
Bakar RA sebelum meninggal telah mengembalikan ke 
kas negara seluruh dana yang dipinjamnya dalam bentuk 
gaji selama kekhalifahannya.  

Allah SWT mengabulkan doa Nabi Daud AS untuk 
memudahkan kehidupan sehari-harinya karena ia juga 
telah memenuhi kewajiban untuk mengatur kekaisaran 
yang teramat luas. Allah SWT telah membuat besi 
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menjadi lunak di tangannya.  Saba 10 

 $ ¨Ψ s9r&uρ çµ s9 y‰ƒ Ï‰ut ù: $# ∩⊇⊃∪  
dan Kami telah melunakkan besi untuknya, 
Juga di dalam Al Anbiya 80 
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tβρ ãÅ3≈ x© ∩∇⊃∪  
Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi 

untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; 
Maka hendaklah kamu bersyukur. 

Ini adalah mukjizat lainnya dari Nabi Daud AS. 
Syed Mahmood Alose meriwayatkan dari Qurtabi 

dalam Ruhul Maani bahwa Allah SWT mengajarkan Nabi 
Daud AS untuk membuat pakaian besi untuk perang yang 
tidak terasa berat bagi para prajurit itu.  Sehingga gerakan 
prajurit-prajurit di medan perang tidak terganggu dengan 
menggunakan pakian besi yang ringan ini.  Sebelumnya 
tidak ada seorangpun yang mampu membuat pakaian 
perang yang seringan itu. 

Penting diperhatikan bahwa kita tidak boleh 
memandang rendah orang-orang yang bekerja dengan 
tangannya sendiri di pabrik-pabrik.  Orang-orang yang 
tidak mengerti sering mengejek para ahli besi dan 
tukang/pengrajin lainnya. Kita seyogyanya menghormati 
orang-orang ini karena mereka mengikuti jejak dari Nabi 
Daud AS. 

Allah SWT mengkaruniakan banyak kebaikan yang 
unik kepada Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS.  
Dengan segala karunia dari Allah SWT ini, menjadi 
bertambah besarlah rasa syukur mereka kepadaNya. Allah 
SWT mengingatkan mereka tentang kewajiban untuk 
bersyukur ini di dalam Saba 13 
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9‘ρ ß‰è% uρ BM≈u‹Å™# §‘ 4 (#ûθ è= yϑôã $# tΑ#u™ yŠ…ãρ#yŠ #Xõ3ä© 4 ×≅‹ Ï= s% uρ ô⎯ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã 

â‘θ ä3¤±9$# ∩⊇⊂∪  
Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang 

dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-
patung dan piring-piring yang  seperti kolam dan periuk yang 
tetap . Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur . Dan 
sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih. 

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa di dalam rumah Nabi 
Daud AS dan Nabi Sulaiman AS, seluruh anggota 
keluarga setuju bahwa paling kurang salah seorang dari 
keluarga selalu membiasakan diri untuk banyak-banyak 
berzikir kepada Allah SWT sepanjang malam dan siang 
hari. 

Nabi Muhammad SAW bersabda  bahwa Allah SWT 
sangat menyukai shalat Nabi Daud AS. Nabi Daud AS 
biasa tidur pada pertengahan pertama dari malam, 
kemudian ia shalat sepertiga malam, dan tidur lagi pada 
seperenam malam sisanya.  Allah SWT juga paling 
menyukai puasa Nabi Daud AS. Nabi Daud AS biasa 
berpuasa setiap dua hari sekali, puasa yang  paling berat. 
(Bukhari dan Muslim) 

Tirmidzi dan Imam Abu Bakar Jassas meriwayatkan 
dari Atta-bin-Yasar, bahwa ketika ayat 13 dari surat Saba 
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ia naik ke 
mimbar dan setelah membacakan ayat ini bersabda, “Bila 
seseorang melakukan tiga perkara, pahalanya akan sama 
dengan Nabi Daud AS”.  Para Sahabat bertanya, “Perkara 
apakah itu?” Nabi Muhammad menjawab, “Berlaku adil 
dalam kemarahan atau ketenangan; mengambil jalan 
tengah baik dimasa sulit maupun sejahtera, dan bertakwa 
kepada Allah SWT baik terang-terangan maupun diam-
diam”. (Qurtabi, Ahkam-Ul-Qur’an) 

Ketika bertambah banyak pemberian Allah SWT 
dikaruniakan kepada Nabi Daud AS, Allah SWT 
mengingatkan keluarga Nabi untuk membiasakan diri 
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banyak-banyak mengucapkan syukur kepada Allah SWT. 
Diriwayatkan oleh Fadheel RA bahwa ketika 

peringatan untuk bersyukur ini diturunkan kepada Nabi 
Daud AS, dia menjawab, “Ya Allah, bagaimana aku bisa 
memenuhi perintahMu ini karena mengucapkan syukur itu 
sendiri adalah satu karuniaMu yang patut disyukuri 
sendiri. Allah SWT berfirman, “Hai Daud, sekarang 
engkau telah bersyukur kepadaKu dengan sepenuhnya 
karena sekarang kamu sudah mengetahui dan menyadari 
keterbatasanmu.” 

Semoga Allah SWT memberi kita ke-tawadhu-an Nabi 
Daud AS ini.  Amin. 
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ETIKA BERTAMU (VISITATION 
ETIQUETTIS)  
 

Etika bertamu membentuk suatu aspek penting dalam 
cara hidup yang Islami dan membuktikan bahwa Islam 
menekankan hak-hak azasi manusia serta keadilan sosial 
dalam kehidupan sehari-hari.  Mengabaikan atau 
menyepelekan etika ini berarti mengganggu privasi 
seseorang dan bahkan bisa menakut-nakuti mereka.  Islam 
berarti damai dalam segala fase dan bentuk kehidupan.  
Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami petunjuk 
Allah SWT supaya bisa memelihara kedamaian di dalam 
masyarakat.  Allah SWT berfirman dalam An Nur 27 - 29 

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è=äz ô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4© ®L xm 

(#θ Ý¡ÏΣ ù'tG ó¡n@ (#θßϑ Ïk= |¡è@ uρ #’n?tã $ yγ Ï=÷δ r& 4 öΝä3Ï9 s̈Œ Ööyz öΝä3©9 öΝä3¯= yè s9 šχρ ãª.x‹ s? 

∩⊄∠∪ β Î* sù óΟ©9 (#ρ ß‰ÅgrB !$ yγŠ Ïù #Y‰xm r& Ÿξ sù $ yδθ è=äz ô‰s? 4© ®L xm šχ sŒ÷σãƒ öΝä3s9 ( 

β Î)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝä3s9 (#θ ãè Å_ ö‘$# (#θãè Å_ ö‘$$ sù ( uθ èδ 4’ s1ø— r& öΝä3s9 4 ª!$#uρ $ yϑÎ/ 

šχθ è= yϑ÷è s? ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊄∇∪ }§øŠ©9 ö/ä3ø‹n= tæ îy$ sΨ ã_ βr& (#θ è= äz ô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî 

7π tΡθ ä3ó¡tΒ $ pκ Ïù Óì≈ tFtΒ ö/ä3©9 4 ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ß‰ö6 è? $ tΒ uρ šχθ ßϑ çG õ3s?  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki 

rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan 
memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih 
baik bagimu, agar kamu  ingat. Jika kamu tidak menemui 
seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum 
kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali 
lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada 
dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk 
didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah 
mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu 
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sembunyikan. 
Oleh karena itu kita tidak diijinkan memasuki satu 

rumah tanpa ijin dari pemiliknya.  Juga dilarang untuk 
mengintip ke dalam rumah tersebut ketika pintu sudah 
dibuka untukmu.  Perintah ini secara rinci disebutkan pada 
ayat-ayat di atas.  Rumah dibagi kedalam empat kategori.  
Karena itu larangan-larangan dan tatacara di dalam Islam 
kemudian dibagi menurut kategori tersebut. 

Termasuk dalam kategori pertama adalah rumah sendiri 
dimana anda tinggal sendiri.  Jelas anda tidak 
membutuhkan ijin siapapun untuk memasukinya.  Oleh 
karena itu tidak diatur secara khusus di dalam ayat-ayat di 
atas. 

Dalam kategori kedua adalah rumah-rumah yang ada 
penghuninya.  Anda tidak diijinkan memasuki rumah-
rumah ini tanpa mengucapkan ‘Salaam’ kepada penghuni 
dan kemudian meminta ijin kepada mereka untuk masuk.  
Banyak terdapat kebijaksanaan dalam peraturan ini, yang  
akan dijelaskan lebih lanjut di bagian belakang artikel ini.  
Anda boleh memasuki sebuah rumah hanya bila mendapat 
ijin dari penghuni. 

Dalam kategori ketiga adalah rumah-rumah yang 
kosong atau tidak ada tanda bahwa penghuninya sedang 
berada di dalam pada saat itu.  Sekali lagi, anda juga tidak 
diijinkan memasuki rumah-rumah semacam itu.  Tidak 
ada seorangpun yang diijinkan untuk melanggar hak milik 
orang lain walaupun sedang kosong.  Islam menuntut 
peraturan yang begitu tinggi, dan karena itu, sangat 
menghargai orang lain berikut harta miliknya.  

Kategori ke empat dari rumah adalah bangunan yang 
dibuat untuk kepentingan umum.  Contohnya adalah 
stasion kereta api, sekolah, restoran dan penginapan.  
Anda diijinkan memasuki bangunan-bangunan ini tanpa 
ijin resmi. 

Kebijaksanaan yang tersirat di dalam peraturan ini 
sangat menarik.  Allah SWT berfirman di dalam Al 
Qur’an An Nahl 80 
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 ª!$#uρ Ÿ≅ yè y_ /ä3s9 .⎯ÏiΒ öΝà6Ï?θ ã‹ç/ $ YΖs3y™  
Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai 

tempat tinggal 
Allah SWT telah menetapkan rumah-rumah anda untuk 

ketenangan anda seutuhnya.   
Ketenangan ini hanya bisa dinikmati bila penghuni 

rumah bisa melakukan kegiatan pribadi dengan bebas dan 
leluasa secara tuntas.  Campur tangan dari luar dalam 
bentuk apapun akan merusak ketenangan ini.  Islam 
melarang campur tangan terhadap kebebasan orang lain.  
Hal ini bisa menjurus menjadi menyusahkan orang lain, 
yang hukumnya haram.  

Disamping itu, bila kita mengunjungi seseorang dengan 
seijinnya, kita akan diterima dengan ramah.  Dia tidak 
hanya akan menghargai kita, tetapi juga akan berusaha 
sebaik-baiknya untuk membantu kita.  Sebaliknya, bila 
kita memaksakan kehendak kepada tuan rumah, kita 
sungguh-sungguh akan membuatnya takut terhadap 
campur tangan yang tidak dikendaki tersebut. Tentu saja 
dia akan menggunakan segala cara untuk mengeluarkan 
kita dari rumahnya secepat mungkin tanpa menawarkan 
bantuan apapun.   

Bila kita mengucapkan salam kepada seseorang, 
bahkan sebelum meminta ijin untuk memasuki rumahnya, 
kita menanam ikatan cinta diantara kita.  Salam berarti 
anda bisa merasa aman dari tangan maupun lidah saya.  
Salam juga merupakan doa bagi dia agar dia selamat dari 
segala bencana.  Salam juga merupakan suatu pernyataan 
dan janji saling menghargai dan menghormati.  Alangkah 
indahnya memulai suatu hubungan dengan cara seperti ini.  
Sebaliknya, bila seseorang tidak mengucapkan salam, dan 
kemudian meminta ijin memasuki rumah seseorang, ia 
tentu saja mengganggu dan membuat takut pemilik rumah. 
Islam bermaksud membongkar akar dari bentuk terror 
seperti ini dengan mengajarkan etika dan tatacara 
bersosial/bergaul. 
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Peraturan ini juga dibuat untuk mencegah kerusakan 
moral.  Sebagai contoh, bila seseorang memasuki rumah 
orang lain tanpa permisi, dia bisa saja berpapasan dengan 
isteri atau anak perempuan dari pemilik rumah.  Setan bisa 
memasukkan niat buruk ke dalam hati sang tamu.  Banyak 
kerusakan moral sejenis yang bisa dicegah bila kita 
mengikuti petunjuk Allah SWT. 

Yang terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, adalah 
untuk menjaga keleluasaan pribadi penghuni rumah.  
Sebagai contoh, seseorang  sedang melakukan suatu 
kegiatan di dalam rumahnya yang ia tidak mau diketahui 
orang lain.  Di dalam Islam, dilarang kita menyelidiki 
rahasia orang lain.  Allah SWT berfirman di dalam Al 
Hujarat 12 

 Ÿω uρ (#θ Ý¡¡¡pgrB  
Dan janganlah mencari-cari keburukan orang 
Diriwayatkan oleh Qurtabi bahwa Nabi Muhammad 

SAW bersabda: “Jangan berkhianat.  Jangan menyelidiki 
rahasia orang lain, karena bila seseorang menyelidiki 
rahasia orang Muslim, Allah SWT  akan membuka 
seluruh rahasianya.  Kemudian, bila Allah SWT ingin 
membuka rahasia seseorang, orang itu akan dipermalukan 
meskipun ia berada di dalam rumahnya sendiri.” 

Oleh karena itu peraturan bertamu ini memberikan 
solusi yang adil dan seimbang terhadap bermacam-macam 
penyakit masyarakat. Peraturan ini tidak hanya tertulis di 
atas kertas saja. Nabi Muhammad SAW dan para 
Sahabatnya betul-betul mempraktekkannya sehingga 
menciptakan ummat yang sangat mengagumkan. Beberapa 
contoh bisa dilihat di bawah ini. 

Imam Malik RA menulis di dalam bukunya Mawatta, 
seperti diriwayatkan oleh Atta bin Yasar bahwa seseorang 
mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya, 
“Haruskan aku minta permisi untuk masuk ke rumah 
ibuku?”  Nabi Muhammad SAW menjawab, “Ya”.  Orang 
itu berkata, “Ya Nabi, aku tinggal bersama ibuku di dalam 
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rumah itu”.  Kembali ia diperintahkan agar tidak masuk ke 
dalam rumah itu tanpa ijin.  Ia bertanya lagi, “Ya Nabi, 
aku berada di dalam rumah itu terus menerus untuk 
melayaninya.”  Nabi Muhammad SAW menjawab, 
“Engkau harus meminta ijin dulu.  Maukah kamu melihat 
ibumu dalam keadaan berpakaian tidak layak?”  Ia 
menjawab, “Tidak.”  Nabi bersabda, “Karena itulah ijin 
masuk diperlukan, untuk menghindari hal-hal seperti itu.” 

Ibnu Katsir berkata bahwa tidak diharuskan meminta 
ijin masuk bila istrimu tinggal di dalamnya sendiri.  
Tetapi, bagaimanapun, dianggap pantas bila anda 
melakukannya.  Sebagai contoh, istri Abdula bin Masood 
RA berkata, “Suamiku biasa mengetuk pintu sebelum 
memasuki rumah supaya ia tidak melihat aku dalam 
keadaan yang tidak disukainya.” 

Cara yang benar untuk meminta ijin adalah pertama 
dengan mengucapkan ‘Salaam’ lalu mengetuk pintu, atau 
menekan bel.  Bila penghuni rumah menanyakan identitas 
anda, segeralah berikan nama lengkap anda.  Jangan hanya 
diam atau menjawab “saya”.  Hal ini bisa menyebabkan 
kegelisahan, kekuatiran, atau ketakutan di dalam hati 
penghuni rumah. 

Bila tidak ada jawaban dari dalam rumah setelah 
‘Salam’ yang diikuti degan ketukan di pintu, ulangi lagi 
usaha ini dua kali lagi.  Bila tetap masih belum ada 
jawaban, anda tidak boleh memasuki rumah itu. 

Ada beberapa contoh lain yang harus disebutkan disini 
agar menjadi jelas. Bila penghuni rumah meminta anda 
untuk menunda kunjungan anda ke hari lain, anda harus 
menurutinya. Anda jangan keberatan dengan 
permintaannya ini karena mungkin dia punya alasan yang 
kuat.  Tidak ada alasan apapun yang mengijinkan anda 
memaksakan kehendak anda terhadap orang lain. 

Islam agama yang adil dan seimbang.  Islam 
menghargai hak-hak seorang tamu.  Nabi Muhammad 
SAW bersabda, إن لزورك عليك حقا , “tamu-tamu kamu 
mempunyai hak untuk mengunjungi kamu”. 
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Oleh karena itu menjadi kewajiban penghuni rumah 
untuk keluar menyambut tamunya. Ia tidak boleh menolak 
tamunya tanpa alasan yang kuat. 

Perlu juga disebutkan disini bahwa gedung-gedung 
pelayanan masyarakat juga mempunyai beberapa 
persyaratan untuk memasukinya.  Persyaratan-persyaratan 
ini juga harus dipatuhi.  Misalnya, anda tidak boleh masuk 
peron stasion tanpa membeli tiket dulu.  Sama hal nya jika 
di komplek tersebut jika mungkin ada ruangan-ruangan 
untuk manager.  Kita juga tidak boleh sembarangan 
memasuki ruangan-ruanagn tersebut tanpa ijin. 

Ulama-ulama Islam telah mengambil beberapa 
kesimpulan dari contoh-contoh di atas seperti di bawah 
ini: 
1. Tidak pantas menelpon seseorang disaat waktu tidur 

seseorang kecuali dalam situasi gawat.  Juga tidak 
pantas menelpon seseorang  disaat waktu shalat wajib.  
Ini adalah mengganggu kebebasan pribadi seseorang, 
dan sama megganggunya seperti kita memaksa masuk 
ke dalam rumahnya tanpa ijin. 

2. Bila anda harus sering menelpon seseorang, 
tanyakanlah waktu-waktu yang tepat untuk 
menelponnya. Patuhilah jadwal waktunya itu. 

3. Bila anda perlu berbicara lama di telepon, tanyakanlah 
kalau lawan bicara anda ada waktu buat pembicaraan 
lama itu. 

4. Kalau seseorang menelepon anda, angkatlah telepon 
karena orang itu mempunyai hak untuk berbicara 
dengan anda. 

5. Bila anda berkunjung ke rumah orang, jangan berdiri 
tepat didepan pintu.  Mungkin anda mengganggu 
keleluasaan pribadinya disaat ia membuka pintu.  
Jangan mengintip ke dalam rumahnya. 
Diriwayatkan oleh Sahal bin Saad RA Bahwa bila 
Nabi Muhammad SAW mengunjungi satu rumah, ia 
selalu berdiri di sebelah kanan atau kiri dari pintu dan 
selalu meminta ijin sesudah mengucapkan ‘Salaam’. 
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(Bukhari dan Muslim) 
6. Bila dalam keadaan gawat seperti kebakaran atau 

kecelakaan, anda boleh masuk tanpa ijin penghuni.  
Kita harus bersegera untuk membantu orang lain. 

7. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Bila kamu 
mengirim utusan untuk mengundang seseorang, orang 
itu boleh masuk tanpa minta ijin.  Kawalan utusanmu 
sudah cukup sebagai ijin untuk memasuki rumahmu.” 
(Abu Dawud) 

Sesungguhnya terorisme masa kini terjadi karena 
mengabaikan peraturan kemasyarakatan yang telah 
diperintahkan oleh sang Pencipta berabad-abad lalu.  Al 
Mulk 14 

 Ÿω r& ãΝn= ÷è tƒ ô⎯tΒ t,n= yz uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ¯=9$# ãÎ7sƒ ù: $# ∩⊇⊆∪  
Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui; dan 

Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui? 
Banyak orang yang hidup sengsara walaupun penuh 

dengan kemudahan dan harta benda moderen.  Penderitaan 
dan kegelisahan ini terjadi karena mengabaikan aturan-
aturan dari yang Maha Pencipta. 

Islam menekankan diikutinya peraturan sosial ini baik 
ketika berkunjung kepada orang Muslim maupun non 
Muslim.  Peraturan ini bukan hanya bagi orang miskin 
atau orang awam saja. Islam menekankan bahwa 
peraturan-peraturan ini juga diikuti oleh orang-orang kaya 
maupun yang berpangkat tinggi.  Islam memperlakukan 
semua orang sederajat.  Ini adalah bukti lain bahwa Islam 
adalah agama yang benar dan wajar. 

Ada juga etika bertamu bagi anggota keluarga dalam 
satu rumah.  Hal ini dibicarakan secara terperinci di dalam 
An Nur 58 - 59 

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ãΝä3Ρ É‹ø↔ tG ó¡uŠÏ9 t⎦⎪ Ï% ©!$# ôMs3n= tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ 

óΟs9 (#θ äóè= ö7tƒ zΝè= çt ù: $# óΟä3ΖÏΒ y]≈ n= rO ;N §̈tΒ 4 ⎯ÏiΒ È≅ ö7s% Ïο 4θ n= |¹ Íôf xø9$# t⎦⎫Ïm uρ 
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tβθ ãèŸÒ s? Νä3t/$ u‹ÏO z⎯ÏiΒ Ïο uÎγ ©à9$# .⎯ÏΒ uρ Ï‰÷è t/ Ïο 4θ n= |¹ Ï™!$ t±Ïè ø9$# 4 ß]≈ n= rO 

;N ü‘ öθ tã öΝä3©9 4 }§øŠs9 ö/ä3ø‹n= tæ Ÿω uρ öΝÎγ øŠn= tæ 7y$ uΖã_ £⎯èδ y‰÷èt/ 4 šχθ èù §̈θ sÛ 

/ä3ø‹n= tæ öΝà6àÒ ÷èt/ 4’n?tã <Ù ÷è t/ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. ß⎦ Îi⎫t7ãƒ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# 3 ª!$#uρ 

íΟŠ Ï= tæ ÒΟŠ Å3xm ∩∈∇∪ #sŒÎ)uρ xn= t/ ã≅≈xôÛF{$# ãΝä3ΖÏΒ zΟè= ßs ø9$# (#θ çΡÉ‹ø↔ tFó¡u‹ù= sù 

$ yϑ Ÿ2 tβ x‹ø↔ tG ó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Ï= ö6 s% 4 y7Ï9 ẍ‹x. ß⎦ Îi⎫t7ãƒ ª!$# öΝä3s9 

⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ 3 ª!$#uρ íΟŠ Ï= tæ ÒΟŠ Å6xm ∩∈®∪  
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak  

yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara 
kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali  yaitu: sebelum 
sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian mu di 
tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'.  tiga 'aurat bagi 
kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak  atas mereka selain 
dari  itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu  kepada 
sebahagian. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi 
kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan 
apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka 
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang 
sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan 
ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 

Oleh karena itu orang tua harus mendidik anak-
anaknya mengenai tatacara ini. Selanjutnya, orang yang 
berkunjung ke rumah orang lain juga harus mengikuti 
peraturan ini. 

Dengan mengikuti tatacara ini, kehidupan menjadi 
lebih teratur dan terhormat baik di dalam rumah maupun 
di luar rumah.  Masyarakat seperti ini akan menikmati 
suasana yang damai, tenteram, dan terhormat. 

