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Kata Pengantar 

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Shalawat beriring 
salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi 
Muhammad SAW, beserta seluruh kerabat dan sahabatnya. 

Pada kebiasaannya, perumpamaan digunakan untuk lebih mendekatkan 
sebuah gagasan ke benak manusia agar lebih mudah dicerna dan dipahami. 
Dalam hal ini, perumpamaan yang digunakan tidaklah harus sama persis 
wujudnya dengan sesuatu yang hendak dibicarakan. Tujuannya adalah 
hanya untuk memberikan gambaran atau contoh mengenai sesuatu yang 
ingin disampaikan kepada manusia dengan cara dan bentuk yang jelas 

Allah SWT telah memberikan banyak sekali perumpamaan di dalam al-
Quran dalam kaitannya dengan permasalahan iman, petunjuk bahkan 
kesesatan. Tujuan dari diberikannya perumpamaan-perumpamaan kepada 
kaum Muslimin di sini adalah untuk memberikan jawaban atas segala 
kasus aktual, menarik perhatian dalam masalah-masalah keimanan, 
ataupun menjelaskan perumpamaan orang-orang yang ingkar. Dengan 
perumpaan-perumpamaan tersebut, Allah SWT hendak menjelaskan 
sekaligus mendekatkan ke benak kita simbol-simbol yang tak tercerap oleh 
kita, seperti makna surga dan neraka, makna kecongkakan jiwa dan makna 
mengikuti setan, serta pelajaran dari kisah Isa as dan Adam as. 

Berkenaan dengan hal-hal seperti inilah Imam Da`i, Muhammad 
Mutawalli al-Sya`rawi berbicara dalam buku ini sekaligus mengungkapkan 
detak-detak imannya seputar topik perumpamaan di dalam al-Qur’an, 
sebab-sebab diberikannya perumpamaan dan urgensinya, serta siapa saja 
yang memetik faedah dari perumpamaan-perumpamaan itu. 

Penerbit Dar al-Qalam tatkala mempersembahkan risalah ini di dalam 
rangkaian kumpulan tulisan sang Imam Da`i ini berharap semoga upaya 
ini dapat diterima dengan baik. 

Hanya kepada Allah kita memohon agar menjadikan jerih payah ini 
sebagai satu keikhlasan demi meraih ridha-Nya, serta berkenan 
memberikan pahala yang terbaik kepada penulisnya. Sesunguhnya Ia Maha 
Mendengar lagi Maha Mengabulkan. 

 

Beirut, 19 Jumadi al-Tsaniah 1421 H (17 September 2000 M) 

Ahmed al-Zou`bi 
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Bab 1. Perumpamaan dalam       
Al-Quran 

Perumpamaan dalam Masalah-masalah Iman 

Mengapa Allah SWT Membuat Perumpamaan? 

Tatkala membuat perumpamaan, Allah SWT senantiasa mengaitkannya 
dengan masalah-masalah keimanan, petunjuk dan kesesatan. Melalui 
perumpamaan ini, Allah SWT memberikan jawaban atas kasus-kasus 
aktual, menarik perhatian dalam masalah-masalah keimanan ataupun 
menjelaskan kepada kaum muslimin perumpamaan orang-orang yang 
ingkar. 

Perumpamaan tidaklah menyamakan satu hal dengan hal lainnya, 
tetapi untuk lebih mendekatkan sebuah gagasan ke benak manusia agar 
mudah dicerna dan dikuasai. Perumpamaan yang digunakan tidaklah 
harus sama persis dengan sesuatu yang hendak dibicarakan. Perumpamaan 
haruslah memberi kita satu gagasan yang dikehendaki dengan cara yang 
jelas di akal manusia. 

Allah SWT berkehendak dengan perumpamaan-perumpamaan dalam 
al-Qur’an untuk menjelaskan dan mendekatkan simbol-simbol tentang 
segala sesuatu yang tak tercerap oleh kita. Hal itu dikarenakan alam ghaib 
tidak bisa dicapai akal manusia meski berusaha, sebab alam ghaib ini tidak 
terindera oleh kita. 

Akan tetapi sebagaimana kekuasaan Allah telah menyebabkan 
keterciptaan langit dan bumi, dan diperuntukkan bagi manusia, maka 
rahmat Allah pun telah menunjukkan kekuasaannya untuk memberikan 
perumpamaan dalam manhaj-Nya demi mendekatkan segala sesuatu yang 
tak bisa dicapai oleh akal yang terbatas. Sebab, ada beberapa hal yang 
memang oleh karena hikmah-Nya akan selalu tak bisa kita ketahui dan tak 
dapat kita indera. Contohnya seperti ujian dan peneguhan keimanan kita. 
Dalam masalah-masalah seperti ini, Allah SWT biasanya mendekatkan kita 
kepada hal-hal yang tidak kita cerap melalui perumpamaan-perumpamaan 
yang kita ketahui dan rasakan dalam kehidupan. 

Dalam buku ini, kita akan membicarakan perumpamaan-
perumpamaan yang terkandung di dalam al-Qur’an. Perumpamaan-
perumpamaan inilah yang akan mendekatkan kita kepada makna-makna 
surga dan neraka, kecongkakan jiwa dan makna mengikuti setan, hikmah 
di balik kisah Isa as dan Adam as serta perumpamaan tentang malaikat. 
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Kita memohon kepada Allah SWT semoga kita senantiasa mendapat 
petunjuk-Nya. Sesungguhnya Ia Maha Mendengar dan Maha 
Mengabulkan. 

Keadilan dan Cinta Allah SWT 

Salah satu manhaj Allah SWT adalah membuat pilihan di dalam diri 
manusia untuk mencintai Allah. Hal itu karena Allah SWT telah 
menciptakan berbagai ragam jenis manusia dan berkehendak untuk 
memberikan pilihan untuk patuh maupun tidak patuh. Tetapi manusia 
menolak seraya berkata: “Sesungguhnya kami ingin dipaksa untuk 
mencintai-Mu dan menyembah-Mu, dan kami bukanlah orang-orang yang 
suka memilih.” Oleh sebab itu, Allah SWT berfirman: 

$ ¯ΡÎ) $ oΨôÊ ttã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$#uρ š⎥ ÷⎫t/r'sù β r& $ pκs]ù= Ïϑ øt s† 

z⎯ø)xô© r&uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ n= uΗ xquρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# ( …çµ̄ΡÎ) tβ% x. $ YΒθè= sß Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪   

“Sesungguhnya Kami telah ajukan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 
dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat 
itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat 
bodoh” (QS. al-Ahzab: 72) 

Ayat ini menjelaskan keadilan Allah SWT atas makhluk-Nya, yakni 
sebelum mengharuskan manusia untuk mencintai-Nya, Allah SWT 
mengajukan tawaran. Maka barang siapa menolak tawaran itu, ia akan 
tetap dipaksa, dan barang siapa menerima berdasarkan kemauannya maka 
merupakan keadilan Tuhan jika ia dihisab atas pilihannya sendiri itu. 

Maka, keseluruhan jalan kehidupan adalah adanya pilihan untuk 
mencintai Allah di dalam diri manusia. Tipu daya setan semuanya berpusat 
pada satu noktah, yaitu membuat manusia meninggalkan cinta kepada 
Allah SWT dan berpaling kepada cinta selain Allah, yang sama sekali tidak 
bisa membuat petaka atau memberi manfaat. Dengan demikian, manusia 
berpindah dari kasih sayang Allah ke hal-hal di luar lingkup kasih sayang 
ini. Maka manusia menjadi tersesat dan merana karena ia berbuat hanya 
menuruti kemampuannya sendiri tanpa pertolongan kekuasaan Allah SWT. 

Itulah masalah asasi dalam iman. Jika kita telisik segenap peristiwa 
kehidupan, akan kita dapatkan dua hal: cinta dan taat kepada Allah, atau 
cinta kepada selain Allah dan ingkar kepada-Nya. 

Orang yang memakan harta haram, sesungguhnya kecintaan kepada 
harta telah mengatasi kecintaan kepada Allah di dalam dirinya. Ia akan 
selalu mengejar harta dan melupakan ketaatan kepada Allah, serta lebih 
mencintai harta daripada Allah SWT Orang yang berbuat kerusakan di 
muka bumi, maka kecintaannya kepada hawa nafsu melebihi kecintaannya 
kepada Allah. Ia pun melepaskan kendali nafsunya dan segera melupakan 
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Allah. Dalam setiap peristiwa yang berlangsung di dunia ini, pasti 
terpampang dihadapan kita pilihan untuk mencintai Allah dalam diri. Jika 
Anda meninggalkan sesuatu yang memberi kenikmatan sesaat seperti harta 
atau hawa nafsu yang haram di jalan Allah, maka kecintaan Anda kepada 
Allah SWT akan menjadi lebih besar daripada kecintaan Anda kepada 
selain Allah. Anda jika berbuat adil dan membela orang lemah dan 
terzhalimi, serta memelihara harta dan rumah Anda demi Allah, maka yang 
seperti itu adalah cinta kepada Allah dalam diri Anda yang –umpamanya— 
bisa membahayakan diri Anda pada jalan cinta kepada Allah SWT. 

Jika kita telaah kembali kisah Ibrahim, bapak para Nabi dan kekasih 
Allah, serta Isma`il, maka apa yang bisa kita saksikan? Kita akan melihat 
Ibrahim as bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih 
putra terkasihnya, Isma’il. Allah berfirman melalui lisan Ibrahim as:  

$ ¬Η s>sù xn= t/ çµ yè tΒ z© ÷ë ¡¡9$# tΑ$ s% ¢© o_ ç6≈tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“ u‘ r& ’ Îû ÏΘ$ uΖyϑ ø9$# þ’ ÎoΤr& y7 çt r2øŒr& öÝàΡ$$ sù #sŒ$ tΒ 

2” ts? 4 tΑ$ s% ÏM t/r'̄≈ tƒ ö≅yè øù$# $ tΒ ãtΒ ÷σè? ( þ’ÎΤß‰Éf tFy™ β Î) u™!$ x© ª!$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊄∪ 

!$ £ϑ n= sù $ yϑ n=ó™ r& …ã& ©#s?uρ È⎦⎫Î7yf ù= Ï9 ∩⊇⊃⊂∪ çµ≈ oΨ÷ƒ y‰≈ tΡuρ β r& ÞΟŠ Ïδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |M ø%£‰|¹ 

!$ tƒ ö™”9$# 4 $ ¯ΡÎ) y7Ï9≡x‹x. “ Ì“ øgwΥ t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪   

“Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha 
bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: ‘Hai anakku sesungguhnya 
aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka 
fikirkanlah apa pendapatmu!’ Ia menjawab: ‘Hai bapakku, 
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu 
akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala 
keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya 
atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan Kami panggillah 
dia: ‘Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi 
itu’, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Shaffat: 102-105) 

Di sini kita berhenti sejenak. Kita sama-sama tahu bahwa Ibrahim tidak 
beranak Isma’il, kecuali setelah sekian lama. Tahun demi tahun berlalu dan 
ia belum juga memliki anak dari istrinya, Sarah. Kemudian ia menikahi 
Hajar, seorang perempuan Mesir, lalu lahirlah Isma’il dari istri keduanya 
ini. Bayi yang lahir setelah penantian bertahun-tahun, oleh karenanya, 
menjadi sangat mahal dan berharga nilainya di mata sang ayah. Terlebih 
lagi, apabila sang anak telah mencapai usia mampu berusaha sendiri, yakni 
mendekati masa-masa remaja, maka ketergantungan ayah kepada anak 
semakin besar dengan harapan bahwa kelak sang anak akan menjadi 
penolong di hari tuanya. 
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Dalam kondisi seperti itu, datanglah perintah Allah melalui mimpi yang 
memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Apa yang mungkin 
terjadi dalam keadaan seperti ini? Seorang ayah telah memasuki usia senja, 
dan anaknya yang semata wayang, dengan usia yang sudah bisa dijadikan 
sandaran harapan ayahnya, lalu Allah memerintahkan sang Ayah untuk 
menyembelih anaknya. Apakah ada ujian untuk mencintai Allah di dalam 
hati yang lebih besar dari ujian seperti ini? 

Allah juga tidak memerintahkan untuk menyembelihnya jauh dari 
dirinya. Di mana hal itu akan membuat musibah lebih ringan dirasakan, 
dengan membiarkan sang anak dan meninggalkannya agar tak melihat 
segala sesuatunya. Lalu, menyuruh orang lain menggantikan untuk 
menyembelihnya. Tetapi Allah memerintahkan Ibrahim sendiri untuk 
menyembelih anaknya, memegang sendiri pisau di tangannya, kemudian 
meletakkan pisau itu di leher anaknya untuk disembelihnya sendiri. 

Apakah Anda pernah melihat ujian yang lebih hebat dari peristiwa ini 
untuk mencintai Allah SWT? 

Apakah orang yang menunaikan perintah ini, di dalam hatinya terdapat 
sesuatu yang lebih kuat dari pada kecintaan kepada Allah? 

Bukankah orang yang diperintahkan untuk menyembelih putra satu-
satunya sedangkan ia sudah lanjut usia yang tidak lagi mengharapkan 
dunia beserta isinya sebagai ganti putranya itu adalah orang yang benar-
benar di dalam hatinya tertanam rasa cinta kepada Allah SWT melebihi 
cintanya terhadap dunia seisinya? 

Kadang-kadang seseorang mengorbankan hartanya, ataupun bahkan 
istrinya, akan tetapi ketika ia mengorbankan anaknya, maka pasti hal ini 
akan menjadi sesuatu yang sangat sulit diterimanya. 

Meskipun demikian, Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu, dan 
pergi ke tempat penyembelihan anaknya. Di sini datanglah setan 
memperdaya Ibrahim untuk mengabaikan perintah Allah, dan 
mempengaruhi Isma’il membujuk ayahnya. Tetapi Ibrahim as dan Isma’il as 
menolak seraya melempari setan dengan batu kerikil agar menyingkir dari 
jalan yang telah mereka putuskan. Setan pun tidak menemukan celah 
sedikitpun untuk menggoda hati mereka berdua. 

Pergilah Ibrahim as ke tempat yang telah ditentukan lalu menghunus 
pisau bersiap-siap menyembelih putranya semata-mata demi ketaatan 
kepada Allah SWT juga demi keberhasilan melampaui cobaan cinta kepada 
Allah SWT. Satu cinta yang melebihi segala cinta, meskipun itu adalah cinta 
seorang ayah lanjut usia terhadap anak satu-satunya. 

Seketika itu, malaikat turun mengganti Isma’il dengan seekor domba. 
Ibrahim sadar bahwa ini semua merupakan ujian cinta kepada Allah SWT 
dalam dirinya di mana ia berhasil melaluinya. 

Perumpamaan seperti ini selalu terulang –meskipun dalam kondisi yang 
berbeda— dalam perjalanan sejarah dunia setiap harinya. Pada masa awal 
Islam dan pada saat hijrah, apa yang terjadi? Kaum Muslimin 
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meninggalkan harta benda, anak-anak, keluarga dan istri-istri mereka serta 
segala yang mereka miliki di Mekkah, dan bertolak ke Madinah untuk 
berhijrah kepada Allah. Mereka tinggalkan segala kesenangan dunia demi 
Allah dan Rasul-Nya. Dan ini merupakan ujian bagi cinta mereka kepada 
Allah SWT dalam diri mereka. 

Seandainya sekarang ada seseorang berkata: “Ayo, mari kita tinggalkan 
harta, anak-anak, dan istri kita untuk berjihad di jalan Allah!”, niscaya 
akan Anda dapatkan setiap orang menolak ajakan ini dengan bermacam-
macam dalih. Ada yang beralasan bahwa anak-anaknya masih kecil-kecil, 
dan yang lain berdalih bahwa ia tak bisa ikut karena ada urusan ini dan itu. 

Jihad dan ibadah adalah ujian bagi cinta manusia kepada Allah SWT 
Jika jiwa manusia telah mencapai cinta Allah dan Rasul-Nya di atas cinta 
dunia seisinya termasuk cinta istri, anak, dan harta benda, maka ia telah 
mencapai tingkatan iman sebagai pengejawantahan dari sabda Rasululullah 
Saw:  

 َوَولَِدِه َواِلِدِه ِمْن إِلَْيِه أََحبَّ أَكُونَ َحتَّى أََحُدكُْم ُيْؤِمُن لَا
“Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga ia lebih 
mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya.”1 

Keadilan dalam Hisab 

Allah SWT menciptakan manusia sebagai orang-orang yang 
mempunyai kemampuan memilih dengan tujuan agar hisab (perhitungan 
amal perbuatan) berjalan adil kelak. Meskipun Allah adalah penguasa alam 
semesta, Ia tidak memberikan beban iman, kecuali kepada orang yang 
beriman kepada-Nya. Karena itu, ketika berbicara tentang shalat, puasa, 
zakat ataupun ibadah-ibadah lainnya, Allah SWT tidak mengatakan: 
“Wahai sekalian manusia!” (QS. al-Baqarah: 12), tetapi berfirman: “Wahai 
sekalian orang-orang yang beriman!” (QS. al-Baqarah: 104). Dengan kata 
lain, Allah berfirman: Hai kalian yang beriman kepada-Ku sebagai Tuhan 
yang Maha Esa, inilah jalan untuk menyembah-Ku dan mencapai ridha-Ku, 
yaitu dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat, dan berlakulah adil terhadap 
sesama manusia. Begitu selanjutnya dengan kewajiban-kewajiban lainnya 
yang diembankan Allah SWT terhadap orang-orang yang terikat dengan 
ikatan iman kepada Allah SWT. Sedangkan mereka yang tidak termasuk 
dalam lingkaran iman, maka Allah SWT tidak membebani mereka dengan 
apa pun. Sebab, tidak ada sesuatu setelah kekafiran, kecuali dosa. 

Sebagai ungkapan kasih sayang-Nya kepada nalar kita, Allah SWT telah 
berkehendak memberikan perumpamaan dalam al-Qur’an tentang 
manusia yang menyaksikan agama kebenaran dan tanda-tanda kebesaran 

                                                      
1 Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhârî dalam keterangannya mengenai iman dalam Bab Cinta 

kepada Rasul adalah Bagian dari Iman, juga dalam keterangannya tentang Seorang Muslim dalam 
Beriman dalam Bab Kewajiban Mencintai Rasulullah Saw. 
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Allah di muka bumi. Kemudian  setelah itu, ia menjauhi agama dan tanda-
tanda tersebut, dan mengambil jalan ingkar dan maksiat. Allah SWT 
berfirman dalam surat al-A`raf:  

ã≅ ø?$#uρ öΝÎγ øŠn= tæ r't6 tΡ ü“ Ï% ©!$# çµ≈ oΨø‹s?# u™ $ oΨ ÏF≈ tƒ#u™ y‡n= |¡Σ $$ sù $ yγ ÷Ψ ÏΒ çµ yè t7ø?r'sù ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# tβ% s3sù 

z⎯ÏΒ š⎥⎪ Íρ$ tóø9$# ∩⊇∠∈∪ öθ s9uρ $ oΨ ø⁄ Ï© çµ≈uΖ÷è sùts9 $ pκÍ5 ÿ…çµ ¨ΖÅ3≈ s9uρ t$ s#÷z r& † n< Î) ÇÚö‘ F{$# 
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“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami 
berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-
Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia 
diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk 
orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, 
sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, 
tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya 
yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu 
menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu 
membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah 
perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. 
Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka 
berfikir.” (QS. al-A`raf: 175-176) 

Allah SWT berfirman juga:  

#sŒÎ)uρ 4’ n?÷G è? öΝÎγ øŠn= tæ $ uΖçF≈ tƒ#u™ ;M≈oΨ Éit/ Ú’Í÷è s? ’ Îû Íνθã_ ãρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. tx6Ζßϑ ø9$# 

( šχρßŠ% s3tƒ šχθ äÜó¡o„ š⎥⎪ Ï%©!$$ Î/ šχθ è=÷G tƒ öΝÎγ øŠn= tæ $ uΖÏG≈ tƒ#u™ 3 ö≅è% Νä3ã∞Îm; tΡé'sù r& 
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“Dan apabila dibacakan dihadapan mereka ayat-ayat Kami yang 
terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka 
orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang 
orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami dihadapan mereka. 
Katakanlah: ‘Apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk 
daripada itu, yaitu neraka’. Allah telah mengancamkannya kepada 
orang-orang yang kafir. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya 
tempat kembali.” (QS. al-Hajj: 72) 
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Allah SWT memberikan perumpamaan diawali dengan firman-Nya:  

ã≅ ø?$#uρ öΝÎγ øŠn= tæ r't6 tΡ ü“ Ï% ©!$# çµ≈ oΨø‹s?# u™ $ oΨ ÏF≈ tƒ#u™ y‡n= |¡Σ $$ sù $ yγ ÷Ψ ÏΒ çµ yè t7ø?r'sù ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# tβ% s3sù 

z⎯ÏΒ š⎥⎪ Íρ$ tóø9$# ∩⊇∠∈∪   

“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami 
berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-
Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia 
diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda).” (QS. al-A`raf: 175) 

Perumpamaan ini tidak akan kita bahas dalam kerangka khusus, tetapi 
kita akan kaji secara umum. Hal tersebut dikarenakan bahwasanya 
perumpamaan-perumpamaan dalam al-Qur’an diperuntukkan kepada 
seluruh manusia. Perumpamaan-perumpamaan itu senantiasa terulang dan 
terjadi di mana pun dan kapan pun. Dan aktor-aktornya selalu berada di 
tengah-tengah manusia. 