Saya berharap bahwa bila kita mengikuti peraturan 
sosial ini, kita bisa membongkar akar-akar kebuasan 
maupun terror jaman moderen dan menjalani kehidupan 
saling menghargai, menghormat dan bangga terhadap satu 
sama lain. 
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MENGHORMATI IBU-BAPAK 
(RESPECT OF PARENTS)  
 

Semua agama dan kebudayaan setuju dalam hal 
keharusan memperlakukan Ibu-Bapak dengan hormat. 
Tetapi pendekatan Al Qur’an adalah unik.  Ketika Allah 
SWT mengingatkan manusia untuk mematuhiNya dan 
memujaNya, biasanya diikuti dengan petunjuk untuk 
mematuhi dan menghormati Ibu-Bapak.  Sebagai contoh 
dalam Luqman 14 

 Èβ r& öà6ô© $# ’Í< y7 ÷ƒ y‰Ï9 üθ Ï9uρ ¥’ n< Î) ãÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪  
Bersyukurlah  kepadaKu dan kepada dua orang Ibu 

bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 
Kita tidak boleh lupa bahwa mematuhi hak-hak Allah 

SWT adalah wajib, hak-hak manusia juga harus 
diperhatikan.  Tetapi dari semua manusia, hak-hak Ibu-
Bapak adalah yang terpenting.  Al Ahqaf 15 – 18 

 $ uΖøŠ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïµ÷ƒ y‰Ï9 üθ Î/ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) ( çµ ÷Fn= uΗ xq …çµ –Β é& $ \δöä. çµ÷G yè |Ê uρ uρ 

$ \δöä. ( …çµ è= ÷Η xquρ …çµè=≈ |Á Ïùuρ tβθ èW≈ n= rO #·÷κy− 4 #© ®L xm #sŒÎ) xn= t/ …çν £‰ä© r& xn= t/uρ 

z⎯Š Ïè t/ö‘ r& Zπ uΖy™ tΑ$ s% Éb> u‘ û© É_ ôãÎ— ÷ρ r& ÷βr& uä3ô© r& y7 tFyϑ ÷è ÏΡ û©ÉL ©9$# |M ôϑ yè÷Ρr& ¥’ n?tã 

4’ n?tã uρ £“ t$Ï! üρ ÷β r&uρ Ÿ≅ uΗùå r& $ [s Ï=≈ |¹ çµ9|Ê ös? ôx Ï=ô¹ r&uρ ’Í< ’Îû û© ÉL §ƒÍh‘ èŒ ( ’ ÏoΤÎ) 

àM ö6è? y7 ø‹s9Î) ’ÏoΤÎ)uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# ã≅ ¬6 s)tG tΡ öΝåκ÷]tã 

z⎯|¡ôm r& $ tΒ (#θ è= ÉΚ tã ã—uρ$ yf tG tΡuρ ⎯tã öΝÎκÌE$ t↔ ÍhŠy™ þ’ Îû É=≈ ut õ¾r& Ïπ̈Ψ pgù: $# ( y‰ôã uρ 

É−ô‰Å_Á9$# “ Ï% ©!$# (#θ çΡ% x. tβρß‰tãθ ãƒ ∩⊇∉∪ “ Ï% ©!$#uρ tΑ$ s% Ïµ÷ƒ t$ Ï! üθ Ï9 7e∃é& !$ yϑ ä3©9 

û© É_ ÏΡ#y‰Ïè s?r& ÷βr& yl u÷z é& ô‰s% uρ ÏM n= yz ãβρãà)ø9$# ⎯ÏΒ ‘Ï= ö7s% $ yϑ èδ uρ Èβ$ sWŠÉó tGó¡ o„ 
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©!$# y7 n= ÷ƒ uρ ô⎯ÏΒ#u™ ¨βÎ) y‰ôã uρ «!$# A,xm ãΑθ à)u‹sù $ tΒ !#x‹≈ yδ Hω Î) ãÏÜ≈ y™ r& 

t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊇∠∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# ¨,xm ÞΟÎγ øŠn= tæ ãΑöθ s)ø9$# þ’Îû 5ΟtΒ é& ô‰s% ôM n= yz 

⎯ÏΒ ΟÎγ Ï= ö6 s% z⎯ÏiΒ Çd⎯Ågù: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝåκ®ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 t⎦⎪ ÎÅ£≈ yz ∩⊇∇∪  
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik 

kepada dua orang Ibu bapaknya, Ibunya mengandungnya 
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah. 
Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, 
sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat 
puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk 
mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan 
kepadaku dan kepada Ibu bapakku dan supaya aku dapat 
berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan 
kepadaku dengan  kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 
bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang berserah diri". Mereka itulah orang-orang 
yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah 
mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan 
mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang 
benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan orang yang 
berkata kepada dua orang Ibu bapaknya: "Cis bagi kamu 
keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku 
bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu 
beberapa umat sebelumku? lalu kedua Ibu bapaknya itu 
memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: 
"Celaka kamu, berimanlah!  Sesungguhnya janji Allah adalah 
benar".  Lalu dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongengan 
orang-orang dahulu belaka". Mereka itulah orang-orang yang 
telah pasti ketetapan  atas mereka bersama umat-umat yang 
telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia.  
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. 

Allah SWT telah memerintahkan dan menekankan 
manusia untuk memperlakukan kedua Ibu-Bapaknya 
dengan hormat dan mulia.  Dari kedua Ibu-Bapak, Ibu 
mendapat hak lebih besar daripada Bapak karena alasan 
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yang disebutkan pada ayat di atas.  Nabi Muhammad 
SAW bersabda: 

 فادناكصل أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبك ثم أوناك 
“Layani Ibumu, kemudian Ibumu, kemudian Ibumu, 

kemudian Bapakmu, kemudian saudara-saudara terdekatmu 
kemudian saudara-saudara jauhmu.” 

Sesungguhnya, Allah SWT telah memberikan 
kedudukan yang terhormat dan termulia untuk semua Ibu 
berdasarkan beberapa alasan: 
1. Ibu mengalami penderitaan yang berat ketika sedang 

hamil dan melahirkan anaknya. 
2. Ibu memberikan makanan kepada anaknya baik ketika 

di dalam kandungan maupun setelah lahir. 
3. Biasanya Ibulah yang mendidik anak dan melayani 

kebutuhan anaknya baik siang maupun malam. 
4. Ibu mengajar dan mendidik anaknya. Para psikolog 

menyebutkan bahwa pelajaran dan pendidikan di masa 
balita adalah faktor yang sangat menentukan di dalam 
membentuk kepribadian seorang anak. Terbukti bahwa 
orang-orang besar dilahirkan oleh Ibu-Ibu yang besar 
juga. 

Di atas segalanya, menghormati seorang Ibu adalah 
wajib karena Allah SWT telah memerintahkan kita untuk 
melakukannya. Sayang sekali banyak para Ibu yang 
menyalahgunakan penghargaan yang diberikan Allah 
SWT ini. Banyak Ibu yang memaksakan kehendaknya 
terhadap anak-anaknya dan mereka memilih untuk 
menuruti kemauan Ibu mereka. Ini menyebabkan peran 
Bapak menjadi tidak efektif. Sedemikian parahnya sampai 
sang Ibu bersekongkol dengan anak-anaknya melawan 
Bapak dalam urusan keluarga, dan struktur keluarga 
menjadi lemah,  bahkan sampai hancur.  Para Ibu ini 
melupakan perintah Allah SWT di dalam Al Qur’an.  An 
Nisa 34 
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£⎯Îκö n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨β Î) ©!$# šχ% x. $wŠÏ= tã #[Î6 Ÿ2 ∩⊂⊆∪  
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka  atas 
sebahagian yang lain, dan karena mereka  telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, 
ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri  ketika 
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara. 
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya , maka 
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 
mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 
mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha 
Besar. 

Allah SWT telah menurunkan firmanNya di dalam Al 
Qur’an mengenai kehidupan keluarga lebih banyak 
daripada aspek-aspek lain karena kestabilan keluarga 
adalah hal paling penting di mata Allah SWT.  Tindak-
tanduk yang tidak Islami dari para Ibu ini dan tindakannya 
menyakiti suami-suaminya adalah sangat merusak.  Ini 
mengurangi pahala bagi Ibu-Ibu ini dari Allah SWT untuk 
pelayanan lainnya yang dilakukannya untuk keluarganya. 
Bebarapa Ibu baru menyadari kesalahannya ini di hari 
tuanya ketika mereka terjebak di dalam masalah keluarga 
yang diciptakannya sendiri. Sudah terlambat untuk 
memperbaiki kesalahannya karena kerusakan terlanjur 
terjadi.  Anak-anak yang teramat dicintainya adalah yang 
paling dirugikan. 

Sesungguhnya perbuatan apapun yang menghianati 
pengajaran Al Qur’an dan Hadits selalu menjadi 
bumerang bagi para pelakunya.  Fathir 43 
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 Ÿω uρ ß,‹ Ït s† ãõ3yϑ ø9$# à⋅ Äh¡¡9$# ω Î) ⎯Ï& Í#÷δ r'Î/ 4  
Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang 

yang merencanakannya sendiri. 
Saya yakin banyak yang akan setuju pada analisa di 

atas tetapi dibutuhkan keberanian yang besar dan 
kepatuhan kepada Allah SWT untuk menghindari 
kerusakan yang diciptakan sendiri ini terhadap keluarga 
dan masyarakat Muslim. 

Perintah yang sangat rinci mengenai tugas kita terhadap 
Ibu-Bapak juga diturunkan di dalam Al Isra 23 - 25 

 * 4© |Ós% uρ y7 š/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ §ƒ Î) È⎦ø⎪ t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 $ ¨Β Î) £⎯tó è= ö7tƒ 
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š⎥⎫Î/¨̈ρ F| Ï9 #Y‘θ àxî ∩⊄∈∪  
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 
ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut 
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah 
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang  mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap 
mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 
"Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". Tuhanmu lebih 
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-
orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun 
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bagi orang-orang yang bertaubat. 
Sekali lagi di dalam ayat-ayat ini Allah SWT 

memerintahkan penghormatan kepada Ibu-Bapak 
disamping perintahNya untuk memujaNya semata.  Oleh 
karena itu menghormati Ibu-Bapak adalah kewajiban 
setiap orang.  Ada beberapa tradisi yang bisa mendidik 
kita lebih lanjut dalam hal ini. 

Suatu waktu seseorang bertanya kepada Nabi 
Muhammad SAW, “Pekerjaan apakah yang dilakukan 
orang yang sangat dicintai Allah SWT?” Nabi menjawab, 
“Shalat tepat pada waktunya,” Orang itu bertanya lagi, 
“Kemudian apa lagi?” Nabi SAW menjawab, 
“Memperlakukan Ibu-Bapakmu dengan baik.” (Bukhari) 

Abdullah bin Umar RA meriwayatkan bahwa 
seseorang meminta ijin Nabi Muhammad SAW untuk 
mengikuti jihad.  Nabi Muhammad SAW bertanya, 
“Apakah Ibu-Bapakmu masih hidup?”.  Ia menjawab, 
“Ya, masih.”  Muhammad SAW bersabda, “Melayani 
kedua Ibu-Bapakmu adalah jihad bagimu.” (Bukhari) 

Al Qur’an memerintahkan dan menekankan manusia 
dengan sangat menunjukkan hormat semaksimum 
mungkin kepada Ibu-Bapak.  Ini juga berarti menghormati 
sanak saudara dan juga Sahabat-Sahabat Ibu-Bapak kita. 

Abdullah bin Umar RA meriwayatkan bahwa Nabi 
Muhammad SAW bersabda, “Kalau engkau menunjukkan 
hormat kepada teman-teman Bapakmu, sama juga dengan 
engkau menunjukkan hormat kepada Bapakmu.” 
(Bukhari) 

Pada ayat-ayat Al Isra di atas, Allah SWT telah 
mengingatkan kita tentang ketidak berdayaan serta 
ketergantungan total kita terhadap Ibu-Bapak dimasa kecil 
kita. Ibu-Bapak kita memenuhi semua keinginan kita 
dengan sukacita dan penuh kasih sayang.  Adalah menjadi 
kewajiban kita untuk memperlakukan Ibu-Bapak kita 
setara dengan itu. 
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Walaupun Ibu-Bapak harus dihormati sepanjang waktu, 
perhatian khusus, timbang rasa dan kasih harus lebih 
diberikan kepada Ibu-Bapak dimasa usia tua mereka. 

Perintah yang rinci dan penting telah difirmankan oleh 
Allah SWT: 
1. Jangan mengucapkan sepatah katapun yang 

menunjukkan ketidak hormatan terhadap mereka. 
2. Jangan membentak mereka. 
3. Berbicaralah dengan Ibu-Bapak dengan hormat dan 

santun. 
4. Bersikaplah merendah dan lembut kepada mereka.  

Kerendahan hati ini akan menunjukkan cintakasih 
kepada mereka.  Kerendahan hati ini harus keluar dari 
lubuk hati, dan bukan basa basi saja. 

5. Tidaklah mungkin seseorang bisa menunjukkan segala 
bentuk kesenangan kepada Ibu-Bapaknya, karena anda 
hanya bisa melakukannya sepanjang kemampuan 
anda.  Oleh karena itu, penting bagi kita untuk 
memanjatkan doa berikut: 
“Ya Allah SWT, kasihanilah kedua Ibu-Bapakku 
sebagaimana mereka mengasihani kami sedari kecil.” 

Kita harus selalu memanjatkan doa ini walaupun 
sesudah kedua Ibu-Bapak kita meninggal. Kita jangan 
lupa bahwa Allah SWT telah mengajarkan doa yang indah 
ini bagi kita buat Ibu-Bapak kita tercinta. 

Pada ayat diatas, Al Isra 25, Allah SWT menghibur kita 
bahwa Ia tidak akan menghukum kita bila sesuatu yang 
kasar telah kita ucapkan kepada Ibu-Bapak kita karena 
kecerobohan atau kesulitan yang berat, asal kita 
menyesalinya.  Allah SWT mengetahui apa yang 
terpendam di dalam hati kita. 

Umur tua adalah tahap yang sangat sulit dalam hidup 
ini.  Yasin 68 

 ⎯tΒ uρ çν öÏdϑ yè œΡ çµó¡Åe6uΖçΡ ’ Îû È,ù= sƒ ù: $# ( Ÿξ sùr& tβθè= É)÷è tƒ ∩∉∇∪  
Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya 

Kami kembalikan dia kepada kejadian . Maka apakah mereka 
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tidak memikirkan? 
Qurtubi menyebutkan kejadian menarik yang 

diriwayatkan oleh Jabber bin Abdullah RA. 
Seseorang menghampiri Nabi Muhammad SAW dan 

mengeluh bahwa Bapaknya telah mengambil alih seluruh 
hartanya. Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, 
“Jemputlah Bapakmu kesini.”  Sementara itu Malaikat 
Jibril AS menghampiri Nabi Muhammad SAW dan 
berkata “Bila Bapaknya telah datang, tanyakan kepadanya 
tentang kata-kata yang diucapkan dalam hatinya bahkan 
telinganya sendiripun tidak dapat mendengarnya.”  Ketika 
laki-laki muda itu membawa Bapakya, Nabi Muhammad 
SAW bertanya, ‘Kenapa anakmu mengeluh bahwa kamu 
telah menguasai seluruh hartanya?” 

Sang Bapak meminta Nabi SAW “Tanyakanlah kepada 
anakku untuk apakah aku menggunakan uangnya selain 
untuk membiayai kebutuhan bibinya dan diriku?” 

Nabi SAW bersabda, “Cukup, semua sudah jelas 
bagiku.” 

Nabi SAW bertanya kepada sang Bapak, “Kata-kata 
apakah yang selalu kau ucapkan di dalam hati yang 
bahkan telingamupun tak dapat mendengarnya?” 

Sang Bapak heran mendengar ini dan menjawab 
“Sesungguhnya ini adalah mukjizat bahwa engkau 
mengetahui hal ini.  Memang saya selalu mengucapkan 
satu puisi di dalam hati, sehingga bahkan telingakupun 
tidak dapat mendengarnya.”  Nabi SAW kemudian 
memerintahkannya untuk membacakan puisi itu.  Bapak 
ini kemudian membacakan sebuah puisi dalam bahasa 
Arab yang indah.  Terjemahan puisi itu adalah sbb.: 

Aku memberimu makan dimasa kecilmu dan mendukungmu 
bahkan ketika kau telah mencapai usia remaja.  Seluruh biaya 
hidupmu ditanggung oleh punggungku. 

Aku sering terbangun semalaman dan sangat gelisah bila 
kau sedang sakit.  Seolah-olah sakitmu adalah sakitku, dan aku 
menangis sepanjang malam. 

Ketakutan atas kematianmu selalu menghantuiku walaupun 
aku tahu bahwa maut hanya akan terjadi pada saat yang 
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ditentukan dan tidak bisa dihindari sama sekali. 
Ketika kau mencapai usia dewasa, sesuatu yang 

kudambakan, biasanya kau berlaku keras dan mengucapkan 
kata kasar kepadaku.  Engkau bersikap kepadaku seolah-olah 
kau telah berbaik hati padaku. 

Sayang sekali, seandainya kau tidak mau memberikan hakku 
sebagai Bapakmu, sedikitnya kau bisa memperlakukanku 
sebagai tetanggamu. 

Aku mengharap engkau paling sedikit bisa menunaikan 
tugasmu kepadaku bagaikan tetanggamu, dan tidak bertindak 
kikir dalam membelanjakan uangku untuk keperluanku. 

Setelah mendengarkan puisi yang menggetarkan ini 
Nabi Muhamamd SAW mencengkram leher laki-laki 
muda itu dan bersabda, أنت وما لك آلبيك , “Pergi! Dan 
seluruh hartamu untuk Bapakmu!” 

Pada Hadits lainnya, Abu Hurairah RA meriwayatkan 
bahwa Nabi Muhammad SAW menaiki tangga pertama 
dari mimbarnya dan bersabda, أنفه رغم  ,“Ia menganiayai 
dirinya seluruhnya”. 

Kemudian ia menaiki tangga kedua mimbarnya dan 
mengulang kalimat itu lagi.  Kemudian ia naik ke tangga 
ketiga dan mengulang kalimat ini untuk ketiga kalinya.  
Para Sahabat bertanya “Ya Rasul, siapakah yang 
menganiaya dirinya?”  Muhammad SAW menjawab, 
“Orang yang bertemu Ramadhan tetapi tidak mendapatkan 
dosanya diampuni Allah SWT.  Orang yang tidak 
mengirim salam kepadaku ketika mendengar namaku 
disebut.  Orang yang masih bisa melihat Ibu-Bapaknya 
diusia tua tetapi tidak bisa masuk surga.” (Muslim) 

Dengan kata lain ketiga hal ini sudah pasti akan 
membawanya ke surga bila ia mematuhi perintah Allah 
SWT. 

Semoga Allah SWT menumbuhkan hormat kita yang 
tulus bagi Ibu-Bapak kita di dalam hati kita dan 
menunjukkan kasih sayangNya kepada mereka seperti 
Ibu-Bapak kita menunjukkan kasih sayangnya kepada kita 
ketika kita masih kecil.  (Amin) 
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RIBA (INTEREST)  
 

Berurusan dengan riba adalah haram hukumnya bagi 
Yahudi, Kristen, maupun Muslim karena mereka 
mendapat petunjuk dari Tuhan yang satu dan yang sama. 
Allah SWT tahu bahwa riba adalah teramat merusak 
masyarakat dimanapun dan kapanpun. Yahudi dan Kristen 
telah melanggar hukum Allah SWT ini dengan terang-
terangan. Mereka (orang-orang yang menghalalkan riba) 
juga menularkan kebiasaan ini kepada orang-orang dari 
penganut agama Islam begitu hebatnya sehingga mereka 
terbenam didalamnya tanpa bisa mencari jalan keluar dari 
kesulitan ini. An Nisa 160 – 161 
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$ VϑŠ Ï9r& ∩⊇∉⊇∪  
Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami 

haramkan atas  yang baik-baik  dihalalkan bagi mereka, dan 
karena mereka banyak menghalangi  dari jalan Allah, dan 
disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya 
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka 
memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami 
telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara 
mereka itu siksa yang pedih. 

Banyak orang Muslim yang terjebak ke dalam arus 
kerusakan ini.  Mereka mencoba mencari jalan 
menghindar dari hukum Allah SWT.  Kadang-kadang 
mereka memberikan alasan-alasan yang dibuat-buat untuk 
membela diri atas keterlibatannya didalam kegiatan yang 
menyangkut riba. Oleh karena itu penting sekali untuk 
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mengkaji petunjuk yang diberikan Al Qur’an dan Hadits 
mengenai riba. 

Petunjuk yang sangat mendetil diberikan pada surat Al 
Baqarah 275-276 dan 278 - 280 
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Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti , maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya  
kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah 
memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 
berbuat dosa. 

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)¨?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ z’Å+t/ z⎯ÏΒ (##θ t/Íh9$# βÎ) 

ΟçFΖä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ©9 (#θ è= yèøs? (#θ çΡsŒù'sù 5> öys Î/ z⎯ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ 

( βÎ)uρ óΟçFö6 è? öΝà6n= sù â¨ρ â™â‘ öΝà6Ï9 üθ øΒ r& Ÿω šχθ ßϑÏ= øàs? Ÿω uρ 
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šχθ ßϑ n=øàè? ∩⊄∠®∪ β Î)uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο uô£ãã îο uÏàsΨ sù 4’ n< Î) ;ο uy£÷ tΒ 4 β r&uρ 

(#θ è% £‰|Á s? Ööyz óΟà6©9 ( βÎ) óΟçFΖä. šχθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊄∇⊃∪  
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa riba  jika kamu orang-orang yang beriman. 
Maka jika kamu tidak mengerjakan , maka ketahuilah, bahwa 
Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 
bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 
menganiaya dan tidak dianiaya. Dan jika dalam kesukaran, 
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 
menyedekahkan  tiu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

Menurut pendapat beberapa orang ilmuwan bahwa 
orang yang melakukan riba akan dibangunkan 
dikuburannya seolah-olah setan merasukinya dan dia akan 
bertingkah laku gila.  Karena itu ia akan mudah sekali 
ditandai. Hal ini terjadi karena ia telah memperolok-
olokkan hukum Allah SWT dengan mengatakan bahwa 
riba adalah sama dengan perdagangan karena keduanya 
menyangkut sejumlah keuntungan. Sebaliknya, Allah 
SWT yang menciptakan segalanya mengetahui sebaik-
baiknya dengan Maha Bijaksana bahwa riba adalah haram 
dan perdagangan adalah halal.  Al Mulk #14 

 Ÿω r& ãΝn= ÷è tƒ ô⎯tΒ t,n= yz uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ¯=9$# ãÎ7sƒ ù: $# ∩⊇⊆∪  
Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahu ; dan 

Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui? 
Perhatikan bahwa dengan memberikan sedekah, 

seorang memberikan hartanya kepada orang lain dan 
karena itu mengurangi harta modalnya. Tetapi dengan 
menarik riba seorang menerima keuntungan diatas harta 
modalnya. Al Qur’an menekankan kontradiksi ini;  Orang 
yang memberi sedekah melakukannya hanya karena Allah 
SWT, dan untuk mengharap pahala dari Allah SWT dihari 
Pengadilan.  Pahala ini tak terhingga besarnya.  Jadi harta 
modal dan keuntungannya sebetulnya telah berlipat ganda.  
Orang yang menerima riba tidak akan menerima pahala 
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untuk harta dan perdagangannya, dan ia pasti akan merugi 
di hari Pengadilan. 

Pada satu hari Nabi Muhammad SAW memotong 
seekor kambing.  Nabi Muhammad SAW pergi keluar 
rumah sebentar untuk suatu urusan.  Istrinya Aisyah RA 
kemudian menyedekahkan sebagian besar dari kambing 
itu. Sekembalinya ke rumah Nabi Muhammad SAW 
bertanya “Berapa banyak kambing yang tersisa?” Aisyah 
menjawab, “Semua telah habis kecuali yang sepotong ini”. 
Nabi Muhammad SAW berkata, “Sesungguhnya apa yang 
telah pergi akan tinggal, dan apa yang tinggal akan 
hilang.”  Jadi semua yang diberikan untuk sedekah akah 
abadi dan berlipat ganda pahalanya dihadapan Allah SWT.    

Selanjutnya seorang kaya pemakan riba bisa menjadi 
bangkrut kapan saja, tetapi pahala sedekah akan abadi 
selamanya. Juga seorang pemakan riba bisa membeli 
segala kemewahan hidup, tetapi hal ini tidak menjamin 
tidur yang lelap dan ketenangan bathin.  Disamping itu 
orang yang menyedekahkan hartanya tidak hanya akan 
memiliki ketenangan batin, tetapi juga pahala Allah di hari 
Pengadilan akan tak terhingga banyaknya. 

Nabi Muhammad SAW bersabda. “Berapapun 
besarnya riba, pada akhirnya ia akan menjadi kerugian.” 
(Musnad Ahmad & Ibnu-Majah) 

Allah SWT berfirman di dalam Al Baqarah 279, bahwa 
bila kita bertobat atas keterlibatan kita dimasa lalu dalam 
hal riba, kita akan tetap memiliki modal (pokok harta) 
kita, tetapi bila tidak bertobat, kita akan kehilangan modal 
pokok kita juga. 

Akhirnya, Islam memberi contoh agar kita memiliki 
perasaan solider yang kuat serta contoh perilaku terhadap 
orang miskin, sesuatu yang bertolak belakang dengan 
mengeksploitasi orang miskin dengan cara makan riba.  
Allah SWT berfirman bahwa bila kamu dapati orang yang 
berhutang kesulitan untuk mengembalikan utangnya tepat 
waktu, kamu harus memberinya tenggang waktu sampai ia 
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bisa membayarnya.  Bahkan adalah suatu tindakan yang 
sangat terpuji bila kita menghapuskan piutang tersebut. 

Ini dengan jelas memperlihatkan bahwa riba adalah 
suatu sistim untuk mengeksploitasi orang miskin yang 
sedang butuh. Sistim sedekah Allah SWT adalah untuk 
membantu supaya orang miskin yang sedang butuh bisa 
bertahan dan melangsungkan kehidupannya tanpa banyak 
beban. 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Bila seseorang 
memperpanjang tenggang waktu pembayaran piutang si 
miskin, pahalanya adalah sama seperti ia menyedekahkan 
sejumlah seluruh piutang itu setiap hari.  Ini berlaku bila 
tenggang waktu diberikan ketika masa berlaku piutang 
belum habis.  Bila, tenggang waktu diberikan sesudah 
masa berlaku piutang habis, maka pahalanya bahkan dua 
kali jumlah tersebut sebelumnya.” (Musnad Ahmad) 

Allah SWT juga berfirman di dalam Ali Imran 130 

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= à2 ù's? (##θ t/Íh9$# $ Z≈ yè ôÊ r& Zπ xyè≈ŸÒ –Β ( 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝä3¯= yè s9 tβθ ßs Ï= øè? ∩⊇⊂⊃∪  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda  dan bertakwalah kamu kepada 
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 

Ayat-ayat surat Al Baqarah sebelumnya diturunkan 
pada tahun Hijrah ke-8, dan dalam sudut pandang 
keseriusan terhadap subject ini para Sahabat Nabi 
Muhammad SAW sangat pas/akurat menanggapi perintah 
ini.  Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah 
terakhirnya, ia mengumumkan bahwa hukum Islam 
mengenai riba ini berlaku samarata baik bagi Muslim 
maupun non-Muslim. Non Muslim banyak berhutang riba 
kepada Abbas RA paman Nabi Muhammad SA. Abbas 
RA menghapuskan sebagian besar pokok piutang 
termasuk ribanya untuk mematuhi perintah Allah SWT 
ini. 
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Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para Sahabat, 
“Selamatkan dirimu dari tujuh perkara, karena sangat 
berbahaya.”  Sahabat bertanya, “Apakah itu?”.  Beliau 
SAW menjawab, “Menyekutukan Allah SWT, 
menggunakan sihir, membunuh orang tak berdosa, terlibat 
dalam riba, menyelewengkan harta anak yatim, melarikan 
diri dari pertempuran, memfitnah wanita shaeihah.” 
(Bukari dan Muslim) 

Nabi Muhammad SAW juga bersabda, “Celakalah 
orang yang memakan riba dan juga yang membayarnya.  
Celakalah juga orang yang menuliskannya serta 
menyaksikan segala urusan menyangkut riba.  Semua 
terlibat dalam dosa.” (Muslim) 

Ketika Nabi Muhammad SAW mencapai langit ke 
tujuh waktu Miraaj, ia melewati sekumpulan orang.  Ia 
melihat bahwa isi perut dari penghuni komunitas tersebut 
menyembur keluar dan kelihatan seperti semrawutnya 
perumahan. Perut mereka penuh berisi ular-ular yang 
kelihatan dari luar.  Nabi bertanya kepada Jibril AS 
“Siapakah orang-orang ini?”  Jibril AS menjawab, 
“Mereka adalah orang-orang pemakan riba.” (Musnad 
Ahmad) 

Jelaslah sudah bahwa ilmuwan dan negarawan Muslim 
harus menciptakan sistim perbankan yang bisa digunakan 
untuk menyelamatkan ummat Muslim. Semangat ilmuwan 
serta negarawan dan semangat rakyat harus memainkan 
peranan penting. 

Telah berdiri beberapa lembaga keuangan yang legal di 
beberapa negara yang menawarkan investasi tanpa bunga. 
Sebagai contoh, North American Islamic Trust1 di 
                                                 
1 Bagi pembaca yang tertarik, alamat North American Islamic Trust 
adalah sbb: 
745 Mc Clintock Drive, Suite 114, Burr Ridge, 
IL 60521-0857  U.S.A. 
Phone ( 630 ) 789-9191  Fax ( 630 ) 789-9455 
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Amerika yang telah diresmikan pendiriannya secara 
hukum dan menjalankan bisnisnya sangat dekat dengan 
hukum Islam. Lembaga ini telah memiliki sejarah yang 
panjang yaitu sekitar duapuluh tahun.  Ada perusahaan 
cabangnya di Kanada yang mengikuti baik hukum 
keuangan Kanada maupun Islam. Ada juga beberapa 
lembaga yang sama di Negara-negara Eropa dan Asia. 
Sayangnya, bila ummat Muslim diperkenalkan kepada 
lembaga-lembaga ini, mereka menunjukkan keraguan 
serta tidak tertarik hanya dikarenakan dikelola oleh 
saudara sesama Muslim mereka. Ini adalah reaksi yang 
tidak sehat. Ummat Muslim paling sedikit harus mencoba 
untuk mendapatkan rincian tertulis dari lembaga-lembaga 
ini dan dengan kepala dingin mengevaluasinya. Tidak ada 
suatu proyekpun yang bisa berjalan tanpa didukung oleh 
masyarakat umum. Ini adalah suatu dosa yang nyata, 
menutup mata terhadap lembaga-lembaga Islam ini 
dengan alasan yang dangkal sambil mendukung lembaga 
lain yang melibatkan riba. 

Semoga Allah SWT memberi kita keberanian dan 
kerjasama untuk keluar dari keruwetan ini.  Amin. 
                                                                                                
(Untuk diketahui pembaca bahwa di Indonesia juga telah banyak 
berdiri perbankan Syariah menggunakan system bagi hasil menuju 
suatu sistim yang Islami.) 
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PARA NABI DAN UMMATNYA 
(PROPHETS AND THE PEOPLE)  
 

Allah SWT menurunkan para Nabi kepada semua 
bangsa untuk memberi mereka petunjuk.  An Nahl 36 

 ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$# (#θç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# (  
Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap 

ummat : "Sembahlah Allah , dan jauhilah Thaghut  itu", 
Juga di dalam Fathir 24 

 β Î)uρ ô⎯ÏiΒ >π ¨Β é& ω Î) Ÿξ yz $ pκ Ïù Öƒ É‹tΡ ∩⊄⊆∪  
Dan tidak ada suatu ummatpun melainkan telah ada 

padanya seorang pemberi peringatan. 
Dan di dalam Ar Raad 7 

 Èe≅ ä3Ï9uρ BΘöθ s% >Š$ yδ ∩∠∪  
dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. 
Kita mengenal beberapa Nabi di dalam Al Qur’an dan 

banyak lainnya yang tidak kita kenali. 
Para Nabi ini memberi petunjuk kepada ummatnya 

untuk menjalani hidup yang beriman, damai, dan mulia.  
Para Nabi tidak meminta balas jasa atas pekerjaannya 
yang tulus buat kemanusiaan ini. 

Sebagai contoh, Nabi Luth AS bersabda: Ash Shuara 
164 

 !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Íô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#  
Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan 

itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semeta alam. 
Pelayanan yang sangat tulus dan penuh dedikasi dari 

para Nabi ini sangat menakjubkan, sedangkan reaksi dari 
para ummatnyapun tidak kalah mengherankan.  Sebagai 
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contoh Nabi Nuh AS, ia hidup diantara ummatnya selama 
sembilan ratus lima puluh tahun lamanya.  Gambaran 
dakwahnya yang tiada henti selama 910 tahun dijelaskan 
di dalam Nuh 5 - 12 

 tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÏoΤÎ) ßNöθ tã yŠ ’ÍΓöθ s% Wξ ø‹s9 #Y‘$ yγ tΡuρ ∩∈∪ öΝn= sù óΟèδ ôŠÍ“ tƒ ü“ Ï™!% tæßŠ 

ω Î) #Y‘# uÏù ∩∉∪ ’ ÏoΤÎ)uρ $ yϑ ¯= à2 öΝßγ è?öθ tã yŠ uÏøó tG Ï9 óΟßγ s9 (#ûθè= yè y_ ÷Λàιyè Î6≈ |¹ r& þ’Îû 

öΝÎκÏΞ#sŒ# u™ (#öθ t±øó tG ó™ $#uρ öΝåκu5$ uŠÏO (#ρ •|Àr&uρ (#ρãy9 õ3tFó™ $#uρ #Y‘$ t6õ3ÏG ó™ $# ∩∠∪ ¢ΟèO ’ÏoΤÎ) 

öΝåκèEöθ tã yŠ #Y‘$ yγ Å_ ∩∇∪ §ΝèO þ’ ÏoΤÎ) àMΖn= ôã r& öΝçλm; ßNö‘ uó r&uρ öΝçλm; #Y‘# uó Î) ∩®∪ 

àM ù=à)sù (#ρãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. #Y‘$ ¤xî ∩⊇⊃∪ È≅Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# 

/ä3ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ /ä.ôŠÏ‰ôϑ ãƒ uρ 5Α üθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΖt/uρ ≅ yèøgs† uρ ö/ä3©9 ;M≈̈Ζy_ 

≅ yèøgs† uρ ö/ä3©9 #X≈ pκ÷Ξr& ∩⊇⊄∪  
Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru 

kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah 
menambah mereka lari. Dan sesungguhnya setiap kali aku 
menyeru mereka  agar Engkau mengampuni mereka, mereka 
memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan 
menutupkan bajunya  dan mereka tetap  dan menyombongkan 
diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah 
menyeru mereka  dengan cara terang-terangan, kemudian 
sesungguhnya aku  mereka  dengan terang-terangan dan 
dengan diam-diam, maka aku katakan kepada mereka: 
'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah 
Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan 
kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-
anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan 
mengadakan  untukmu sungai-sungai. 

Kita lihat bahwa Nabi Nuh AS mengajak ummatnya di 
siang hari maupun malam hari, dengan diam-diam 
maupun dengan terbuka, dengan keras maupun dengan 
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lunak.  Yang dia minta dari Allah SWT hanyalah 
ampunanNya terhadap dosa-dosa mereka karena Ia adalah 
Maha Pengampun dan Penyayang.  Sebagai contoh ketika 
ummatnya meminta ampun dari Allah SWT, Ia 
mengirimkan hujan sebagai bukti pengampunanNya 
kepada mereka.  Hujan membawa hasil bumi yang 
melimpah ruah serta harta dan kesejahteraan. 

Ummatnya, sebaliknya, menanggapi panggilan Nuh AS 
dengan mencemooh, mereka memasukkan jarinya 
ketelinga sebagai tanda bahwa mereka tidak mau 
mendengar himbauannya apapun yang dikatakannya.  
Beberapa bahkan menutupi badannya dengan selimut 
seolah-olah mereka tidak mau berurusan apapun dengan 
Nuh AS.  Dalam bahasa kasarnya mereka mengusir Nabi 
mereka dan tidak perduli apapun yang dikatakannya.  
Ummatnya sangat congkak dan keji terhadap Nuh AS.  
Sebagai diriwayatkan oleh Dhihak, Ibnu Abbas RA bahwa 
ummatnya sering memukul Nabi Nuh AS sampai ia 
tersungkur.  Mereka membungkusnya dengan selimut dan 
membuangnya disuatu tempat dengan harapan agar ia 
mati. Ketika Nabi Nuh AS siuman, ia berdoa kepada Allah 
SWT agar Ia mengampuni ummatnya karena mereka tidak 
mengerti.  Dengan cara ini ia telah berdakwah kepada tiga 
generasi karena ia dikaruniai Allah SWT umur yang 
panjang sebagai mukjizatNya. Nuh AS berharap bahwa 
generasi yang berikutnya akan lebih peduli terhadap 
himbauannya. Sayangnya, setiap generasi yang mendatang 
bahkan lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Selama 
950 tahun hanya sedikit ummatnya yang mau menerima 
petunjuk. 

Biasanya orang miskin lebih mudah menerima 
dakwahnya.  Hal ini membuat marah orang-orang kaya 
karena mereka tidak mau disatukan dengan orang miskin.  
Ash Shuara 111 - 115 

 * (#ûθ ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡr& y7 s9 y7 yè t7¨?$#uρ tβθ ä9sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ tΑ$ s% $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ 
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(#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ ÷β Î) öΝåκæ5$ |¡Ïm ω Î) 4’ n?tã ’Ïn1u‘ ( öθ s9 tβρããè ô±n@ ∩⊇⊇⊂∪ 

!$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ ÷βÎ) O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7–Β ∩⊇⊇∈∪  
Mereka berkata: "Apakah kami akan beriman kepadamu, 

padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?". 
Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah 
mereka kerjakan? Perhitungan  mereka tidak lain hanyalah 
kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari. Dan aku sekali-kali 
tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku  tidak lain 
melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan". 

Sangat menarik untuk diketahui bahwa ketika Raja 
Habsha bertanya kepada Jaffar RA “Orang yang 
bagaimanakah yang menerima petunjuk Nabi Muhammad 
SAW?”  Jaffar RA menjawab: “Biasanya mereka adalah 
orang miskin.”  Raja Habsha berkesimpulan bahwa Nabi 
Muhammad SAW adalah benar-benar seorang pesuruh 
Allah SWT karena hal yang sama berlaku terhadap Nabi-
Nabi sebelumnya. 

Reaksi yang biasa dilakukan oleh orang kaya dijelaskan 
di dalam Al Qur’an. Saba 34 - 35 

 !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ’ Îû 7π tƒ ös% ⎯ÏiΒ @ƒ É‹¯Ρ ω Î) tΑ$ s% !$ yδθèùuøIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ ΟçFù= Å™ ö‘ é& 

⎯Ïµ Î/ tβρãÏ≈ x. ∩⊂⊆∪ (#θ ä9$ s% uρ ß⎯øt wΥ ãnYò2 r& Zω üθ øΒ r& #Y‰≈ s9÷ρ r&uρ $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ 

t⎦⎫Î/¤‹yè ßϑ Î/ ∩⊂∈∪  
Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang 

pemberi peringatanpun, melainkan orang-orang yang hidup 
mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari 
apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya". Dan mereka 
berkata: "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak  
dan kami sekali-kali tidak akan diazab. 

Allah SWT berfirman kepada orang-orang kaya ini.  
Saba 37 
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 !$ tΒ uρ ö/ä3ä9 üθ øΒ r& Iω uρ /ä.ß‰≈ s9÷ρ r& © ÉL ©9$$ Î/ ö/ä3ç/Íhs)è? $ tΡy‰ΖÏã #’ s∀ ø9ã— ω Î) ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ 

Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [s Ï=≈ |¹ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù öΝçλm; â™!#u“ y_ É#÷è ÅeÒ9$# $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå öΝèδ uρ ’Îû 

ÏM≈sùãäó ø9$# tβθ ãΖÏΒ#u™ ∩⊂∠∪  
Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak 

kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amAl amal saleh, 
mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda 
disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman 
sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga). 

Manusia beranggapan bahwa bila mereka mengikuti 
ajaran yang bertentangan dengan ajaran orang tua mereka 
sebagai tidak menghormati nenek moyangnya. Ini adalah 
hambatan terbesar dalam menerima petunjuk Allah SWT.  
Al Baqarah 170 

 #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θãè Î7¨?$# !$ tΒ tΑu“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹xø9r& Ïµø‹n= tã 

!$ tΡu™!$ t/# u™ 3 öθ s9uρ r& šχ% x. öΝèδ äτ !$ t/# u™ Ÿω šχθ è= É)÷ètƒ $ Z↔ ø‹x© Ÿω uρ tβρ ß‰tG ôγ tƒ 

∩⊇∠⊃∪  
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang 

telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi 
kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari 
(perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan 
mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?" 

Orang yang mencari kebenaran yang hakiki akan 
dengan ikhlas membuang semua bentuk kecurigaan dan 
keraguan, Allah SWT pasti akan menunjukkan mereka 
“Jalan yang Lurus.”  Al Ankabut 69 

 z⎯ƒ Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝåκ̈]tƒ Ï‰÷κs]s9 $ uΖn= ç7ß™ 4 ¨β Î)uρ ©!$# yìyϑ s9 t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$#  
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 
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Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-
jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta 
orang-orang yang berbuat baik. 

Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan dan 
keberanian untuk mencari kebenaran yang sejati. 

Kebanyakan dari para Nabi diturunkan hanya kepada 
satu bangsa atau satu daerah tertentu. Tetapi Nabi 
Muhammad SAW diturunkan untuk seluruh ummat 
manusia.  Saba 28 

 !$ tΒ uρ y7≈ sΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #[Ï±o0 #Xƒ É‹tΡuρ £⎯Å3≈ s9uρ unYò2 r& 

Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n=÷è tƒ ∩⊄∇∪  
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 

manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan 
sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada 
mengetahui. 

Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang Nabi 
untuk seluruh ummat manusia, tetapi seluruh Firman 
Allah SWT yang diberikan melaluinya akan terjaga dalam 
bentuk aslinya sampai hari Pengadilan nanti.  Al Hijr 9 

 $ ¯ΡÎ) ß⎯øt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ uø.Ïe%! $# $̄ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝàÏ≈ ut m: ∩®∪  

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur’an, dan 
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. 

Oleh karena itu tidak perlu lagi diturunkan Nabi lain.  
Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. 

Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabar, Nabi 
Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT telah 
memberiku lima karunia yang tidak diberikanNya kepada 
Nabi-Nabi sebelumku: 
1. Allah SWT telah membantuku sehingga musuh-

musuhku merasa takut kepadaku dari jarak yang sama 
dengan jarak perjalanan satu bulan. 

2. Allah SWT mengijinkan ummatku bersembahyang 
dimana saja ada tempat bersih, dan menggunakan debu 
sebagai pengganti air untuk berwudhu bila tidak ada 
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air. 
3. Ummatku diijinkan mengambil dan menggunakan harta 

rampasan perang.  
4. Allah SWT mengijinkanku untuk memberi syafaat 

yang terbanyak dihari Pengadilan 
5. Nabi-Nabi lain dikirim khusus untuk satu bangsa atau 

satu daerah.  Aku dikirim untuk seluruh manusia, jin, 
dan alam semesta. (Bukhari dan Muslim) 
Beruntunglah kita karena Allah SWT telah 

menciptakan kita diantara sesama pengikut Nabi 
Muhammad SAW. Mussab bin Saeeed RA Berkata bahwa 
kita harus mengucapkan doa berikut agar bisa menjadi 
bagian terpadu dari ummat Nabi Muhammad SAW. Al 
Hashr 10 

 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ ρ â™!% y` .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ sΨ s9 $ sΨÏΡ üθ ÷z \}uρ 

š⎥⎪ Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u™ 

!$ sΨ −/u‘ y7 ¯ΡÎ) Ô∃ρ â™u‘ îΛ⎧Ïm §‘ ∩⊇⊃∪  
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin 

dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah 
kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih 
dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan 
kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang 
beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha 
Penyantun lagi Maha Penyayang". 
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NABI SULAIMAN AS (PROPHET 
SULAIMAN AS)  
 

Nabi Sulaiman AS adalah putra dari Nabi Daud AS.  
Mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim AS. 

Kaum Yahudi dan Kristen menganggap Sulaiman 
hanya sebagai seorang raja saja, dan bukan seorang Nabi.  
Di dalam Al Qur’an jelas disebutkan bahwa ia adalah 
seorang Nabi yang dipilih oleh Allah SWT.  An Nisa 163 

 * !$ ¯ΡÎ) !$ uΖø‹xm ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) !$ yϑ x. !$ uΖø‹xm ÷ρ r& 4’n< Î) 8yθ çΡ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ .⎯ÏΒ ⎯Ïν Ï‰÷è t/ 4 
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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. 

Nabi Sulaiman AS adalah seorang yang cerdas sejak 
dari kecil.  Allah SWT telah menjelaskannya di dalam Al 
Anbiya 78 - 79 

 yŠ…ãρ#yŠuρ z⎯≈ yϑ øŠn= ß™ uρ øŒÎ) Èβ$yϑ à6øt s† ’Îû Ï^öut ù: $# øŒÎ) ôM t±xtΡ ÏµŠÏù ãΝsΨ xî 
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Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu 

keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena 
tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan 
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kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang 
diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan 
pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); 
dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah 
dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan 
burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kamilah 
yang melakukannya. 

Abdullah Ibnu Masood RA dan Abdullah Ibnu Abbas 
RA meriwayatkan bahwa dua orang mendatangi Nabi 
Daud AS mengenai suatu pertikaian. Yang mengadu 
mengatakan bahwa biri-biri dari orang satunya lagi telah 
merusak seluruh tanamannya. Nabi Daud AS menjawab 
bahwa harga dari tanamannya adalah sama dengan harga 
sekawanan biri-biri itu. Oleh karena itu si pengadu berhak 
mengambil seluruh kawanan biri-biri itu sebagai ganti rugi 
untuk tanamannya. Ketika itu Sulaiman AS baru berumur 
11 tahun dan kebetulan sedang duduk disamping ayahnya.  
Sulaiman AS berkata, “Walaupun ini adalah keputusan 
yang sangat adil, tetapi dengan rendah hati saya 
menyarankan agar kawanan biri-biri itu diberikan kepada 
pihak pengadu untuk sementara saja untuk diambil 
susunya dan wolnya.  Sementara itu pemilik ternak harus 
bekerja di kebun pengadu untuk menanam tanaman baru. 
Ketika tanaman baru itu sudah pulih kembali, kawanan 
biri-biri itu harus dikembalikan kepada pemilik 
sebelumnya”.  Nabi Daud AS sangat terkesan atas 
keputusan cerdas yang diambil anaknya. 

Imam Baghvi meriwayatkan bahwa Nabi Daud AS 
meninggal ketika Nabi Sulaiman AS berumur hanya tiga 
belas tahun. Allah SWT mewariskan kerajaan serta 
keNabian ayahnya kepada Sulaiman AS. Sulaiman AS 
berkuasa selama empat puluh tahun dan ia mulai 
melakukan pembangunan Bait-ul-Quds pada tahun ke 
empat kekuasaannya. 

Allah SWT memberi Nabi Sulaiman AS mukjizat yang 
unik pada beberapa hal dan diantaranya seperti disebutkan 
berikut: 
1. Seperti ayahnya Daud AS, beliau bisa mengerti bahasa 
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burung-burung dan binatang lainnya.  An Naml 15 - 16 
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Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud 

dan Sulaiman; dan keduanya mengucapkan: "Segala puji bagi 
Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-
hambaNya yang beriman". Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, 
dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian 
tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. 
Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang 
nyata". 
2. Angin sepenuhnya berada dibawah kendali Nabi 

Sulaiman AS.  Al Anbiya 81 

 z⎯≈ yϑ ø‹n= Ý¡Ï9uρ tw† Íh9$# Zπ xÏ¹% tæ “ ÍøgrB ÿ⎯Ïν ÍøΒ r'Î/ ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# © ÉL ©9$# $ uΖø.u≈ t/ 
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Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang 

sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya 
ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami 
Maha Mengetahui segala sesuatu. 

dan di dalam Shad 36 

 $ tΡö¤‚ |¡ sù çµ s9 yxƒÍh9$# “ ÍøgrB ⎯Ïν ÍøΒ r'Î/ ¹™!% s{â‘ ß]ø‹xm z>$ |¹ r& ∩⊂∉∪  
Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang 

berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang 
dikehendakinya, 

dan di dalam Saba 12 (awal ayat) 

 z⎯≈ yϑ ø‹n= Ý¡Ï9uρ yxƒ Íh9$# $ yδ –ρß‰äî Ö÷κy− $ yγ ãm# uρ u‘ uρ Ö÷κy− (  
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Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang 
perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan 
dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan 
sebulan (pula) 

Disini Al Qur’an menyebutkan tiga hal: 
Pertama bahwa angin berada dibawah kendalinya. 
Kedua, bahkan angin taufan yang paling besarpun bagi 
Sulaiman AS terasa nyaman dan lembut. Ketiga, 
walaupun terasa lembut dan menyenangkan, angin ini 
berhembus sangat cepat sehingga bisa membawa dia 
menuju tempat sejauh satu bulan perjalanan hanya 
dalam satu pagi, sama halnya dia dapat menempuh 
perjalan sejauh satu bulan dalam satu sore saja. 

3. Sulaiman AS senang sekali membuat bangunan dan 
istana yang menakjubkan.  Allah SWT mempermudah 
pekerjaannya dengan memberinya pancuran tembaga 
cair.  Saba 12 (akhir ayat) 

 $ uΖù= y™ r&uρ …çµs9 t⎦ ÷⎫tã ÍôÜÉ)ø9$# ( z⎯ÏΒ uρ Çd⎯Åf ø9$# ⎯tΒ ã≅ yϑ ÷ètƒ t⎦ ÷⎫t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Èβ øŒÎ* Î/ 
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dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian 

dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah 
kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang 
menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami 
rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. 

Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa pancuran-pancuran 
ini berada di Yaman. 

4. Mukjizat lain dari kekaisaran Sulaiman AS adalah 
bahwa Allah SWT membuat agar seluruh binatang, 
burung dan jin berada dibawah kendali Sulaiman AS.  
Bahkan Sulaiman AS memohon kepada Allah SWT 
untuk memberinya karunia berupa kekaisaran yang 
tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun sesudahnya.  
Shad 35 
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y7 ¯ΡÎ) |MΡr& Ü>$̈δ uθø9$# ∩⊂∈∪  
Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan 

anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh 
seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Pemberi". 

Allah SWT mengabulkan permohonannya. Bangsa Jin 
diperintahkan untuk mengerjakan berbagai tugas untuk 
Sulaiman AS.  Saba 12 - 13 
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Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya 

(di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa 
yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami 
rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. 
Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya 
dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-
piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap 
(berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk 
bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-
hambaKu yang berterima kasih. 