Jika Anda saksikan periode zaman mana pun, maka akan Anda dapati 
Fir`aun dengan kekuasaannya yang ingin disembah di muka bumi ini. Anda 
akan temukan juga kaum Nuh, kaum Hud, kaum Shalih, serta segala 
kelompok manusia yang sombong dan berbuat kerusakan di muka bumi 
ini, dan kezhaliman dengan memanipulasi ukuran dan timbangan. 
Timbangan di sini berkaitan dengan urusan-urusan dunia dan setiap hak-
hak asasi manusia. Mereka yang congkak menyombongkan diri dengan 
mengatakan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari mereka –sebagaimana 
diungkapkan oleh Allah SWT sampai akhir perumpamaan ini dalam al-
Qur’an. 

Orang-orang seperti ini akan selalu Anda temukan berada di antara 
bangsa-bangsa di muka bumi ini. Pun sampai mereka yang menyembah 
patung dan berhala, menyembah manusia, dan menyembah harta seperti 
Qarun dan lainnya. Mereka semua adalah contoh dan perumpamaan yang 
selalu berulang dihadapankita di pentas kehidupan ini. Sehingga kita bisa 
menyaksikan, menyadari dan mengerti untuk tidak tergelincir di lembah 
kesesatan, menjauh dari jalan Allah SWT, dan terperdaya oleh setiap tipu 
daya yang dilakukan manusia kepada kita. Tipu daya itu berupa ungkapan 
kebenaran dengan tujuan kebatilan. 

Ayat-Ayat Allah di Alam Semesta 

Ayat-ayat (tanda-tanda) Allah yang termaktub di semesta raya ini 
sangat jelas dan bisa diketahui. Baik nalar maupun fithrah bisa 
membimbing untuk mengetahuinya. Sungguh merupakan keadilan Allah, 
karena Ia berkehendak membentangkan tanda-tanda kebesaran-Nya di 
alam semesta ini mulai dari awal penciptaan sampai hari akhir nanti secara 
gamblang di hadapan seluruh manusia. 
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Alam semesta beserta seluruh keajaiban isinya, seperti galaksi-galaksi, 
bulan-bulan, langit, bumi, gunung, samudera, tetumbuhan, hewan-hewan 
dan manusia, seluruhnya adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah 
SWT. Tak seorang pun yang boleh menyatakan –dengan menyombongkan 
diri dan angkuh di muka bumi— bahwa dialah yang menciptakan 
matahari, bumi, bintang-bintang, atau bahkan dirinya. Kasus seperti inilah 
yang biasanya diperbuat oleh setiap orang kafir. Allah SWT telah 
mensinyalir hal ini dalam al-Qur’an pada berbagai ayat dan menegaskan 
bahwa tidak ada seorangpun yang boleh mengaku bahwa ia mampu 
melakukan penciptaan maupun membuat keteraturan sistem alam semesta. 

Suatu ketika mereka yang dikalungi kekuasaan oleh Allah SWT pernah 
beradu argumentasi dengan Ibrahim as. Ibrahim berkata: “Tuhanku adalah 
Tuhan yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan”. Raja yang 
sombong berkata: “Akulah yang mampu menghidupkan dan mematikan” 
seraya memamerkan kemampuannya dengan menjatuhkan hukuman mati 
atas seseorang seolah-olah bahwa dialah yang membuatnya mati, dan 
memberikan ampunan pada yang lainnya seakan-akan dialah yang 
memberinya kehidupan. Contoh kasus ini terbuka untuk diperdebatkan. 
Sebab, pembunuhan adalah satu bentuk pengrusakan struktur yang 
menyebabkan nyawa melayang meninggalkan jasad. Sedangkan kematian 
adalah penghabisan usia kehidupan berdasarkan firman Allah SWT: 
“Apakah jika dia wafat atau dibunuh.” (QS. Ali Imran: 144). Ini 
menunjukkan bahwa Allah SWT membedakan antara kematian dan 
pembunuhan. 

Kemudian, apa yang terjadi dalam kaitannya dengan Ibrahim as? Allah 
berfirman melalui lisan Ibrahim as:  

ö χ Î* sù ©!$# ’ÎAù'tƒ Ä§ôϑ ¤±9$$ Î/ z⎯ÏΒ É−Îô³yϑ ø9$# ÏNù'sù $ pκÍ5 z⎯ÏΒ É> Ìøó yϑø9$# |M Îγç6 sù “ Ï% ©!$# 

txx. 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∈∇∪   

“Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka 
terbitkanlah dia dari barat," lalu heran terdiamlah orang kafir itu; 
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” 
(QS. al-Baqarah: 258) 

Artinya, bahwa tatkala Ibrahim as menunjuk kepada keteraturan sistem 
alam semesta saja, bahkan kepada satu bagian yang sangat sederhana dari 
keteraturan alam semesta ini yaitu saat terbit dan tenggelamnya matahari, 
orang-orang kafir pun tercengang keheranan hingga runtuhlah 
argumentasi mereka. Mereka pun terdiam tak bisa menjawab dan berkata-
kata. 

Maka, tanda-tanda kebesaran Allah SWT di alam semesta ini yang 
mempersaksikan bahwa Dia SWT adalah Sang Pencipta sangatlah jelas dan 
terpampang dihadapankita. Tinggal diri kita untuk mengimaninya melalui 
fithrah, dan nalar berhak untuk memperdebatkan sekehendaknya. Puncak 
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yang bisa dicapai akal adalah kesimpulan mengenai keberadaan Pencipta 
alam semesta ini yang menciptakan aturan-aturan sistem alam semesta 
yang harmonis. Dan bahwa Sang Pencipta ini telah menciptakan bagi 
manusia segenap kekuatan dan sumber daya pada alam semesta ini untuk 
kepentingannya. Kekuatan-kekuatan ini lebih kuat berlipat-lipat dari pada 
manusia. Ini berarti bahwa manusia tidak mampu menciptakannya dengan 
kemampuannya sendiri. Tidak ada manusia yang dengan kemampuannya 
sendiri bisa menaklukkan matahari, samudera, hujan, pegunungan dan 
lain-lain. Meskipun demikian, segenap kekuatan ini membantu dan 
menolong manusia dalam hidupnya. Kekuatan dan sumber daya ini 
diciptakan untuk kepentingan manusia dari satu kekuatan tertinggi, 
kekuatan mana telah menciptakannya. Dengan begitu sampailah nalar 
kepada satu petunjuk bahwa Allah SWT adalah pencipta alam semesta ini. 

Agar manusia mengetahui apa yang diinginkan Allah SWT dari mereka 
sebagai kompensasi dari apa yang telah diciptakan-Nya berupa nikmat dan 
anugerah, maka Allah pun mengutus Rasul-Nya untuk menjelaskan 
manhaj-Nya di alam semesta ini. Rasul ini pun diperkuat dengan mukjizat 
yang melampaui hukum sebab akibat sehingga manusia mempercayai dan 
membenarkan bahwa ia adalah utusan yang menyampaikan pesan-pesan 
dari Allah SWT 

Tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang termaktub dalam alam semesta 
ini bisa kita ketahui dan cerap. Akan tetapi manusia menyaksikan ayat ini 
lalu mengabaikannya. Artinya ia meninggalkannya satu persatu, diawali 
dengan meninggalkan satu tanda kemudian mengingkari lainnya dan 
akhirnya melupakan seluruhnya. Dalam kaitannya dengan hal ini, 
Rasulullah SAW bersabda:  

“Fitnah ditimpakan atas hati manusia seperti gulungan tikar yang 
terbentang. Hati mana pun yang menyerap fitnah itu akan ternoda 
oleh satu titik hitam, hingga terbagi menjadi dua: hati yang putih 
jernih akan seperti karang, di mana fitnah itu tidak akan 
membahayakannya selama bumi dan langit masih terbentang. 
Sedangkan yang lain hitam pekat seperti periuk terbalik yang tak bisa 
membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.” 

Rasulullah SAW ingin mengingatkan kita di sini akan satu hakikat 
penting bahwa Allah SWT bukannya tak mampu menghadapi orang-orang 
kafir dan tak sanggup untuk menghancurkan mereka. Bahwa setiap 
peristiwa yang terjadi di muka bumi ini adalah menurut kehendak Allah 
SWT. Dia SWT berkehendak menciptakan manusia sebagai orang-orang 
yang mampu melakukan pilihan agar perhitungan amal perbuatan bisa 
berlangsung adil kelak, sehingga pahala surga dan ganjaran neraka 
merupakan hak bagi yang menerimanya. Setiap manusia mampu untuk 
berbuat kerusakan atau berbuat kebaikan. Dalam hal ini, kehendak Allah 
SWT berbicara –setelah menjabarkan kepada manusia jalan kebenaran dan 
jalan kesesatan— untuk membiarkan manusia dengan pilihannya agar 
menerima balasannya. Jika ia memilih Allah, maka itu adalah pilihannya 
sendiri tanpa paksaan dan tekanan. Dan jika ia menempuh jalan maksiat 
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menentang Allah, maka Allah akan membiarkannya memilih jalan yang 
ditempuhnya itu. Karena Allah SWT tidaklah memberi petunjuk kepada 
kaum yang tersesat ataupun kaum yang berbuat dosa. 

Tidak seorang pun bisa beritikad bahwasanya jika ia menentang Allah, 
maka itu adalah sebuah tantangan ataupun bukti ketidak mampuan Allah. 
Tetapi kenyataannya adalah bahwa ia bermaksiat kepada Allah SWT karena 
memang kehendak Allah SWT menghendakinya untuk berbuat demikian, 
sebagaimana Ia menghendakinya untuk beriman dan selamat. 

Maka, seandainya Allah SWT berkehendak untuk mengangkat derajat 
manusia melalui ayat-ayat ini, maka niscaya akan terbuka baginya jalan 
keimanan. Akan tetapi, kehendak Allah jualah yang menghendaki untuk 
mencipta manusia sebagai makhluk yang sanggup melakukan pilihan-
pilihan. Kehendak Allah SWT itulah yang telah menjadikan manusia ideal 
untuk kemaksiatan maupun ideal untuk ketakwaan. 

Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam firman-Nya:  

ÿ…çµ ¨ΖÅ3≈ s9uρ t$ s#÷z r& † n< Î) ÇÚö‘ F{$# yìt7¨?$#uρ çµ1 uθ yδ 4   

“Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya 
yang rendah.” (QS. al-A`raf: 176) 

Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita mengapa orang kafir dan 
penentang Allah SWT mengabaikan ayat-ayat -Nya di alam semesta ini? 
Hal itu disebabkan karena ia cenderung kepada dunia hingga berkeyakinan 
bahwa kekekalan dan keabadian hanya terletak hanya di dunia. Ia 
mengingkari hari kebangkitan dan akhirat dan berkeyakinan bahwa 
keabadian terletak pada saat ia hidup di dunia. Maka ia pun bekerja dan 
berbuat hanya demi mengejar dunia semata. Di sini ia tidak melihat kecuali 
hanya kepada kesenangan materi yang diberikan oleh kehidupan duniawi 
tanpa melihat kepada nilai-nilai dalam kehidupan. Ia hanya bekerja hanya 
untuk kehidupan di dunia saja. Di samping itu, ia dalam usahanya tersebut 
tidak mengikuti petunjuk Allah yang benar, melainkan menuruti hawa 
nafsunya. 

Di sini kita berhenti sejenak. Mengapa Allah SWT mengingatkan kita 
dengan perbuatan menuruti hawa nafsu? 

Hal itu dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya, bahwa Allah SWT 
telah menegakkan manhaj-Nya di atas kebenaran. Biasanya apa yang 
disebut kebenaran selalu berseberangan dengan hawa nafsu. 

Nafsu selalu mendorong Anda untuk mengambil sesuatu yang bukan 
hak Anda, misalnya mendorong Anda untuk merampas tempat tinggal 
tetangga, harta benda dan perabotnya serta seluruh hak miliknya untuk 
Anda kumpulkan menjadi milik Anda. 

Nafsu selalu mendorong Anda untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. 
Untuk itu Anda diajak untuk berbohong, menipu, dan bermuka dua tanpa 
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melihat pengaruh perbuatan Anda terhadap masyarakat dan bagaimana 
perbuatan-perbuatan itu merusaknya. 

Nafsu selalu cenderung untuk menyombongkan diri di muka bumi dan 
mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya tanpa jerih payah. 

Apakah masyarakat bisa tertib dengan hawa nafsu? Apa yang akan 
terjadi seandainya kita melepaskan kendali, membolehkan setiap orang 
untuk mencuri harta benda sesukanya, mengambil hak orang lain 
semaunya, dan memperbudak manusia serta menjadikannya pelayan 
kemauannya? 

Apa yang akan terjadi di alam raya ini? Bukankan dengan begitu dunia 
ini akan dipenuhi gerombolan-gerombolan pencoleng dan pembunuh? dan 
setiap orang akan merasa tidak aman, baik dalam hidupnya maupun 
rumahnya? 

Alih-alih manusia mempergunakan sumber daya yang tersedia untuk 
kemakmuran bumi dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat 
manusia, dunia ini berubah menjadi sekumpulan kekacauan tanpa aturan, 
rasa aman, dan makna hidup yang bisa meletakkan undang-undang 
perlindungan bagi setiap individu agar kehidupan ini berjalan tertib dan 
harmonis. 

Maka di sinilah letak urgensi permasalahannya, di mana manusia bisa 
bernaung demi tegaknya masyarakat. Masyarakat ketika menjauhi aturan, 
niscaya ia akan rusak. Di mana hawa nafsu dijadikan penyuluh, 
bertebaranlah kezhaliman, suap menyuap, korupsi, kerusakan dan 
perbuatan keji. 

Orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai perantara, ia melupakan 
bahwasanya Allah SWT telah mengatur kehidupan untuk melindungi hak 
setiap individu. Prinsipnya adalah bahwa Allah SWT mengharamkan bagi 
kita harta orang lain, dan mengharamkan harta kita bagi seluruh anggota 
masyarakat. Maka setiap individu masyarakat adalah orang yang harus 
mengambil pelajaran dan manfaat dari undang-undang Allah SWT. 

Allah SWT memperlakukan kita semua dengan hak ketuhanan-Nya. 
Oleh sebab itu, Allah SWT melindungi hak-hak kita seluruhnya. Seorang 
muslim tidak diperbolehkan untuk mencuri dari orang kafir. Begitu juga ia 
tidak diperkenankan menghina harga diri non muslim. Kita masing-masing 
memiliki hak-hak yang harus dihormati dengan tanpa memAndang 
tingkatan iman. Karenanya, ketika ada seorang muslim pada masa 
Rasulullah SAW mencuri dari seorang yahudi, dan ada salah seorang 
sahabat yang membelanya serta melemparkan tuduhan kepada orang 
yahudi itu sebagai pencurinya, turunlah firman Allah SWT:  

!$ ¯ΡÎ) !$ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ zΝä3ós tG Ï9 t⎦ ÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# !$ oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª!$# 4 Ÿω uρ ⎯ä3s? 

t⎦⎫ÏΖÍ← !$ y‚ ù= Ïj9 $ Vϑ‹ ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪ ÌÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# ( χ Î) ©!$# tβ% x. #Y‘θàxî $VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇⊃∉∪ 
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“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia 
dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah 
kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena 
(membela) orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang 
mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Mereka 
bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari 
Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam 
mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan 
adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka 
kerjakan. Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang 
berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka 
siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada 
hari kiamat Atau siapakah yang jadi pelindung mereka(terhadap 
siksa Allah).” (QS. al-Nisa’: 105-109) 

Dalam ayat ini mengandung satu penegasan agar seseorang tidak 
berusaha membela orang lain yang bersalah hanya karena sama-sama 
beragama Islam hanya demi kebenaran sepihak. Hal itu dikarenakan Allah 
yang Maha Benar tidak meridhai adanya kezhaliman dalam manhaj-Nya, 
apapun sebabnya. Bahkan salah satu kekuatan manhaj Allah adalah adanya 
penjagaan terhadap hak-hak manusia seluruhnya. Hingga jika ada orang 
yang tidak beriman kepada Islam dan terlibat permusuhan dengan orang 
yang beriman, kemudian mendapatkan bahwa keputusan hukuman berada 
di pihaknya dan bahwa agama Islam tidak merampas haknya serta tidak 
menzhaliminya karena tidak ada perintah berbuat zhalim, maka ia akan 
merasakan keagungan agama Allah dan menemukan bahwa Islam adalah 
agama yang benar. Dan boleh jadi ia akan masuk Islam dan memeluknya. 
Apabila ia tidak masuk Islam, maka akan dijumpai gaung di tengah-tengah 
masyarakat bahwa agama ini senatiasa bersama kebenaran semata, tanpa 
memAndang ungkapan-ungkapan lainnya. Maka dengan demikian, 
masyarakat akan merasa bahwa agama ini adalah agama yang benar yang 
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bukan buatan manusia serta tidak muncul dari hawa nafsu meski agama ini 
membela kepentingan mereka yang memeluknya. Agama ini terpancar dari 
satu kebenaran mutlak yang tidak muncul kecuali dari Allah SWT. 

Maka, musuh bebuyutan manhaj Allah adalah hawa nafsu yang ingin 
merubah wajah kebatilan menjadi kebenaran serta memberi setiap manusia 
segala sesuatu yang bukan miliknya dengan cara zhalim. 

Oleh karena itu, Allah SWT menyatakan bahwa orang yang cenderung 
kepada dunia dan menganggapnya sebagai terminal keabadian, serta 
berbuat demi kenikmatan dunia semata, maka ia tidak melakukan apa-apa 
kecuali hanya demi materi. Terlebih lagi, ia melakukan semua itu karena 
menuruti hawa nafsunya yang akan meruntuhkan setiap bentuk keadilan 
di tengah-tengah masyarakat dan menyebarkan kezhaliman dan kerusakan. 

Dan ketika ada seseorang yang melakukan hal itu, ia telah menjauhkan 
dirinya dari hidayah Allah SWT. Ia pun berada di genggaman setan dan 
membuatnya bergelut di antara materialisme dunia dan hawa nafsu. Setan 
membuatnya melakukan kerusakan dan memperalatnya untuk berbuat 
kezhaliman, aniaya dan saling merampas hak antara manusia. 

Potret Orang Kafir 

Ketika manusia hanya menuruti hawa nafsunya, berbuat kezhaliman 
dan kerusakan, Allah SWT memperumpamakan orang itu bagaikan anjing.  
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“Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya 
diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia 
mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan 
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.” (QS. al-A`raf: 176) 

Apabila kita perhatikan, anjing adalah satu-satunya binatang yang 
selalu mengulurkan lidah, sementara binatang-binatang lainnya 
melakukan itu hanya ketika mereka merasa kehausan. Dengan kata lain, 
jika kita lihat satu persatu seluruh hewan yang ada di bumi ini, dapatlah 
kita saksikan bahwa binatang-binatang itu tidak mengulurkan dan 
mengeluarkan lidahnya, kecuali pada saat kehausan. Sedangkan anjing, ia 
senantiasa mengulurkan lidahnya dalam segala kondisi baik ketika haus 
maupun ketika perutnya penuh berisi air, baik pada saat lapar maupun 
kenyang. Orang kafir diperumpamakan dengan anjing yang meletakkan 
mulutnya pada setiap hal yang kotor dan najis, serta pada segala hal yang 
berbau busuk. Persis begitu juga orang kafir yang menelan sekerat daging 
di mulutnya tanpa mempedulikan dari mana datangnya daging itu, 
mencium segala sesuatu tanpa memperhatikan kebersihan dan kesuciannya 
yang bisa berdampak kepada hal-hal yang menyakiti manusia ataupun 
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kerusakan masyarakat. Ia selalu memprioritaskan segala hal yang pada 
hakikatnya rendah dan murah hanya demi memperoleh harta benda. 

Demikian sisi pertama dari perumpamaan tersebut. Orang kafir banyak 
melakukan usaha dan perbuatan yang tidak pantas untuk didekati oleh 
seorang mukmin. Ia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan moral 
dan etika, serta tidak mempunyai nilai. Ia menuduh orang lain dengan 
tidak benar sambil menyatakan kebohongan. Tanpa disadari, segala 
perbuatannya itu akan mengakibatkan kehancuran rumah tangga, 
terusirnya anak-anak kecil, terbunuhnya karakter orang-orang berhati 
mulia, serta tersebarnya bencana dan kehinaan. 