Satu tugas penting yang diberikan kepada para jin 
tersebut adalah membangun Masjid Al Aqsa dengan 
cara yang sangat menakjubkan dan mewah. Harus 
dicatat disini bahwa Sulaiman AS hanya membangun 
kembali masjid ini, sama seperti Ibrahim AS 
membangun kembali Masjid Al Haram di Makkah.  
Hadits berikut sangat penting artinya. 
Pada suatu waktu Abu Dhur Al Gaffari RA bertanya 
kepada Nabi Muhammad SAW “Masjid apakah yang 
pertama kali dibangun di dunia ini? Nabi Muhammad 
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SAW menjawab “Masjid Al Haram.” Abu Dhur RA 
bertanya lagi “Masjid apakah yang kedua dibangun di 
dunia ini?” Nabi Muhammad SAW menjawab “Masjid 
Al Aqsa”. Akhirnya Abu Dhur bertanya, “Berapa 
lamakah jarak antara kedua kejadian itu?” Nabi 
Muhammad SAW menjawab, “Empatpuluh tahun.” 
(Bukari dan Muslim) 

5. Percakapan yang menarik antara semut-semut telah 
disebutkan di dalam An Naml 16 - 19 
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Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai 

Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung 
dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini 
benar-benar suatu kurnia yang nyata". Dan dihimpunkan untuk 
Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka 
itu diatur dengan tertib (dalam barisan). Hingga apabila 
mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai 
semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu 
tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka 
tidak menyadari"; maka dia tersenyum dengan tertawa karena 
(mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdo`a: "Ya 



Nabi Sulaiman AS 

 

Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri ni`mat-Mu 
yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua 
orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang 
Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke 
dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh". 

Dengan cara ini Allah SWT telah menunjukkan kepada 
pembaca, mukjizat yang dikaruniakan kepada Daud AS 
dan Sulaiman AS.  Mereka bahkan bisa mengerti bahasa 
dari serangga yang teramat kecil seperti semut dari jarak 
yang jauh.  Ini adalah tanda-tanda dari Allah SWT dan 
mukjizat bagi Sulaiman AS.  Hal ini memperkuat 
keimanan para pembaca terhadap kekuasaan Allah SWT 
dan pahala yang bisa dikaruniakanNya kepada manusia 
pilihanNya.  Kejadian ini begitu pentingnya sehingga 
bagian dari Al Qur’an ini disebut “An Naml” atau “Sang 
Semut”. 

Sebagai penutup harus dicatat bahwa banyak cerita-
cerita yang memalukan diciptakan orang mengenai 
Sulaiman AS dan Daud AS dalam proses penterjemahan 
berbagai versi Bible yang terdapat dimasa kini. Semoga 
Allah SWT menuntun penulis artikel ini menuju 
bimbingan Allah SWT yang bersih dari pencemaran 
dalam bentuk Al Qur’an dan keaslian ucapan-ucapan Nabi 
Muhammad SAW.  Amin. 
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RATU SABA (QUEEN SABA)  
 

Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Saba adalah gelar 
bagi raja-raja dari Yaman. Ratu Saba adalah salah satunya. 
Mereka berkuasa di daerah itu pada waktu seribu tahun 
sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Ratu Saba menyerahkan 
seluruh dinastinya ke tangan Nabi Sulaiman AS pada 
sembilan ratus lima puluh tahun sebelum kelahiran Nabi 
Isa AS. Al Qur’an tidak menyebutkan baik nama 
sebetulnya dari Ratu Saba maupun bagian mana dari 
Yaman yang dikuasainya. Al Qur’an hanya menyebutkan 
bagian dari cerita itu yang menjadi petunjuk bagi manusia 
dan membawa manfaat bagi kemanusiaan. Tetapi, pada 
riwayat-riwayat Yahudi Ratu Saba disebut sebagai Bilqis. 

Allah SWT telah memberi karunia kepada Sulaiman 
AS berupa kerajaan yang sangat unik dalam sejarah 
kemanusiaan. Ia tidak saja hanya berkuasa di hadapan 
manusia, tetapi juga di hadapan burung-burung, hewan-
hewan, dan bangsa jin. Cerita tentang Ratu Saba adalah 
bukti lain dari apa saja yang bisa dilimpahkan Allah SWT 
terhadap manusia pilihanNya. 

Cerita Ratu Saba adalah sebagai berikut: Pasukan yang 
terdiri dari manusia, hewan, burung, dan bangsa jin selalu 
berada di sekitar Sulaiman AS dan sangat bersemangat 
untuk melayaninya. Suatu hari Sulaiman AS sedang 
memeriksa pasukannya dan melihat bahwa seekor burung 
bernama “Hud Hud” tidak hadir. Beliau berkata “Aku 
tidak melihat Hud Hud disini. Jika burung itu tidak hadir 
karena alasan yang tidak tepat, aku akan menghukum atau 
menyembelihnya.” Segera Hud Hud muncul dan dengan 
rendah hati berkata kepada Sulaiman AS, “Aku datang 
membawa berita yang sangat penting untukmu yang tidak 
kau ketahui sebelumnya.”  Hud Hud menambahkan, “Ada 
seorang Ratu di Yaman. Ia sangat kaya raya dan 
kekuasaannya sangat luar biasa. Setan telah membawanya 
dan pengikutnya ke jalan yang menyimpang. Mereka 
memuja matahari, dan bukan Allah SWT.” 
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Sulaiman AS berkata, “Aku akan membuktikan 
pernyataanmu segera.  Kirimkan suratku ini kepadanya, 
dan kita tunggu reaksi darinya.”  Ratu Saba membaca 
surat itu begitu sampai kehadapannya. Kemudian ia 
berkata kepada penasihatnya, “Surat ini dari Sulaiman AS 
yang menyatakan ‘Aku memulai dengan menyebut nama 
Allah SWT, yang Maha Pemurah dan Penyayang. 
Janganlah tunjukkan kesombongan dan kecongkakan 
kepadaku, dan datanglah kepadaku sebagai seorang 
Muslim.’” Ia kemudian berkata kepada penasihatnya, 
“Aku selalu meminta nasihatmu dalam hal-hal penting, 
katakan apa yang harus kulakukan?” Penasihat menjawab, 
“Kita tidak perlu khawatir tentang surat ini karena kita 
sangat berkuasa. Tetapi bagaimanapun keputusan terakhir 
tetap berada di tanganmu.” Kata Ratu Saba “Walaupun 
kita sangat berkuasa, kita harus berhati-hati dalam 
menghadapi Sulaiman AS. Menurutku, pertama-tama kita 
harus menguji berapa besarkah kekuasaannya. 
Sesungguhnya cara surat ini tiba dihadapanku 
mengisyaratkan bahwa kita harus berhati-hati dalam 
menghadapi Sulaiman AS. Akan ku kirim utusan untuk 
membawa hadiah yang mahal. Dengan cara ini tidak saja 
kita bisa mengukur kekuasaannya, tapi juga menduga apa 
yang ada dalam pikirannya. Aku tidak menyarankan untuk 
berperang melawannya kalau ia seorang yang lebih kuat. 
Penyerang selalu merusak kota yang dikalahkan dan 
mempermalukan penduduknya. Kita harus menghindarkan 
ancaman yang tidak diharapkan ini.” 

Utusan Ratu Saba menyerahkan hadiah-hadiah 
berharga itu kepada Sulaiman AS. Sulaiman AS berkata 
kepada mereka, “Kamu dan Ratumu sungguh telah 
menyalah-artikan pesanku.  Bawalah kembali barang yang 
kau sebut hadiah ini kepada Ratumu karena Allah SWT 
telah memberiku karunia yang jauh lebih berharga 
daripada ini.” Beliau menambahkan, “Ingatkan Ratumu 
untuk mematuhi pesanku segera. Kalau ia gagal 
melaksanakannya, aku akan tiba dengan pasukanku. 
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Kalian tidak akan bisa melawan pasukanku. Kami akan 
mengusir kalian dari kotamu dan mempermalukan kamu 
sekalian.” 

Utusan itu menyampaikan peringatan Sulaiman AS itu 
kepada Ratunya dan memberitahunya tentang kebesaran 
kekuasaan Sulaiman AS karena ia menguasai baik 
manusia, burung, hewan, maupun bangsa jin. Ratu Saba 
menyimpulkan bahwa berperang melawan Sulaiman AS 
adalah sama saja dengan mengundang kehancuran dirinya. 
Ia memutuskan untuk menyerah kepada Sulaiman AS. 
Ketika ia bergerak memulai perjalanannya menemui 
Sulaiman AS, Allah SWT memberitahu Sulaiman AS 
tentang hal ini dengan menurunkan wahyu kepadanya. 

Sulaiman AS memerintahkan pembantu-pembantunya, 
“Aku mau singgasana Ratu Saba dipindah kesini sebelum 
ia tiba ke kerajaanku.  Siapa yang akan melakukan 
pekerjaan ini.” Seorang jin yang sangat kuat dan cerdik 
berkata, “Aku bisa membawa singgasananya kesini 
sebelum petang tiba.” Seorang yang berpengetahuan luas 
dalam kitab berkata, “Aku bisa membawanya kesini dalam 
sekejap mata.”  Ketika Sulaiman AS menengok, ternyata 
singgasana itu telah tiba di istananya.  Sulaiman AS 
dengan rendah hati mengucapkan terimakasihnya kepada 
Allah SWT atas segala karuniaNya, termasuk dengan 
dipindahkannya singgasana dalam sekejap saja. Para Nabi 
tidak menjadi sombong karena peristiwa-peristiwa seperti 
ini. Mereka bahkan semakin merendahkan dirinya kepada 
Allah SWT. 

Sulaiman AS kemudian memerintahkan untuk sedikit 
merubah penampilan singgasana Ratu Saba untuk menguji 
kecerdasannya. Ratu Saba tiba di istana Sulaiman AS dan 
beliau bertanya kepada nya, “Apakah ini singgasanamu?” 
Ia melihat dan berkata, “Kelihatan seperti singgasana 
milikku.” Kemudian ia menambahkan, “Aku telah cukup 
mengetahui tentang kekuatan dan kebesaranmu yang luar 
biasa, tetapi kejadian memindahkan singgasanaku kesini 
menambah bukti keunggulanmu. Aku dengan rendah hati 
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menyerah kepadamu.” Dengan cara ini ia mengira telah 
memenuhi seluruh permintaan Sulaiman AS dalam 
suratnya. 

Sulaiman AS sangat cerdik. Ia menggunakan cara  lain 
untuk memperlihatkan ke-Maha-Kuasaan Allah SWT 
kepada Ratu Saba. Sulaiman AS memerintahkan bangsa 
jin untuk membuat sebuah istana yang luar biasa indah.  
Lantai dan balairungnya terbuat dari kaca tembus cahaya. 
Sebuah kolam air juga dibuat didekatnya. Dengan 
kehebatan pembangunan istana ini, terlihat seolah air dari 
kolam tersebut mengalir ke balairung.  Ratu Saba diminta 
untuk menginap di istana tersebut. Ketika ia memasuki 
istana, ia menyingsingkan pakaian dekat kaki sehingga 
terlihat betisnya. Sulaiman AS berkata kepadanya, “Itu 
bukan air yang mengalir, melainkan hanya permukaan 
kaca.” Pada waktu itu Ratu Saba meyakini bahwa segala 
kelebihan ini telah dilimpahkan kepada Sulaiman AS oleh 
Penguasa Tertinggi. Ia bersaksi, “Aku menyerah bersama 
Sulaiman AS kepada Pencipta Sekalian Alam.” Oleh 
karena itu ia menjadi seorang Muslimah. Inilah tujuan 
utama dalam surat Sulaiman AS kepadanya. Ia juga 
membawa seluruh dinastinya yang besar di bawah 
kekuasaan Sulaiman AS. Beberapa ulama meriwayatkan 
bahwa ia menikah dengan Sulaiman AS walaupun Al 
Qur’an dan Hadits tidak menyebutkannya. 

Allah SWT telah menjelaskan cerita Ratu Saba dengan 
sangat tepat di dalam surat An Naml 20 –  44 
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tβρ ß‰àf ó¡o„ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# z⎯§ƒ y— uρ ãΝßγ s9 ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# öΝßγ n=≈ yϑ ôãr& 

öΝèδ £‰|Á sù Ç⎯tã È≅‹ Î6 ¡¡9$# ôΜßγ sù Ÿω tβρ ß‰tG ôγ tƒ ∩⊄⊆∪ ω r& (#ρß‰àf ó¡o„ ¬! “ Ï% ©!$# 
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Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa 

aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak 
hadir. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan 
azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali 
jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang 
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terang". Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu 
ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum 
mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu 
berita penting yang diyakini, Sesungguhnya aku menjumpai 
seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi 
segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku 
mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain 
Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah 
perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari 
jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar 
mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang 
terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa 
yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, 
tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, Tuhan Yang 
mempunyai `Arsy yang besar". Berkata Sulaiman: "Akan kami 
lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang 
yang berdusta. Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu 
jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari 
mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan"  

Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, 
sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang 
mulia. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan 
sesungguhnya (isi) nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu 
sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku 
sebagai orang-orang berserah diri". Berkata dia (Balqis): "Hai 
para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) 
aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu 
berada dalam majelis (ku)". Mereka menjawab: "Kita adalah 
orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki 
keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan 
berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan 
kamu perintahkan". Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja 
apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka 
membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia 
jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. 
Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka 
dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa 
yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. 

Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman 
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berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? 
maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada 
apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa 
bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka sungguh 
kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang 
mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir 
mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka 
menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina".  

Berkata Sulaiman: "Hai pembesar-pembesar, siapakah di 
antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya 
kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-
orang yang berserah diri". Berkata `Ifrit (yang cerdik) dari 
golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat 
dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk 
membawanya lagi dapat dipercaya". Berkatalah seorang yang 
mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka 
tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di 
hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku 
untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari 
(akan ni`mat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka 
sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri 
dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku 
Maha Kaya lagi Maha Mulia". Dia berkata: "Robahlah 
baginya singgasananya; maka kita akan melihat apakah dia 
mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak 
mengenal (nya)". Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah 
kepadanya: "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab: 
"Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi 
pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang 
berserah diri".  

Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, 
mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena 
sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. 

Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana". Maka 
tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang 
besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah 
Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari 
kaca". Berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku 
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telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri 
bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam".  

Semua ulama sependapat bahwa surat dari Sulaiman 
AS kepada Ratu Saba adalah sangat unik di dalam sejarah 
kemanusiaan. Sulaiman AS dengan tegas telah 
menyebutkan tentang kebesaran Allah SWT, bersamaan 
dengan perkenalan dirinya. Ia juga memperingatkan Ratu 
Saba agar tidak memamerkan kekuasaannya, dan 
kemudian memerintahkan agar dia menyerah dibawah 
kekuasaannya. Bahkan perintah terakhir adalah yang 
paling jelas. Ia memerintahkan Ratu Saba untuk 
menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dan datang ke 
istananya sebagai seorang Muslim. Tidak ada manusia 
manapun yang sanggup menulis surat yang demikian 
singkat, komprehensif, dan jelas.  Surat ini juga adalah 
mukjizat yang lain dari Sulaiman AS. 

Sesungguhnya Allah SWT mengkaruniakan kekuasaan, 
kebijaksanaan, dan kerendahan hati kepada siapapun yang 
dipilihNya. 
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KHIDIR (KHIDIR)  
 

Pertemuan antara Musa AS dengan Khidir adalah salah 
satu peristiwa yang penting di dalam kehidupan Musa AS. 
Hal ini dijelaskan dengan rinci di dalam Surat Kahfi. Latar 
belakang peristiwa ini diriwayatkan dari Hadits Bukhari 
oleh Abi-bin-Kaab RA. 

Pada suatu hari Bani Israil bertanya kepada Musa AS, 
“Siapakah yang paling berilmu di dunia ini.” Beliau 
menjawab, “Aku adalah yang paling berilmu.” Allah SWT 
tidak menyukai jawaban ini. Musa AS diharapkan 
menjawab bahwa Allah SWT lah yang Maha Mengetahui. 
Oleh karena itu Allah SWT bermaksud untuk memberi 
lagi pelajaran kepada Musa AS seperti yang telah 
dilakukan Allah SWT kepada manusia terpilih lainnya. 
Allah SWT memberitahu Musa AS bahwa ada seorang 
hambaNya yang lebih berilmu dibandingkan daripadanya 
dan bahwa hamba ini berada ditempat dimana dua lautan 
bertemu. Musa AS sangat penasaran untuk belajar lebih 
banyak dari hamba ini. Musa AS memohon kepada Allah 
SWT untuk memberinya petunjuk lebih rinci mengenai 
tempat ini. Allah SWT memerintahkan Musa AS untuk 
menaruh seekor ikan ke dalam sebuah baskom/panci dan 
berjalan menuju tempat dimana dua sungai bertemu. 
Orang berilmu itu akan berada ditempat dimana ikannya 
akan menghilang. Musa AS memulai perjalanannya 
dengan pelayan yang masih kecil Yusha bin Noon sampai 
mereka mencapai sebuah batu karang. Mereka berdua 
menyandarkan kepala dan beristirahat sementara di sana. 

Ikan itu keluar dari baskom/panci dan masuk ke dalam 
laut.  Jejak jalan ikan ini dengan menakjubkan telah 
menciptakan sebuah terowongan. Pelayannya melihat 
kejadian ini.  Tetapi, ia kemudian lupa menceritakan 
kepada Musa AS tentang kaburnya ikan tersebut, jadi 
mereka terus berjalan melanjutkan perjalanannya selama 
satu hari satu malam lagi.  Kemudian Musa AS 
memerintahkan pelayannya untuk mengeluarkan ikan 
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tersebut karena ia sangat lapar. Keduanya merasa sangat 
kelelahan karena perjalanan tersebut.  Pelayan itu berkata 
kepada Musa AS, “Aku lupa mengatakan bahwa ikan itu 
telah lepas ketika kita beristirahat di dekat batu karang 
tadi.” Musa AS menjawab, “Itu adalah tempat yang kita 
cari.” Jadi mereka kembali menuju batu karang tersebut.  
Disana mereka melihat Khidir. Musa AS menyapanya.  
Khidir bertanya, “Apakah kamu Musa AS dari Bani 
Israil?” Musa AS menjawab, “Benar, dan saya mohon 
engkau mau mengajarkanku beberapa pengetahuan yang 
kau miliki.” Percakapan yang panjang terjadi antara Musa 
AS dan Khidir. Keterangan lebih rinci dari percakapan ini 
terdapat dalam Hadits dan juga di dalam Al Kahfi 62 - 82 
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Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa 

kepada muridnya: "Bawalah ke mari makanan kita; 
sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita 
ini". Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita mencari 
tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa 
(menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang 
melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan 
itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." 
Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya 
kembali, mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu 
dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang 
telah Kami berikan kepadanya Rahmat dari sisi Kami, dan 
yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. Musa 
berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya 
kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-
ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab: 
"Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar 
bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, 
yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 
hal itu?" Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku 
sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu 
dalam sesuatu urusanpun". Dia berkata: "Jika kamu 
mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku 
tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya 
kepadamu". Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala 
keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa 
berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya 
kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu 
telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia (Khidhr) 
berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu 
sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku" Musa 
berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku 
dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan 
dalam urusanku". Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala 
keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr 
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membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu bunuh jiwa 
yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? 
Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar". 
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa 
sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Musa 
berkata: "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah 
(kali) ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku 
menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan 
uzur padaku". Maka keduanya berjalan; hingga tatkala 
keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta 
dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu 
tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan 
dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka 
Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu 
mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". Khidhr 
berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; Aku 
akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan 
yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu 
adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, 
dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan 
mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. 
Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-
orang mu'min, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong 
kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan 
kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi 
mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari 
anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu 
bapaknya). Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua 
orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda 
simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang 
yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka 
sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan 
simpanannya itu, sebagai Rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah 
aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian 
itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat 
sabar terhadapnya". 

Mari kita mencoba menarik beberapa pelajaran dari 
cerita Musa AS dan Khidir ini: 
1. Janganlah membual, walaupun faktanya kelihatan 

benar. 
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2. Allah SWT tidak menjadi marah kepada manusia 
pilihanNya bila ia berbuat salah.  Allah SWT 
kemudian memberinya tambahan pelajaran agar ia bisa 
lebih melihat sesuatu dalam warna sesungguhnya. 

3. Musa AS sangat bersemangat untuk menimba pelajaran 
dari Khidir walaupun Allah SWT telah memberinya 
ilmu yang banyak. Jadi menimba ilmu adalah 
termasuk sunnah para Nabi. 

4. Menimba ilmu memerlukan kerja keras yang banyak 
dan kesabaran. Jenis dari kesulitan bermacam-macam 
pada tiap kasus. Sebagai contoh, pelayan Musa AS 
lupa melaporkan kaburnya ikan waktu berada dekat 
batu. Mereka telah berjalan selama sehari semalam 
dan harus kembali ketempat semula, mengalami 
banyak sekali kesulitan dan kelelahan. 

5. Seorang murid harus menunjukkan hormatnya kepada 
gurunya. Musa AS adalah seorang Nabi yang besar, 
tetapi ia menyapa gurunya, Khidir, dengan rendah hati 
dan penuh hormat. 

6. Allah SWT hanya memberikan pengetahuan khusus 
dan terbatas kepada para NabiNya dan orang 
pilihanNya. Pengetahuan Allah SWT sendiri adalah 
tak terbatas.  Nabi Muhammad SAW bersabda, 
“Ketika Musa AS dan Khidir berada di dalam perahu, 
seekor burung menghampiri.  Burung itu beristirahat 
dipinggiran perahu dan meminum sedikit air laut 
dengan paruhnya. Khidir berkata kepada Musa AS, 
“Perbandingan ilmu kita berdua dibandingkan dengan 
ilmu Allah SWT adalah seperti perbandingan air pada 
paruh burung itu dengan air di dalam laut.” 

7. Nabi Musa AS mengajarkan kita tatacara bepergian. Ia 
menjelaskan kepada pelayannya tentang tujuan 
perjalanan mereka, serta tempat akhir perjalanan 
sebelum mereka memulai perjalannya. Kita harus 
membagi pengetahuan ini dengan pelayan kita. Sayang 
sekali banyak majikan yang menganggap hal itu 
sebagai merendahkan derajat mereka bila membagi 
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pengetahuan perjalanannya dengan pelayannya. 
8. Khidir berkata bahwa segala perbuatannya yang luar 

biasa itu adalah bukan kemampuannya sendiri. Allah 
SWT telah memberinya pengetahuan khusus yang 
tidak diberikan kepada Nabi Musa AS. Jadi segala 
bentuk pengetahuan adalah karunia dari Allah SWT. Ia 
memberikan karuniaNya kepada siapapun yang 
dipilihNya.  Allah SWT mengetahui segala yang gaib 
dan kita amat terbatas dalam pengetahuan dan 
pemahaman kita. 

Kita bersyukur kepada Allah SWT atas kehendakNya 
memberi kita petunjuknya yang rinci ini untuk kebaikan 
kita semua. 



Peristiwa Hari Kiamat 

89 

PERISTIWA HARI KIAMAT (SCENES 
OF THE DAY OF JUDGEMENT)  
 

Di dalam Al Qur’an terdapat banyak penjabaran 
mengenai peristiwa Hari Kiamat untuk menjadi pelajaran 
bagi kita. Artikel ini memuat beberapa contoh darinya. Al 
Qur’an surat Az Zalzalah 1 - 8 

 #sŒÎ) ÏM s9Í“ ø9ã— ÞÚö‘ F{$# $ oλm;#u“ ø9Î— ∩⊇∪ ÏM y_ u÷z r&uρ ÞÚö‘ F{$# $ yγ s9$ s)øO r& ∩⊄∪ 

tΑ$ s% uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ tΒ $ oλm; ∩⊂∪ 7‹Í×tΒ öθ tƒ ß^Ïd‰ut éB $ yδ u‘$ t7÷z r& ∩⊆∪ ¨β r'Î/ y7 −/u‘ 

4© yr ÷ρ r& $ oλm; ∩∈∪ 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ â‘ ß‰óÁ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# $ Y?$ tG ô© r& (#÷ρ uãÏj9 öΝßγ n=≈ yϑ ôãr& ∩∉∪ 

⎯yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #Xø‹yz …çν utƒ ∩∠∪ ⎯tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ 

#vx© …çν utƒ ∩∇∪  
Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang 

dahsyat), dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat 
(yang dikandung) nya, dan manusia bertanya: "Mengapa bumi 
(jadi begini)?", pada hari itu bumi menceritakan beritanya, 
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang 
sedemikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia ke luar dari 
kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya 
diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. 
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 
niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan 
melihat (balasan) nya pula. 