Seorang mukmin hendaknya jangan pernah menyangka seandainya ia 
biarkan orang kafir dengan segenap perbuatannya itu, maka orang kafir 
tersebut akan diam saja. Hal itu disebabkan karena perumpamaan yang 
dipaparkan Allah SWT menegaskan: “Jika kamu menghalaunya 
diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan 
lidahnya (juga).” (QS. al-A`raf: 176) 

Jika Anda menyerang dan melawan orang kafir, ia akan balas 
menyerang dengan mempergunakan cara-cara terkotor yang tak bermoral, 
ia praktikkan hal-hal hina tanpa pAndang bulu. Dan bila Anda biarkan ia, 
maka Andalah yang akan diserangnya. Orang kafir tidak pernah akan 
tahan melihat seorang mukmin, sebab di dalam dirinya terdapat sesuatu 
yang membuatnya merasa terganggu. Ia merasakan ada sesuatu yang 
mendidih bergolak dalam hatinya. Ia dapati bahwa di dalam diri orang 
mukmin terdapat kebaikan di mana ia sendiri tak sanggup melakukannya. 
Oleh sebab itu orang kafir tak mungkin diam membiarkan orang mukmin 
tanpa berusaha untuk menyerang atau menghinanya. Untuk 
mengetahuinya, Anda cukup membuktikannya dengan mendatangi mereka 
yang biasa melakukan maksiat lalu Anda sertakan seseorang yang tidak 
berkelakuan seperti mereka. Jika mereka minum minuman keras yang 
memabukkan kemudian di tengah-tengah mereka ada seseorang yang tidak 
pernah minum, maka serta merta mereka akan berupaya 
mempengaruhinya dan melontarkan ejekan, bahkan kadang-kadang 
menyakitinya secara fisik. Mereka lakukan itu semua hanya dikarenakan 
ketidaksanggupan mereka menerima keberadaannya. Begitu pula apabila 
ada seseorang berhati mulia yang duduk di antara sekawanan pencuri, dan 
bekerja di bawah satu atap dengan mereka, maka mereka akan 
mengganggu dan menyerangnya meskipun orang tadi tidak pernah 
mengusik mereka. Mudah-mudahan iman yang telah diciptakan dalam diri 
kita tertanam di dalam relung jiwa kita yang terdalam. Iman dalam jiwa 
inilah yang melihat Allah SWT di alam sulbi tatkala Allah meminta 
kesaksian dari jiwa. 
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“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):’Bukankah Aku ini 
Tuhanmu’. Mereka menjawab: ’Betul (Engkau Tuhan kami), kami 
menjadi saksi’.” (QS. al-A`raf: 172) 

Jiwa beserta pemiliknya yang melakukan maksiat tersebut merasakan 
adanya semacam ketakutan terhadap apa yang akan diterima nanti. Maka 
di dalam jiwa itu terjadi pertarungan yang membuatnya ingin selalu 
melawan setiap orang mukmin. 

Allah SWT membentangkan ilustrasi ini dalam firman-Nya:  
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“Dan apabila dibacakan dihadapan mereka ayat-ayat Kami yang 
terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka 
orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang 
orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami dihadapan mereka.” 
(QS. al-Hajj: 72) 

Maka, orang kafir tidak akan diam membiarkan orang mukmin begitu 
saja. Ia akan senantiasa berupaya semampunya melakukan tipu daya agar 
orang mukmin mengikuti jalannya -jalan kekafiran— atau menyerangnya 
melalui berbagai cara. Sebab, ia merasa bahwa orang mukmin lebih mulia 
dan terhormat dari dirinya. Bersamaan dengan itu, ia juga memendam 
dalam jiwanya satu perasaan berdosa tatkala menyaksikan orang mukmin 
yang tenang dan konsisten tidak tergoyahkan oleh segala kenikmatan 
dunia. 

Mengapa Perumpamaan Ini? 

Dalam masyarakat manapun, Anda akan selalu dapati orang-orang 
kafir –atau non mukmin— yang berusaha mencari-cari cacat dan aib kaum 
mukmin dengan tujuan merusak citra orang-orang mukmin di hadapan 
manusia. Sementara jika ada seorang kafir atau bahkan seorang ateis, tidak 
ada satu orang pun yang mencari-cari kesalahannya. Bahkan masyarakat 
berusaha untuk mencari pembenaran atas maksiat dan kejahatannya yang 
kadang-kadang perbuatannya itu dikaitkan dengan masalah kejiwaan 
ataupun kerasnya situasi kehidupan. Itu semua diusahakan sebagai 
pembenaran atas maksiat yang dilakukannya.  

Allah SWT kemudian berfirman:  
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“Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka 
berfikir.” (QS. al-A`raf: 176) 

Dalam ayat ini, Allah SWT mengakhiri paparan perumpamaan yang 
diberikannya ketika menggambarkan tentang kemaksiatan dan kekafiran, 
beserta para pelakunya. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW untuk 
menceritakan kepada mereka kisah-kisah ini yang menjelaskan kepada kita 
bagaimana terjadinya tipu daya, dan bagaimana tersesatnya manusia yang 
keluar dari wilayah iman menuju kekafiran. Tujuannya adalah agar orang-
orang kafir berfikir dan mengetahui sebab-sebab ketergelinciran mereka. 
Jika salah satu di antara mereka merasa bahwa ia mulai berpaling dari 
ayat-ayat Allah dan menjauhinya, ia harus menyadari bahwa hal ini 
merupakan langkah awal setan untuk menjerumuskannya di dunia selama 
ia tidak dipersenjatai dengan bekal iman, dan tidak memohon pertolongan 
kekuasaan Allah SWT. 

Dengan demikian, sampailah kita kepada tujuan dari perumpamaan 
yang diberikan Allah SWT kepada kita ini. Perumpamaan mana telah 
mempersaksikan kepada kita bahwa kita harus selalu berpegangan teguh 
pada manhaj Allah di alam semesta ini, dan memperhatikan ayat-ayat dan 
ajaran-ajaran- Nya, serta mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang 
terjadi dihadapan kita dengan nalar keimanan. Apabila manusia 
mengabaikan dan meninggalkan ayat-ayat Allah tersebut, kita harus 
mengetahui bahwa setan telah memperdayakan mereka. Sebagai 
konsekuensinya, maka petunjuk dan perlindungan Allah SWT akan 
meninggalkan mereka sendirian. Seketika itu, mereka akan merasakan 
bahwa dunia –atau kehidupan yang singkat—ini abadi. Setelah itu mereka 
akan kehilangan iman kepada akhirat. Dan selama iman kepada akhirat 
hilang dalam diri mereka, maka kehidupan mereka akan menjadi tidak 
bernilai. Mereka hanya menuruti hawa nafsu. Jadilah mereka seperti 
anjing, yang jika dihalau ataupun tidak, akan selalu menjulurkan lidahnya. 
Mereka pergunakan segala cara meskipun kotor dan tercela. Di dalam diri 
mereka terdapat kedengkian. Apabila dilawan, mereka akan membalas 
dengan tanpa mengindahkan batasan moral, nilai-nilai kehidupan maupun 
agama. Dan jika mereka dibiarkan bersama perbuatannya, mereka akan 
menyerang sendi-sendi iman dan melakukan tipu daya dan kekejian. 
Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 
Allah SWT. 

Nampaknya ilustrasi di atas akan lebih sempurna dengan kisah 
kebaikan dan kejahatan di muka bumi. Yaitu satu kisah yang dibentangkan 
Allah SWT mengenai dua putra Nabi Adam as, anak-anak manusia 
pertama, yang pertama kali melakukan tindak kriminal pembunuhan 
dalam sejarah kemanusiaan. Hal ini akan dibicarakan dalam bagian 
selanjutnya. 



 

Perumpamaan di dalam Al-Quran _______________________________________________________________  20

Bab 2. Manusia di Antara 
Kebaikan dan Keburukan 

Hukum Sebab Akibat dan Urgensinya dalam Kehidupan 

Perumpamaan tentang kebaikan dan keburukan di dunia ini tidak 
harus dipertimbangkan berdasarkan ukuran diri kita. Tetapi harus diterima 
sebagaimana adanya. Sebab, setiap orang diciptakan dalam keadaan ideal 
untuk berbuat kebaikan maupun melakukan keburukan. Sementara itu, 
segala sesuatu yang datang dari Allah SWT adalah bersifat baik. Akan tetapi 
sebagian manusia mengukur keburukan berdasarkan pertimbangannya 
sendiri. Contohnya, jika seseorang tidak belajar dan gagal dalam ujian, ia 
menganggap kegagalannya sebagai bentuk keburukan padahal itu 
merupakan satu kebaikan menyeluruh. Mengapa? Coba dibayangkan 
seandainya setiap orang tidak belajar dan kemudian lulus dalam ujian, apa 
yang akan terjadi? Niscaya semua orang akan meninggalkan kegiatan 
belajarnya. Jika demikian, maka pencapaian ilmu pengetahuan tidak 
terwujud dan kemajuan kehidupan dunia tidak tercapai. Oleh karena itu, 
bahwasanya: 

 Bagian dari indahnya hukum sebab akibat dalam kehidupan ini 
adalah bahwa siapapun akan gagal dalam ujian jika tidak belajar. 

 Bagian dari indahnya hukum sebab akibat dalam kehidupan ini 
adalah bahwa siapapun tidak akan terpenuhi kebutuhannya jika 
tidak bekerja.  

 Bagian dari indahnya hukum sebab akibat dalam kehidupan ini 
adalah bahwa suatu bangsa akan terbelakang jika kerusakan dan 
pencurian merajalela. 

 Bagian dari indahnya hukum sebab akibat dalam kehidupan ini 
adalah bahwa bumi akan memberikan hasil terbaiknya jika orang 
mau melindungi dan merawat benih, pengairan, dan seluruh 
keperluan bercocok tanam. 

Demikianlah di antara contoh indahnya hukum sebab akibat yang 
menjamin proses kemajuan umat manusia, dan keberlangsungan 
kehidupan di alam semesta ini. Allah SWT menghendaki manusia bekerja 
untuk memakmurkan bumi ini. Ini bukanlah satu keburukan, tetapi 
merupakan kebaikan. Sebab, apabila orang yang bekerja dan mengambil 
pelajaran dari hukum sebab akibat disamakan dengan orang yang tidak 
bekerja, niscaya hikmah akan hilang dari semesta ini, dan kemajuan akan 
pergi dari sisi kemanusiaan. Oleh karena itu, orang yang tidak 
mengindahkan kebaikan dari tanahnya, sebagai contoh, ia tidak akan 
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menuai hasil. Dan orang yang mengabaikan kebaikan dari usahanya, ia 
juga tidak akan mendapat pemasukan. 

Di alam semesta ini, ada hukum sebab akibat yang meninggalkan 
pengaruh terhadap diri kita, dan ada pula yang terpengaruh oleh kita. 
Hukum sebab akibat yang meninggalkan pengaruh terhadap kita, biasanya 
terjadi tanpa perlu melalui usaha individual dan tanpa ada perbedaan. 
Hukum ini berlangsung berkat keadilan Allah SWT. Matahari terbit 
memberikan sinarnya kepada semua orang, baik orang mukmin atau orang 
kafir tanpa perlu usaha dari kedua orang ini. Udara dihirup oleh orang 
yang taat maupun orang yang bermaksiat tanpa perbedaan, misalnya 
diberikan kepada yang satu tapi tidak kepada yang lain. 

Sedangkan hukum sebab akibat yang terpengaruh oleh kita, 
berlangsung melalui proses saling memberi dan menerima. Yaitu sesuai 
dengan kadar jerih payah kita, tidak lebih dan tidak kurang. Jika Anda 
benar-benar merawat lahan Anda, niscaya hasil panen yang Anda tuai 
sangat bagus. Jika Anda mengolah pabrik Anda, niscaya uang Anda akan 
berputar. Dan jika Anda serius dalam berbisnis, maka niscaya keuntungan 
yang Anda peroleh akan berlipat, sebanding dengan apa yang Anda berikan 
dan dapatkan. Allah SWT akan menambah nikmat dan anugerah-Nya 
kepada orang yang Ia kehendaki serta memberikan kebaikan berlipat 
ganda. Sebab pada dasarnya, hukum sebab akibat tidaklah berjalan jauh 
dari kehendak Allah SWT. Hukum ini tunduk kepada kehendak-Nya yang 
tak memiliki batasan, sebab kekuasaan Allah SWT sendiri adalah tak 
terbatas. 

Kisah mengenai kedua putra Adam as -beserta qurban yang mereka 
berdua lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan akhir 
cerita yang tragis dengan terjadinya pembunuhan saudara oleh saudara 
kandungnya sendiri— adalah satu perumpamaan dalam masalah iman 
yang bertutur tentang kebaikan dan keburukan. Kedua hal ini adalah dua 
sisi yang selalu mengiringi kehidupan manusia. Terserah manusia untuk 
melakukan salah satunya. 

Allah SWT berfirman:  
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“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan 
Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya 
mempersembahkan qurban, maka diterima salah seorang dari 
mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia 
berkata (Qabil): ‘Aku pasti membunuhmu!’. Berkata Habil: 
‘Sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang 
yang bertaqwa’. ‘Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu 
kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan 
menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. 
Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam’. 
‘Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) 
dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi 
penghuni nereka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-
orang yang zalim’. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya 
menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu 
dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang 
merugi.” (QS. al-Ma’idah: 27-30) 

Ayat-ayat tersebut mengisahkan tragedi dua putra Adam as. Apa yang 
sesungguhnya terjadi? 

Tatkala manusia untuk pertama kalinya dituntut untuk menjalankan 
perannya di muka bumi ini, yakni dengan kejatuhan Adam as dan istrinya 
dari surga ke dunia ini, Allah SWT menganugerahi mereka berdua dua 
anak berpasangan, laki-laki dan perempuan dalam setiap kandungan, 
hingga bumi ini pun mulai terisi. Anak laki-laki dan perempuan yang 
berpasangan dalam satu kandungan tidak boleh menikah. Pernikahan 
anak-anak Adam as dilaksanakan dengan cara menikahkan anak 
perempuan dari kandungan pertama dengan anak laki-laki dari 
kandungan kedua dan begitu sebaliknya secara berturut-turut. Begitulah 
yang diajarkan Allah SWT kepada Nabi Adam as. Hikmah dari pernikahan 
dengan cara ini akan terungkap kemudian. 

Semakin dekat hubungan kekerabatan dalam sebuah perkawinan, akan 
menghasilkan keturunan yang lemah. Dan semakin jauh hubungan itu, 
maka keturunan yang dihasilkan pun kuat. Ini adalah hikmah Allah SWT 
yang diciptakan bagi makhluknya. Oleh sebab itu, perkawinan antar 
saudara kerabat hanya akan menghasilkan keturunan yang lemah. Hal ini 
berlaku juga atas hewan dan tetumbuhan.  

Pada masa sekarang ini, kita mengenal apa yang dinamakan dengan 
perkawinan silang. Misalnya, kita datangkan seekor sapi Amerika, 
kemudian kita kawinkan dengan sapi Mesir, dan keturunan yang 
dihasilkan pun berkwalitas bagus. Tetapi jika kita hentikan percobaan 
perkawinan silang itu karena menganggap sapi yang kita miliki sekarang 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  23

berkualitas bagus dan kuat, maka dalam keadaan seperti ini secara 
berangsur-angsur keturunan yang dihasilkan pun lemah. Begitu pula jika 
kita datangkan benih semangka dari Amerika dan kita tanam di Mesir, 
maka kita akan peroleh buah yang bagus. Tetapi jika setelah itu kita ambil 
benih dari hasil persilangan tadi, lalu kita tanam tanpa melanjutkan proses 
persilangan, maka lambat laun hasil buah yang dihasilkan akan berkualitas 
jelek. 

Allah SWT berkehendak menarik perhatian kita terhadap hakikat ini 
melalui kisah Adam as. Bahwa sudah semenjak kali pertama penciptaan, 
upaya perkawinan saudara sekandungan dihindari, di mana anak laki-laki 
tidak mengawini saudara perempuan sekandungnya. Sehingga dengan 
demikian akan tumbuh generasi penerus yang kuat. Akan tetapi kita 
tidaklah memeperhatikan hal ini kecuali akhir-akhir ini saja. Kisah ini 
adalah hikmah dari tidak diperbolehkannya perkawinan antar saudara 
kandung, perkawinan saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, 
anak perempuan saudara laki-laki dengan anak laki-laki saudara 
perempuan juga merupakan hikmah dari segala hukum yang telah 
digariskan Allah SWT. 

Hikmah dari Tragedi Dua Anak Adam AS 

Kedua putra Adam as harus menikah dengan saudara perempuan yang 
lahir bersama saudara laki-lakinya yang lain. Kemudian apa yang terjadi? 
Qabil mendapati saudara perempuan yang lahir bersama Habil dari satu 
kandungan ternyata kurang menarik baginya. Ia menolak melaksanakan 
hikmah yang diajarkan Allah SWT kepada Adam as. Ia pun berontak seraya 
mengatakan bahwa ia harus menikahi saudara perempuan sekandungan 
yang lahir bersamanya. Ia mengabaikan segala yang telah Allah SWT 
ajarkan kepada Adam as, yaitu keharusan untuk memisahkan antara dua 
saudara laki-laki dan dua saudara perempuan sekandungan dalam 
perkawinan. 

Pergilah dua bersaudara ini menemui Adam as untuk mencari 
keputusan. Adam pun berkata bahwa itu semua sudah merupakan hikmah 
yang diajarkan Allah SWT kepadanya. Tetapi Qabil yang menuduhnya 
memihak kepada Habil menolak penjelasan itu. Ia sekuat tenaga memaksa 
ayahnya untuk menuruti kemauannya dengan mengabaikan pesan-pesan 
langit. 

Tatkala perdebatan semakin meruncing, dan Adam as melihatnya tidak 
akan membawa faedah, ia pun bermaksud mengembalikan permasalahan 
ini kepada Dzat yang memberinya perintah, yaitu Allah SWT. Adam 
mengusulkan kepada kedua putranya untuk melakukan qurban. Dan apa 
yang akan Allah SWT putuskan nanti, yaitu barang siapa yang diterima 
qurbannya, maka dialah yang berhak mengawini saudara perempuan Qabil 
sekandungan. Dengan demikian, ini adalah satu bentuk permohonan 
keputusan hukum dari Allah SWT. Usul ini kemudian disepakati oleh dua 
bersaudara tersebut. 



 

Perumpamaan di dalam Al-Quran _______________________________________________________________  24

Berangkatlah Habil mempersembahkan seekor domba gemuk terbaik 
yang ia miliki, dan ia jadikan qurban untuk mendekatkan dirinya kepada 
Allah SWT. Sedangkan Qabil mempersembahkan sekepal buah-buahan 
tanpa ia pilih sebagai qurban. Ini menunjukkan bahwa kadar ketakwaan 
Habil dalam hatinya lebih besar tatkala mempersembahkan qurban kepada 
Allah SWT dengan miliknya yang terbaik. Sesungguhnya Allah itu Maha 
Baik dan menerima hanya yang baik-baik. Sementara Qabil telah 
diperdayakan oleh kemanusiaan dan kekuatannya. Baginya, selama ia jelas-
jelas mampu memaksakan sesuatu, untuk apa minta perlindungan? Dan 
untuk apa ia melakukan pendekatan diri? Oleh karena itulah ia kumpulkan 
sebagian buah-buahan secara sembrono sebagai qurban. 

Kemudian dua bersaudara menanti keputusan hukum dari Allah SWT 
atas qurban yang mereka persembahkan. Lalu datanglah keputusan dari 
langit, dan turunlah lidah api menyambar. Api itu melahap qurban Habil 
sebagai pertanda Allah SWT menerimanya. Ini berarti bahwa Allah SWT 
menegaskan lagi ketentuannya bahwa anak laki-laki dari kandungan 
pertama menikahi anak perempuan dari kandungan kedua, dan anak laki-
laki dari kandungan kedua menikahi anak perempuan dari kandungan 
pertama. Keputusan ini tidak direlakan oleh Qabil. Ia tidak menerima 
hukum Allah SWT. Ia memberontak dan berkata kepada saudaranya bahwa 
jika Habil tidak menuruti kemauannya, akan dibunuhnya. Habil pun 
menjawab ancaman itu dengan menyatakan bahwa dirinya tidak punya 
kesalahan atas kejadian ini, sebab yang menerima qurban dan membuat 
ketentuan hukum bukanlah ia melainkan Allah SWT. Dari sinilah Habil 
berkata: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang 
yang bertakwa. Wahai saudaraku, mengapa engkau ingin membunuhku 
padahal aku tak memiliki kesalahan dalam hal ini. Allah SWT-lah yang 
menerima qurbanku. Ia SWT berkenan menerimanya karena aku bertakwa, 
dan Ia mencintai orang-orang yang bertakwa dan hanya menerima qurban 
dari mereka.” 

Bagaimana tercapainya takwa yang paripurna? Dan mengapa Habil 
disebut orang yang takwa? Ia dinamakan orang yang bertakwa karena ia 
ridha dengan ketentuan Allah SWT, yaitu yang pertama, dengan ketentuan 
untuk menikahi saudara perempuan yang lahir dari kandungan kedua. 
Dan yang kedua, ia ridha dengan ketentuan Allah SWT tentang qurban 
yang dipersembahkannya. Dengan demikian, ia telah mengikuti ajaran-
ajaran Allah SWT dan berbuat sesuai kehendak Allah SWT. Ia tidak 
berusaha untuk melaksanakan ketentuan selain apa yang telah digariskan 
Allah SWT. Ia juga tidak berupaya mengganti ketentuan-ketentuan Allah 
SWT sesuai hawa nafsunya. Ia ridha dan mengikuti manhaj Allah. Inilah 
tanda-tanda orang yang bertakwa. 

Habil meridhai untuk menikahi saudara perempuannya yang tidak 
sekandungan. Maka, Allah SWT memberinya anugerah dengan menjadikan 
saudara perempuan yang akan dinikahinya itu cantik dan indah 
dipAndang. Ia juga meridhai keputusan Allah dalam qurban, dan 
mempersembahkan sesuatu yang terbaik dari miliknya. Allah pun 
menerima qurban darinya. 
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Apakah Qabil menerima hasil keputusan ini? Tidak. Ia mempraktikkan 
pemberontakan manusia yang dikendalikan hawa nafsu terhadap manhaj 
ketuhanan. Kekuatannya telah menipu dirinya hingga berkeyakinan bahwa 
ia sanggup memaksakan kehendaknya selama ia memiliki kekuatan. 
Alangkah banyak orang-orang kuat di dunia yang merasa bahwa dengan 
kekuatan -yang sesungguhnya diberikan Allah kepadanya-, ia mampu 
memaksakan kehendak semaunya, dan semena-mena berbuat kerusakan di 
bumi mengabaikan manhaj Allah SWT demi merealisasikan keinginan 
hawa nafsunya. Meskipun untuk itu, ia harus merampas hak-hak orang 
lain, berbuat aniaya dan lalim. 

Dari sini kita akan mengambil pelajaran abadi yang selanjutnya, yaitu:  
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“Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk 
membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku 
kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada 
Allah, Tuhan seru sekalian alam”. (QS. al-Ma’idah: 28) 

Dalam menilai hal ini, ada sementara orang yang mengatakan bahwa 
ini adalah sisi negatif Habil. Sebab bagaimana ia bisa membiarkan 
saudaranya membunuhnya tanpa membela diri? Pada hakikatnya sikap 
Habil tersebut bukanlah representasi dari kelemahan yang merupakan sisi 
negatif, melainkan sikapnya itu merupakan pengejawantahan prinsip iman 
dan kepercayaan. 

Habil ingin menggugah potensi-potensi kebaikan dalam diri 
saudaranya. Apakah kebaikan itu bisa mengatasi keburukan dan kejahatan 
yang mengisi hatinya? Dengan demikian Habil telah menempuh langkah 
pertama yang akan diambil seorang mukmin jika ada orang lain yang ingin 
menyakitinya. Yaitu dengan berusaha menggugah kembali kebaikan dalam 
diri orang lain. Maka akan selalu Anda jumpai seorang mukmin yang 
apabila orang lain ingin menyakitinya, ia akan mengingatkan orang itu 
akan Allah SWT dan kekuasaan- Nya. Ia juga mengingatkannya akan 
kebaikan beserta pahalanya. Seringkali kita mendengar seseorang 
mengatakan kepada orang lain yang hendak berbuat jahat agar bertakwa 
kepada Allah SWT atau mengingatkannya akan Allah SWT, dengan 
harapan supaya peringatan tersebut bisa membuatnya ragu untuk berlaku 
jahat atau bahkan sadar dari perbuatannya. 

Di samping itu, jika Anda katakan kepada siapa saja yang hendak 
berbuat jahat terhadap diri Anda bahwa meskipun ia berbuat jahat, Anda 
tidak akan pernah mengulurkan tangan untuk membalas menyakitinya, 
maka dalam situasi seperti ini biasanya dirinya akan kembali tenang dan 
mengurungkan niat jahatnya. Terlebih lagi jika terdapat hubungan 
keluarga, yang biasanya jika salah satunya membalas kejahatan yang 
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diterimanya dengan kebaikan, maka saudaranya yang menyakitinya 
kembali menyadari perbuatannya. Begitulah sebagai manusia beriman, 
Habil menempuh upaya menggugah kembali potensi kebaikan dalam diri 
Qabil. Harapannya adalah mudah-mudahan upayanya tersebut bisa 
mencegah saudaranya dari keinginan berbuat jahat dan melakukan tindak 
pidana pembunuhan. Kemudian setelah itu, Habil menyerahkan semuanya 
kepada Allah SWT, dan memperingatkan saudaranya seraya berkata 
sebagaimana firman Allah SWT:  
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“Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) 
dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi 
penghuni nereka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-
orang yang zalim.” (QS. al-Ma’idah: 29) 

Dan Qabil pun menerima pembalasannya. Hukuman di dunia diberikan 
berdasarkan kuasa manusia, sedangkan hukuman di akhirat berdasarkan 
kuasa dan kekuatan Allah SWT. 

Ada perbedaan besar antara dua kekuatan tersebut. Oleh karena itu 
seseorang tidak akan berbahagia meskipun lolos dari jerat hukum manusia 
dan menyangka bahwa dirinya keluar sebagai pemenang. Hal itu adalah 
satu kerugian besar. Sebab, meskipun lolos dari hukuman, akan ke mana ia 
melangkah? Ke mana ia akan bersembunyi? Dan ke mana ia akan 
melarikan diri dari pertemuan dengan Allah SWT? 

Peringatan Habil terhadap Qabil akan akibat dosa pembunuhan yang 
akan diperbuatnya, bahwa ia akan kekal di neraka, merupakan kecerdasan 
seorang mukmin yang tak sia-sia. Itu  merupakan kepintaran seorang 
mukmin yang mengerti benar-benar hakikat dunia dan akhirat. Sedangkan 
ketidak pedulian Qabil terhadap peringatan ini merupakan kebodohan 
orang kafir yang beranggapan bahwa hukuman dunia adalah ujung dari 
perbuatannya. Baginya, jika ia berhasil lolos, maka akhirnya ia akan lolos 
juga dari hukuman. Apabila diri manusia telah dicipta atas kebaikan, maka 
manusialah yang membuatnya mengikuti kejahatan. 

Oleh sebab itu, prinsip dasar dalam penciptaan manusia dan alam 
semesta adalah kebaikan. Akan tetapi manusialah –dengan kesempitan 
pandangan dan kecongkakannya— yang mendorong dirinya sendiri untuk 
berbuat kejahatan. Maka, jiwa manusia itu ideal untuk berbuat baik dan 
ideal juga untuk berbuat jahat, tergantung arahan pemilik jiwa. 

Hanya saja kita di sini nampaknya perlu sejenak merenung. Allah SWT 
bekehendak untuk mengingatkan dan menggugah kesadaran kita bahwa 
orang lemah yang tidak bisa membela dirinya melawan orang yang 
berusaha menyakiti atau memusuhi, maka Allah SWT memberinya qisas 
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sebagai sarana perlindungan. Hal itu dikarenakan Allah SWT berdiri di 
tengah-tengah kaumnya, menegakkan keadilan dan persamaan bagi 
hamba-hamba Nya. Allah SWT berkehendak memberikan persamaan hak 
kepada seluruh hamba-hamba-Nya. Pun Ia sendirilah yang menegakkan 
hak-hak ini sekiranya ada seseorang yang kuat melalimi mereka yang 
lemah dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang telah Allah 
berikan kepadanya, maka Allah SWT akan mengambil qisas dari dirinya. 

Maka, hendaknya seseorang janganlah sekali-kali menyangka 
meskipun ia berkuasa atau memiliki kekuatan bahwa ia akan lolos 
terhindar dari hukuman. Begitu juga seseorang jangan pernah mengira 
meskipun ia lemah tak berdaya bahwa Allah SWT tidak memberinya qisas. 

Keadilan Allah SWT berlaku atas diri kita semua. Setiap diri kita adalah 
hamba Allah SWT. Kita masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang 
sama. Sampai mereka yang lemah merasa tenteram, dan mempercayai 
bahwa kesewenang-wenangan seseorang tidak akan menyelamatkannya 
dari ganjaran hukuman. Dan apabila ada seorang tiran di muka bumi ini, 
maka sesungguhnya penguasa langit lebih kuat dan lebih perkasa. 

Qabil Melupakan Allah dan Mengikuti Perintah Setan 

Allah SWT berfirman:  
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“Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah 
membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia 
seorang diantara orang-orang yang merugi.” (QS. al-Ma’idah: 30) 

Yakni tatkala Qabil tergelincir oleh tipu daya setan, dan melupakan 
Allah SWT serta melakukan tindak pembunuhan, maka ia telah merugi di 
dunia dan akhirat dan tidak mendapat apa-apa. Di dunia ia mendapat 
murka Allah, di mana murka itu menyebabkannya jauh dari rahmat dan 
kasih sayang Allah SWT Qabil pun berpindah dari satu dosa ke dosa 
lainnya tanpa mendapatkan apa-apa. Ia juga merugi di akhirat karena 
menjadi anggota penghuni neraka. Ia tak memperoleh apa-apa kecuali 
kekekalan di dalam siksa neraka tanpa harapan mendapatkan rahmat-Nya. 

Hikmah yang ditampilkan di sini mempersaksikan bahwa manusia yang 
tertipu oleh hawa nafsunya ternyata tidak mempunyai nilai apa-apa. 
Kekuatan, pengetahuan dan segala sesuatu yang dimilikinya tidak berarti 
dihadapan Allah SWT. Allah SWT terkadang memberikan kepada orang 
yang lebih lemah pengetahuan dan kekuatan yang tidak diberikan kepada 
manusia yang digelincirkan oleh kekuasaan dan kekuatannya pada maksiat 
dan perbuatan dosa. 

Allah SWT berfirman:  
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“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di 
bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia 
seharusnya menguburkan mayat saudaranya.” (QS. al-Ma’idah: 31) 

Ketika Qabil selesai melakukan pembunuhan, tergeletaklah jasad 
saudaranya di depannya. Ia tidak tahu apa yang harus diperbuat. 
Kejahatannya merupakan mula pertama kali tindak pidana pembunuhan 
dalam sejarah manusia. Dan saudaranya, Habil, adalah manusia yang 
pertama yang mati di muka bumi. Apa yang akan dilakukan Qabil terhadap 
jasad saudaranya itu? Apakah ia akan meninggalkan jasad itu begitu saja 
tergeletak di tempat terbuka? Apa yang terjadi selanjutnya? 

Qabil mencari-cari di sekelilingnya. Dalam keadaan kebingungan ia 
berharap menemukan solusi dan mendapatkan jalan keluar untuk 
menghilangkan jejak kejahatannya yang mengingatkannya pada dosa besar 
perbuatannya. Jasad dan darah saudaranya selalu membayang-bayangi 
dirinya luar dan dalam. Semakin sering ia melihat jasad saudaranya yang 
tergeletak, semakin kuat pula keinginannya untuk menyingkirkannya. 
Sebab, tindak kejahatan selalu membuat gelisah orang yang melakukannya 
setiap kali mengingatnya. Oleh karenanya, ia berusaha untuk memyimpan 
kegelisahan hatinya dalam-dalam serta mengesampingkannya jauh-jauh. 
Jika Anda hendak menyudutkan diri seseorang, maka cukup dengan 
mengingatkannya kepada dosa yang pernah dilakukannya atau perbuatan 
melanggar aturan Allah yang pernah diperbuatnya. Seketika itu jiwa 
manusianya akan merasa terhimpit, karena jiwa ini pernah menyaksikan 
Allah SWT dan mengetahui balasan apa yang akan diperolehnya kelak. 

Ketika itulah Qabil menyapukan pandangannya ke sekeliling tempat 
kejadian pembunuhan, berusaha mencari cara menyingkirkan jasad 
saudaranya jauh dari hadapannya. Apa yang terjadi? 

Allah SWT mengutus seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk 
memperlihatkan kepada Qabil bagaimana menguburkan mayat 
saudaranya. Seakan-akan Allah SWT ingin mengatakan kepada Qabil: 
“Wahai engkau yang diperdaya oleh kekuatanmu, dan ditipu oleh 
kemampuanmu. Engkau telah melakukan tindak pembunuhan dan dosa. 
Akan Aku tunjukkan sampai di mana kekuatan dan kemampuanmu. Aku 
jadikan gagak yang lemah ini --yang ukuran tubuhnya tidak bisa 
menandingimu juga kekuatannya yang tidak bisa menyamaimu—sebagai 
guru yang mengajarimu tentang kadar kekuatanmu. Agar engkau tahu 
bahwa dirimu sesungguhnya tidak berarti apa-apa. Engkau telah lakukan 
pembunuhan ini sebagai kesombongan atas kekuatanmu dan kepongahan 
atas kemampuanmu. Tetapi engkau tidak bisa melakukan apa-apa terhadap 
mayat saudaramu yang seharusnya engkau kuburkan. Engkau terdiam 
lemah –padahal engkau angkuh, menengok ke sana ke mari tak tahu apa 
yang harus engkau perbuat. Dan Aku utus burung gagak ini untuk menjadi 
gurumu, dan memiliki kemampuan melebihi kemampuanmu. Gagak ini 
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mengajarkanmu bagaimana menguburkan mayat saudaramu hingga 
engkau mengetahui bahwa kekuatan hanyalah semata milik Allah, bukan 
milik satu orang. Orang yang terperdaya betul-betul lemah dihadapan 
kekuasaan Allah SWT. Semoga ini engkau jadikan petunjuk, agar engkau 
tahu bahwa tidak ada pengetahuan kecuali yang telah diajarkan Allah SWT, 
dan tidak ada kekuatan kecuali yang telah diberikan Allah SWT 
kepadamu.” 

Seketika itu Qabil tersadarkan akan hikmah di balik diutusnya burung 
gagak. Allah SWT memperingatkannya melalui burung gagak bagaimana 
seharusnya menguburkan mayat saudaranya. 
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“Berkata Qabil: ‘Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu 
berbuat seperti burung gagak ini lalu aku dapat menguburkan mayat 
saudaraku ini’. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang 
yang menyesal.” (QS. al-Ma’idah: 31) 

Qabil pun lalu tersadarkan dan mengakui kelemahannya dihadapan 
makhluk lemah itu. Ia juga menyadari kejahatan yang diperbuatnya dan 
tipu daya hawa nafsu yang telah menguasainya. Ia lalu berkata: “Alangkah 
celakanya aku.” Ia tahu bahwa kesengsaraan dan siksaanlah yang 
menantinya, kemudian mengakui kelemahannya dihadapan pengetahuan 
yang diberikan Allah SWT kepada burung gagak. Ia berkata sebagaimana 
difirmankan Allah dalam al-Qur’an: “Mengapa aku tidak mampu berbuat 
seperti burung gagak ini?” 

Artinya, bahwa saya –yang kuat ini— berkeyakinan bahwa dengan 
kekuatan saya bisa memaksakan segala keinginan saya, meraih apa yang 
saya inginkan. Tiba-tiba saya menyadari bahwa saya lemah. Lemah 
dihadapan siapa? Di hadapan makhluk yang lebih kecil kemampuan dan 
kekuatannya dibanding saya. Di hadapan burung gagak ini! 

Pada saat itulah ia mengetahui kemampuan dirinya yang 
sesungguhnya, yang ternyata lemah. Meskipun berkhayal bahwa dirinya 
kuat, dan meskipun memiliki pengetahuan banyak, maka ia sesungguhnya 
tidak berarti apa-apa dibanding dengan pengetahuan yang telah diberikan 
Allah SWT kepada sebagian makhluknya. Kelemahan manusia ini 
ditunjukkan oleh Allah SWT hingga kita tidak beranggapan bahwa kita 
memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT 
seraya mengaku bahwa kemampuan tersebut bersifat personal. 

Manusia sesungguhnya lemah untuk melakukan segala sesuatu. Dan 
jika ia bisa berbuat atau mengaku bisa berbuat maka ini hanya kiasan 
belaka. 
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Manusia lemah atau tidak kuasa atas dirinya sendiri, bahkan atas 
badannya sendiri. 

Siapakah di antara kita yang mampu memerintahkan jantungnya untuk 
berhenti berdetak, atau menyuruhnya jika berhenti berdetak untuk kembali 
lagi berdetak? 

Siapakah di antara kita yang mampu memerintahkan paru-parunya 
untuk tidak bernafas, seperti dengan mengatakan bahwa kali ini saya telah 
memutuskan untuk tidak bernafas selama satu jam sehingga paru-paru 
saya bisa beristirahat lalu saya bernafas kembali setelah itu? 

Siapakah di antara kita yang mampu mengatakan kepada lambungnya, 
misalnya: lumatkanlah makanan ini, atau jangan kau dekati makanan yang 
turun kepadamu? 

Siapakah di antara kita yang bisa mengatakan kepada hatinya untuk 
bekerja atau berhenti bekerja? 

Kita akan tinggalkan perbincangan mengenai gerakan-gerakan tak 
sadar tubuh ini untuk mendiskusikan gerakan-gerakan sadar tubuh. 

Anda berjalan dengan kedua kaki –minimal begitulah Anda 
berkeyakinan-. Hal itu dikarenakan, jika Anda ingin berjalan, maka Anda 
akan berdiri lalu berjalan. Dan ketika Anda tidak mau berjalan, Anda akan 
duduk. Akan tetapi jika Anda melihat orang yang terkena penyakit syaraf 
tulang belakang, atau anggota badan ataupun otak, Anda akan lihat ia 
memiliki dua kaki tetapi ia tidak sanggup berjalan. SeAndainya berjalan 
adalah kemampuan personal manusia, dan seandainya ia tidak bersandar 
pada kekuasaan Allah, apakah mungkin orang yang berkaki dua tidak bisa 
berjalan? Apakah mungkin seseorang yang memiliki mata yang terbuka 
tidak bisa melihat? Apakah mungkin seseorang yang memiliki dua tangan 
sempurna tapi tidak bisa menggerakkannya untuk melakukan sesuatu? 
Apakah mungkin seseorang yang memiliki mulut tidak bisa berbicara? 
Apakah mungkin seseorang yang memiliki dua telinga tidak bisa 
mendengar? 

Kita melihat contoh-contoh seperti ini dihadapan kita setiap hari. Dan 
contoh-contoh itu sedikit sekali dijumpai di kehidupan ini dibandingkan 
jutaan orang yang sehat dan kuat. Akan tetapi meskipun sedikit, contoh-
contoh tersebut mempunyai hikmah bahwasanya kita bergerak sesuai 
kemauan kita tetapi berdasarkan kehendak Allah. Kita berbicara ketika kita 
ingin berbicara, tetapi menurut kehendak Allah. Kita melihat dengan kedua 
mata, tetapi bergantung pada kehendak Allah. Lalu ke manakah kekuatan 
dan kemampuan personal manusia yang menjadikannya tergelincir dan 
melakukan maksiat serta berkata aku dan aku, padahal dirinya lemah? 
Kemanakah pengetahuan manusia dibanding pengetahuan Allah yang akan 
dibentangkan kepada kita nanti di akhirat, dengan mendatangkan sesuatu 
meskipun kita hanya membayangkannya? Di mana pengetahuan itu 
dibanding pengetahuan Allah yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT 
dalam kisah Nabi Sulaiman as: 
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“Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab: ‘Aku akan 
membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip’. 
Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak dihadapannya, 
iapun berkata: ‘Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku 
apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-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’.” (QS. al-Naml: 
40) 

Di mana ilmu manusia dihadapan ini semua? Seseorang yang memiliki 
ilmu dari al-Kitab telah memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman 
menuju Bayt al-Maqdis sebelum mata Nabi Sulaiman as berkedip. Ini hanya 
sekelumit kemampuan seseorang yang memiliki ilmu dari al-Kitab. Lalu 
bagaimanakah kemampuannya secara keseluruhan? 