Petunjuk yang diberikan di dalam surat ini sangat 
menyeluruh sehingga Nabi Muhammad SAW 
menyebutkan bahwa surat Az Zalzalah adalah setara 
dengan setengah dari Al Qur’an. (Tirmidzi) 

Ayat terakhir dari surat ini luar biasa maknanya. 
Menurut suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Anas RA, 
Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan ‘satu kata 
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tapi menyeluruh’. Abdullah bin Masood RA 
menyebutkan, “Ayat tersebut merupakan ayat Al Qur’an 
yang luar biasa dan tegas maknanya.” Barangkali 
penjelasan yang paling menarik perhatian mengenai 
peristiwa Hari Kiamat terdapat di surat Al Hajj 1 – 2 

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)¨?$# öΝà6−/u‘ 4 χ Î) s' s!u“ ø9y— Ïπ tã$¡¡9$# í™ó© x« ÒΟŠ Ïàtã 

∩⊇∪ tΠöθ tƒ $ yγ tΡ÷ρ us? ã≅ yδõ‹s? ‘≅à2 >π yèÅÊ öãΒ !$ £ϑ tã ôM yè |Ê ö‘ r& ßìŸÒ s?uρ ‘≅ à2 

ÏN# sŒ @≅ ôϑ xm $ yγ n= ÷Η xq “ us?uρ }¨$ ¨Ζ9$# 3“ u≈ s3ß™ $ tΒ uρ Νèδ 3“ u≈ s3Ý¡Î0 £⎯Å3≈ s9uρ 

šU#x‹tã «!$# Ó‰ƒ Ï‰x© ∩⊄∪  
Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya 

kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang 
sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu 
melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui 
anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan 
segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam 
keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, 
akan tetapi azab Allah itu sangat keras.   

Dan didalam Al Haqqah 13 – 18 

 #sŒÎ* sù y‡ÏçΡ ’ Îû Í‘θÁ9$# ×π y‚ øtΡ ×ο y‰Ïn üρ ∩⊇⊂∪ ÏM n=ÏΗ äquρ ÞÚö‘ F{$# ãΑ$ t7Ågù: $#uρ 

$ tG ª.ß‰sù Zπ ª.yŠ Zο y‰Ïn üρ ∩⊇⊆∪ 7‹Í≥ tΒ öθuŠsù ÏM yès% uρ èπ yèÏ%#uθ ø9$# ∩⊇∈∪ ÏM ¤)t±Ρ$#uρ 

â™!$ yϑ ¡¡9$# }‘ÏSsù 7‹Í×tΒ öθ tƒ ×π uŠÏδ#uρ ∩⊇∉∪ à7 n= yϑ ø9$#uρ #’n?tã $ yγ Í← !% y ö̀‘ r& 4 ã≅ Ïϑ øt s† uρ 

z¸ ótã y7În/u‘ öΝßγ s% öθ sù 7‹Í×tΒ öθ tƒ ×π uŠÏΖ≈ oÿ sS ∩⊇∠∪ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθàÊ u÷è è? Ÿω 4’ s∀øƒ rB 

óΟä3ΖÏΒ ×π uŠÏù% s{ ∩⊇∇∪  
Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah 

bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali 
bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan 
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terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. 
Dan Malaikat-Malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan 
pada hari itu delapan orang Malaikat menjunjung 'Arsy 
Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Pada hari itu kamu 
dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari 
keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).     

Dan didalam Az Zumar 68 - 70 

 y‡ÏçΡuρ ’ Îû Í‘θ Á9$# t,Ïè |Á sù ⎯tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ⎯tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) 

⎯tΒ u™!$ x© ª!$# ( §ΝèO y‡ÏçΡ ÏµŠ Ïù 3“ u÷z é& #sŒÎ* sù öΝèδ ×Π$ uŠÏ% tβρ ãÝàΖtƒ ∩∉∇∪ 

ÏM s% uõ° r&uρ ÞÚö‘ F{$# Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ yìÅÊ ãρ uρ Ü=≈ tFÅ3ø9$# u™ü“ (% É ùρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$$ Î/ 

Ï™!#y‰pκ’¶9$#uρ z© ÅÓè% uρ Νæη uΖ÷ t/ Èd,ys ø9$$ Î/ öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑ n= øàãƒ ∩∉®∪ ôMu‹Ïjùãρ uρ ‘≅ ä. 

<§øtΡ $ ¨Β ôM n= Ïϑ tã uθ èδ uρ ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθè= yè øtƒ ∩∠⊃∪  
Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di 

langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. 
Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba 
mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). Dan 
terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya 
(keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan 
perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para Nabi dan 
saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, 
sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiap-
tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih 
mengetahui apa yang mereka kerjakan.     

Jadi ketika Sangkakala yang pertama ditiup semua 
makhluk yang berada di langit dan di bumi akan binasa 
kecuali beberapa Malaikat. Kemudian para Malaikat ini 
juga akan binasa. Ar Rahman 26 - 27 

 ‘≅ ä. ô⎯tΒ $ pκö n= tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 4’s+ö7tƒ uρ çµ ô_ uρ y7În/u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pgù: $# ÏΘ#uø.M}$#uρ ∩⊄∠∪  
Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal 

Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.  
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Jadi bagi mereka yang telah meninggal, roh mereka 
akan binasa juga seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir. 

Ketika Sangkakala yang kedua ditiup, roh akan 
kembali kepada badan masing-masing  dan berdiri untuk 
masing-masing merpertanggung-jawabkan segala 
perbuatan mereka. 

Para saksi akan dihadapkan dan keadilan akan 
diputuskan seperti disebut dalam Az Zumar 68 - 70 di atas 
dan juga didalam Yaasin 65 

 tΠöθ u‹ø9$# ÞΟÏFøƒ wΥ #’ n?tã öΝÎγ Ïδ üθøùr& !$ uΖßϑ Ïk= s3è?uρ öΝÎκ‰ Ï‰÷ƒ r& ß‰pκô¶ s?uρ Νßγ è= ã_ ö‘ r& $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ% x. tβθç6 Å¡õ3tƒ ∩∉∈∪  
Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah 

kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki 
mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.  

Sama halnya seperti disebutkan dalam Fussilat 19 – 23 

 tΠöθ tƒ uρ ã|³ós ãƒ â™!#y‰ôã r& «!$# ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9$# ôΜ ßγ sù tβθãã y—θãƒ ∩⊇®∪ #© ®L xm #sŒÎ) $ tΒ 

$ yδρâ™!% y` y‰Îκy− öΝÎκö n= tã öΝßγ ãè ôϑ y™ öΝèδã≈ |Á ö/r&uρ Νèδ ßŠθè= ã_ uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊄⊃∪ (#θ ä9$ s% uρ öΝÏδ ÏŠθè= ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰ Îγ x© $ sΨ ø‹n= tã ( (#ûθ ä9$ s% $ uΖs)sÜΡr& ª!$# 

ü“ Ï% ©!$# t,sÜΡ r& ¨≅ ä. &™ó© x« uθ èδuρ öΝä3s)n= s{ tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ Ïµø‹s9Î)uρ tβθãè y_ öè? ∩⊄⊇∪ 

$ tΒ uρ óΟçFΖä. tβρ ãÏItG ó¡n@ β r& y‰pκô¶ tƒ öΝä3ø‹n= tæ ö/ä3ãè øÿ xœ Iω uρ öΝä.ã≈ |Á ö/r& Ÿω uρ 

öΝä.ßŠθ è= ã_ ⎯Å3≈ s9uρ óΟçF⊥ sΨ sß ¨β r& ©!$# Ÿω ÞΟn= ÷è tƒ #[ÏWx. $ £ϑÏiΒ tβθ è= yϑ ÷ès? ∩⊄⊄∪ 

ö/ä3Ï9 s̈Œuρ â/ä3–Ψ sß “ Ï% ©!$# ΟçG⊥ uΖsß ö/ä3În/uÎ/ ö/ä31 yŠö‘ r& ΝçG ós t6 ô¹ r'sù z⎯ÏiΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒ ù: $#  
Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke 

dalam neraka lalu mereka dikumpulkan (semuanya). Sehingga 
apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan 
dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa 
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yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit 
mereka: "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit 
mereka menjawab: "Allah yang menjadikan segala sesuatu 
pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, 
dan Dia-lah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama 
dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Kamu sekali-
kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, 
penglihatan dan kulitmu terhadapmu bahkan kamu mengira 
bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu 
kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang 
telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah 
membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-
orang yang merugi.          

Jadi seseorang dapat menyembunyikan dosa-dosa nya 
dari  orang lain  tetapi ia tidak bisa menyembunyikannya 
dari anggota tubuhnya sendiri. Pada Hari Kiamat ini 
anggota tubuhnya ini akan bersaksi mengenai 
perbuatannya. Jika kita sungguh-sungguh memahami ayat 
ini, tidak akan mungkin kita berani melakukan dosa 
sekecil apapun juga. 

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Nabi 
Muhammad SAW bersabda, “Mulut manusia akan dikunci 
dan pahanya akan diperintahkan untuk menjelaskan 
berbagai perbuatannya. Dengan cara yang sama tulang dan 
daging nya akan berbicara sebagai saksi.” (Muslim) 

Sebagai contoh yaitu makanan untuk orang yang 
berdosa disampaikan dalam surat Ad Dukhan 43 - 50 

 χ Î) |Nu yf x© ÏΘθ —% ¨“9$# ∩⊆⊂∪ ãΠ$ yè sÛ ÉΟŠ ÏO F{$# ∩⊆⊆∪ È≅ ôγ ßϑ ø9$% x. ’Ì?øó tƒ ’ Îû 

ÈβθäÜç7ø9$# ∩⊆∈∪ Ç’ ø?tó x. ÉΟŠ Ïϑ ys ø9$# ∩⊆∉∪ çνρ ä‹è{ çνθ è= ÏGôã $$ sù 4’n< Î) Ï™!#uθ y™ ÉΟŠ Ås pgù: $# 

∩⊆∠∪ §ΝèO (#θ ™7ß¹ s−öθ sù ⎯Ïµ Å™ ù&u‘ ô⎯ÏΒ É>#x‹tã ÉΟŠ Ïϑ ys ø9$# ∩⊆∇∪ ø−èŒ y7̄ΡÎ) |MΡr& 

â“ƒ Í“ yèø9$# ãΛq Íx6ø9$# ∩⊆®∪ ¨β Î) #x‹≈ yδ $ tΒ ΟçFΖä. ⎯Ïµ Î/ tβρãyIôϑ s? ∩∈⊃∪  
Sesungguhnya pohon zaqqum itu, makanan orang yang 

banyak berdosa. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di 
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dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. 
Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. 
Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air 
yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang 
perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu 
selalu kamu meragu-ragukannya.  

Pada sisi lain orang-orang yang beriman akan 
diperlakukan dengan cara yang berbeda. Az Zukhruf 68 - 
73 

 ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ Ÿω î∃öθ yz â/ä3ø‹n= tæ tΠöθ u‹ø9$# Iω uρ óΟçFΡr& šχθ çΡu“ øt rB ∩∉∇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ t⎦⎫Ïϑ Ï= ó¡ãΒ ∩∉®∪ (#θ è= äz ôŠ$# sπ ¨Ψ yf ø9$# óΟçFΡr& 

ö/ä3ã_ üρ ø— r&uρ šχρ ãy9 øt éB ∩∠⊃∪ ß∃$ sÜãƒ ΝÎκö n= tã 7∃$ ys ÅÁ Î/ ⎯ÏiΒ 5=yδ sŒ 

5># uθ ø.r&uρ ( $ yγŠ Ïùuρ $ tΒ ÏµŠ Îγ tG ô±n@ ß§àΡF{$# —% s#s?uρ Ú⎥ ã⎫ôã F{$# ( óΟçFΡr& uρ $ yγŠ Ïù 

šχρ à$Í#≈ yz ∩∠⊇∪ y7 ù= Ï?uρ èπ̈Ψ pgù: $# û© ÉL ©9$# $ yδθßϑ çG øO Í‘ρ é& $ yϑ Î/ óΟçFΖä. šχθ è= yϑ÷è s? 

∩∠⊄∪ öΝä3s9 $ pκ Ïù ×π yγ Å3≈ sù ×ο uÏVx. $ yγ ÷ΨÏiΒ tβθè= ä.ù's? ∩∠⊂∪  
"Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu 

pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. (Yaitu) orang-
orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah 
mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah 
kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu 
digembirakan." Diedarkan kepada mereka piring-piring dari 
emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala 
apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan 
kamu kekal di dalamnya." Dan itulah surga yang diwariskan 
kepada kamu disebabkan amAl amal yang dahulu kamu 
kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak 
untukmu yang sebahagiannya kamu makan.  

Sama halnya seperti disebutkan dalam Fussilat 30 – 32 

 ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ sΨ š/z’ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ 
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èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θ çΡu“ øt rB (#ρ ãÏ±÷0 r&uρ Ïπ̈Ψ pgù: $$ Î/ © ÉL ©9$# óΟçFΖä. 

šχρ ß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ ß⎯øt wΥ öΝä.äτ !$ uŠÏ9÷ρ r& ’Îû Ïο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ Îûuρ Ïο u½z Fψ$# ( 

öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ þ‘ÏStG ô±n@ öΝä3Ý¡àΡr& öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ tβθ ãã£‰s? ∩⊂⊇∪ Zω â“ çΡ 

ô⎯ÏiΒ 9‘θ àxî 8Λ⎧ Ïm §‘ ∩⊂⊄∪  
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami 

ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, 
maka Malaikat akan turun kepada mereka (dengan 
mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah 
kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan 
(memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu". 
Kamilah Pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan 
di akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu 
inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu 
minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Di sini kata ‘Nuzulan’ atau hidangan dari Allah SWT 
berarti bahwa Allah SWT menganugerahkan banyak 
sekali karuniaNya meskipun tidak diminta. Sebagai 
contoh, seorang tamu akan disuguhi berbagai macam 
hidangan yang enak-enak walaupun dia tidak memintanya. 
Bahkan kemurahan hati ini hanya merupakan permulaan 
hidangan saat kita sampai didalam surga. Selanjutnya akan 
menyusul karunia yang jauh lebih bagus dari itu. 
(Mazhari) 

Suatu hari Sufyan bin Abdullah Thaqfi RA telah 
meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW untuk 
menasehati dia tentang sesuatu hal yang sangat 
menyeluruh sehingga ia tidak harus bertanya hal lain lagi. 
Nabi Muhammad SAW yang menjawab, قل أمنت باهللا شم اسقم 
,“Berimanlah kepada Allah dan berpegang teguhlah 
kepada jalanNYA”. (Muslim) 

Oleh karena itu para Malaikat akan turun menemani 
orang-orang beriman di saat kematiannya, kemudian di 
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alam kubur, dan selanjutnya di saat Hari Kiamat, seperti 
diriwayatkan oleh Aaid bin Aslam dalam Dur Mansur. 
Para Malaikat ini adalah pengawal orang-orang beriman 
dikehidupan duniawi karena mereka membisikkan niat-
niat baik di hati orang beriman dan mengajak mereka 
untuk bersabar di saat kesulitan. Para Malaikat ini juga 
akan menemani orang beriman di Hari Kiamat untuk 
memberi mereka pengawalan ketika memasuki surga. 

Di Dalam Az Zumar juga dijelaskan bagaimana orang-
orang kafir akan diperlakukan oleh para Malaikat. Az 
Zumar 71 - 72 

 t,‹ Å™ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ãxŸ2 4’n< Î) tΛ©⎝ yγ y_ #·tΒ ã— ( #© ®L xm #sŒÎ) $ yδρ â™!% y` ôMys ÏG èù 

$ yγ ç/ üθ ö/r& tΑ$ s% uρ öΝßγ s9 !$ pκçJ tΡu“ yz öΝs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ ß™ â‘ ö/ä3ΖÏiΒ tβθè= ÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ 

ÏM≈tƒ#u™ öΝä3În/u‘ öΝä3tΡρ â‘ É‹Ζãƒ uρ u™!$ s)Ï9 öΝä3ÏΒöθ tƒ #x‹≈ yδ 4 (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ô⎯Å3≈ s9uρ 

ôM ¤)xm èπ yϑ Ï= x. É># x‹yè ø9$# ’n?tã z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∠⊇∪ Ÿ≅Š Ï% (#ûθ è=äz ôŠ$# z> üθ ö/r& 

zΟ̈Ψ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz $ yγŠ Ïù ( }§ø⁄ Î7sù “ uθ ÷WtΒ š⎥⎪ ÎÉi9 x6tG ßϑ ø9$# ∩∠⊄∪  
Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-

rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu 
dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka 
penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu 
rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-
ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan 
dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)". 
Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-
orang yang kafir. Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah 
pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di 
dalamnya". Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk 
tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. 

Juga dijelaskan bagaimana nantinya para Malaikat 
menyambut orang-orang yang beriman. Az Zumar 73 - 74 

 t,‹ Å™ uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#öθ s)¨?$# öΝåκ®5u‘ ’n< Î) Ïπ̈Ζyf ø9$# #·tΒ ã— ( #© ®L xm #sŒÎ) $ yδρ â™!% y` 

ôM ys ÏG èùuρ $ yγ ç/ üθ ö/r& tΑ$ s% uρ óΟçλm; $ pκçJ tΡu“ yz íΝ≈n= y™ öΝà6ø‹n= tæ óΟçFö7ÏÛ $ yδθ è=äz ôŠ$$ sù 
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t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz ∩∠⊂∪ (#θ ä9$ s% uρ ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! “ Ï% ©!$# $ sΨ s% y‰|¹ …çν y‰ôã uρ $ uΖrO u‘ ÷ρ r&uρ 

uÚö‘ F{$# é&§θ t7oKtΡ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ζyf ø9$# ß]øŠxm â™!$ t±nΣ ( zΝ÷è ÏΨsù ãô_ r& t⎦,Í#Ïϑ≈ yèø9$# ∩∠⊆∪  
Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa 

ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga 
apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya 
telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-
penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, 
berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu 
kekal di dalamnya". Dan mereka mengucapkan: "Segala puji 
bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan 
telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami 
(diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja 
yang kami kehendaki." Maka surga itulah sebaik-baik balasan 
bagi orang-orang yang beramal. 

Semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam 
kelompok orang-orang yang akan disambut di pintu surga, 
amin. 

Sangat penting diingat bahwa manusia akan dibawa 
masuk ke dalam surga atau neraka berkelompok-
kelompok, seperti disiratkan pada surat di atas maupun 
surat-surat lain di dalam Al Qur’an. 

Kata zumar berarti kelompok. Allah SWT telah 
menamai bagian Al Qur’an ini sebagai Az Zumar untuk 
menekankan pentingnya hal ini. 

Pada kenyataannya, baik buruknya tindakan kita 
didukung oleh orang-orang lain ataupun sumber 
pengetahuan. Allah SWT akan mengumpulkan orang-
orang dengan pola pikiran dan tindakan yang sama di 
dalam kelompok-kelompoknya sebelum mengirim mereka 
ke tempat tujuan akhir. Oleh karena itu berkelompok 
dengan orang-orang beriman dan mempelajari ilmu yang 
bermanfaat akan membantu kita untuk menjadi calon yang 
baik untuk bisa masuk surga. Tentu saja, keputusan untuk 
memasukkan ke dalam surga adalah hanya atas Rahmat 
Allah SWT. Semoga Allah SWT melimpahkan Kasih 
SayangNya kepada kita. Amin. 
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HUBUNGAN AGAMA YAHUDI 
DENGAN ISLAM (SIMILARITY OF 
JUDAISM AND ISLAM)  
 

Agama Yahudi tidaklah berbeda dari Islam. Abdullah 
Ibnu Abbass RA meriwayatkan  bahwa ajaran yang 
terdapat di dalam kitab Taurat yang asli telah dirangkum 
di dalam Surat Al Isra ayat 22 - 38. (Mazhari) 

Oleh karena ajaran di dalam ayat-ayat ini kini 
merupakan bagian dari Al Qur’an, umat Islam harus juga 
mengikutinya, sama seperti para pengikut Nabi Musa AS. 
Tentu saja, Tuhan yang Esa mengirim petunjukNya 
melalui Nabi-Nabi yang berbeda. Karenanya ada 
konsistensi dan keseragaman di dalam dasar penyampaian 
wahyu yang diterima oleh para Nabi. 

Amal kebajikan yang dilakukan manusia hanya bisa 
diterima oleh Allah SWT jika mempunyai keimanan yang 
benar dan amal perbuatan mereka sesuai dengan 
bimbingan yang diajarkan oleh para Nabi mereka. Ayat-
ayat tersebut di atas menguraikan amal perbuatan yang 
bisa diterima Allah SWT dan tentu saja, ada imbalan yang 
melimpah disediakan untuk mereka. Penentangan dalam 
bentuk apapun akan diadili oleh Allah SWT. 

Hal yang pertama dan terpenting adalah keyakinan 
yang teguh akan ke-Esa-an Allah SWT. Kemudian segera 
diikuti oleh rasa hormat kepada orang tua. Al Isra 22 - 25 

 ω ö≅ yèøgrB yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) uyz# u™ y‰ãèø)tG sù $ YΒθãΒ õ‹tΒ Zωρä‹øƒ ¤Χ ∩⊄⊄∪ * 

4© |Ós% uρ y7 š/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ §ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 $ ¨Β Î) £⎯tó è= ö7tƒ 

x8y‰Ψ Ïã uy9 Å6ø9$# !$ yϑ èδ ß‰tnr& ÷ρ r& $ yϑ èδ ŸξÏ. Ÿξ sù ≅ à)s? !$ yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿω uρ 

$ yϑ èδöpκ÷]s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ ÍŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙ Ï÷z $#uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ 
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ÉeΑ—%! $# z⎯ÏΒ Ïπ yϑôm §9$# ≅è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ ÏΤ$ u‹−/u‘ #[Éó |¹ ∩⊄⊆∪ ö/ä3š/§‘ 

ÞΟn= ÷ær& $ yϑ Î/ ’Îû ö/ä3Å™θ àçΡ 4 βÎ) (#θ çΡθä3s? t⎦⎫Ås Ï=≈ |¹ …çµ ¯ΡÎ* sù tβ%Ÿ2 

š⎥⎫Î/¨̈ρ F| Ï9 #Y‘θ àxî ∩⊄∈∪  
Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah, 

agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah). 
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 
ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut 
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah 
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap 
mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 
"Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". Tuhanmu lebih 
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-
orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun 
bagi orang-orang yang bertaubat. 

Karenanya di antara hak-hak manusia, hak yang paling 
utama adalah milik orang tua.  Penjelasan yang lebih 
mendetil tentang rasa hormat untuk Ibu-Bapak 
disampaikan dalam artikel terpisah di dalam buku ini). 

Berikutnya, kita diperintahkan untuk memenuhi hak-
hak saudara, orang miskin dan musafir. Al Isra 26 – 27 

 ÏN# u™ uρ #sŒ 4’ n1öà)ø9$# …çµ ¤)xm t⎦⎫Å3ó¡Ïϑ ø9$#uρ t⎦ ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# Ÿω uρ ö‘Éj‹t7è? #·ƒ É‹ö7s? 

∩⊄∉∪ ¨β Î) t⎦⎪ Í‘ Éj‹t6 ßϑ ø9$# (#ûθçΡ% x. tβ üθ ÷z Î) È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( tβ%x.uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ⎯Ïµ În/uÏ9 

#Y‘θ àx. ∩⊄∠∪  
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 
perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 
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(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu 
adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat 
ingkar kepada Tuhannya. 

Penjelasan ayat 26 disampaikan didalam At Taubah 60 

 * $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï™!#us)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t⎦,Í#Ïϑ≈ yèø9$#uρ $ pκö n= tæ Ïπ x©9xσßϑ ø9$#uρ 

öΝåκæ5θ è= è% ’Îûuρ É>$ s% Íh9$# t⎦⎫ÏΒ Í≈ tó ø9$#uρ ’Îûuρ È≅‹ Î6 y™ «!$# È⎦ ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ( ZπŸÒƒ Ísù 

š∅ ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ íΟŠ Ï= tæ ÒΟ‹ Å6xm ∩∉⊃∪  
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. 

Harap diingat, bahwa membantu saudara-saudara, 
orang miskin, dan musafir ini tidaklah berarti kita 
melakukan suatu kebajikan kepada mereka. Yang kita 
lakukan hanyalah memenuhi tugas terhadap mereka.  

Sejauh ini petunjuk mengenai berbagai hak orang-
orang adalah sbb: 
1. Hak-hak Ibu-Bapak. 
2. Hak-hak saudara-saudara. 
3. Hak-hak masyarakat. 