Maka manusia harus menyadari bahwa dirinya lemah dihadapan 
kekuasaan Allah SWT. Ia hendaknya tidak tertipu dan menisbahkan 
perbuatannya kepada dirinya atau kepada pribadinya. Ia hendaknya 
menisbahkan seluruh anugerah hanya kepada Allah SWT. Jika ia tidak mau 
melakukannya, maka Allah SWT akan mendatangkan makhluk terkecilnya 
ke hadapan manusia yang lalim ini demi memperlihatkan bahwa dirinya 
sesungguhnya lemah sepenuhnya. Sebagaimana Allah SWT telah 
mendatangkan bakteri terkecil yang tak nampak mata sampai-sampai tak 
terlihat oleh mikroskop konvensional maupun mikrosop elektronik. Allah 
datangkan makhluk yang sangat kecil ini merasuki seorang tiran terbesar 
di dunia yang menganggap bahwa ia bisa mencipta dan yang berkata 
dengan kesombongan: “Siapa yang lebih perkasa dari saya?”. Bakteri ini 
merasuki tubuhnya dan menjadikan dirinya lemah. Lalu ia kumpulkan 
seluruh dokter di dunia bersama ilmu pengobatan yang mereka miliki. 
Dokter-dokter ini membawa peralatan medis tercanggih dan pengobatan 
terbaik yang ada di dunia. Akan tetapi semua itu berlalu tanpa hasil. Para 
pakar pun mencari sebab-sebab penyakitnya. Tetapi mereka juga tidak bisa 
mengetahuinya. Terkadang untuk membuktikan kekuasaan- Nya dalam 
menunjukkan kelemahan makhluknya mereka hanya bisa mengetahui 
penyakitnya saja, tetapi tidak mengetahui obatnya. 

Barangkali hal seperti ini mengingatkan kita kepada apa yang terjadi di 
negara-negara besar. Banyak pemimpin-pemimpinnya yang lama terbaring 
di rumah sakit tak bergerak. Padahal ketika itu mereka menyatakan bahwa 
mereka adalah bangsa terkuat di dunia. Mereka dikelilingi para ahli yang 
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tidak bisa juga untuk berbuat sesuatu. Segenap kemampuan yang ada di 
dunia ini beserta segala capaian ilmu pengetahuan dan kedokteran benar-
benar tidak mampu berkutik dihadapan kemampuan satu bakteri kecil 
ciptaan Allah. Lantas setelah itu mereka bicara tentang kemampuan dan 
kekuatan manusia? 

Allah SWT berkeinginan menarik perhatian kita kepada hikmah di atas 
tatkala mengutus seekor burung gagak untuk memperlihatkan kepada 
Qabil bagaimana menguburkan mayat saudaranya. Burung gagak itu 
membuat Qabil harus belajar dari makhluk yang lebih kecil dan lebih 
lemah. Seekor burung yang –karena memang tidak mampu melindungi 
dirinya- bisa ia bunuh dengan sekali lemparan batu atau dengan 
genggaman tangannya. Burung itu diutus Allah mengajarkan Qabil dan 
umat manusia seluruhnya untuk tidak melakukan aniaya dan tipu daya. 
Sebab, makhluk yang lebih rendah dari Anda boleh jadi dianugerahi Allah 
SWT pengetahuan lebih banyak dari yang Anda miliki. Anda barangkali 
lemah dihadapan makhluk-makhluk Allah yang paling kecil, meskipun 
Anda secara lahir mampu melakukan banyak hal. Bisa jadi makhluk kecil 
itu adalah bakteri kecil yang tak diketahui obat maupun penyembuhannya. 

Kemudian Allah SWT berfirman: “Karena itu jadilah dia seorang di 
antara orang-orang yang menyesal.” (QS. al-Ma’idah: 31) 

Pada saat Qabil menyadari kelemahannya, dan mengetahui bahwa tipu 
daya kekuatannya adalah berasal dari setan yang berusaha 
menggelincirkan manusia kepada perbuatan maksiat, ia pun lari saat 
pembalasan Allah tiba. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah SWT: 
“(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) syaitan 
ketika mereka berkata pada manusia: ‘Kafirlah kamu’, maka tatkala 
manusia itu telah kafir ia berkata: ‘Sesungguhnya aku berlepas diri dari 
kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam’.” 
(QS. al-Hasyr: 16). 

Ia menyesali ketersesatan yang telah membawanya kepada perbuatan 
maksiat di mana ia akan mendapat ganjaran menakutkan. Qabil adalah 
manusia pertama yang mentradisikan tindak pembunuhan di dunia. Oleh 
karena itu, setiap tindak pembunuhan yang terjadi atau yang akan terjadi, 
sejak awal penciptaan makhluk sampai hari kiamat, dosanya dipikul oleh 
pelakunya, dan dipikul juga oleh Qabil yang telah mentradisikannya. 
Rasulullah SAW telah bersabda:  

“Barang siapa mentradisikan perbuatan jelek, maka baginya dosanya 
dan dosa orang lain yang melakukannya sampai hari kiamat.”2 

Di sini sampailah kita kepada hikmah yang dikehendaki Allah SWT dari 
kisah dua putra Adam yang ada di dalam al-Qur’an. Kita diperlihatkan 
bahwa ridha dengan apa yang telah ditetapkan Allah SWT adalah satu 
bentuk kebaikan. SeAndainya Qabil ridha dengan ketentuan Allah dan 
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 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam keterangannya mengenai ilmu, Bab Orang yang 
Mentradisikan Kebaikan dan Kejelekan.  
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menikahi saudara perempuannya yang lahir bersama Habil, niscaya 
sikapnya itu merupakan satu kebaikan baginya. Ia akan terlindungi dari 
keburukan dan tercegah dari siksa neraka. Akan tetapi ketidak ridhaan 
dengan apa yang ditetapkan Allah SWTlah yang telah menjadikan 
kejahatan berada di dalam jiwa manusia dan menggiringnya menuju jalan 
kehancuran. 

Seorang mukmin yang selalu mengetahui bahwa kebaikan dalam apa 
yang telah ditentukan Allah SWT akan berusaha melaksanakan sekuat 
tenaganya dan mengambil pelajaran darinya. Jika hasil dari perbuatan 
sesuai dengan nuraninya maka itulah kebaikan, tetapi jika bertentangan 
maka itu adalah kejelekan. Allah SWT menjaganya dengan memberinya 
kebaikan, dari pada memudahkannya untuk melakukan kejahatan. 

Seorang mukmin harus meridhai ketentuan Allah SWT. Allah SWT telah 
menerima qurban Habil. Seharusnya Qabil menerima ketentuan ini dan 
mematuhinya. Akan tetapi ia malah menentang ajaran Allah SWT dan 
menolak untuk menerima ketentuan-Nya. 

Allah SWT hanya menerima qurban orang-orang yang bertakwa. Jika 
kita ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT maka pertama-tama dalam 
diri kita harus ada rasa takwa. Kemudian kita harus memilih kebaikan yang 
bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kita tidak boleh memilih 
kejelekan dan hal-hal yang jelek dan rusak. Sebab, Allah SWT Maha Baik 
dan tidak menerima kecuali hanya hal-hal yang baik. 

Tipu daya hawa nafsu kita janganlah sampai menguasai kita. Kekuatan 
dan kekuasaan kita jangan pula membuat kita berbuat aniaya kepada 
manusia. Kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya kekuasaan dan 
kekuatan Allah SWT selalu bersama orang-orang yang lemah. 

Kita harus berhati-hati untuk tidak berbuat lalim dan sewenang-
wenang. Allah SWT Maha Kuasa untuk memasukkan ke dalam diri kita 
makhluk terkecil ciptaan-Nya, merenggut kekuasaan dan kekuatan yang 
kita sangka lahir dari kemampuan personal kita. 

Kita juga tidak boleh mentradisikan perbuatan jelek dalam kehidupan 
yang bertujuan membuat kerusakan di muka bumi. Sebab kita akan 
menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya. 

Akhirnya, sampailah kita kepada perumpamaan selanjutnya dalam al-
Qur’an, yaitu perumpamaan mengenai tutur kata yang baik dan tutur kata 
yang buruk. Hal ini akan dibahas pada bagian berikutnya.   
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Bab 3. Tutur Kata yang Baik      
dan Tutur Kata yang Buruk 

Kedaulatan Tutur Kata 

Allah SWT ketika menciptakan manusia, dan meniupkan ruh ke dalam 
jiwanya, mulailah manusia melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini. 
Tugas itu adalah memakmurkan bumi dan menerapkan manhaj Allah. 
Setiap peristiwa kehidupan bagi manusia berkisar pada tutur kata, 
perbuatan, dan niat. Di luar ketiga wilayah ini Anda tidak akan 
menemukan apa-apa di dunia ini. 

Manusia bergerak di antara tiga hal; bertutur kata, berniat untuk 
melakukan sesuatu, atau bertindak untuk melakukan sesuatu. Allah SWT 
telah memberikan kedaulatan kepada tutur kata di muka bumi ini. Melalui 
tutur katalah manusia bisa saling menyampaikan manhaj Allah SWT. 
Manhaj Allah SWT adalah kalimat-kalimat Allah yang disampaikan kepada 
makhluk-Nya. Tutur kata merupakan asas kedaulatan manusia di muka 
bumi. Hal itu disebabkan kalaulah bukan karena tutur kata, manusia tidak 
akan bisa menuliskan pemikirannya dan mengambil manfaat dari yang 
lainnya. 

Manusia mewariskan peradaban melalui jalan tutur kata. Mewariskan 
pengetahuan melalui jalan tutur kata. Mewariskan kemajuan melalui jalan 
tutur kata. Setiap generasi membaca segala sesuatu yang ditinggalkan 
generasi sebelumnya, menambahkan, dan menyampaikannya kepada 
generasi setelahnya. Maka yang membuat peradaban manusia dan 
menjadikannya terwarisi dari generasi ke generasi, di mana setiap generasi 
menambahkan sesuatu kepada apa yang telah dicapai generasi sebelumnya, 
adalah tutur kata. Kalaulah seandainya Allah SWT tidak memberi kita 
kemampuan bertutur kata, maka pengetahuan tak mungkin bisa direkam, 
kemajuan tak mungkin bia diajarkan. Jika demikian, niscaya manusia akan 
terisolir satu sama lainnya. Generasi pendahulu tidak akan bisa 
mentransfer pengetahuan kepada generasi sekarang, dan generasi sekarang 
tidak bisa merekam dan meninggalkan peradabannya untuk generasi 
berikutnya. Begitulah, seandainya tutur kata dicabut dari manusia, pasti 
seluruh peradaban dan kebudayaannya runtuh.  

Tutur kata adalah pengungkapan tentang sesuatu. Akan tetapi 
pengungkapan ini tidak muncul dari spontanitas dan kekosongan. Tetapi 
pertama-tama harus ada makna tergambar dalam benak, kemudian setelah 
itu muncullah tutur kata mengungkapkannya. Artinya bahwa tutur kata 
tidak lahir dari kekosongan. Ia muncul dari sesuatu yang ada atau 
tergambar dalam benak untuk diungkapkan, di mana jika tutur kata 
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diucapkan, akal pikiran dengan segera menangkap makna yang 
terkandung. Oleh sebab itu kita tidak pernah menemukan tutur kata yang 
menggambarkan sesuatu yang tidak eksis. Sebelum televisi dibuat, nama 
televisi tidak ada. Hal itu dikarenakan nama televisi belum terekam di 
benak manusia yang memungkinkan untuk bisa mengungkapkannya. 
Begitu juga dengan kata telepon, sinar laser, roket, piring terbang dan 
semua nama yang direkam oleh sains. Maka, segala sesuatu harus ada 
terlebih dahulu sebelum dinamai. Dengan demikian akal manusia bisa 
menggambarkan suatu hal jika disebutkan namanya. Oleh sebab itu, 
seluruh bahasa di segenap penjuru dunia, penambahan kata-kata baru 
dalam kamus bahasa selalu dilakukan setiap tahunnya. Begitu juga untuk 
mengajarkan kata-kata baru ini, buku-buku baru diterbitkan. 

Maka, segala sesuatu yang tidak tercerap manusia tidak bisa 
diungkapkan melalui tutur kata. Atau jika diucapkan, manusia malah tidak 
memahaminya. Oleh sebab itu, jika Anda berbicara tentang sesuatu yang 
tak pernah dilihat manusia, Anda dapati bahwa lawan bicara Anda tidak 
akan memahami apa yang Anda bicarakan. Ketika itulah Anda berupaya 
untuk menggunakan pendekatan makna melalui sesuatu yang 
dipahaminya. Contohnya seperti Anda mengatakan kepadanya ketika 
menjelaskan sesuatu bahwa misalnya bendanya seperti bola, atau seperti 
lintasan garis lurus, bentuknya oval, besarnya seperti gajah, dan 
kecepatannya seperti pesawat terbang. Apabila Anda ingin mengetahuinya 
secara terperinci, Anda bisa baca mengenai orang-orang yang melihat 
sesuatu yang tak dikenal di bumi ini. Mereka akan berusaha memberikan 
gambarannya melalui cara membuat persamaan-persamaannya dengan 
benda yang sudah kita kenal hingga bisa dimengerti. 

Mereka yang pernah melihat piring terbang, misalnya, lalu berusaha 
untuk menggambarkannya dihadapan manusia, maka mereka tak bisa 
melakukannya kecuali dengan membuat persamaan. Mereka akan berkata 
bahwa piring terbang bentuknya memanjang, dari kejauhan terlihat seperti 
cerutu, melingkar atau berbentuk segi enam. Dari piring terbang itu keluar 
makhluk yang berjalan di atas dua kaki seperti manusia, tetapi tubuhnya 
kurus seperti tulang tanpa daging. Sedangkan kepalanya besar seperti 
ukuran lima kali lipat kepala manusia. Kemudian dari tangan dan kakinya, 
misalnya, keluar sinar terang seperti lampu. Di ujung piring terbang ada 
sejenis pipa berbentuk meriam dan mengeluarkan suara seperti halilintar, 
dan seterusnya. Penuturan ini adalah contoh seputar sifat-sifat piring 
terbang yang pernah mereka lihat.3 

Penjelasan seperti ini hampir mustahil tanpa mempersamakannya 
dengan sifat benda-benda yang sudah ada. Dengan demikian maka akal 
pun bisa memahami dan meresapnya. 

Kita berhenti dulu sejenak di sini. Dalam kerangka inilah, 
sesungguhnya lafazh agung (lafzh al-Jalalah) “Allah”, tidak disebutkan 

                                                      
3

 Dalam hal ini, penulis hanya memberikan contoh semata. Sebab jika tidak ada contohnya, maka 
tidak ada sesuatu yang bernama piring terbang. 
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kecuali ia telah dipahami manusia, baik bodoh maupun terpelajar, besar 
ataupun kecil, dan yang membaca ilmu-ilmu duniawi ataupun yang tak 
pernah membacanya sama sekali. 

Allah SWT tidak bisa kita indera. Tak seorangpun bisa melihat-Nya. 
Tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya. Maka mempersamakan Allah 
SWT dengan segala sesuatu di alam materi ini adalah tidak mungkin. Lalu 
dari manakah pemahaman ini datang? Pemahaman ini ada karena kita 
telah mengetahui Allah SWT melalui fithrah. Allah SWT telah mengambil 
kesaksian dari jiwa kita sebelum kita hadir di tengah-tengah kehidupan ini. 

Allah SWT berfirman:  
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“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): ‘Bukankah Aku ini 
Tuhanmu’. Mereka menjawab: ‘Betul (Engkau Tuhan kami), kami 
menjadi saksi’. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat 
kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah 
orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)’. Atau agar 
kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya orang-orang tua kami telah 
mempersekutukan Ilah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-
anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah 
Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang 
yang sesat dahulu’.” (QS. al-A`raf: 172-173) 

Sebagai pembuktian dari ayat-ayat di atas, maka apabila lafazh agung 
“Allah” disebutkan, kita segera memahaminya tanpa perlu penjelasan. Oleh 
sebab itu, sesungguhnya iman merupakan keharusan secara kebahasaan. 
Karena sebuah lafazh diucapkan hanya untuk sesuatu yang ada. Ia 
dipahami hanya jika apa yang disebutkan itu ada. Maka makna dari 
pemahaman kita atas lafazh agung “Allah” adalah bahwasanya Allah SWT 
ada dan masing-masing kita mengetahui keberadaan-Nya. 

Hingga kepada mereka yang berusaha menutupi keberadaan Allah SWT 
kita katakan bahwa upaya mereka tidak akan tercapai, kecuali satu 
kenyataan bahwasanya Allah SWT itu ada. Maka manusia tidak perlu 
berdebat mengenai ketiadaan, ataupun mengenai sesuatu yang tidak ada. 
Sebab selama sesuatu itu tidak ada maka akal manusia tidak bisa 
mengetahuinya. Atas dasar ini semua, tidak ada kesulitan yang harus 
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diingkari. Akan tetapi, jika sesuatu ada, maka perdebatan pun ada. Sebab 
perdebatan memang harus terjadi atas sesuatu yang dipahami akal. 
Pertama-tama keberadaan sesuatu dan pemahaman akal haruslah ada 
terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru pembicaraan tentang sesuatu 
tersebut. Mereka yang memperdebatkan Allah dan berusaha menutupi 
keberadaan-Nya, pada hakikatnya hanya malah akan menegaskan 
keberadaan-Nya, sebab mereka selau membicarakan- Nya. Sedangkan akal 
manusia tak mungkin menelisik sesuatu kecuali jika memang benar-benar 
ada dan mengetahuinya. 

Tutur kata yang merupakan ungkapan akan sesuatu yang benar-benar 
ada, berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia.  

 Betapa banyak tutur kata yang menyebabkan manusia menderita. 

 Betapa banyak tutur kata yang membuat manusia bahagia. 

 Betapa banyak tutur kata yang menciptakan keluarga bahagia. 

 Betapa banyak tutur kata yang menghancurkan dan memecah 
keluaga. 

 Betapa banyak tutur kata yang menyebabkan permusuhan dan 
peperangan. 

 Betapa banyak tutur kata yang merubah peperangan menjadi 
perdamaian. 

 Betapa banyak tutur kata yang menyebabkan tindak kriminal. 

 Betapa banyak tutur kata yang mencegah tindak kejahatan. 

 Betapa banyak tutur kata yang bisa meletupkan revolusi dan 
menggulingkan singgasana. 

 Betapa banyak tutur kata yang bisa meredam pemberontakan dan 
mempertahankan kekuasaan. 

Urgensi Tutur Kata dalam Kehidupan Manusia 

Tutur kata memiliki urgensi besar dalam kehidupan manusia. Sebab 
dengannyalah satu pekerjaan dimulai. 

Tutur kata meletakkan garis haluan sebuah pekerjaan, meletakkan teori 
dan rencana. Kita tidak bisa melakukan satu pekerjaan terencana kecuali 
jika kita telah menentukannya dengan tutur kata hingga kita mengetahui 
apa yang akan kita lakukan. Tidak masuk akal jika kita kumpulkan orang-
orang dan melepaskan begitu saja mereka mengerjakan apa saja. Dengan 
begitu pekerjaan yang dilakukan akan kacau. Hasilnya pun nihil tanpa 
manfaat. Tetapi jika kita tentukan apa yang harus mereka kerjakan secara 
tertata, dan memberi tahu tugas-tugas mereka serta menjelaskannya 
dengan tutur kata apa yang diminta, masing-masing mereka akan 
mempunyai gambaran dalam benaknya dengan jelas apa yang harus 
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dikerjakan. Pekerjaan pun akan terlaksana dengan sempurna. Sebab 
sebelum pekerjaan dimulai, gambaran tugas di benak harus jelas. Seperti 
misalnya ketika kita membuka sekolah, kita harus menggariskan terlebih 
dahulu metode dan kurikulumnya sebelum ada murid yang belajar di sana. 

Allah SWT telah menyebutkan tutur kata (kalimat) di dalam al-Qur’an 
di berbagai ayat. Allah SWT berfirman:  

ôM £ϑ s?uρ àMyϑ Î= x. y7 În/u‘ $]% ô‰Ï¹ Zω ô‰tã uρ 4   

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur'an), sebagai kalimat 
yang benar dan adil.” (QS. al-An`am: 115) 

Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman:  

“Dan kalimat Allah itulah yang tinggi.” (QS. al-Taubah: 40) 

Dan tutur kata Allah yang menyatakan:  
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“Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 
hanyalah berkata kepadanya: ‘Jadilah!’ maka terjadilah ia.” (QS. 
Yasin: 82) 

Oleh sebab itu, sesungguhnya kalimat-kalimat Allah adalah 
kesempurnaan perbuatan-Nya. Mengapa? Sebab Allah SWT Maha Agung. 
Tidak ada satu pun kekuatan yang mampu menghalangi pelaksanaan 
kalimat-Nya. Begitu juga tidak satu pun situasi yang bisa mencegah 
tersempurnanya kalimat-Nya menjadi aksi dan eksistensi. 

Kita akan jelaskan sedikit noktah ini. Manusia kadang mengatakan 
bahwa pekerjaannya tidak selesai. Dalam kehidupan manusia terdapat 
perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Mengapa? Sebab kita hidup di 
dunia yang berubah. Bagi kita, pekerjaan atau perbuatan membutuhkan 
banyak unsur agar bisa selesai. Pertama ia butuh waktu dan masa. 
Sedangkan kita tidak memiliki waktu, tetapi waktulah yang menguasai kita. 
Kita tidak bisa mengetahui secara pasti, bahwa kita –misalnya— akan 
hidup pada jam berikutnya. Oleh sebab itu apabila kita berbicara tentang 
satu pekerjaan, barangkali kita tidak hidup lagi hingga saat 
mengerjakannya. Atau barangkali kita tidak ada hingga saat 
menyelesaikannya.  Jika umur kita berlanjut sampai saat terjadinya 
pekerjaan, maka sesungguhnya kita tunduk kepada banyak situasi. Di 
antaranya kita harus memiliki potensi sehingga pekerjaan itu bisa 
terselesaikan. Potensi ini tidaklah kita miliki secara individu, tetapi 
bergantung kepada orang lain yang keadaan mereka juga tak bisa kita 
kendalikan. 

Misalnya, jika Anda ingin membangun rumah. Anda mungkin telah 
mempersiapkan segala sesuatunya, dan Anda juga memiliki masa untuk 
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membangunnya. Akan tetapi, mereka yang akan mengerjakan 
pembangunan tidak bisa datang, maka pekerjaan pun tidak terselesaikan. 
Kita memiliki kemampuan berbeda-beda satu sama lainnya. Boleh jadi satu 
kekuatan terhebat bisa mencegah terlaksananya pembangunan. Seperti 
misalnya pemerintah campur tangan dan menguasai lokasi yang sudah 
Anda tetapkan untuk proyek pembangunan. Pembangunan pun tak 
terlaksana. Akan tetapi Allah SWT tidak terikat oleh ruang dan waktu. Juga 
tidak ditemukan satu kekuatan atau kemampuan di atas kekuatan dan 
kemampuan-Nya. Allah lah yang Maha Menguasai hamba-hamba Nya. Dia 
SWT Maha Agung yang tidak ada seseorangpun bisa menyamai-Nya. Oleh 
sebab itu, apabila Allah SWT telah mengatakan kepada sesuatu: “Jadilah!”, 
maka terjadilah. 

Perumpamaan Tutur Kata yang Baik 

Allah SWT banyak menyebutkan tentang tutur kata dalam al-Qur’an, 
dan membuat perumpamaan. Allah SWT berfirman dalam Kitab-Nya yang 
mulia:  
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“Tidakkah kamu kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya 
teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan 
buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka 
selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon 
yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari 
permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. Allah 
meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang 
teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah 
menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia 
kehendaki.” (QS. Ibrahim: 24-27) 
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Allah SWT melalui ayat ini hendak menjawab permohonan hamba-
hamba-Nya yang beriman dalam setiap tutur kata yang indah dan 
perbuatan baik. Hal itu dikarenakan Allah SWT Maha Baik dan hanya 
menerima amal baik. Tutur kata yang indah adalah tutur kata yang 
menghapuskan semua keburukan, mengingatkan setiap kebajikan, tidak 
mencari-cari aib dan tidak mengetahui kecuali hanya kebaikan-kebaikan. 

Manusia menderita dalam kehidupan ini disebabkan ia selalu 
mengumpulkan aib dan menumpuk permasalahan. Ia tidak mau melihat 
sisi-sisi yang baik-baik. Allah SWT ingin menebarkan tutur kata yang baik 
di antara orang-orang beriman. Allah SWT tidak menginginkan orang-
orang beriman menyinggung harga diri orang lain ataupun menyebut 
kejahatan-kejahatannya dalam pembicaraan mereka. Karena Allah SWT –
seperti yang sudah kita ungkapkan- adalah penguasa alam semesta, maka 
anugerah Allah berlaku sama kepada setiap manusia, tanpa melihat 
tingkatan iman mereka. Allah SWT telah mengharamkan ghibah dan adu 
domba. Allah menggambarkan keduanya di dalam al-Qur’an melalui satu 
ilustrasi menakutkan dengan mengatakan:  

=Ït ä† r& óΟà2 ß‰tnr& βr& Ÿ≅à2 ù'tƒ zΝós s9 ÏµŠ Åz r& $ \G øŠtΒ çνθ ßϑçF÷δ Ìs3sù 4   

“Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging 
saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya.” (QS. al-Hujurat: 12) 

Sungguh menakutkan gambaran yang diberikan sehingga orang pun 
merasa jijik. Tidak bisa dibayangkan bagaimana seseorang mendatangi 
orang mati, duduk dihadapan manusia, lalu memakan dagingnya. Sebuah 
ilustrasi mengerikan dan menjijikkan mengenai perkataan yang buruk. 
Oleh sebab itu, Imam Ja`far al-Shadiq ra. suatu ketika mengetahui bahwa 
ada seseorang yang menebarkan gosip tentang dirinya. Ia lalu meminta 
pembantunya untuk membawakan kurma terbaik miliknya. Kemudian, ia 
pilih kurma-kurma yang paling baik itu dan mengirimkannya dalam satu 
mangkok kepada orang yang telah berlaku ghibah tersebut. Bersama paket 
kurma itu, Ja`far al-Shadiq tuliskan surat di atas secarik kertas yang 
berbunyi: “Saya mengetahui bahwa Anda telah menyebarkan berita tidak 
benar tentang diri saya di belakang saya kemarin. Karena Anda telah 
memberikan kepada saya sesuatu yang terbaik milik Anda, yaitu kebaikan-
kebaikan Anda, maka tak ada cara lain untuk membalasnya kecuali saya 
kirimkan hadiah ini. Saya berikan milik saya yang terbaik, yaitu kurma-
kurma ini.” 

Apa yang bisa dipahami dari pengumpamaan tutur kata yang baik dan 
tutur kata yang buruk dengan pohon? 

Pada saat kita mengawali pembicaraan mengenai perumpamaan yang 
diberikan Allah SWT tentang tutur kata yang baik dan tutur kata yang 
buruk, kita renungkan sejenak perumpamaan tutur kata dengan sebuah 
pohon. 
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Mengapa Allah SWT mengumpamakan tutur kata yang baik dengan 
pohon yang bagus, dan tutur kata buruk dengan pohon yang jelek? Allah 
SWT ingin menggugah perhatian kita kepada pelbagai makna dalam 
penyerupaan tutur kata dengan pohon. Pertama, pohon tumbuh dimulai 
dengan benih. Kemudian pohon itu tumbuh semakin besar. Begitu juga 
tutur kata, yang bagus maupun yang buruk. Ia keluar dari mulut seperti 
benih yang kecil. Kemudian disebarkan dan diterima manusia. Ia pun 
semakin besar dan besar. Menyebar di satu kampung kemudian berpindah 
ke kampung lainnya. Begitu seterusnya. 

Seakan-akan Allah SWT ingin menarik perhatian kita di awal 
perumpamaan kepada bahaya yang bisa timbul dari tutur kata. Allah SWT 
seolah-olah ingin menyampaikan bahwa janganlah sekali-kali kalian 
mengira bahwa tutur kata hanya berupa rangkaian huruf-huruf semata 
yang diucapkan mulut kemudian dilupakan, selesai dan pergi begitu saja. 
Tetapi ia ibaratkan sebuah pohon yang dimulai dari benih. Kemudian 
cabang-cabangnya tumbuh menjalar, lalu membesar. Setelah itu buahnya 
berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Contohnya, silakan 
Anda lihat tindak kejahatan yang dilakukan di satu negara yang tidak 
menerapkan syari`at Allah. Ia akan menjalar ke nagara-negara lain. 

Maka tutur kata yang indah dan tradisi yang baik tidak terbatas 
pengaruhnya hanya kepada orang yang menanamnya. Tetapi ia akan 
tumbuh berkembang dan berbuah memenuhi dunia. Oleh karenanya, Allah 
SWT menyerupakan tutur kata dengan sebatang pohon. 

Perbedaan Antara Tutur Kata yang Baik dan Tutur Kata 
yang Buruk 

Allah SWT membedakan antara tutur kata yang baik dengan tutur kata 
yang buruk. Memang benar, bahwa keduanya diperumpamakan dengan 
sebatang pohon yang menghasilkan buah dan menyebarkan benih. Akan 
tetapi tutur kata yang baik dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:  

“Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya 
teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.” 

Artinya, bahwa sesungguhnya tutur kata yang baik dan tradisi 
perbuatan yang baik akan tetap tertancap di bumi ini. Tak akan tercabut 
selamanya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW Bersabda:  

“Kebaikan yang ada pada diriku dan ada pada umatku akan ada 
sampai hari kiamat nanti.” 

Maka tradisi yang baik dan tutur kata yang indah kapanpun ditabur di 
muka bumi, akan tetap ada dan diamalkan manusia. Banyak ataupun 
sedikit yang mengamalkannya, ia selamanya tak akan ada habisnya. 
Kebaikan akan senantiasa ada.  

Kemudian setelah itu, Allah SWT berfirman: “Dan cabangnya 
(menjulang) ke langit.” Di sini Allah SWT ingin mengambil perhatian kita 
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bahwa pahala tutur kata yang indah dan tradisi yang baik adalah di sisi 
Allah SWT. Maka dari itu, Ia SWT berfirman: “Dan cabangnya (menjulang) 
ke langit.” 

Seakan-akan Allah SWT ingin mengatakan jangan kalian tunggu pahala 
dari dunia. Jika engkau bertutur kata baik, maka nantikanlah pahala dari 
Allah SWT. Dan carilah pahala dari Allah SWT semata. Jika engkau 
memperoleh kebaikan di dunia, maka itu baik bagimu. Tetapi jika tidak, 
maka engkau mengetahui bahwasanya pahala menanti di sisi Allah SWT 
karena Ia telah berfirman:  

ö≅ yδ â™!#t“ y_ Ç⎯≈ |¡ôm M}$# ωÎ) ß⎯≈ |¡ôm M}$# ∩∉⊃∪   

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).” (QS. al-
Rahman: 60) 

Sedangkan jika engkau berbuat kebaikan dengan mengharap ridha dari 
selain Allah SWT, misalnya, dari orang-orang yang berkuasa, maka Allah 
SWT akan memasukkan mereka ke dalam kehidupanmu demi mencari 
pembenaran. Oleh sebab itu, hendaknya masing-masing kita mengawasi 
segala tutur katanya agar mengetahui makna dan bahayanya. Allah SWT 
juga seolah-olah mengatakan bahwa tutur kata akan diperhitungkan nanti. 
Maka, sebaiknya kita tidak melontarkannya sembarangan. Jika Anda 
lemparkan benih di atas bumi sebelum tumbuh pepohonan, artinya Anda 
telah mengambil satu keputusan. Tutur kata manusia diperhitungkan. Oleh 
sebab itu, Allah SWT berfirman:  

$ ¨Β àáÏù= tƒ ⎯ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪   

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaf: 18) 

Artinya, setiap perkataan yang diucapkan manusia akan 
diperhitungkan. Oleh sebab itu, manusia harus berpikir terlebih dahulu 
sebelum menuturkan ucapan-ucapan yang buruk, sebab ia akan 
diperhitungkan. Sebuah pohon berasal dari benih kemudian tumbuh 
membesar dan memberikan buahnya. Buah ini lalu akan berubah menjadi 
benih lagi. Benih itu diambil dan ditanam di segenap penjuru tempat. Ia 
akan menghasilkan pohon dari jenis yang sama. Pohon ini nanti pada 
saatnya akan menghasilkan buah lagi. Dan buahnya akan menghasilkan 
benih yang bisa ditanam. Begitu seterusnya tak berhenti. 

Dengan memahami ini, kita mengetahui besarnya pahala tutur kata 
yang baik atau tradisi yang baik. Bagaimana pula dengan balasan tutur kata 
yang buruk dan tradisi yang buruk. Kita juga mengetahui bahwa keduanya 
menjalar di muka bumi seperti pohon yang menghasilkan benih. Maka 
orang yang mentradisikan perbuatan baik dan mengucapkan tutur kata 
yang baik akan mendapatkan pahala dan pahala orang lain yang 
mengerjakannya seperti dia sampai hari kiamat. Dan orang yang 
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mentradisikan perbuatan jahat dan bertutur kata yang buruk memperoleh 
balasan dosa dan dosa orang lain yang melakukannya. Dalilnya adalah 
firman Allah SWT:  

 ∅ è= Ïϑós u‹s9uρ öΝçλm;$ s)øO r& Zω$s)øO r&uρ yì̈Β öΝÏλÎ;$ s)øO r&   

“Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban  (dosa)  mereka,  
dan  beban-beban  (dosa  yang  lain)  di  samping  beban-beban  
mereka sendiri.” (QS. al-`Ankabut: 13) 

Dan sabda junjungan kita, Rasulullah SAW:  

“Barang siapa mentradisikan perbuatan baik, maka baginya 
pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Dan barang siapa 
mentradisikan perbuatan buruk, maka baginya dosanya dan dosa 
orang yang melakukannya.” 

Dan begitulah, bahwa pilihan Allah SWT untuk memperumpamakan 
tutur kata dengan pohon adalah satu pilihan yang cermat. Karena Allah 
SWT seakan-akan hendak mengatakan bahwa kemanusiaan akan berada di 
bumi dan jarak akan dihapus atau hilang. Segala sesuatu yang terjadi di 
ujung dunia akan diketahui di setiap penjuru tempat hanya dalam hitungan 
detik. Sesuatu yang baik akan menyebar dengan cepat, begitu pula sesuatu 
yang buruk. Keduanya akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat 
dan dianut manusia. 

Jika kita melihat dosa-dosa kemanusiaan kini, akan kita dapati bahwa 
dosa-dosa itu berasal dari tradisi-tradisi buruk yang direka sebagian 
manusia yang tak mempunyai iman. Tradisi itu membuahkan hasil yang 
kemudian benihnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lihatlah misalnya 
mode yang mempertontonkan tubuh perempuan dan memamerkan apa 
yang diharamkan Allah SWT. Anda dapati bahwa mode ini dimulai dari 
negeri yang kotor yang tak memiliki iman di dalamnya. Kemudian buah 
hasil pohon ini berpindah dari pohon jelek ini ke seluruh dunia. Anda bisa 
temukan itu di setiap ibu kota dan di setiap negara. Meskipun mode seperti 
itu tumbuh di satu negara, hal itu tentu akan menyakitkan diri Anda. Dan 
orang yang pertama kali mengejek dan menyakiti Anda, adalah orang yang 
tak pernah Anda duga-duga mau berbuat seperti itu. 

Jadi, firman Allah SWT: “Dan cabangnya (menjulang) ke langit”, 
sesungguhnya hanya ingin menggugah kita untuk tidak menunggu balasan 
pahala dari seseorang. Tapi hanya dari Allah SWT kita nantikan pahalanya. 
Terkadang kita memperoleh balasan kebaikan dari tutur kata indah yang 
kita ucapkan. Akan tetapi, pahala yang hakiki dan pahala yang besar 
adalah di sisi Allah SWT di akhirat kelak. 

Kemudian Allah SWT berfirman: “Pohon itu memberikan buahnya pada 
setiap musim dengan seizin Tuhannya.” (QS. Ibrahim: 25). Di sini nampak 
keagungan kecermatan al-Qur’an dalam firman-Nya yang menggunakan 
redaksi “setiap musim”. Redaksi ini benar-benar sesuai dengan tutur kata 
yang baik yang memberikan buahnya setiap saat. Artinya, tutur kata yang 
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baik itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan ditanam di lahan 
baru lalu menyebar. Tutur kata itu akan memberikan hasil baru bagi orang 
yang menaburkan benih pertama. Allah SWT akan memberinya di samping 
pahalanya sendiri pahala orang-orang yang mengerjakannya. Setiap tutur 
kata atau perbuatan baik, di setiap tempat ia berpindah memiliki pahala 
atau buah yang akan diberikan kepada pemiliknya yang telah 
mentradisikannya pada setiap masa. Meskipun pemiliknya hanya 
menaburkan benih pertama di tempat baru itu. 

Satu hal lagi, jika Anda bertutur kata yang baik di mana Anda 
mendapatkannya dari seseorang, maka selama Anda mengatakannya ia 
akan memberi Anda dengan kebaikan lainnya. Seolah-olah dalam setiap 
waktu dan kesempatan tutur kata ini adalah buah. Ketika kita mengetahui 
bahwa ada seseorang berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik dari kita, 
mudah-mudahan segala faktor kebaikan meninggalkan pengaruhnya 
dalam diri kita. Sehingga dengan demikian, kita bisa berusaha membalas 
lagi tutur kata baiknya itu dengan yang lebih baik lagi. 

Kemudian Allah SWT berfirman: “dengan seizin Tuhannya”. Artinya 
bahwa itu semua terjadi dengan kehendak Allah SWT. Ia SWT memberkati 
perbuatan baik. Semuanya tidak berlangsung dengan kekuasaan manusia 
tetapi dengan kekuasaan Allah SWT. Kita temukan orang yang bertutur 
kata baik atau berbuat baik, akan selalu memperoleh kebaikan tanpa ia 
mengetahui dari mana dan bagaimana datangnya. Dengan kata lain, Allah 
SWTlah yang membuat kebaikan itu bagi orang yang berusaha berbuat 
baik. Allah pun memberinya buah perbuatannya itu. 

Kemudian Allah SWT melengkapi penjelasannya dengan memaparkan 
kepada kita perumpamaan tutur kata yang jelek. Ia berfirman: “Dan 
perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk.” Allah SWT 
berkehendak mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya tutur kata 
yang buruk adalah pohon juga. Ia juga memiliki benih dan menyebar dari 
satu tempat ke tempat lainnya berikut buahnya. Persis seperti menyebarnya 
tutur kata yang baik. Begitulah tutur kata yang buruk dan perbuatan buruk 
juga mempunyai kemampuan menjalar. Akan tetapi di sini terdapat 
perbedaan. Allah SWT berfirman:  
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“Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, 
yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak 
dapat tetap (tegak) sedikitpun.” (QS. Ibrahim: 26) 

Bahwasanya tutur kata yang buruk akan memberikan hasil buruk pula. 
Ia mendatangkan buah yang tak bermanfaat, bahkan mendatangkan 
marabahaya kepada kemanusiaan seluruhnya. Allah SWT berfirman:  
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“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan 
seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya 
hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda 
kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS. al-A`raf: 
58). 

Ucapan yang Teguh 

Sampailah kita kepada akhir dari perumpamaan tentang tutur kata 
yang diberikan Allah SWT dalam ayat-Nya:  
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“Allah  meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan 
ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.” 
(QS. Ibrahim: 27) 

Melalui ayat ini Allah SWT memberitahu kita tentang peran iman yang 
sempurna. Ia SWT mengatakan bahwa banyaknya keburukan kadang-
kadang menciptakan fitnah terhadap kaum mukminin. Barangkali iman 
mereka tergoncang. Pada saat itulah kehendak Allah melindungi setiap 
mukmin untuk meneguhkan mereka dihadapan keburukan yang terlihat 
banyak di muka bumi. Allah SWT menganugerahi mereka ucapan yang 
teguh. Dari manisnya iman dan ketulusannya, Allah SWT memperlihatkan 
mereka sesuatu yang menyebabkan hati mereka kokoh dan teguh atas iman 
hingga tak tergoncang. Allah SWT adalah penolong orang-orang beriman 
yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Hal ini 
merupakan pembuktian dari firman Allah SWT:  
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“Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan 
mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan 
orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang 
mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan 
(kekafiran).” (QS. al-Baqarah: 257) 

Di sini kehendak Allah SWT berlanjut mengatakan kepada orang 
mukmin untuk tidak mengkhawatirkan segala sesuatu. Semua itu tidak 
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akan bisa menyentuhnya, karena Allah bersamanya. Selama Allah SWT 
bersamanya, maka dialah yang kuat, sementara dunia seisinya tak memiliki 
daya dan kekuatan. Allah menenteramkan hatinya, sebab Allah selalu 
menjaganya. 

Selanjutnya nash al-Qur’an menyatakan: “dan di akhirat”. Artinya 
bahwa peneguhan dari Allah SWT itu tidak hanya berlaku di dunia saja, 
tetapi juga pada hari pembalasan besar di akhirat. Orang-orang mukmin 
nanti berdiri dihadapan Allah SWT mengatakan kebenaran. Allah SWT 
mengilhami mereka dengan kebenaran dan menyelamatkan mereka dari 
siksa. 

Kemudian nash ayat di atas melanjutkan: “dan Allah menyesatkan 
orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.” 
Artinya Allah SWT hanya meneguhkan hati orang-orang beriman saja. 
Sedangkan orang-orang yang zhalim dibiarkan Allah SWT agar setan 
menghiasi mereka dengan kejahatan di muka bumi. Maka mereka 
terperdaya dengan banyaknya keburukan, tanpa mempedulikan kenyataan 
bahwa hanya kebaikan sematalah yang menetap di bumi. 

Allah SWT mengingatkan kita bahwa semua itu tidak terjadi begitu saja 
di luar kehendak-Nya. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk 
yang mampu melakukan pilihan dan ideal untuk melakukan kebaikan dan 
keburukan. Kemudian manhaj Allah SWTlah yang mengarahkan manusia 
untuk mendatangi iman menurut pilihan mereka sendiri. Oleh sebab itu 
orientasi manusia ke arah kezhaliman, kesesatan, atau keburukan adalah 
tunduk dibawah kehendak Tuhan yang memberi kebebasan memilih. Itu 
semua agar perhitungan amal di akhirat nanti berjalan adil. 