Ayat berikut  mengajarkan suatu standard yang tinggi 
mengenai hubungan antar manusia. Al Isra 28 

 $ ¨Β Î)uρ £⎯|Ê Í÷è è? ãΝåκ÷]tã u™!$ tó ÏG ö/$# 7π uΗ ÷qu‘ ⎯ÏiΒ y7În/§‘ $ yδθ ã_ ös? ≅ à)sù öΝçλ°; Zωöθ s% 

#Y‘θ Ý¡øŠ¨Β ∩⊄∇∪  
Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh 

Rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah 
kepada mereka ucapan yang pantas.  
4. Jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan 

kepada mereka, janganlah berlaku kasar kepada 
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mereka.  Melainkan hadapilah mereka dengan ramah 
serta hati yang tulus. Sesungguhnya, jika kita 
menunjukkan perilaku seperti ini, ikatan cinta yang 
kuat dapat diciptakan antara sesama manusia. 
Dua ayat berikut memberi kita petunjuk untuk 
mengambil jalan pertengahan didalam membelanjakan 
harta kita. Al Isra 29 - 30 

 Ÿω uρ ö≅ yèøgrB x8y‰tƒ »' s!θ è=øó tΒ 4’ n< Î) y7É)ãΖãã Ÿω uρ $ yγ ôÜÝ¡ö6 s? ¨≅ ä. ÅÝó¡t6 ø9$# 

y‰ãè ø)tFsù $ YΒθ è= tΒ #·‘θ Ý¡øt ¤Χ ∩⊄®∪ ¨β Î) y7−/u‘ äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Íh9$# ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ 

4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. ⎯Ïν ÏŠ$ t6 ÏèÎ/ #MÎ7yz #[ÅÁ t/ ∩⊂⊃∪  
Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 

lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena 
itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya 
Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki 
dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui 
lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.    
5. Oleh karena itu, jangan bersifat kikir, dan janganlah 

membelanjakan harta melebihi kemampuan kita. 
Karena hal itu akan menyebabkan kita menderita. Kita 
tidak bisa memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar 
kita. Hanya Allah SWT yang bisa.  Karenanya 
lakukanlah apa yang kita dapat tanpa menyebabkan 
kesengsaraan dan penderitaan pada diri sendiri. 
Jabber RA meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang 
anak laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW 
dan berkata, “Ibuku memohon agar Engkau 
mengirimnya sebuah kemeja.” Muhammad SAW 
menjawab “Datang dilain hari ketika aku sudah 
mempunyai kelebihan untuk memberi Ibumu.” Anak 
laki-laki itu datang kembali dari rumahnya dan 
berkata, “Ibuku memohon untuk memberikan kemeja 
yang melekat pada badanmu sekarang.” Nabi 
Muhammad SAW melepas kemejanya dan 
memberikannya kepada anak laki-laki itu. Nabi 
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ditinggalkan tanpa kemeja untuk mentutupi badannya. 
Sementara itu panggilan azan dikumandangkan dan 
para Sahabat  menantikan Nabi Muhammad SAW 
didalam Masjid. Para Sahabat merasa cemas ketika 
Nabi Muhammad SAW tidak kunjung keluar dari 
rumahnya. Mereka masuk ke rumahnya dan 
menemukan dia duduk tanpa kemeja di badannya. 
Ayat ini diturunkan untuk memerintahkan kita agar 
tidak menyebabkan kerugian yang besar pada diri 
sendiri. Kita harus melakukan usaha sebatas maksimal 
kemampuan kita. 
Ayat berikutnya melarang pembunuhan terhadap anak-
anak kita karena takut akan kemiskinan. Al Isra 31 

 Ÿω uρ (#ûθè= çG ø)s? öΝä.y‰≈ s9÷ρ r& sπ u‹ô±yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯øt ªΥ öΝßγ è% ã—ötΡ ö/ä.$ §ƒ Î)uρ 4 ¨βÎ) öΝßγ n= ÷Fs% 

tβ% Ÿ2 $ Z↔ ôÜ½z #[Î6 x. ∩⊂⊇∪  
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka 
dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah 
suatu dosa yang besar. 
6. Adalah menarik untuk dicatat bahwa didalam ayat ini 

Allah SWT berfirman kepada manusia bahwa Ia akan 
menyediakan makanan atau minuman bergizi untuk 
anak-anak dan juga untuk mereka. Dengan kata lain, 
orang tua mendapatkan keperluan mereka oleh karena 
amal baik mereka terhadap orang miskin dan yang 
lemah. Lagipula janganlah dilupakan bahwa Allah 
SWT lah yang menyediakan segalanya itu dan bukan 
para orang tua. Karenanya tidak masuk akal untuk 
membunuh anak-anak karena takut akan kemiskinan. 
Ayat berikutnya memerintahkan untuk tidak 
mendekati berzina, karena itu adalah suatu perbuatan 
jahat.  Al Isra 32 

 Ÿω uρ (#θ ç/uø)s? #’ oΤÍh“9$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™!$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪  
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 
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adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. 
7. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Kesederhanaan 

adalah salah satu bagian utama dari keimanan.’’ 
(Bukhari) 
Setiap saat kesederhanaan ini dilupakan, akan 
mengakibatkan krisis moral dan sosial. 
Ayat 33 memerintah kita untuk tidak membunuh orang 
lain dengan alasan yang salah. Al Isra 33 

 Ÿω uρ (#θ è= çFø)s? }§ø¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# tΠ§xm ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 3 ⎯tΒ uρ Ÿ≅ ÏFè% $ YΒθ è= øàtΒ 

ô‰s)sù $ uΖù= yè y_ ⎯Ïµ Íh‹Ï9uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξ sù ’Íó¡ç„ ’Îpû È≅÷Fs)ø9$# ( …çµ̄ΡÎ) tβ% x. 

#Y‘θ ÝÁΖtΒ ∩⊂⊂∪  
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang 
benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka 
sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli 
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas 
dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 
mendapat pertolongan.   
8. Abdullah Ibnu Masud RA meriwayatkan bahwa Nabi 

Muhammad SAW bersabda, “Kamu tidak diijinkan 
untuk membunuh seorang Muslim manapun yang 
percaya akan ke-Esa-an Allah  SWT dan Muhammad 
SAW sebagai Nabi Nya kecuali disebabkan tiga kasus 
berikut: 
(i) Seorang yang telah menikah terbukti melakukan 

perzinahan. 
(ii) Seseorang yang telah membunuh orang dengan 

cara tidak adil. Keluarga dari orang yang 
meninggal berhak mencari keadilan melalui para 
petugas pemerintah. 

(iii)Ketika orang berbalik menjadi kafir setelah 
menerima Islam.  

9. Kita telah mengetahui di awal dari artikel ini bahwa 
tidak diijinkan untuk menjadi pemboros. Kita dilarang 
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boros membelanjakan uang dari anak yatim piatu yang 
tidak mampu mengurus harta miliknya. Karenanya 
memboroskan uang anak yatim piatu adalah lebih 
buruk dibanding pemborosan uang milik kita sendiri. 

10. Janji yang paling utama yang kita buat adalah 
pernyataan kesetiaan kepada Allah SWT, yakni: 

  اشهد ان ٌالإله إالاهللا واشهد ان محمد لرسول هللا
Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali 

Allah SWT dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW 
adalah utusan Allah.  

Kita harus menjalani hidup dengan semangat yang 
penuh dari ikrar ini. Lagipula janji antara manusia 
harus pula dipenuhi karena akan ada 
pertanggungjawaban atas tiap janji-janji tersebut pada 
Hari Kiamat.  
Ayat berikut ini menasehati kita untuk mengukur dan 
menimbang dengan tepat. Al Isra 35 

 (#θ èù÷ρ r&uρ Ÿ≅ø‹s3ø9$# #sŒÎ) ÷Λä⎢ ù= Ï. (#θçΡÎ— uρ Ä¨$ sÜó¡É)ø9$$ Î/ ËΛ⎧ É)tFó¡ßϑ ø9$# 4 y7 Ï9 s̈Œ Ööyz 

ß⎯|¡ôm r&uρ Wξƒ Íρ ù's? ∩⊂∈∪  

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan 
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.  
11. Bagian terakhir dari ayat ini mengingatkan kita bahwa 

menimbang dan mengukur dengan tepat bukanlah 
hanya baik menurut norma agama tetapi juga baik 
untuk pertimbangan duniawi. Apa lagi yang 
diharapkan dari seorang manusia terhormat? Lagipula, 
hasil akhir dari mengukur dan menimbang dengan 
benar adalah baik untuk dua pertimbangan: 
(i) Hal itu menghasilkan hubungan masyarakat yang 

baik dan mempromosikan usaha dagang.  
(ii) Hal itu akan memungkinkan pedagang untuk 

masuk surga dengan Rahmat Allah  SWT. 
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Sebuah surat dalam Al Qur’an dinamai Al Mutaffifin 
(mereka yang curang dalam mengukur dan 
menimbang) untuk lebih menarik perhatian kita pada 
perihal yang penting ini. Al Mutaffifin 1 - 3 

 ×≅ ÷ƒ uρ t⎦⎫ÏÏesÜßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï%©!$# #sŒÎ) (#θ ä9$ tG ø.$# ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθèùöθ tG ó¡o„ ∩⊄∪ 

#sŒÎ)uρ öΝèδθ ä9$ x. ρ r& öΝèδθçΡy— ¨ρ tβρ ãÅ£øƒ ä† ∩⊂∪  
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 
mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 

Memberi lebih sedikit didalam ukuran dan timbangan 
yang seharusnya berarti menganiaya hak orang lain. 
Umat Nabi Syu’aib AS melakukan tindakan ini, dan 
ini adalah satu alasan yang utama bagi hukuman 
mereka dari Allah SWT.  
Tiga ayat berikut adalah perihal interaksi sosial. Al 
Isra 36 

 Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ä. 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ%x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪  
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawabnya.  
12. Karenanya janganlah percaya atau mematuhi sesuatu  

sebelum kita tahu pasti tentang  kebenarannya. Jika 
anda mengikuti sesuatu urusan dengan membabi buta 
tanpa penyelidikan yang memadai, maka telingamu, 
hatimu atau matamu, yang mana saja yang dilibatkan, 
akan ditanya tentang urusan itu pada Hari Kiamat. 
Bagian badan ini akan bertindak sebagai saksi, Yasin 
65. 
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 tΠöθ u‹ø9$# ÞΟÏFøƒ wΥ #’ n?tã öΝÎγ Ïδ üθøùr& !$ uΖßϑ Ïk= s3è?uρ öΝÎκ‰ Ï‰÷ƒ r& ß‰pκô¶ s?uρ Νßγ è= ã_ ö‘ r& $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ% x. tβθç6 Å¡õ3tƒ ∩∉∈∪  
Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah 

kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki 
mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.  

Ayat berikutnya memerintahkan kita untuk tidak 
menjadi angkuh. Al Isra 37 

 Ÿω uρ Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $·m utΒ ( y7 ¯ΡÎ) ⎯s9 s−Íøƒ rB uÚö‘ F{$# ⎯s9uρ xè= ö6 s? 

tΑ$ t6 Ågù: $# ZωθèÛ ∩⊂∠∪  

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan 
sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat 
menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai 
setinggi gunung.  
13. Abdullah Ibnu Masud RA meriwayatkan bahwa  Nabi 

Muhammad SAW bersabda, “Seseorang tidak akan 
mampu masuk surga jika ia mempunyai suatu 
keangkuhan sekecil apapun.” (Muslim) 
Ayyad bin Hammad meriwayatkan Nabi Muhammad 
SAW bersabda, “Allah telah memerintahkan kita 
untuk rendah hati dan sederhana. Sama sekali tidak 
perlu bagi kamu untuk kejam atau angkuh kepada 
orang lain.” (Muslim)  
Allah  SWT membenci pelanggaran terhadap perintah 
diatas. Al Isra 38 

 ‘≅ ä. y7Ï9 s̈Œ tβ%x. …çµã∞ÍhŠy™ y‰ΖÏã y7 În/u‘ $ \δρãõ3tΒ ∩⊂∇∪  
Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu.  

Semoga Allah memungkinkan kita dan bangsa Yahudi 
untuk mengikuti petunjuk ini. Amin. 
 



Memuliakan Masjid 

107 

MEMULIAKAN MASJID (RESPECT 
FOR MASAJID)  
 

Nabi SAW bersabda, “Semua orang dilahirkan dalam 
keadaan fitrah atau dengan iman yang benar. Adalah 
orang tuanya dan lingkungannyalah yang mengalihkan dia 
dari keimanan yang benar dan membuat dia menjadi 
Yahudi atau Kristen atau lainnya”. Karena itu ajaran 
agama Islam sangat berlawanan dengan kepercayaan 
Kristen yang menganggap bahwa tiap-tiap manusia lahir 
dengan membawa dosa sejak lahir, dan Yesus disalib 
untuk mencuci bersih dosa-dosa orang Kristen. 

Karena kehadiran keimanan yang sangat benar yang 
terpatri dalam sanubari manusia kepada Allah SWT inilah 
sehingga mereka menerima petunjuk yang dikirim kepada 
mereka melalui para Nabi. Allah SWT membimbing 
siapapun yang Ia kehendaki. Di manakah bisa ditemukan 
orang-orang seperti ini? Orang-orang ini biasanya 
ditemukan di dalam rumah Allah SWT atau masjid yang 
mendirikan shalat dan membiasakan diri mereka dengan 
banyak-banyak berzikir kepada Allah SWT. 

Oleh karena itu kita harus memuliakan - menunjukkan 
rasa hormat yang besar terhadap masjid. An Nur 36 - 38 

 ’ Îû BNθ ã‹ç/ tβ ÏŒr& ª!$# β r& yìsùöè? uŸ2 õ‹ãƒ uρ $ pκ Ïù …çµ ßϑó™ $# ßx Îm7|¡ç„ …çµ s9 $ pκ Ïù 
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Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah 

diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di 
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dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang 
tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli 
dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan 
(dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari 
yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. 
(Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah 
memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih 
baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah 
menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi 
rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. 

Anas RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW 
bersabda, “Siapapun yang mencintai Allah SWT, harus 
mencintai aku. Siapapun yang mencintai aku harus 
mencintai Sahabat-Sahabatku. Siapapun yang mencintai 
Sahabat-Sahabatku, harus mencintai Al Qur’an. Siapapun 
mencintai Al Qur’an, harus mencintai masjid. Masjid 
adalah rumah Allah SWT. Allah SWT telah 
memerintahkan kita untuk memuliakannya. Allah SWT 
telah memberkati tempat ini dan orang-orang yang 
menempatinya untuk urusan yang benar. Allah SWT 
melindungi masjid-masjid ini dan penghuninya. Para 
penghuni ini mendirikan shalat di dalam masjid-masjid 
ini. Allah SWT memenuhi kebutuhan mereka dan 
mengabulkan doa-doa mereka. Allah SWT melindungi 
harta-harta mereka selagi mereka berada di dalam masjid.” 
(Qurtubi) 

Ada banyak karakteristik masjid yang mengangkat 
derajatnya di atas daripada tempat-tempat lain. Abu 
Omama RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW 
bersabda, “Siapapun yang memulai dari rumahnya menuju 
suatu masjid dengan mengambil wudhu akan mendapat 
pahala yang setara dengan pahala seseorang yang 
meninggalkan rumah nya dengan Ihram untuk Haji. 
Siapapun yang telah mempunyai wudhu kemudian 
meninggalkan rumahnya menuju masjid untuk shalat akan 
mendapat pahala setara dengan umrah. Jika orang ini 
tinggal di dalam masjid setelah shalat dan menantikan 
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shalat yang berikutnya, namanya akan dicatat dalam 
Illiyiin.” (Muslim) 

Burada RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, 
“Siapapun yang berangkat ke masjid dalam kegelapan, 
sampaikan padanya bahwa ia akan mendapat penerangan 
pada Hari Akhirat”. (Muslim)  

Abu Hurrairah RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW 
bersabda, “Berdo’a di dalam satu masjid adalah lebih baik 
daripada berdo’a di rumah atau di tempat lain.” 
Sesungguhnya, ketika seseorang berangkat dari rumahnya 
menuju masjid dengan berwudhu dengan niat hanya untuk 
berdo’a disana, maka tingkatannya diangkat oleh Allah 
SWT lebih tinggi dan semakin tinggi seiring dengan setiap 
langkahnya sampai ia tiba di masjid. Ketika ia sedang 
menunggu di dalam masjid berdo’a berjamaah, ia 
menerima pahala dari Allah SWT seolah-olah ia sedang 
mendirikan shalat. Malaikat akan terus berdo’a untuk dia 
selama menunggu ini asalkan ia tetap menjaga wudhunya 
dan tidak merugikan siapapun. Para Malaikat meminta 
kepada Allah, ‘Ya Allah SWT limpahkanlah RahmatMu 
kepada orang ini dan ampunilah dosanya’” (Muslim) 

Diriwayatkan oleh Hakam bin Umar RA bahwa Nabi 
SAW bersabda, “Hiduplah di dunia ini seolah-olah kamu 
adalah seorang tamu disini. Anggaplah masjid sebagai 
rumahmu. Lunakkanlah hatimu dan bukalah hatimu untuk 
menjawab panggilan Allah SWT. Ingatlah akan karunia 
yang banyak dari Allah SWT yang telah 
dianugerahkanNya padamu. Menangislah karena 
kesadaran atau ketakutan terhadap Allah SWT. Jangan 
turutkan bujukan duniawi untuk membangun istana yang 
mewah yang mungkin tidak sempat kau huni. Hindarilah 
menghimpunkan kekayaan melebihi kebutuhanmu. Jangan 
mencoba untuk mengikuti hawa nafsu yang mana kamu 
tidak mungkin mencapainya.” (Qurtubi) 

Abu Al Darda RA menasihati anaknya untuk 
menganggap masjid sebagai  rumahnya karena ia 
mendengar Nabi SAW bersabda, “Siapapun yang 
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menganggap suatu masjid sebagai  rumahnya, Allah SWT 
menjamin kedamaian hati baginya dan akan membuat 
penyeberangan di ‘Jembatan Siratalmustaqim’ mudah 
baginya pada Hari Akhirat.” (Qurtubi) 

Nabi SAW bersabda, “Di akhir zaman sebagian orang 
akan duduk dalam berbagai kelompok di dalam masjid 
dan hanya sibuk membicaraan duniawi yang menandakan 
cintanya terhadap kehidupan duniawi. Jangan duduk 
dengan mereka, karena Allah SWT tidak memerlukan 
orang-orang seperti itu di dalam masjid.” (Qurtubi) 

Said bin Al Mussayib meriwayatkan, “Siapapun yang 
sedang duduk di dalam rumah Allah SWT, ia sedang 
duduk bersama Allah. Ia seharusnya hanya melibatkan 
dirinya dalam kebaikan dan pembicaraan yang baik.” 
(Qurtubi) 

Para ulama sudah menguraikan sedikitnya lima belas 
hal untuk memuliakan masjid:  
1. Ucapkan salam ketika masuk ke dalam masjid jika 

orang-orang tidak sedang shalat atau membaca Al 
Qur’an atau berzikir.  Jika tidak ada orang di masjid, 
ucapkanlah “Salam bagi kita dan bagi orang-orang 
yang saleh” Tentu saja, Malaikat akan menjawab 
salam ini, jika kelihatannya tidak ada siapapun disana.  

2. Dirikanlah shalat dua raka’at untuk memuliakan tempat 
ini (disebut Tahiyyatul Masjid), asalkan bukan pada 
salah satu dari ke tiga waktu dimana dilarang untuk 
shalat. Tiga waktu itu adalah ketika matahari terbit dan 
terbenam, dan ketika ia tepat berada di atas kepala di 
siang hari.  

3. Jangan sibuk membicarakan perniagaan di dalam 
masjid.  

4. Jangan mengeluarkan pedang/senjata.  
5. Jangan membuat pengumuman tentang barang-barang 

hilang.  
6. Jangan mengeraskan suara di dalam masjid.  
7. Jangan sibuk membicarakan urusan duniawi.  
8. Jangan bertengkar dengan orang lain.  
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9. Jangan memaksakan diri diantara dua orang yang 
bersebelahan jika tidak cukup tempat.  

10. Jangan berjalan di depan seseorang yang sedang 
mendirikan shalat.  

11. Usahakan untuk tidak meludah atau membersihkan 
hidung di dalam masjid.  

12. Jangan membunyikan persendian tulang.  
13. Jangan bermain-main dengan bagian manapun dari 

tubuh. Terutama ketika mendengarkan Khutbah 
Jum’at.  

14. Jagalah kebersihan dan jangan membawa anak-anak 
yang masih bayi atau orang gila ke dalam masjid.  

15. Sibukanlah diri dengan banyak-banyak berdzikir 
kepada Allah SWT. (Qurtubi)  

Di dalam ayat 37 An Nur dijelaskan tanda-tanda laki-
laki yang selalu berada di dalam masjid. Kata ‘laki-laki’ di 
dalam ayat ini menunjukkan bahwa masjid itu 
sesungguhnya untuk digunakan oleh laki-laki. Shalat 
untuk seorang perempuan lebih baik dilakukan di dalam 
rumah nya daripada di dalam masjid. 

Ummi Salma meriwayatkan bahwa Nabi SAW 
bersabda, “Masjid yang terbaik bagi seorang perempuan 
adalah di dalam rumahnya”. (Musnad Ahmad dan Bahiqi) 

Ini berarti bahwa lebih besar pahalanya bagi seorang 
perempuan untuk shalat di dalam rumahnya. 
Bagaimanapun, dia boleh berada di dalam masjid jika ada 
suatu tempat yang terpisah untuk wanita-wanita. Wanita-
wanita perlu dianjurkan untuk pergi ke suatu masjid jika 
ada beberapa kegiatan di bidang pendidikan yang 
berlangsung di dalamnya. Pendidikan adalah sangat 
penting dan sungguh disesalkan bahwa wanita-wanita 
mendapat peluang yang sangat terbatas untuk 
menerimanya. Seharusnya, tentu saja, diusahakan adanya 
tempat yang terpisah untuk wanita-wanita di masjid. 

Di dalam ayat 37 An Nur, tanda-tanda orang yang 
sering berada di dalam  masjid ini diuraikan dengan sangat 
tepat:  
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(a). Perniagaan dan jual beli tidak mengalihkan perhatian 
mereka dari banyak-banyak berdzikir kepada Allah 
SWT. 

(b). Mereka mendirikan shalat. 
(c). Mereka membayar Zakat. 
(d). Hati mereka bergetar bila mengingat Hari Akhirat 

ketika mata dan hati akan dijungkirbalikkan karena 
kengerian terhadap Hari Akhirat itu. Karenanya 
penghuni masjid ini tidak pernah menyombongkan 
segala bentuk ibadahnya terhadap Allah SWT. Mereka 
memilih merendahkan dirinya dalam mencari-cari 
Rahman Allah SWT.  

Berikut ini adalah suatu pertanyaan yang baik, siapakah 
yang berhak menjalankan urusan suatu masjid? Jawaban 
terhadap pertanyaan ini disampaikan dalam At Taubah 18 
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Hanyalah yang memakmurkan Masjid-Masjid Allah ialah 

orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak 
takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah 
orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang 
yang mendapat petunjuk.   

Karenanya tanda-tanda orang yang pantas menjalankan 
urusan suatu masjid adalah sebagai berikut: 
(a). Mereka beriman kepada Allah SWT. 
(b). Mereka beriman kepada Hari Akhirat. 
(c). Mereka mendirikan shalat. 
(d). Mereka membayar Zakat. 
(e). Mereka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah 

SWT.  
Abu Said Al Khudri RA meriwayatkan bahwa Nabi 

Muhammad SAW bersabda, “Kamu harus bersaksi 
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terhadap keimanan seseorang jika ia datang ke masjid 
secara teratur.” (Tirmidzi, Ibnu Majah) 

Salman Faris RA meriwayatkan bahwa Nabi 
Muhammad SAW bersabda, “Siapapun yang datang ke 
masjid, ia seperti seorang tamu yang berniat untuk 
mengunjungi Allah SWT dan Allah SWT menghormati 
tamu Nya.” (Mazari) 

Kata “ya’muru” di dalam ayat 18 At Taubah berarti: 
(a). Untuk membangun masjid.  
(b). Untuk memelihara masjid.  
(c). Untuk menjalankan urusan masajid.  
(d). Untuk menggunakan masjid untuk banyak-banyak 

berdzikir, shalat dan pendidikan. 
Dalam pelaksanaannya, tidak dibenarkan untuk 

melarang seseorang menggunakan suatu masjid untuk 
banyak-banyak berzikir kepada Allah SWT dan shalat. Al 
Baqarah 114 

 ô⎯tΒ uρ ãΝn= øßr& ⎯£ϑ ÏΒ yìsΨ ¨Β y‰Åf≈ |¡tΒ «!$# β r& ux.õ‹ãƒ $ pκ Ïù …çµ ßϑ ó™$# 4© të y™ uρ ’ Îû 

!$ yγ Î/# uyz 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ tΒ tβ% x. öΝßγ s9 βr& !$ yδθè= äz ô‰tƒ ω Î) š⎥⎫ÏÍ←!% s{ 4 öΝßγ s9 ’Îû 

$ uŠ÷Ρ‘$! $# Ó“ ÷“ ½z óΟßγ s9uρ ’ Îû Ïο u½z Fψ$# ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪  
Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang 

menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam Masjid-
Masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu 
tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (Masjid Allah), kecuali 
dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat 
kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. 

Karenanya melarang orang-orang untuk menggunakan 
suatu masjid adalah sangat berdosa. Menurut suatu hadis, 
salah satu tanda telah dekatnya Hari Akhirat adalah bahwa 
masjid akan dibangun sangat mewah, tetapi orang-orang 
yang hadir pada setiap masjid sangat sedikit. 