Akhirnya sampailah kita ke akhir perumpamaan yang dipaparkan Allah 
SWT tentang tutur kata yang baik dan tutur kata yang buruk. Dan 
bagaimana keduanya diumpamakan seperti pohon yang menghasilkan 
buah, dan benihnya menyebar ke seluruh dunia. Akan tetapi tutur kata 
yang baik berakar kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Dari tutur 
kata yang baik itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita sampai hari 
kiamat. Sedangkan tutur kata yang buruk tidak bisa berdiri tegak di bumi. 
Ia akan layu dalam waktu singkat dengan tindakan Allah SWT 
mengumpulkan orang shalih dengan orang zhalim atau mengumpulkan 
orang zhalim dengan orang zhalim. Sesungguhnya Allah SWT meneguhkan 
orang mukmin dan menolongnya, serta membiarkan orang zhalim 
disesatkan oleh setan. 

Allah SWT memberikan perumpamaan lain berkenaan dengan kalimat-
kalimat-Nya. Perumpamaan itu berupa kisah Isaputra Maryam as, Allah 
SWT berfirman:  
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“Sesungguhnya misal (penciptaan) 'Isa di sisi AllAh, adalah seperti 
(penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian 
Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka 
jadilah dia.” (QS. Ali Imran: 59) 

Ini adalah topik yang akan dibahas pada bagian berikut.  
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Bab 4. Maha Suci Allah        
Sebaik-baiknya Pencipta 

Yang Menciptakan Segala Sesuatu dengan Sebaik-Baiknya 

Allah SWTlah yang menciptakan kehidupan, kematian, dan alam 
semesta. Tak seorang pun bisa mengaku-aku mampu melakukan 
penciptaan. Sebab penciptaan hanya tertentu milik Allah SWT semata. 
Allah menyatakan sendiri bahwa Ia adalah pencipta. Dan satu orang pun 
tidak berhak mengklaim penciptaan. Oleh sebab itu, sesungguhnya kasus 
penciptaan ini bukanlah ajang perdebatan. 

Hanya saja jika penciptaan berarti mengadakan sesuatu dari ketiadaan, 
maka sebagian orang ada yang mengatakan bahwa mereka membuat gelas, 
teko, atau perabot lainnya. Seakan-akan mereka mengadakan sesuatu dari 
ketiadaan. Dengan kata lain bahwa mereka mencipta. 

Pertama-tama kita katakan bahwa sesuatu yang diadakan dari 
ketiadaan secara bahasa terkadang berarti penciptaan. Akan tetapi, orang 
yang membuat gelas, membuat roket, dan membuat pesawat ruang angkasa 
tidak akan mampu membuat sel yang hidup. Industri apapun bisa membuat 
apa saja yang Anda kehendaki, tetapi ia tidak bisa akan pernah bisa 
memberikan kehidupan kepada barang produksinya. Barang produksi itu 
tak mungkin menjadi banyak dengan beranak pinak, atau tumbuh dengan 
kemampuannya sendiri. Ia juga tak mempunyai keistimewaan akal dan 
nalar yang menegaskan kehidupannya. Hingga apa yang disebut dengan 
robot pun, yang sekarang digunakan di pabrik-pabrik di negara-negara 
maju, tidak bisa melakukan pembedaan, tidak berkembang biak dan tidak 
tumbuh. Ia juga tidak memiliki keistimewaan-keistimewaan manusia 
hakiki. Robot hanyalah perwujudan dari satu alat yang kompleks, dengan 
perintah-perintah tertentu ia bisa melakukan gerakan mekanik terprogram. 
Tak lebih dari itu. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan tidak bisa menyatakan 
bahwa ia telah menciptakan robot. 

Apa yang dibuat oleh sains tidak mengandung sifat-sifat apapun dari 
manusia yang bisa membuatnya istimewa dari yang lain. Ia tidak bisa 
berpikir, bertindak sendiri. Alih-alih memperbaiki dirinya sendiri jika 
terjadi kerusakan, apalagi memiliki keturunan. Ia selalu tetap dalam 
keadaannya seperti itu mulai saat dibuat sampai ia rusak. Ia tetap 
melakukan gerakan yang sama secara tertib, dengan cara yang sama, 
mengulang-ulangnya dari waktu ke waktu, dan tidak mengubahnya 
kecuali dengan program baru yang dimasukkan oleh manusia. Walhasil, ia 
hanyalah benda mati, tanpa kehidupan. 
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Ada sementara orang yang bertanya-tanya mengenai makna dari ayat 
al-Qur’an yang berbunyi: “Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling 
Baik.” (QS. al-Mu’minun: 14). Mereka mengatakan bahwa selama Allah 
SWT menyatakan bahwa Ia SWT adalah Pencipta Yang Paling Baik, maka 
haruslah ada yang lebih rendah tingkatan kemampuannya dalam 
penciptaan dan pengadaan sesuatu dari ketiadaan. 

Sesungguhnya mereka yang lebih rendah tingkat kemampuannya 
dalam mencipta adalah yang membuat segala sesuatu yang mati, yang tak 
memiliki kehidupan dan gerakan. Benda-benda mati itu hanya memiliki 
gerakan mekanis yang tak berubah-ubah. Kehidupan yang diam adalah 
benda mati, tak lebih dari itu. Adapun kehidupan sendiri dalam arti yang 
kita ketahui, dimiliki setiap makhluk-makhluk Allah SWT yang bisa 
berkembang biak, melakukan regenerasi. Itulah ciptaan Allah SWT. 
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 “Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah 
olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru 
selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, 
walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu 
merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya 
kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat 
lemah (pulalah) yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah 
dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. al-Hajj: 73-74) 

Tantangan yang diajukan Allah SWT ini kepada kita untuk kita cermati 
dan perhatikan adalah tantangan bagi kemanusiaan seluruhnya semenjak 
penciptaan Adam as sampai hari kiamat nanti. Seandainya seluruh sarjana, 
baik dari golongan jin maupun manusia, dikumpulkan untuk menciptakan 
seekor lalat dengan segala kelemahan dan kekurangannya, niscaya mereka 
tidak mampu. Bahkan untuk mencipta sayapnya saja, mereka tidak akan 
bisa, apalagi sesuatu yang mengandung kehidupan seperti berjuta-juta 
ciptaan Allah lainnya. 

Manusia bisa mencapai bulan. Barangkali ia juga bisa mencapai planet 
Mars, dengan pengetahuan yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah 
SWT boleh jadi memperlihatkan kepadanya aturan-aturan alam semesta 
hingga bisa dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan. Ini semua adalah hal 
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yang memungkinkan. Tetapi manusia tidak akan sanggup mencipta satu sel 
hidup. Dan inilah tantangannya. 

Kisah Kelahiran `Isa a.s. 

Allah SWT tidak memberi perumpamaan mengenai seorang Nabi di 
antara para Nabi-Nya seperti perumpamaan tentang Isaputra Maryam as. 
Allah SWT berfirman: 
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“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isadi sisi Allah, adalah seperti 
(penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian 
Allah berfirman kepadanya: ‘Jadilah’ (seorang manusia), maka 
jadilah dia.” (QS. Ali Imran: 59) 

Perumpamaan ini diberikan, karena adanya perdebatan yang timbul 
seputar mukjizat kelahiran Isaas dan bagaimana kejadiannya. Mukjizat ini 
sampai saat ini mesih menjadi perdebatan, meskipun Allah SWT telah 
menyampaikannya. 

Hanya saja, kita harus memulai kisah ini dengan kisah penciptaan dari 
awal agar kita tahu di mana letak mukjizat, dan bagaimana terjadinya. 
Barangkali ini yang mungkin bisa kita sampaikan dari sebuah penafsiran. 

Penciptaan dimulai dari Adam as. Ia tercipta dan teradakan dari 
ketiadaan. Artinya, Adam sebelumnya tidak ada. Kemudian diadakan oleh 
Allah SWT dengan kalimat “Jadilah!”. Pun belum ada seorang pun yang 
diciptakan. Sehingga karenanya Adam tidaklah berayah dan beribu. Allah 
SWT menciptakan Adam as secara langsung, tanpa perantaraan 
perkawinan lelaki dan perempuan. Dan ini merupakan mula pertama 
mukjizat penciptaan bagi manusia, yakni terjadinya penciptaan manusia 
tanpa perantaraan perkawinan. 

Seharusnya, agar kehidupan ini berlangsung terus dan berkembang, 
penciptaan segala sesuatu mesti terjadi dari perkawinan antara laki-laki 
dan perempuan. Dengan begitu, keberadaan makhluk dan 
perkembangannya terus berlangsung. Hawa’ diciptakan dari tulang rusuk 
Adam as, atau dari bagian kecil tubuhnya. Demikianlah, mukjizat kedua 
terjadi, yaitu penciptaan dari seorang laki-laki tanpa perantaraan 
perempuan. Maka terciptalah laki-laki dan perempuan dalam kehidupan 
setelah terjadinya dua mukjizat Allah SWT yaitu: 

 Pertama, penciptaan Adam tanpa perantaraan seorang lelaki dan 
perempuan. 

 Kedua, penciptaan Hawa’ dari seorang lelaki tanpa perantaraan 
perempuan. 
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Kemudian Allah SWT memutuskan bahwa metode penciptaan 
selanjutnya adalah dengan melalui perantaraan perkawinan antara lelaki 
dan perempuan dalam setiap makhluk Allah SWT yang hidup. Hewan 
berkembang biak dengan perkawinan. Tetumbuhan pun demikian, baik 
sifat jantan dan betinanya berada dalam satu pohon. Atau melalui cara 
reproduksi dengan perantaraan angin yang menerbangkan benih dari satu 
kembang ke kembang lainnya. Setiap harinya ilmu pengetahuan 
menemukan hal-hal baru yang menegaskan bahwa tiap-tiap sesuatu yang 
memiliki kehidupan seperti yang kita ketahui di alam semesta ini 
berkembang biak dan bereproduksi dari perkawinan laki-laki dan 
perempuan. 

Mukjizat dalam Penciptaan `Isa a.s. 

Mukjizat penciptaan selanjutnya adalah penciptaan yang terjadi 
melalui seorang perempuan tanpa perantaraan laki-laki. Maka lengkaplah 
sudah mukjizat penciptaan, yaitu secara berturut-turut: 

 Penciptaan tanpa melalui perantaraan lelaki dan perempuan. 

 Penciptaan melalui seorang lelaki tanpa perantaraan perempuan. 

 Penciptaan melalui seorang perempuan tanpa perantaraan lelaki. 

 Penciptaan melalui perantaraan perkawinan antara lelaki dan 
perempuan. 

Empat hal tersebut adalah mukjizat penciptaan yang paripurna. 
SeAndainya kelahiran Isadari seorang perempuan tanpa melalui laki-laki 
tidak terjadi, niscaya mukjizat penciptaan akan terasa kurang tanpa 
peristiwa mukjizat terakhir ini. 

Seperti sudah kita katakan sebelumnya, bahwa penciptaan adalah 
karakter Allah SWT semata yang tidak seorangpun bisa menyekutuinya. 
Berangkat dari hal ini, meskipun penciptaan terjadi melalui perantaraan 
lelaki dan perempuan, tetapi ia tetap tunduk di bawah kekuasaan Allah 
SWT atas ciptaan-Nya. Lahirnya makhluk hidup baru tidak terjadi dengan 
hanya sekedar melalui proses berkumpulnya seorang lelaki dengan seorang 
perempuan begitu saja. Mereka berdua mungkin telah menikah bertahun-
tahun dan tahu bahwa pernikahan tersebut adalah sebab terwujudnya 
ciptaan baru. Akan tetapi meskipun demikian, mereka tidak juga dikaruniai 
anak. 

Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman: 
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“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan 
apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan 
kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki 
kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua 
jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), 
dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. 
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (QS. al-
Syura: 49-50) 

Allah SWT berkehendak menciptakan makhluk-Nya dari kemutlakan 
kekuasaannya. Meskipun Allah SWT menyebabkan terciptanya makhluk 
sebagai laki-laki atau perempuan, hanya saja semua kehendak berada 
dalam genggaman-Nya. Oleh sebab itu, pernikahan antara seorang lelaki 
dan seorang perempuan tidaklah secara mutlak menjadi penyebab 
kelahiran. Jenis kelamin anak pun tunduk hanya kepada kehendak Allah 
SWT. Kehendak Allah-lah yang menganugerahi anak laki-laki atau anak 
perempuan. Kehendak-Nya juga yang menjadikan pasangan yang telah 
menikah bertahun-tahun lamanya dan tidak beranak, tiba-tiba melahirkan. 
Maka tak seorangpun yang bisa mengatakan bahwa aku akan punya anak 
laki-laki, atau aku hanya ingin memiliki anak laki-laki. Begitu juga ia tak 
bisa menyatakan bahwa aku hanya akan melahirkan anak perempuan. Ia 
juga tak bisa mengatakan kapan saya menikah maka saya harus punya 
anak. Dan seterusnya... 

Hanya saja, di sini kita perlu berhenti sejenak. Ini dikarenakan Allah 
SWT telah menyebutkan para Nabi di dalam al-Qur’an tanpa perkenalan 
terlebih dahulu. Oleh sebab itu Allah SWT menyebutkan misalnya nama 
Musa, Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya`qub, Ilyas dan lainnya tanpa menasabkan 
mereka kepada ayah masing-masing atau kepada masa periode mereka 
secara pasti. Hingga tatkala Allah SWT menyebutkan kisah Musa dengan 
Fir`aun, Allah pun tidak memperkenalkan kepada kita pada periode Fir`aun 
yang mana Musa diutus. Begitu pula ketika Allah SWT menyebutkan kisah 
Yusuf dengan penguasa Mesir. Allah tidak menyebutkan siapakah penguasa 
Mesir itu yang Yusuf diutus pada masanya. Hal itu disebabkan bahwasanya 
kisah-kisah para Nabi beserta apa yang mereka bawa, mencoba untuk 
menyembuhkan penyakit-penyakit sosial- kemanusiaan berupa kerusakan. 
Kisah-kisah tersebut tidak khusus berkaitan hanya dengan pelaku-
pelakunya atau dengan masa terjadinya. Tetapi kisah-kisah itu berkaitan 
dengan penyakit-penyakit kehidupan yang selalu terulang setiap saat 
sampai hari kiamat. 
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 Fir`aun, misalnya, adalah gambaran setiap penguasa yang ingin 
disembah di muka bumi ini. 

 Musa adalah gambaran reformis yang menentang penguasa lalim 
ini. 

Syu`aib adalah gambaran seorang yang menasehati bangsanya untuk 
tidak melanggar hak-hak orang lain dan memberi setiap orang hak mereka 
masing-masing secara adil. 

Jika kita temukan satu bangsa yang di dalamnya individu-individunya 
saling melanggar hak masing-masing, kemudian ada seorang reformis yang 
mengajak untuk melakukan kebenaran dan memberikan manusia hak 
masing-masing serta memerangi penyakit sosial ini, maka kita akan 
mengingat kisah Syu`aib dan kaumnya dalam peristiwa itu. Kita tahu apa 
yang Allah SWT serukan ketika berada dalam situasi seperti itu. Begitulah, 
pada setiap penyakit di mana para Nabi dulu diutus untuk 
menyembuhkannya. Akan tetapi permasalahannya bukan terkait pada 
kekhususan penyakit itu sendiri, juga bukan pada kisah yang terjadi. 
Peristiwa dan penyakit sosial itu akan selalu terulang. Allah SWT ingin kita 
mengetahui penawarnya dan hendak memberitahu kita akan manhaj iman 
dalam mengatasi penyakit-penyakit ini. Sehingga kezhaliman dan 
kesewenang-wenangan dapat teratasi, bukan hanya dalam satu bentuk, 
tetapi dalam setiap bentuknya di mana para Nabi telah datang untuk 
mengatasinya. Inilah kesempurnaan dan keindahan agama. 

Mukjizat Kelahiran Isa Tak akan Terulang 

Pelajaran dari kisah para Nabi akan terus terulang kembali. Penyakit 
sosial keagamaan yang diatasi para Nabi juga akan terulang di dunia ini. 
Jika kita lihat keadaan bumi sekarang dengan segala perbedaannya, kita 
temukan Fir`aun-Fir`aun beserta kroni-kroninya, kaum Luth, Madyan, dan 
kaum pagan penyembah berhala, serta segenap penyakit yang ada dan 
diatasi Allah SWT dalam al-Qur'an melalui kisah-kisah para Nabi. 
Semuanya ada dan terulang, kecuali mukjizat kelahiran Isa as 
Sesungguhnya mukjizat kelahiran Isa ini tak akan pernah terulang kembali. 

Oleh sebab itu, ketika Allah SWT menyebutkan kisah Maryam di dalam 
al-Qur'an, ia menyebut namanya dengan Maryam putri Imran. Bahkan 
Allah SWT menyebut namanya secara pasti di antara seluruh wanita di 
dunia. Allah SWT menyatakan bahwa peristiwa ini tak terjadi kecuali 
hanya pada seorang wanita. Wanita ini adalah Maryam putri Imran. Dan, 
tak ada seorang wanita pun di dunia ini yang bisa melahirkan tanpa 
pernah tersentuh oleh pria, kecuali Maryam putri Imran. 

Di sini Allah SWT ingin memalingkan perhatian kita kepada 
keistimewaan mukjizat ini. Karena mukjizat ini tak akan dialami lagi oleh 
wanita lain manapun, maka Allah SWT menyebutkan namanya dengan 
menasabkannya kepada ayahnya. 
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Pada saat menyebut nama seluruh Nabi, Allah SWT tidak menasabkan 
mereka kepada ayah-ayahnya. Akan tetapi, tatkala menyebut Isa as, Allah 
SWT menyebutnya dengan "Isa putra Maryam" dengan dinasabkan kepada 
ibunya, Maryam as. Sebab, Isa adalah seorang anak tanpa ayah. Makna itu 
semua adalah bahwasanya mukjizat ini tak akan pernah terulang kembali. 
Tak akan pernah ada serorang bayi yang dilahirkan dari seorang wanita 
tanpa laki-laki, kecuali Isa putra Maryam. Oleh sebab itu, Allah SWT 
menasabkannya kepada ibunya hingga kita menyadari perbedaan 
penyebutan nama-nama para Nabi di dalam al-Qur'an yang hanya 
disebutkan tanpa nasab. Dan, juga karena Isa as yang namanya disebutkan 
bernasab kepada ibunya. 

Konon, tidak dinasabkannya para Nabi, para pewarisnya, dan para 
pengikut mereka kepada keluarga mereka dikarenakan sesungguhnya 
keluarga mereka yang sebenarnya adalah kaum mukminin. Dalilnya adalah 
firman Allah SWT ketika berdialog dengan Nuh as mengenai putranya: 
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"Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: 'Ya Tuhanku, 
sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji 
Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-
adilnya'. Allah berfirman: 'Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah 
termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), 
sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik. Sebab itu 
janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan 
kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak 
berpengetahuan'." (QS. Hud: 45-46) 

Oleh sebab itu Allah SWT tidak menasabkan mereka kepada keluarga 
mereka, yang boleh jadi ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. 
Seperti yang terjadi pada peristiwa ayah Ibrahim, istri Luth, dan putra Nuh. 

Kita kembali ke kisah Maryam as untuk menyaksikan bagaimana Allah 
SWT mempersiapkan mukjizat ini hingga selesai. Mukjizat ini sangat berat 
bagi wanita manapun yang masyarakat sekitarnya tak bisa menghadapinya. 
Lalu bagaimana dengan wanita shalihah yang disebut Allah SWT di dalam 
al-Qur’an. Kemudian dimulailah awal persiapan mukjizat untuk bisa 
muncul di antara manusia sebelum kelahiran Maryam as. 
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“(Ingatlah) ketika isteri Imran berkata: ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya 
aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku 
menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). 
Karena itu terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’.” (QS. Ali 
Imran: 35) 

 Artinya, ibu Maryam menazarkan janin di perutnya pada saat 
mengetahui kehamilan dirinya. Ia ketika itu belum tahu apakah anak yang 
akan lahir nanti laki-laki atau perempuan. Ia menazarkan janinnya untuk 
Allah SWT. 
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“Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: ‘Ya 
Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak 
perempuan.’ Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; 
dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. ‘Sesungguhnya 
aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan 
untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) 
Engkau daripada setan yang terkutuk’.” (QS. Ali Imran: 36) 

Ibu Maryam menyangka bahwa Allah SWT akan memberinya seorang 
anak laki-laki, dan berkeyakinan bahwa anak laki-laki lebih mampu untuk 
berkhidmat kepada agama Allah di bumi ketimbang perempuan. Akan 
tetapi Allah SWT telah berkehendak untuk menyelesaikan mukjizat 
penciptaan dengan kekuasan-Nya menciptakan manusia dari seorang 
wanita tanpa melalui perantaraan perkawinan dengan laki-laki. Untuk 
melaksanakannya, Allah SWT menghendaki anak tersebut terlahir 
perempuan. Di sini, ibu Maryam berpaling dan mengatakan: 
“Sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan”, kemudian 
ia tunduk kepada Allah SWT dan mengatakan: “Dan aku mohon 
perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada 
(pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk.” 
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Pewartaan Allah SWT tentang Maryam 

Dari ayat tersebut, muncul satu pertanyaan penting: Bagaimana ibu 
Maryam mengetahui bahwa Maryam, putrinya, akan memiliki anak-anak 
keturunan? Jawaban dari pertanyaan ini mudah. Bahwa setiap keluarga 
sangat berharap dari bayi perempuan yang lahir untuk suatu saat nanti 
akan menikah dan mempunyai keturunan. Oleh sebab itu, do`a ibu 
Maryam merupakan satu do`a yang manusiawi dan wajar, do`a mana akan 
diucapkan oleh setiap ibu untuk anak perempuannya. Dan, ibu Maryam 
belum mengetahui ketika itu bahwa anak perempuannya yang diberinya 
nama Maryam nanti akan Allah SWT jadikan melalui kekuasaan-Nya 
sebagai penyempurna mukjizat penciptaan manusia dari seorang wanita 
tanpa melalui perkawinan dengan laki-laki. 