Ali RA meriwayatkan ada enam perihal penting yang 
menunjukkan perilaku yang manusiawi dan terhormat. 
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Sebanyak tiga hal bisa diamati ketika kita berada didalam 
rumah, dan tiga yang lain ketika sedang dalam perjalanan: 
1. Membaca Al Qur’an. 
2. Mengunjungi masjid secara teratur. 
3. Mengumpulkan orang-orang yang berjuang di jalan 

Allah SWT. 
4. Berbagi makanan dengan orang miskin.  
5. Memperlihatkan akhlak yang baik. 
6. Memperlakukan musafir dengan ramah sambil tetap 

menjaga diri kita di dalam aturan Allah SWT. 
Semoga Allah menerima shalat kita dan ibadah-ibadah 

lain di dalam masjid, dan membuat kita menjadi orang 
yang selalu mengunjungi rumah Allah SWT (masjid) 
secara teratur. Amiin 
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PETUNJUK UNTUK BERSEDEKAH 
(GUIDANCE FOR CHARITY)  
  

Allah SWT tidak hanya memberi petunjuk dan 
menganjurkan kita untuk bersedekah di jalan Allah SWT 
tetapi juga mengajar kita tata cara bersedekah. Supaya 
sedekah bisa diterima Allah SWT ada tiga syarat yang 
harus dipenuhi. Harta harus diperoleh dengan cara yang 
halal, sedekah harus diberikah dengan niat yang tulus dan 
diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh layak 
menerimanya. 

Cara yang benar untuk bersedekah bukanlah dengan 
mengingatkan orang-orang mengenai kebaikan yang telah 
kita lakukan kepada mereka dan melukai perasaan dengan 
cara apapun juga. Allah SWT menjelaskan hal ini di 
dalam Al Baqarah 262 
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Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, 

kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya 
itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak 
menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala 
di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan tidak (pula) mereka bersedih hati.  

Jika kamu tidak mempunyai apapun untuk bersedekah, 
perlakukanlah orang miskin dengan sopan dan ramah. Al 
Baqarah 263 
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Perkataan yang baik dan pemberian ma`af lebih baik dari 
sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan 
(perasaan sipenerima). Allah Maha Kaya lagi Maha 
Penyantun.  

Perhatikan bahwa Allah SWT sedang memperingatkan 
bahwa Ia dapat menghukum kita atas penganiayaan 
terhadap orang miskin. Allah adalah, bagaimanapun, 
sangat sabar dan pemurah.  

Allah SWT memperingatkan bahwa dengan menyebut-
nyebut sedekah yang telah diberikan dan melukai perasaan 
mereka kita telah menghapuskan pahala sedekah yang 
telah kita berikan. Seseorang yang menunjukkan perilaku 
seperti itu sesungguhnya bersedekah hanya untuk pamer 
dan tidak percaya kepada Allah SWT dan hari Pengadilan. 
Sedekah nya tidak akan mendapat pahala. Allah SWT 
menggambarkan hal ini dalam suatu contoh yang indah. 
Bayangkanlah suatu batu karang dengan lapisan tanah di 
atasnya. Sekalipun hujan membasahinya tidak akan ada 
suatu tanamanpun yang akan tumbuh di atasnya.  Hujan 
akan meninggalkan batu karang itu licin dan kering. 
Demikian pula sedekah dari orang seperti ini tidak akan 
bermanfaat baginya. Al Baqarah 264 

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è=ÏÜö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çd⎯yϑ ø9$$ Î/ 3“ sŒF{$#uρ “ É‹©9$% x. 

ß,ÏΨ ãƒ …ã& s!$ tΒ u™!$ sÍ‘ Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω uρ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Í½z Fψ$# ( …ã& é#sVyϑ sù 

È≅ sVyϑ x. Aβ#uθ ø|¹ Ïµ ø‹n= tã Ò># uè? …çµ t/$ |¹ r'sù ×≅Î/# uρ …çµ Ÿ2 uyIsù #V$ ù#|¹ ( ω 
šχρ â‘ Ï‰ø)tƒ 4’ n?tã &™ó© x« $ £ϑ ÏiΒ (#θ ç7|¡Ÿ2 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# 

z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊄∉⊆∪  
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan 

(pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan 
menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang 
menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia 
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tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka 
perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada 
tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah 
dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai 
sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.   

Sebaliknya seseorang yang menyedekahkan 
kekayaannya demi menyenangkan Allah akan mendapat 
pahala yang besar dari Nya. Bahkan suatu sedekah sekecil 
apapun akan mendapat suatu pahala yang besar. Al 
Baqarah 265 

 ã≅ sWtΒ uρ t⎦⎪ Ï%©!$# šχθ à)ÏΨãƒ ãΝßγ s9 üθ øΒ r& u™!$ tó ÏG ö/$# ÏN$ |Ê ötΒ «!$# $ \G Î7ø[s?uρ ô⎯ÏiΒ 

öΝÎγ Å¡àΡr& È≅ sVyϑ x. ¤π̈Ψ y_ >ο uθ ö/uÎ/ $ yγ t/$ |¹ r& ×≅Î/# uρ ôM s?$ t↔ sù $ yγ n= à2 é& 

É⎥ ÷⎫x÷è ÅÊ β Î* sù öΝ©9 $ pκö: ÅÁ ãƒ ×≅Î/# uρ @≅sÜsù 3 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? íÅÁ t/  
Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan 

hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan 
jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran 
tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu 
menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak 
menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah 
Maha Melihat apa yang kamu perbuat.  

Ciri-ciri orang yang suka bersedekah disebutkan di 
dalam surat Al Insan 8 - 9 

 tβθ ßϑ ÏèôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n?tã ⎯Ïµ Îm7ãm $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ $ VϑŠ ÏKtƒ uρ #¶Å™ r&uρ ∩∇∪ $ oÿ ©ς Î) 

ö/ä3ãΚ Ïè ôÜçΡ Ïµ ô_ uθ Ï9 «!$# Ÿω ß‰ƒ ÍçΡ óΟä3ΖÏΒ [™!#u“ y_ Ÿω uρ #·‘θ ä3ä© ∩®∪  
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada 

orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. 
Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah 
untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki 
balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.  

Lihatlah perbedaan antara seseorang yang melukai 
perasaan orang lain dibandingkan dengan orang yang 
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tidak menuntut ucapan terimakasih dalam bentuk apapun 
dari orang miskin yang menerima sedekah mereka. 

Barang-barang yang disedekahkan harus bermutu 
bagus. Kadang-kadang orang-orang mencoba 
menyedekahkan barang-barang yang tak disukainya. Jika 
barang-barang seperti itu diberikan kepada mereka sendiri, 
tentu mereka akan menolaknya atau hanya menerima 
untuk basa-basi.  Sungguh-sungguh sedekah seperti itu 
tidaklah bisa diterima oleh Allah SWT. Al Baqarah 267 – 
268 

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθãΖtΒ#u™ (#θà)ÏΡr& ⎯ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ óΟçFö; |¡Ÿ2 !$ £ϑ ÏΒ uρ 

$ sΨ ô_ u÷z r& Νä3s9 z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ( Ÿω uρ (#θ ßϑ £ϑ u‹s? y]ŠÎ7y‚ ø9$# çµ÷ΖÏΒ tβθ à)ÏΨè? 

ΝçG ó¡s9uρ ÏµƒÉ‹Ï{$ t↔ Î/ Hω Î) βr& (#θ àÒÏϑ øó è? Ïµ‹ Ïù 4 (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨βr& ©!$# ;© É_ xî 

î‰ŠÏϑ xm ∩⊄∉∠∪ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ãΝä.ß‰Ïè tƒ uø)xø9$# Νà2 ããΒ ù'tƒ uρ Ï™!$ t±ós xø9$$ Î/ ( ª!$#uρ 

Νä.ß‰Ïè tƒ Zο uÏøó ¨Β çµ ÷ΖÏiΒ WξôÒ sùuρ 3 ª!$#uρ ììÅ™ üρ ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊄∉∇∪  
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. 
Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 
terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu 
dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan 
(kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-
Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 
Maha Mengetahui.  

Dalam rangka meningkatkan iman, perlu untuk 
memberikan barang-barang yang paling kamu sukai/cintai. 
Ali Imran 92 
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 ⎯s9 (#θ ä9$ sΨ s? §É9 ø9$# 4© ®L xm (#θ à)ÏΖè? $ £ϑÏΒ šχθ ™6Ït éB 4 $ tΒ uρ (#θ à)ÏΖè? ⎯ÏΒ &™ó© x« 

¨β Î* sù ©!$# ⎯Ïµ Î/ ÒΟŠ Ï= tæ ∩®⊄∪  
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang 
kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka 
sesungguhnya Allah mengetahuinya.  

Ketika Abu Talha RA mendengar ayat ini, ia segera 
memberikan kebunnya yang terbaik serta suatu sumur 
untuk disedekahkan. (Muslim, Bukhari)  

Dengan cara yang sama Zaid bin Harith RA 
memberikan seekor kuda sebagai sedekah karena ia sangat 
mencintainya. (Ibn Jareer,Tabri)  

Adalah lebih baik untuk memberi sedekah dengan cara 
diam-diam walaupun bukanlah suatu dosa untuk 
memberinya secara terbuka. Jika niat dari orang yang 
bersedekah adalah untuk memotivasi orang lain untuk 
aktif ikut serta didalam kegiatan amal, adalah lebih baik 
untuk memberi secara terbuka. Allah SWT mengetahui 
apa yang ada dalam hati kita. Al Baqarah 271 

 β Î) (#ρ ß‰ö6 è? ÏM≈s% y‰¢Á9$# $ £ϑ ÏèÏΖsù }‘Ïδ ( βÎ)uρ $ yδθ à÷‚ è? $ yδθè?÷σè?uρ u™!#us)àø9$# 

uθ ßγ sù Ööyz öΝà6©9 4 ãÏes3ãƒ uρ Νà6Ζtã ⎯ÏiΒ öΝà6Ï?$ t↔ Íh‹y™ 3 ª!$#uρ $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ÷è s? ÖÎ6 yz ∩⊄∠⊇∪  
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah 

baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu 
berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu 
lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu 
sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 
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KIAT UNTUK HIDUP SUKSES 
(PRESCRIPTION FOR A 
SUCCESSFUL LIFE)  
 

Dalam rangka mencapai suatu hidup yang sukses, kita 
memerlukan petunjuk dan bimbingan yang memadai. 
Tanpa petunjuk seperti itu seseorang akan tersesat di 
dalam gelapnya ketidak-tahuan. Allah SWT 
menganugerahkan kebijaksanaan dan petunjuk ini kepada 
siapapun yang Ia harapkan. Al Baqarah 269 

 ’ ÏA÷σãƒ sπ yϑ ò6Ås ø9$# ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ |N÷σãƒ sπ yϑ ò6Ås ø9$# ô‰s)sù z’ ÏAρ é& #[öyz 

#[ÏWŸ2 3 $ tΒ uρ ã2 ¤‹tƒ Hω Î) (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊄∉®∪  
Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam 

tentang Al Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia 
kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia 
benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya 
orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran 
(dari firman Allah).  

Siapakah orang-orang yang berfikir (Ulul Albab) ini? 
Az Zumar 18 

 t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθãè Ïϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθ ãè Î6−Fu‹sù ÿ…çµ uΖ|¡ôm r& 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝßγ1 y‰yδ 

ª!$# ( y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝèδ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩⊇∇∪  
yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang 

paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang 
telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang 
yang mempunyai akal. 

Salah satu orang-orang yang berfikir itu adalah 
Luqman. Luqman 12 

 ô‰s)s9uρ $ sΨ ÷ s?# u™ z⎯≈ yϑ ø)ä9 sπ yϑ õ3Ït ù: $# Èβ r& öä3ô© $# ¬! 4 ⎯tΒ uρ öà6ô±tƒ $ yϑ ¯ΡÎ* sù 
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ãä3ô±o„ ⎯Ïµ Å¡øuΖÏ9 ( ⎯tΒ uρ uxx. ¨β Î* sù ©!$# ;© É_ xî Ó‰‹Ïϑ xm ∩⊇⊄∪  
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat 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".  

Karenanya ketika Allah SWT menganugerahkan 
kebijaksanaan kepada Luqman, ia dinasehatkan untuk 
bersyukur kepada Allah SWT atas  karunia ini. Dengan 
kata lain, perbuatan bersyukur kepada Allah SWT sendiri 
adalah suatu bentuk kebijaksanaan yang paling tinggi. 
Allah SWT, bagaimanapun, tidak memperoleh apapun 
dari ungkapan rasa syukur kita kepadaNya. 
Berterimakasih kepada Allah adalah untuk manfaat kita 
sendiri. Siapapun yang tidak berterimakasih kepada Allah, 
sesungguhnya Allah tidak membutuhkan suatu apapun. 
Allah SWT adalah yang paling pantas mendapat semua 
pujian. 

Luqman memanggil putranya dan memberinya enam 
nasihat yang berguna sebagai suatu kiat yang lengkap 
untuk suatu kehidupan yang sukses. Luqman 13 

 øŒÎ)uρ tΑ$ s% ß⎯≈ yϑ ø)ä9 ⎯Ïµ ÏΖö/eω uθèδ uρ …çµÝàÏè tƒ ¢© o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8Îô³è@ «!$$ Î/ ( χÎ) 

x8öÅe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪  
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 
janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya 
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar".  
1. Hal yang paling utama didalam Islam ialah Tauhid atau 

menyembah satu Tuhan tanpa menyekutukan suatu 
apapun denganNya. Mereka yang memanjakan dirinya 
dengan menyekutukan Allah SWT disebut musyrik. 
Allah tidak memaafkan orang yang musyrik. Allah 
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memaafkan dosa lain kecuali menyekutukanNya. An 
Nisa 116 

 ¨β Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ šχρ ßŠ y7 Ï9 s̈Œ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 4 

⎯tΒ uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈n= |Ê #´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊇∉∪  
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa 

mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni 
dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-
Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan 
Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.  

Itulah sebabnya mengapa Luqman memperingatkan 
putranya tentang dosa menyekutukan Allah sebelum ia 
memberi nasihat lainnya.  

2. Di dalam surat Luqman ayat 14 dan 15 Allah SWT 
memerintahkan kepada kita untuk menghormati kedua 
orang Ibu-Bapak kita. Anak-anak harus mematuhi Ibu-
Bapak mereka kecuali jika orang tua melakukan 
kegiatan syirik. Luqman 14  - 15 

 $ uΖøŠ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9 üθ Î/ çµ÷Fn= uΗ xq …çµ –Βé& $·Ζ÷δ uρ 4’ n?tã 9⎯÷δ uρ …çµ è=≈|Á Ïùuρ ’ Îû 

È⎦ ÷⎫tΒ% tæ Èβ r& öà6ô© $# ’ Í< y7 ÷ƒ y‰Ï9 üθ Ï9uρ ¥’ n< Î) ãÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ β Î)uρ x8#y‰yγ≈ y_ 

#’ n?tã β r& x8Íô±è@ ’ Ï1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷èÏÜè? ( $ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ 

’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρ ã÷è tΒ ( ôìÎ7¨?$#uρ Ÿ≅‹ Î6 y™ ô⎯tΒ z>$ tΡr& ¥’ n< Î) 4 ¢ΟèO ¥’ n< Î) öΝä3ãè Å_ ötΒ 

Νà6ã∞Îm; tΡé'sù $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇∈∪  
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya 
dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 
menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan 
kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada 
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pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti 
keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 
ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya 
kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa 
yang telah kamu kerjakan.  
3. Allah mengetahui segalanya di alam semesta ini 

bagaimanapun kecilnya atau tak terlihatnya hal itu. 
Luqman 16 

 ¢© o_ ç6≈ tƒ !$ pκ®ΞÎ) βÎ) à7 s? tΑ$ s)÷WÏΒ 7π ¬6 xm ô⎯ÏiΒ 5ΑyŠöyz ⎯ä3tFsù ’ Îû >ο u÷‚ |¹ ÷ρ r& ’Îû 

ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÷ρ r& ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ÏNù'tƒ $ pκÍ5 ª!$# 4 ¨β Î) ©!$# ì#‹ ÏÜs9 ÖÎ7yz ∩⊇∉∪  
(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada 

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu 
atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan 
mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha 
Halus lagi Maha Mengetahui.  

Karenanya janganlah melupakan tentang tanggung-
jawabmu pada Hari Akhir (Pembalasan) mengenai 
berbagai hal-hal yang kamu lakukan. Hal ini kemudian 
ditekankan lebih lanjut  di dalam Saba 3 

 tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. Ÿω $ sΨÏ?ù's? èπ tã$ ¡¡9$# ( ö≅ è% 4’ n?t/ ’Ïn1u‘ uρ öΝà6¨Ζt Ï?ù'tG s9 

ÉΟÏ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# ( Ÿω Ü>â“ ÷è tƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# Iω uρ ãtó ô¹ r& ⎯ÏΒ y7Ï9 s̈Œ Iω uρ ãy9 ò2 r& ω Î) ’Îû 5=≈ tG Å2 &⎦⎫Î7–Β ∩⊂∪  
Dan orang-orang yang kafir berkata: "Hari berbangkit itu 

tidak akan datang kepada kami". Katakanlah: "Pasti datang, 
demi Tuhanku Yang mengetahui yang ghaib, sesungguhnya 
kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi 
daripada-Nya seberat zarrahpun yang ada di langit dan yang 
ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan 
yang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata 
(Lauh Mahfuzh)",  
4. Luqman mengingatkan putranya tentang beberapa 

perintah yang wajib dan yang penting dari Allah SWT. 
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Melaksanakan perintah ini akan merupakan suatu 
pencapaian prestasi tertinggi. Luqman 17 

 ¢© o_ ç6≈ tƒ ÉΟÏ% r& nο 4θ n= ¢Á9$# öãΒ ù&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tµ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ís3Ζßϑ ø9$# öÉ9 ô¹ $#uρ 4’ n?tã 

!$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( ¨βÎ) y7 Ï9 s̈Œ ô⎯ÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θ ãΒW{$# ∩⊇∠∪  
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 
yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 
kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah).   

Pertama-tama, kita harus memenuhi kewajiban kita 
kepada Allah SW. Kita harus pula bekerja keras untuk 
meningkatkan kondisi masyarakat. Tentu saja hal itu 
memerlukan ketabahan dan kesabaran luar biasa.  

5. Luqman memberi pengajaran kepada putranya 
mengenai bagaimana cara memperlakukan orang lain. 
Luqman 18 
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Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi 
dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong lagi membanggakan diri.   

Nabi Muhammad SAW bersabda “Aku dikirim untuk 
menyempurnakan ahlak yang baik.” (Mawattah Imam 
Malik)  
Abdullah bin Umar RA meriwayatkan  bahwa ia 
bertanya kepada Nabi Muhammad SAW “Siapakah 
orang Islam yang yang paling terhormat dalam 
pandangan Allah SWT?” Muhammad SAW menjawab 
“Orang yang mempunyai ahlak yang terbaik.” 
(Baihaqi)  
Anas RA meriwayatkan  bahwa Nabi Muhammad 
SAW bersabda, “Seseorang bisa mencapai tingkat 
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tertinggi di surga dengan ahlak yang baik sekalipun ia 
bukanlah orang yang sangat kuat dalam ibadah atau 
memuja Allah SWT. Sebaliknya, seseorang yang 
selalu beribadah terhadap Allah SWT akan 
ditambahkan hukumannya di neraka akibat ahlaknya 
yang buruk terhadap orang lain.” (Thabrani)  
Buraida RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad 
SAW bersabda, “Allah tidak akan melihat kearah 
seseorang dengan kasih sayangNya bila kainnya 
terseret-seret di tanah karena angkuhnya.” (Muslim)  

6. Akhirnya Luqman memberitahu putranya bagaimana 
cara bersikap di muka bumi ini. Luqman 19 
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Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 
keledai.  

Allah SWT menguraikan hal ini di dalam Al Isra 37 
dengan cara yang sangat mempesona. Al Isra 37 
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Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan 

sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat 
menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai 
setinggi gunung.  

Sebaliknya, para pesuruh Allah SWT yang taat akan 
berjalan di muka bumi  dengan kesederhanaan, dan 
kerendahan hati. Al Furqan 63 
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Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu 
(ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah 
hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka 
mengucapkan kata-kata yang baik.  

Di antara beberapa ahlak yang lain, Luqman memberi 
pengajaran putranya untuk tidak kasar kepada orang-orang 
dalam berbicara dan berkomunikasi dengan mereka. 

Karenanya empat hal berikut adalah sangat penting di 
dalam berjalan di muka bumi ini: 
(i)  Jangan angkuh.  
(ii)  Jangan berjalan di muka bumi ini dengan congkak.  
(iii)  Berjalanlah dengan langkah-langkah yang cukup.  
(iv)  Jangan berbicara kasar kepada orang lain.  

Hussain RA meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada 
ayahnya Ali RA, “Bagaimana cara Nabi Muhammad 
SAW bersikap ketika ia menghadapi orang-orang?” Ali 
RA menjawab, “Nabi Muhammad SAW selalu nampak 
gembira. Ia selalu lembut ahlaknya dan orang lain 
dibuatnya merasa nyaman berada di dekatnya. Baik 
pembicaraannya maupun sikapnya tidak pernah kasar. Ia 
tidak pernah berbicara dengan nyaring. Ia juga tidak 
pernah menyebutkan hal-hal yang tidak pantas. Ia 
bukanlah orang kikir dan tidak pernah menyalahkan orang 
lain. Ia akan menunjukkan sikap tak acuh terhadap hal 
yang dibencinya, dan memilih untuk tidak berkata apapun 
tentang hal itu. Ia tidak pernah memanjakan dirinya dalam 
tiga hal berikut:  
1. Bertengkar dengan orang lain.  
2. Bersikap angkuh.  
3. Melakukan sesuatu hal yang sia-sia.”  (Tirmidzi)  

Allah SWT berfirman di dalam Al Baqarah 83 
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$ ZΡ$ |¡ôm Î) “ ÏŒuρ 4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å6≈ |¡uΚ ø9$#uρ (#θ ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ãm 



Kiat Untuk Hidup Sukses 

127 
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ΟçFΡr& uρ šχθàÊ Í÷è –Β ∩∇⊂∪  
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani 

Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan 
berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak 
yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata 
yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah 
zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali 
sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.  

Berbicaralah dengan orang lain dengan sopan. 
Ketika Allah SWT mengirim Musa AS dan Harun AS 

kepada Firaun, mereka diperintah untuk: Taahaa 44 
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maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-

kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut".  
Perhatikan bahwa tidak ada pembicara lebih baik 

daripada Musa AS dan Harun AS dan tidak ada pendengar 
yang lebih buruk dibanding Firaun. Oleh karena itu tiap-
tiap pembicara harus berbicara dengan sopan kepada 
pendengarnya. 

Dengan mengikuti petunjuk Luqman kepada putranya 
ini, seseorang dapat dengan pasti mencapai kehidupan 
yang sukses. Dalam rangka menarik perhatian kita 
terhadap nasihat Luqman yang penting ini, Allah SWT 
telah memberi nama surat dalam Al Qur’an ini Luqman. 

Saya (Penulis) berharap agar tiap-tiap bapak 
mengingatkan anak-anaknya tentang kata-kata bijak ini.  
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PENTINGNYA PENDIDIKAN ISLAM 
(IMPORTANCE OF ISLAMIC 
EDUCATION)  
 

Pentingnya pendidikan Islam mungkin dapat dipahami 
secara baik jika kita memperhatikan kembali wahyu 
pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kata 
pertama dari wahyu itu adalah Iqra yang berarti bacalah. 
Iqra adalah sebuah kata yang sangat menyeluruh. Ayat ini 
telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan 
pengikut beliau untuk membaca, menulis, memahami, 
berbagi dan menyebarkan dengan segala kemampuan yang 
dimiliki. Kata Iqra diulang-ulang pada wahyu pertama ini 
untuk menekankan bobot pentingnya. Adalah 
mengagumkan bahwa tujuan untuk mengajar dan proses 
pelajaran diucapkan sebagai ‘qalam’ atau pena. 
Sesungguhnya pena adalah suatu hadiah yang mulia dari 
Allah SWT kepada umat manusia. Hanya manusia yang 
mendapat perlakuan khusus, kemampuan dan kehormatan 
untuk menulis atau merekam pemikiran dan gagasan 
mereka. Dengan cara ini umat manusia bisa mendapat 
manfaat dari pekerjaan orang-orang yang sebelumnya atau 
mewariskan pekerjaan yang dicapai oleh mereka kepada 
generasi yang akan datang. Tentu saja rekaman audio dan 
video adalah alternatif yang modern dari suatu pena. 

Bagaimana dan sejak kapankah proses belajar mengajar 
dimulai? Perlu diketahui bahwa perintah pertama kepada 
Nabi Muhammad SAW adalah memajukan pendidikan, 
seperti firman Allah SWT dalam surat Ash Shuara 214 

 ö‘ É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ±tã š⎥⎫Î/uø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪  
Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang 

terdekat, 
Oleh karenanya, proses pendidikan harus dimulai dari 

keluarga kita sendiri. Pada kenyataannya ini merupakan 
cara yang dilakukan oleh seluruh Nabi dan Rasul. 
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Allah SWT juga berfirman kepada orang beriman dalam 
Al Qur’an. At Tahrim 6 
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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka 

Para Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, 
“ Bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita dari api 
neraka?” Rasulullah SAW berkata “Dengan memberi 
mereka pendidikan Islam.” 