Pergilah Maryam belajar agama dan beribadah. Ia diasuh oleh Zakaria. 
Zakaria adalah Nabi Allah dan orang shalih, serta saudara kandung ibu 
Maryam. Zakaria mengasuh Maryam untuk beribadah kepada Allah SWT 
di mihrab, jauh dari manusia. 

Zakaria melihat satu keanehan yang merupakan permulaan isyarat dari 
Allah SWT akan mukjizat hingga Maryam sanggup menerimanya. Setiap 
menjumpai Maryam di dalam mihrab, ia selalu menemukan rizki berupa 
buah-buahan ada di samping Maryam. Ia temukan buah-buahan musim 
panas di musim dingin, dan buah-buahan musim dingin di musim panas. 
Ia terheran-heran dan bertanya-tanya mengapa hal seperti ini bisa terjadi. 
Tapi ia tak bisa menemukan jawabannya. Kesabaran Zakaria pun habis. Ia 
kemudian langsung menanyakan hal itu kepada Maryam: “Hai Maryam, 
dari mana kamu memperoleh makanan ini?” (QS. Ali Imran: 37). Dengan 
ungkapan lainnya; “Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan buah-
buahan ini bukan pada musimnya?” Jawaban Maryam sangat sederhana 
dan lugas, sebagaimana peristiwa itu sendiri. 
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“Maryam menjawab: ‘Makanan itu dari sisi Allah’. Sesungguhnya 
Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab.” 
(QS. Ali Imran: 37) 

Di sini kita harus memperhatikan bahwasanya Allah SWT telah 
memulai menjadikan Maryam merasakan kemutlakan kekuasaan Allah 
SWT. Ia merasakannya dalam satu pertemuan langsung dengan 
kemutlakan itu yang setelah itu mempersiapkannya benar-benar 
merasakan dan mengetahui bahwasanya Allah SWT berbuat apa saja yang 
dikehendakinya. Hal itu tidak timbul dari iman kepada yang ghaib saja. 
Tetapi muncul dari peristiwa nyata, yaitu datangnya buah-buahan di sisi 
Maryam bukan pada musimnya. Kemutlakan kekuasaan Allah SWT ini 
menciptakan satu realitas sehingga jika Maryam hamil dengan tanpa 
pernah tersentuh laki-laki, maka ia tak akan begitu berat menghadapinya. 
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Tetapi justru ia malah bisa merasakan pilihan Allah SWT pada dirinya agar 
sempurnalah mukjizat penciptaan manusia. 

Di sini Zakaria terhenyak mendengar penuturan Maryam. Ia lalu ingin 
memohon kepada Allah SWT agar memberinya anak laki-laki yang kelak 
mewarisinya. Pada saat itu, ia sudah lanjut usia, dan istrinya mandul. 
Zakaria telah menerapkan hukum sebab-akibat, yaitu menikah. Akan tetapi 
Allah SWT belum memberinya seorang anak melalui ekses sebab-akibat. 
Maka, ia memohon kepada Allah SWT untuk dikaruniai anak dengan 
kemutlakan kekuasaan-Nya, setelah hukum sebab-akibat tak berjalan, dan 
setelah ia lanjut usia dengan istrinya yang mandul. Logika akan 
mengatakan bahwa kedua pasangan suami istri itu tidak bisa memiliki 
anak. Allah SWT berkehendak mengkaruniainya sesuatu yang tidak terjadi 
dengan perantaraan hukum sebab akibat melalui kemutlakan kekuasaan-
Nya. 
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“Di sanalah Zakaria mendo`a kepada Tuhannya seraya berkata: ‘Ya 
Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do`a’. Kemudian Malaikat 
(Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan 
shalat di mihrab (katanya): ‘Sesungguhnya Allah menggembirakan 
kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang 
membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, 
menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk 
keturunan orang-orang saleh.” (QS. Ali Imran: 38-39) 

Do`a Zakaria a.s. 

Ketika hal ini terjadi, dan kemutlakan kekuasaan dipersaksikan 
dihadapan Zakaria agar ia mengetahui bahwa Maryam benar-benar jujur 
dalam segala yang ia ucapkan. Dan buah-buahan yang didapatnya bukan 
pada musimnya berasal dari kemutlakan kekuasaan Allah SWT. Hal ini 
membuat Zakaria mengambil pelajaran dan menengadahkan tangannya 
seraya berkata: 
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“Zakaria berkata: ‘Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak 
sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul’. 
Berfirman Allah: ‘Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-
Nya.” (QS. Ali Imran: 40) 

Ketika kemutlakan kekuasaan Allah SWT menyapanya untuk 
memberinya anak laki-laki setelah hukum sebab akibat tak berlaku, baik 
ditinjau dari sisinya ataupun dari sisi istrinya, telah membuat Zakaria 
tercengang dan terkejut. Perjumpaannya dengan kemutlakan kekuasaan 
Allah SWT merupakan satu perjumpaan yang sangat kuat dan 
menggoncang jiwanya. Ia berkata: “Ya Tuhanku, saya sudah lanjut usia dan 
istriku mandul. Bagaimana Engkau akan menganugrahi kami anak 
sedangkan kami telah kehilangan kemampuan untuk itu?” Di sini, Allah 
SWT mengatakan: “Hai Zakaria, jangan bertanya bagaimana.” Pertanyaan 
seperti itu tidak ada tempatnya di sisi Allah SWT, karena Allah SWT adalah 
pencipta segala sesuatu. Oleh sebab itu, perkataan “bagaimana” ini tidak 
layak dipertanyakan kepada Allah SWT. Ia hanya pantas ditanyakan kepada 
selain Allah SWT. Allah SWTlah Sang Maha Pencipta dan tidak ada batasan 
bagi kekuasaan-Nya. Oleh karena itu, Allah SWT menjawab dengan 
firman-Nya: “Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.” 

Satu jawaban keimanan yang tegas. Satu jawaban yang membuat 
Zakaria tidak bisa bertanya atau berkata-kata lagi sesudahnya. Sebab, 
jawaban itu tidak membuka ruang pertanyaan. Kemutlakan kekuasaan 
Allah SWT pada alam semesta ini bisa berbuat apapun saja. 

Sedangkan Maryam yang mengetahui kemutlakan kekuasaan Allah 
SWT di mihrabnya dengan datangnya rizki yang tidak tunduk di bawah 
hukum sebab-akibat, telah meridhai dan menerimanya. Maryam merasa 
bahwa rizki itu berasal dari ridha Allah SWT kepada dirinya. Tinggallah 
Maryam beribadah di mihrabnya. Ia menyembah Allah SWT yang telah 
memilihnya dan mensucikannya atas wanita-wanita di dunia, hingga 
datanglah saat munculnya mukjizat penciptaan manusia. Di sini, malaikat 
turun membawa kabar gembira bagi Maryam: 
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“(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: ‘Hai Maryam, sesungguhnya 
Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera 
yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, 
namanya Al-Masih Isa putera Maryam’.” (QS. Ali Imran: 45) 
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Kita berhenti sejenak pada firman Allah SWT: “dengan kalimat (yang 
datang) daripada-Nya.” Allah SWT ketika memberi kabar gembira untuk 
Zakaria dengan kelahiran Yahya, berfirman: “dengan kalimat dari Allah.” 

Allah berfirman juga kepada Bani Isra’il:  

ôM £ϑ s?uρ àMyϑ Î= x. š În/u‘ 4© o_ ó¡ßs ø9$# 4’ n?tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) $ yϑ Î/ (#ρ çy9 |¹ (   

“Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai 
janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka.” (QS. al-A`raf: 
137) 

Allah berfirman:  

“Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang 
yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.” (QS. 
Yunus: 33) 

Allah juga berfirman:  
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“Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka 
kalimat Tuhanmu, tidaklah akan beriman.” (QS. Yunus: 96) 

Allah berfirman pula:  

“Dan demikianlah, telah pasti kalimat Tuhanmu atas orang-orang 
yang mengingkari.” (QS. Ghafir: 6) 

Allah berfirman:  
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“Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, 
tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan.” (QS. Fushshilat: 
45) 

Allah SWT juga berfirman:  

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan-Nya.” (QS. 
al-Baqarah: 37) 

Allah berfirman lagi:  
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“Dan (Ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan-nya dengan beberapa 
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya.” (QS. 
al-Baqarah: 124) 
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Allah berfirman:  

“Allah menghendaki untuk membenarkan dengan ayat-ayat-Nya.” 
(QS. al-Anfal: 7) 

Allah berfirman:  
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“Katakanlah: ‘Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis 
(ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan 
tambahan sebanyak itu (pula).” (QS. al-Kahfi: 109) 

Dari contoh-contoh ayat di atas, dapat kita saksikan bahwa Allah SWT 
menggunakan lafazh “kalimat” dalam arti perintah yang terlaksana yang 
tidak ada titik baliknya. Allah SWT menggunakannya pada pelbagai tempat 
dalam al-Qur’an, sebagaimana telah kita paparkan sebelumnya. 

Tatkala isyarat dari malaikat tersebut datang kepada Maryam, ia sangat 
tergoncang meski telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri secara 
yakin kemutlakan kekuasaan Allah SWT dalam memberinya rizki apa saja 
dan kapan saja. Ia pun berpaling menghadap kepada Allah SWT: “Maryam 
berkata: ‘Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku 
belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun.”  

Dalam hal ini, Maryam kembali merujuk kepada sebab-akibat sekali 
lagi. Mukjizat itu begitu menggoncang dirinya. Ia berkata: “Ya Tuhanku, 
bagaimana aku bisa punya anak, sedangkan aku masih perawan yang tak 
pernah disentuh seorang laki-lakipun, dan tak pernah pula aku didekati 
manusia?” 

Pada saat itu, datanglah jawaban dari Allah SWT mengatakan: 
“Demikianlah”. Artinya, bahwa pertanyaan seperti ini tak usah ditanyakan 
kepada Allah SWT. Allah SWT dengan kekuasaan-Nya berbuat apa saja 
yang dikehendakinya. Dan perkataan “bagaimana” yang diucapkan 
Zakaria mendapat jawaban yang sama juga, yaitu: “Demikianlah Allah 
berbuat apa yang dikehendakinya.” Begitu pula jawaban Allah untuk 
Maryam: "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.” 
(QS. Ali Imran: 47). 

Jika kita cermati di sini, bahwasanya Allah SWT membedakan satu 
lafazh berbeda dalam dua jawaban tersebut. 

Pada saat menjawab pertanyaan Zakaria, Allah SWT mengatakan: 
“berbuat apa yang dikehendakinya.” Mengapa? Sebab, faktor-faktor 
penyebab telah tersedia akan tetapi tidak berfungsi. Ketika itulah Allah SWT 
membuatnya berfungsi. Akan tetapi, dalam jawaban Allah SWT untuk 
Maryam, tidak ditemukan faktor-faktor penyebabnya. Maryam tidak 
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pernah tersentuh oleh laki-laki. Oleh sebab itu, Allah SWT berfirman: 
“menciptakan apa yang dikehendakinya.” Dalam kondisi ini, Allah SWT 
tidak memerintahkan faktor-faktor penyebab untuk bekerja. Dengan kata 
lain, faktor-faktor penyebab itu tidak ditemukan. Allah SWT akan 
menciptakan satu bentuk penciptaan secara langsung untuk 
menyempurnakan mukjizat penciptaan manusia. Demikianlah perbedaan 
dalam dua jawaban dengan menggunakan petunjuk dari satu kalimat yang 
meskipun pemahamannya sama, tetapi peristiwa yang terjadi pada dua 
kondisi ini berbeda: 

Pada kondisi pertama bagi Zakaria, Allah SWT membuat faktor-faktor 
penyebab bekerja. Sedangkan pada kondisi kedua, Allah SWT akan 
menciptakan seorang manusia dengan kekuasaan-Nya. 

Malaikat melanjutkan pewartaan dari Allah kepada Maryam, 
menjelaskan kepadanya bahwa anak yang dilahirkannya nanti akan 
memiliki kedudukan besar: 
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“Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al-Kitab, Hikmah, Taurat, 
dan Injil. Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata 
kepada mereka): ‘Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan 
membawa suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat 
untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku 
meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan 
aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang 
yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan 
seijin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan 
apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, 
jika kamu sungguh-sungguh beriman.” (QS. Ali Imran: 48-49) 

Demikianlah malaikat membawa kabar gembira kepada Maryam untuk 
meneguhkannya atas semua peristiwa yang terjadi sebelumnya. Lalu 
bagaimana ia menghadapi manusia? Apa yang akan dikatakannya? Apakah 
mereka akan mempercayainya? Maka datanglah malaikat memberinya 
kabar gembira dari Allah SWT bahwa anak yang akan diciptakan nanti 
akan menjadi seorang utusan Allah. Allah SWT memberinya mukjizat luar 
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biasa yang akan membawa petunjuk mengenai kebenaran berita yang akan 
disampaikan Maryam kepada kaumnya. Dan, Isa putra Maryam yang akan 
tiba menyempurnakan mukjizat Allah SWT dalam penciptaan manusia, 
penciptaan dari seorang wanita tanpa perantara perkawinan dengan laki-
laki, akan membawa bukti akan kebenaran mukjizat yang terjadi. Yaitu, ia 
akan membuat dari tanah berbentuk burung yang akan menjadi burung 
seizin Allah SWT. Ia akan menghidupkan kembali orang mati dengan seizin 
Allah SWT. Mukjizat-mukjizat luar biasa yang telah dipersiapkan Allah 
SWT ini menjadi penyokong kuat bagi kebenaran risalah Isa as, kebenaran 
tablighnya dari Allah, dan kebenaran mukjizat yang terjadi lewat 
kelahirannya. 

Kelahiran `Isa a.s. adalah Tanda bagi Manusia 

Meski segenap peneguhan ini ada, mukjizat itu sesungguhnya telah 
menggoncang Maryam. Allah SWT berkehendak menyelesaikan proyek 
penciptaan dan mengutus malaikat kepada Maryam agar peniupan ruh 
terlaksana, persis seperti apa yang terjadi dalam penciptaan Adam ketika 
Allah SWT berfirman mengenainya: “Dan telah meniupkan ke dalamnya 
ruh (ciptaan)-Ku” (QS. al-Hijr: 29). 

Proyek penciptaan yang sama terjadi pada Isa as. Satu-satunya 
perbedaan adalah bahwasanya Adam tercipta tanpa laki-laki dan 
perempuan. Sedangkan Isa tercipta dari seorang wanita tanpa laki-laki. 

Ketika malaikat datang mengemban tugas dari Allah SWT untuk 
melaksanakan peniupan ruh: 
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“Maryam berkata: ‘Sesungguhnya aku berlindung daripadamu 
kepada Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertaqwa". Ia 
(Jibril) berkata: ‘Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan 
Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci’. 
Maryam berkata: ‘Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-
laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan 
aku bukan (pula) seorang penzina!’. Jibril berkata: ‘Demikianlah. 
Tuhanmu berfirman: ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku, dan agar dapat 
Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat 
dari Kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah 
diputuskan’.” (QS. Maryam: 18-21) 
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Maryam, dengan segala peneguhan yang terjadi, tetap tergoncang saat 
mukjizat terlaksana. Ia mengembalikan permasalahannya kepada hukum 
sebab-akibat sekali lagi. Jawaban dari Allah SWT kepadanya adalah 
jawaban yang sama dengan sebelumnya, yaitu “demikianlah”. Kemudian 
datanglah penjelasan atas apa yang terjadi: bagaimana Maryam takjub dan 
heran dengan terjadinya penciptaan dari Allah SWT. Hal ini adalah 
masalah sepele bagi Allah SWT yang tak memerlukan usaha, dan juga 
bukan perkara sulit. Segala sesuatu di dunia ini dan segala yang 
dikehendaki Allah SWT adalah hal mudah bagi Allah. 
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“Jibril berkata: ‘Demikianlah. Tuhanmu berfirman: ‘Hal itu adalah 
mudah bagi-Ku, dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda 
bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu adalah suatu 
perkara yang sudah diputuskan’.” (QS. Maryam: 21) 

Terlaksanalah keterpilihan Maryam dengan hikmah dari semua 
peristiwa yang terjadi. Bayi laki-laki yang akan tiba adalah tanda kebesaran 
Allah SWT bagi manusia, guna menyempurnakan ayat-ayat penciptaan 
Allah SWT terhadap manusia. Serta, agar manusia mengetahui bahwa Allah 
SWT Maha Kuasa untuk menciptakan manusia tanpa melalui perantaraan 
laki-laki dan perempuan, dan Maha Kuasa pula untuk menciptakan 
manusia dari seorang wanita tanpa laki-laki. 

Itulah tanda yang Allah SWT ingin jelaskan kepada manusia. Isa adalah 
satu rahmat bagi Bani Isra’il yang akan mengajarkan mereka al-Kitab dan 
Hikmah. Dan menghalalkan bagi mereka sebagian dari apa yang telah 
mereka haramkan. Ia merupakan rahmat yang membetulkan apa-apa yang 
telah mereka selewengkan, mengeluarkan mereka dari materialisme, dan 
penyembahan emas dan harta benda menuju spiritualitas Allah SWT 
kemudian mengakhiri ayatnya sebagai penegasan atas peristiwa ini dengan 
menyatakan bahwa apa yang terjadi berupa mukjizat penciptaan adalah 
perkara yang terlaksana dari Allah SWT yang tidak memiliki titik balik dan 
tidak memiliki kata mundur dalam pelaksanaannya. 

Sampailah kita kepada hikmah dari perumpamaan yang diberikan 
Allah SWT dalam al-Qur’an: 
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“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti 
(penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian 
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Allah berfirman kepadanya:"Jadilah" (seorang manusia), maka 
jadilah dia.” (QS. Ali Imran: 59) 

Allah SWT ingin mengatakan kepada kita mengapa kalian takjub 
dengan penciptaan Isa dari seorang wanita tanpa laki-laki. Sedangkan 
kalian tidak takjub dengan penciptaan Adam tanpa perantaraan laki-laki 
dan perempuan? Mukjizat dalam penciptaan Adam lebih besar dan lebih 
lengkap ketimbang mukjizat penciptaan Isa. Keduanya Aku ciptakan dari 
tanah. Begitu pula Aku tiupkan ruh ke dalam diri mereka berdua. Jika 
kalian ingin mengetahui mengapa mukjizat ini terlaksana, maka ia tidak 
terjadi tanpa hikmah. Mukjizat ini mempunyai hikmah, yaitu 
penyempurnaan mukjizat penciptaan manusia. Penyempurnaan mukjizat 
ini dari-Ku telah terjadi  sebelumnya sebagai persiapan bagi Maryam dan 
peneguhan hatinya akan kemutlakan kekuasaan Allah SWT sehingga 
apabila perintah Allah tiba, ia tidak tergoncang. Meskipun demikian, 
Maryam tetap tergoncang tatkala malaikat mendatanginya untuk 
meniupkan ruh. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa melahirkan, padahal 
ia belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun. Maka turunlah 
jawaban dari Allah SWT bahwa Allah SWT menciptakan apa yang 
dikehendakinya tanpa faktor-faktor penyebab. Hal itu dikarenakan 
kemutlakan kekuasaan Allah SWT 

Sampai di sini selesai sudah pembahasan mengenai perumpamaan 
dalam al-Qur’an. Telah kita lihat bersama-sama sebab-sebabnya, 
urgensinya, dan siapa saja yang diberi faedah oleh pemberian 
perumpamaan-perumpamaan dalam al-Qur’an. Dengan demikian, 
sampailah kita pada penghabisan buku ini. Akhir do`a kita bahwa 
sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan Semesta Alam. 