Dengan cara yang sama Allah SWT telah 
memerintahkan kita dan keluarga kita untuk mendirikan 
Shalat dengan sangat teratur. Taha 132 
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Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat 
dan bersabarlah  kamu  dalam mengerjakannya. 

Karenanya pendidikan dan aplikasinya harus dimulai 
dari keluarga-keluarga kita sendiri. Pendidikan seperti in 
akan mempunyai akar yang kuat karena anggota keluarga 
lebih mengenali ketulusan kita dan usaha mulia lainnya. 
Orang luar bisa mencap kita orang munafik atau gila. 

Apakah tujuan yang paling utama dari nenek moyang 
kita di dalam hidup mereka? Dalam rangka mencari suatu 
jawaban bagi pertanyaan ini, baiklah kita perhatikan 
peristiwa yang bersejarah ketika Nabi Ibrahim AS  dan 
Nabi Ismail AS membangun rumah Allah SWT di 
Makkah. Setelah meyelesaikan tugas ini, mereka lebih 
merendahkan dirinya lagi dengan  memanjatkan 
permohonan penting berikut ini, Al Baqarah 128 
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Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk 
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patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu 
kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah 
kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, 
dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.  

Karenanya tujuan nenek moyang kita adalah untuk 
memperoleh pendidikan dan untuk mengajarkannya 
kepada anak-anak mereka sehingga mereka bisa 
bersungguh-sungguh bersikap tunduk kepada kehendak 
Allah SWT. Dalam rangka mencapai tujuan ini, mereka 
memanjatkan doa yang historis ini, Al Baqarah 129 
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Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari 
kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka 
ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab 
(Al Qur’an) dan Al Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan 
mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana.  

Allah SWT mengabulkan doa nenek moyang kita ini, 
dan mengirim Nabi Muhammad SAW untuk 
menyelesaikan tujuan pendidikan tersebut. Perhatikan 
bahwa diantara semua karunia Allah SWT kepada umat 
manusia, kebaikan yang paling utama adalah memberi 
petunjuk kepada hambaNya. Allah SWT mengingatkan 
kita atas kebaikan Nya di dalam surat Ali Imran 164 
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Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang 
yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang 
rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada 
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mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan 
mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan 
sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah 
benar-benar dalam kesesatan yang nyata.  

Mari kita teliti bagaimana Nabi Muhammad SAW 
menyelesaikan sasaran dan tujuan ini. Nabi Muhammad 
SAW segera membangun Masjid Nabawi di Madinah 
setelah hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Cukup lama 
masjid ini tidak beratap karena ketiadaan sumber daya 
keuangan. Para Sahabat Nabi Muhammad SAW shalat di 
dalam masjid ini di bawah panas terik dalam jangka waktu 
lama. Kita mencatat bahwa pada waktu itu suatu ruangan 
di Masjid itu telah dikhususkan untuk proses belajar 
mengajar. Banyak dari para Sahabat  yang biasa tinggal di 
dalam ruangan ini siang dan malam. Mereka tidak hanya 
melakukan kegiatan belajar mengajar saja tetapi juga 
makan dan tidur disana. Dr. Hameedullah menyebutnya 
sebagai suatu universitas pesantren.  

Mari kita lihat bagaimana universitas ini beroperasi 
pada waktu itu. Kita mencatat bahwa sekali waktu Saad 
bin Ubada RA mengundang delapan puluh siswa dari 
universitas ini untuk makan malam. Ini menunjukkan 
bahwa banyaknya jumlah siswa adalah sangat besar dan 
bahwa orang-orang kaya membantu institusi dalam cara 
apapun yang mereka mampu. Kita juga mencatat bahwa 
Muadh bin Jabal RA memberikan terlalu banyak derma 
sehingga terlibat hutang. Oleh karena itu ia harus menjual 
rumahnya untuk membayar hutangnya. Sehingga ia tidak 
mempunyai tempat tinggal. Karena keadaan ini ia harus 
tinggal di universitas ini. Tetapi bagaimanapun, ia tidak 
ingin menjadi beban yang tak perlu bagi universitas itu. 
Kemudian ia ditugaskan untuk menjaga buah kurma yang 
belum matang, sumbangan dari penduduk bagi universitas. 
Karenanya, semua orang harus membantu kegiatan 
institusi dalam bentuk apapun yang bisa dilakukan. Kita 
bisa tambahkan di sini bahwa ketika Muadh bin Jabal 
dilantik menjadi gubernur Yaman, ia diperintah oleh Nabi 
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SAW untuk membangun lembaga pendidikan di tiap kota 
dan memastikan bahwa lembaga-lembaga ini berjalan 
dengan produktif. 

Para siswa tinggal di universitas hanya karena 
kecintaan mereka untuk belajar. Sebagai contoh, Abdullah 
bin Umar RA menganggap waktu perjalanan antara Quba 
dan Madinah terbuang sia-sia, maka ia lebih menyukai 
untuk meninggalkan rumah dan orang tuanya dan tinggal 
di pesantren. Terakhir kita mencatat bahwa ada seorang 
siswa dari universitas ini yang meninggal. Mereka 
menemukan dua dinar di dalam saku nya ketika 
pemakamannya sedang disiapkan. Nabi SAW 
memperlihatkan suatu tanda kejengkelan dan berkata: 
“Seseorang yang memiliki dua dinar tidak layak makan 
cuma-cuma di dalam universitas ini.” Ini memberi 
pengajaran kepada kita bahwa tak seorangpun diijinkan 
untuk mengambil keuntungan yang tak pantas dari 
berbagai fasilitas institusi pendidikan. Ini memberi kita 
beberapa masukan tentang cara berfungsinya universitas 
pesantren pada masa Nabi SAW. Semua rincian ini 
didapat dari kuliah Dr. Hameedullah di Universitas 
Bahawalpur. 

Suatu hari Nabi SAW keluar dari rumahnya menuju 
masjid dan menemukan dua kelompok sahabatnya di 
dalam masjid itu. Satu kelompok sibuk berdzikir kepada 
Allah SWT, sedang kelompok yang lain sibuk dengan 
proses belajar mengajar antara mereka. Kedua kelompok 
sungguh-sungguh melakukan kegiatan yang 
menguntungkan. Tetapi bagaimanapun, Nabi Muhammad 
SAW lebih menyukai untuk bergabung dengan orang yang 
sedang dalam proses belajar mengajar. Hal ini 
menunjukan kecintaan dan pentingnya pendidikan Islam 
di dalam pikiran beliau. Beliau biasa bersabda : “Aku 
tidak ingin ada hari berlalu dimana aku tidak mempelajari 
sesuatu hal yang baru.” 

Para siswa di universitas pesantren Madinah ini disebut 
As’Hab-us-Suffah. 
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Kita lebih lanjut mencatat bahwa ketika perang Badar 
beberapa tawanan perang tidak bisa membayar tebusan. 
Kemudian Nabi SAW meminta  masing-masing di antara 
mereka untuk memberi pengajaran kepada sedikitnya 
sepuluh Orang Islam sebagai tebusan mereka. Beliau tidak 
ragu-ragu menggunakan guru non Muslim ketika jumlah 
guru Islam tidak tersedia. 

Pada suatu ketika seorang anak laki-laki berusia 9 
tahun sedang menaiki punggung Nabi SAW. Nabi SAW 
bersabda kepadanya: “Hai anak muda, beri aku 
kesempatan memberimu beberapa kata-kata bijak. Jika 
segala sesuatu dan semua orang berkumpul bersama-sama 
untuk memberi manfaat bagimu, mereka tidak akan bisa 
memberi manfaat bagi kamu kecuali apa yang Allah SWT 
telah tetapkan untukmu. Begitu pula jika segala sesuatu 
dan semua orang berkumpul untuk merugikan kamu, 
mereka tidak akan bisa merugikan kamu kecuali apa yang 
Allah SWT telah tuliskan untukmu.” 

Kita heran mengapa Nabi Muhammad SAW memberi 
pengajaran kata-kata bijak setinggi itu kepada anak 
semuda dia. Sesungguhnya, Nabi Muhammad SAW 
benar-benar memahami potensi para pemuda. Nama anak 
muda ini adalah Abdullah bin Abbas RA. Sebagai hasil 
ajaran ini, Abdullah menjadi salah satu anggota dewan 
penasehat bagi Umar RA ketika Kekalifahan Islam telah 
menyebar luas ke beberapa benua. Anak muda inilah yang 
menjalankan urusan harian dari Kekalifahan Islam yang 
sangat besar ini.  Anggota lain dari dewan penasehat ini 
adalah para Sahabat Nabi Muhammad SAW yang jauh 
lebih tua. Mereka merasa canggung dengan adanya anak 
muda ini sebagai rekan mereka.  Umar RA merasakan 
keberatan ini.  Kemudian ia bertanya kepada mereka “Apa 
pendapat anda tentang situasi ketika Surat An Nasr 
diturunkan?”  

Mereka menjawab bahwa itu menyangkut penaklukan 
Makkah ketika sejumlah besar orang-orang masuk agama 
Islam. Umar RA menanyakan pertanyaan yang sama  
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kepada Abdullah bin Abbas RA. Abdullah berkata: “Aku 
berpikir itu mengingatkan bahwa misi dari Nabi 
Muhammad SAW telah hampir terpenuhi dan beliau akan 
meninggalkan kita.” Umar RA menjawab: “Aku 
berpendapat yang sama.” Kita lebih lanjut mencatat bahwa 
ini adalah surat terakhir yang diwahyukan kepada Nabi 
SAW secara lengkap dan setelah turunnya wahyu ini Nabi 
SAW mengubah dzikirnya dari: 

  مسبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العضي
menjadi: 

  سبحان اهللا وبحمده أستغفراهللا وأتوب إليك
Aisyah bertanya, “Apa yang menyebabkan engkau 
merubah dzikirmu?” Nabi Muhammad SAW bersabda, 
“Aku telah diperintah untuk melakukannya.” Dan 
kemudian beliau mengulang surat An Nasr. Ini dengan 
jelas menunjukkan bahwa potensi para pemuda adalah 
luar biasa dan jika digunakan dengan baik, hal itu dapat 
menciptakan keajaiban.  

Nabi Muhammad SAW juga mengutamakan 
pendidikan Islam bagi para wanita. Kita mencatat suatu 
pengamatan menarik di sebuah buku yang paling tua 
dalam sejarah yang disebut Al Maghazy dari Ibnu Ishaq. 
Menurut buku ini yang baru saja diterbitkan di Marocco, 
Nabi Muhammad SAW biasa mengajarkan ayat-ayat yang 
turun kepada suatu kelompok laki-laki segera setelah ia 
menerimanya. Kemudian ia akan mengajarkannya kepada 
suatu kelompok wanita juga, menandakan pentingnya arti 
pendidikan Islam bagi para wanita. Ada beberapa 
perkataan Muhammad SAW yang mengacu pada hal ini. 
Salah satu dari Hadits menyebutkan, “Siapapun yang 
mempunyai tiga putri dan bersabar di dalam membesarkan 
mereka. Itu akan menjadi suatu perlindungan untuk dia 
dari hukuman api neraka.” (Bukhari) 

Hadits kedua menyatakan, “Siapapun mempunyai tiga 
putri yang diberinya tempat berteduh, dukungan, dan 
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mengasihi mereka, surga adalah pahala yang dijanjikan 
untuk nya.” (Bukhari) 

Pendidikan Islam selalu menjadi prioritas utama di 
dalam pikiran pemuka-pemuka Islam, bahkan di dalam 
keadaan yang sangat buruk. Imam Shafi’i menjadi yatim 
piatu ketika ia masih kecil. Ibunya meninggalkan dia 
dengan saudaranya karena tidak sanggup 
membesarkannya dan ibunya kembali kepada orang 
tuanya. Imam Shafi’i menghafalkan keseluruhan Al 
Qur’an ketika ia baru berusia tujuh tahun. Ia juga 
mendapat pendidikan Islam lainnya. Ia pindah ke Makkah 
dengan pamannya dan mendapat pendidikan tambahan 
Islam dari ulama terkemuka waktu itu. Kemudian ia ingin 
menjadi murid dari Imam Malik di Madinah. Ia tidak 
punya uang untuk biaya perjalanan dan kebutuhan pribadi. 
Ia memperoleh suatu surat rekomendasi dari guru nya di 
Makkah untuk permohonan beasiswa. Imam Shafi’i 
menyerahkan surat ini kepada Imam Malik yang 
membacanya dan kemudian menjadi marah, “Apakah 
kamu berpikir pendidikan Islam hanya mengandalkan 
surat rekomendasi saja.” Tetapi bagaimanapun Imam 
Malik melihat bakat dari anak muda ini. Ia tidak saja 
hanya menerima sebagai siswanya tetapi juga melengkapi 
segala kebutuhan nya dari sakunya sendiri. Imam Shafi’i 
membuktikan dirinya berbeda di antara para siswa Imam 
Malik lainnya. 

Dengan cara yang sama, kita temukan suatu situasi 
yang menarik pada Imam As Sarakhsy yang hidup di abad 
kelima setelah Hijrah. Ia adalah seorang tenaga ahli dalam 
masalah hukum Islam dan sangat berani dan jujur. Para 
penguasa pada masanya memaksakan pajak yang tak adil 
kepada rakyat.  Sesungguhnya para penguasa itu 
memboroskan uang dan ingin membebani rakyat lebih 
banyak lagi. Imam As Sarakhsy mengajarkan rakyat untuk 
tidak membayar pajak itu. Penguasa tidak bisa membunuh 
dia, tetapi mereka memenjarakan Imam di dalam suatu 
sumur mati. Imam tinggal selama empat belas tahun di 
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dalam sumur itu. Ia mendapat ijin dari pengawalnya untuk 
mnerima kunjungan para siswanya untuk duduk di tepi 
sumur. Imam mendiktekan kepada para siswanya 
penjelasan dari buku As Sayr Al Kabeer yang ditulis oleh 
seorang siswa Imam Abu Hanifa. Penjelasan ini ditulis 
dalam empat jilid.  Dengan cara yang sama, Imam As 
Sarakhsy mendiktekan secara lisan dan membukukan 
Kitab Al Mabsoot dalam tigapuluh jilid. Lusinan buku lain 
juga ditulis dari sumur mati ini oleh Imam As Sarakhsy. 

Kita mengetahui bahwa Nabi Yusuf biasa memberikan 
pendidikan kepada para narapidana lainnya ketika ia 
dipenjara. Karenanya proses belajar mengajar harus terus-
menerus dilakukan. 

Seharusnya, suatu pertanyaan timbul di benak kita: 
“Apa yang kita peroleh dengan menuntut dan 
menyampaikan pendidikan Islam?” Allah SWT berfirman 
di dalam Al Qur’an Ath Thur 21 

 t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ öΝåκ÷J yè t7¨?$#uρ ΝåκçJ §ƒ Íh‘èŒ ?⎯≈ yϑƒ Î* Î/ $ uΖø)ut ù: r& öΝÎκÍ5 öΝåκyJ §ƒ Íh‘ èŒ !$ tΒ uρ 
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Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu 

mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan 
anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi 
sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat 
dengan apa yang dikerjakannya.  

Dengan kata lain, jika anak-anak ternyata masuk ke 
surga dengan tingkat yang lebih rendah dibanding orang 
tua mereka, kemudian orang tua berharap bahwa 
keseluruhan keluarga dipersatukan didalam surga. Allah 
SWT berjanji disini untuk mempersatukan mereka, 
dengan syarat bahwa anak-anak mempunyai iman sebaik 
orang tua mereka dan bahwa mereka mengikuti jejak 
orang tua mereka dalam kehidupan sehari-hari. 

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Nabi 
Muhammad SAW bersabda, “Sebagian orang akan 
mendapatkan diri mereka di dalam tingkatan surga yang 



Pentingnya Pendidikan Islam 

137 

sangat tinggi. Mereka ingin tahu bagaimana mereka bisa 
mencapai tingkatan sangat tinggi ini, karena amal 
perbuatan mereka bukanlah yang sangat tertinggi. Allah 
SWT akan berkata kepada mereka, ‘Kamu meninggalkan 
anak-anak yang selalu berdoa untukmu, dengan setiap doa 
yang mereka panjatkan, tingkatanmu di surga naik lebih 
tinggi dan semakin tinggi.’” (Musnad Ahmad)  
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PUBLIKASI OLEH PENULIS  
 
1. Speeches for Inquiring Mind (Nasehat Bagi Yang Membutuhkan) 
2. Reminders for People of Understanding (Peringatan Bagi Ulul Albab) 
3. International Muslim Youth (Kaum Muda Muslim Internasional) 
4. Lessons for Every Sensible Person (Pelajaran Bagi Ulil Abshar) 
 
KOMENTAR PARA PEMBACA  
 
• Halo Imtiaz. Aku Shanaz Begum, seorang Islam berdarah India-Inggris. Aku 

dilahirkan dan dibesarkan di Inggris dan belum pernah ke India atau Negara Islam 
manapun. Oleh karena itu, seperti kebanyakan anak muda Inggris lainnya, aku 
sangat susah untuk memahami Islam, meskipun aku telah mengikuti pelajaran 
private sejak umur tiga tahun. Bagaimanapun, aku menemukan bukumu – buku 
Islam yang paling mengagumkan yang pernah aku baca dalam hidupku. Saudaraku 
membelinya untukku ketika ia pergi ke Syria. Buku yang sangat mudah untuk 
difahami dan liberal, aku pikir karena kamu orang Islam berkebangsaan Amerika 
dan aku dapat menerimanya secara alami sebagaimana aku telah menyesuaikan diri 
dengan sebagian besar kebudayaan barat. Aku seorang siswa sekolah hukum, aku 
tidak mempunyai banyak waktu untuk membaca terjemahan bahasa Inggris dari Al 
Qur’an. Maka, aku akan sangat berterima kasih jika kamu berbaik hati bisa 
mengirimkan aku bukumu yang lain. Shanaz. UK. Nov. 5, 2001. 

 
• Aku sangat senang bisa membaca bukumu yang paling informatif "Speeches for an 

Inquiring Mind". Aku percaya bahwa pekerjaan luar biasa ini yang berkenaan 
dengan berbagai hal yang menyinggung Hadits dan Fiqih dan yang diperkuat oleh 
perintah dari Al Qur’an, harus bisa dibaca secara lebih luas lagi. Buku ini berisikan 
hal-hal yang membuatnya sangat pantas untuk dijadikan sebagai bagian dari silabus 
utama Sekolah Islam di Afrika Selatan. Mengenai ini, aku dengan kerendahan hati 
meminta pengakuan dan persetujuanmu untuk menerbitkan buku ini dengan seluruh 
isinya, untuk tujuan tersebut. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberimu pahala 
yang berlimpah atas usahamu didalam menyebarkan Diin. Nazir Talia Ahmed. 
Afrika Selatan. Jan. 6, 2002. 

 
• “Reminders for People of Understanding” tentu saja merupakan kekayaan khasanah 

ilmu pengetahuan yang membawa rangkaian mutiara kebijaksanaan yang tidak 
ternilai dari Kitab Suci Al Qur’an dan Hadits. Untuk menghadapi kenyataan hidup 
yang sulit dan memberikan petunjuk kepada manusia dalam mencapai hidup berbudi 
luhur. Sifat unik lainnya dari buku ini adalah berupa artikel yang sangat informatif 
mengenai Masjid Nabi. Ulasan ini sangat mempesona seolah-seolah pembaca 
merasakan sedang diangkut dalam suatu perjalanan mengelilingi masjid dan 
diperkenalkan berbagai  komponennya dengan semua aspek kesucian dan sejarah 
mereka. Dr. Asghar Ali Shaikh. Madinah. Juni, 2001. 

 
• Pada waktu aku mulai membaca “International Muslim Youth” aku tidak bisa 

menghentikannya sampai aku menyelesaikan membaca halaman terakhir. Ini 
merupakan suatu buklet yang sangat informatif untuk non Muslim untuk memahami 
tentang Islam. Ini juga untuk memperkuat keimanan seorang Muslim dan pada 
akhirnya memberikan pengertian yang mendalam bagaimana cara menyebarkan 
Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu kehidupan yang sukses di dunia 
dan dalam hidup mendatang. Jafar Cassim. Zimbabwe. Maret, 2002. 

 
• Saya baru saja pindah dari Hindu ke agama Islam. Saya seorang MBA dan bekerja 

sebagai dosen. Saya membaca ketiga bukumu (reminders, speeches, dan 
international Muslim youth). Buku-buku tersebut sangat menarik dan gaya 
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bahasanya mudah dimengerti. Saya sangat menghargai kontribusimu ini terhadap 
perpustakaan dunia Islam. Saya ingin kamu meneruskan usaha yang baik ini. 
Mohammed Zubair, India. May 28, 2003. 

 
• Saya telah membaca bukumu, "The True Stories of American New Muslims" dan 

sungguh sangat mempesona dan saya hanya akan menceritakan kepadamu semoga 
Tuhan yang baik (Allah) memberkati kamu dan Ia memberimu umur panjang di 
dunia ini. Kami kaum wanita muda Islam ingin mengikuti jejakmu dan Insha Allah 
berharap menjadi Muslimah yang taat sepertimu. Ameen. Sahada Mahama, Ghana, 
Afrika. Sept. 14, 2001.  

 
• Aku mendapat kesempatan berharga untuk membaca buku anda dengan judul 

"Speeches for an Inquiring Mind" yang diberikan kepadaku sebagai sadaqah di 
Madinah Al Munawwarah sewaktu melaksanakan Haji tahun ini dan aku dengan 
senang hati memberitahukan kepada anda bahwa buku tersebut sangat bagus, 
akademis, mendidik, dan informatif. Usaha anda patut dipuji. Kebijaksanaan dan 
tinjauan anda ke masa depan yang telah anda tunjukkan dalam mendukung 
pengembangan dan pertumbuhan Islam dalam hal ini tidak dapat dihitung. Aku 
menggunakan kesempatan ini untuk memohon kepada Allah SWT untuk memberi 
penghargaan kepada anda dengan syurga FirdausNya, Amin. Selanjutnya, melalui 
surat ini, aku memohon kesediaan anda untuk memberi izin kepadaku untuk 
menterjemahkan buku ini ke dalam bahasa Hausa demi kepentingan para pembaca 
Hausa yang berada di Negeria, Afrika dan seluruh dunia. Mohammad Al Ameen 
Tukur. Kaduna, Nigeria, Afrika. Juli 13, 2001. 

 
• "Speeches for Inquiring Mind" adalah buku terbaik yang pernah aku baca. Perihal 

yang menarikku dengan segera adalah judul buku itu sendiri. Keunikan gaya dan 
kejernihan ungkapan juga mempesonaku. Sebagai tambahan, tiap-tiap bab sungguh 
seimbang dan secara optimal saling mengisi. Aku sangat bahagia sejak aku 
mempunyai buku tersebut di mejaku. Bukumu Reminders for People of 
Understanding juga suatu usaha agung. Aku menghargai catatan penting pada akhir 
beberapa bab, yang mana akan menjadi bantuan tak terukur kepada Ulul Albab jika 
Allah Berkendak. Dr. Shakeel Farooqi. Madinah Munawwarah. Nov. 29, 2001.  

 
• Saya hanya membaca dua bukumu dan saya harus katakan buku-buku tersebut 

sangat menakjubkan. Saya telah membaca banyak buku Islam, tapi saya belum 
menemukan sebuah buku yang informatif yang ditulis dengan bahasa yang 
sederhana dan jelas. Isu-isu yang diangkat dalam bukumu berhubungan dan 
mempesona banyak kaum muda seperti saya. Zakia, UK. March 11, 2002. 

 
• Saya telah membaca Internasional Muslim Youth. Ini memberiku inspirasi, pada saat  

membacanya saya tidak sadar air mata jatuh di pipiku. Saya belajar bahwa banyak 
dari saudara Muslim melakukan hal-hal yang luar biasa hanya untuk menyebarkan 
Islam dan mereka menyukainya. Saya merasa malu bahwa saya tidak melakukan apa 
yang diharapkan dariku sebagai seorang Muslim. Abdul Rahim Babaran. 
Philiphines. April 23, 2003. 

 
• Saya merasa sangat senang sekali setelah membaca buku Internasional Muslim 

Youth. Semoga Allah memberkatimu karena telah memberikan pengalaman ini 
kepada yang terlahir sebagai Muslim. Anwar Kamal. Kuwait. February 4, 2003. 

 
• Saya Saffat Begumm seorang Muslim Burma. Saya sangat tersentuh dengan buku 

“Internasional Muslim Youth” yang kamu tulis. Setelah membacanya, saya ingin 
tahu kebenaran lebih baik lagi dan ingin mempraktekan Islam lebih banyak lagi. 
Saya sangat menghargai usahamu yang luar biasa dalam menyebarkan Islam. Saffat 
Begum aka Tin Su Khine. Burma. May 2, 2003 




