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Kata Pengantar 

Setiap bertemu dengan Imam Muhammad Mutawalli Sya’rawi, kita 
mendapati diri seperti sedang berhenti di pantai sebuah samudera yang 
bergemuruh, yang menyimpan hembusan-hembusan hidayah dan petunjuk 
di masa yang mana jarang sekali orang-orang membicarakannya. Tapi, 
justru hal ini menegaskan kebenaran Hadits Rasul Saw. ketika bersabda; 

إن اهللا تعاىل يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا 
  دينها

“Sesungguhnya, Allah Swt. akan mengutus kepada umat ini dalam 
setiap permulaan seratus tahun seorang yang memperbarui 
agamanya.” 

Imam Muhammad Mutawalli Sya’rawi adalah pelita dalam kegelapan 
hidup kontemporer yang penuh dengan kezhaliman jiwa dan manusia. 
Dengan begitu, beliau merupakan perantara dan jalan bagi kesuksesan jiwa 
dan manusia.  

Kehidupan dunia adalah jalan menuju keabadian, entah abadi dalam 
surga, entah abadi dalam neraka jahanam yang adalah seburuk-buruknya 
tempat kembali. Imam Muhammad Mutawalli Sya’rawi sadar akan 
kebutuhan kita terhadap perantara kesuksesan. Oleh karena itu, beliau 
memikul tanggung jawab tersebut di pundaknya dengan memberi petunjuk 
kesana-kemari tanpa mengenal kata mundur dan bosan. Di tanganya telah 
bertaubat orang-orang itu dan lainnya. Mereka semua gembira atas nikmat 
sukses yang diberikan Allah. Imam Muhammad Mutawali Sya’rawilah 
perantara dan jalan kita dalam kesuksesan itu. Kami berdoa semoga usaha-
usaha beliau diberi pahala disisi Allah karena beliaulah sebaik-baiknya 
penyeru dan dai. 

Maksud kami menyuguhkan tema bahasan yang merupakan setetes air 
dari lautan samudera ini adalah untuk menunjukkan sesuatu yang kami 
sadari urgensitasnya. Dengan kesadaran dan keyakinan akan nikmatnya 
taubat serta ampunan, kami komitmen terhadap tema itu.  

Tapi bagaimana pelaksanaannya? Apa media untuk mencapainya? 
Bagaimana menjaga kondisi tersebut agar hati menjadi terang oleh cahaya 
iman setelah sebelumnya kita jauh dari aturan yang mendasari penciptaan 
kita—sehingga dengan begitu, kita tidak termasuk orang yang merugi saat 
mencari tempat di bawah naungan tuhan disaat tidak ada naungan kecuali 
naungan-Nya; bersama orang-orang salih, ahli ibadah dan orang-orang 
ahli bersyukur pada hari menghadap tuhan dalam situasi yang kritis?! 
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Perintah taubat disyari’atkan Allah kepada manusia agar kita tahu kalau 
Allah adalah Dzat Maha Pengasih dan Penyayang yang rahmat-Nya 
meliputi segala sesuatu. Pintu taubat selalu terbuka. Jika Anda berbuat 
maksiat, jangan kira taubat Anda tidak diterima. Allah Swt. sendiri 
mengatakan bahwa Dia bukan saja tâ’ib (penerima taubat), melainkan 
adalah at-tawwâb (Maha Penerima Taubat). Hal ini tidak lain adalah untuk 
menegaskan kepada kita tentang berbilangnya hitungan taubat dan 
berbilangnya orang-orang yang diterima taubatnya. Siapa saja yang benar-
benar bertaubat (taubatan nasûhâ) pasti amal kejelekannya akan diganti 
Allah dengan amal-amal kebaikan. 

Wahai sekalian manusia! Berpikirlah sebelum hari-hari berlalu, 
sementara kita tetap dalam kelalaian. Sadarlah bahwa Imam Muhammad 
Mutawalli Sya’rawi adalah penolong, pemberi kabar gembira dan petunjuk 
agar kita menjadi umat Muhammad yang beriman kepada Allah, kepada 
Rasul-Nya dan melintas pada jalan yang lurus dengan sadar bahwa di 
akhirat sudah menanti pahala dari amal-amal salih kita di dunia. Itulah 
jalan bagi kebaikan akhirat yang lebih baik, lebih langgeng dan abadi 
dalambergelimang nikmat. Seperti itulah usaha Imam Muhammad 
Mutawalli Sya’rawi buat kita. Dalam setiap pertemuan, beliau mengajak 
kita bersama-sama menuju kebaikan akhirat. 

Selanjutnya, ini hanyalah sekelumit kata yang kami tulis sebelum 
mengkaji bagian-bagian dari tema penting itu; tema yang tidak pernah 
lepas dari pikiran kita umat Islam agar diri dan jiwa kita bisa mencapai 
nikmatnya rahmat sesudah berbuat maksiat, kafir atau fasiq untuk menjadi 
seperti orang-orang yang disebut Allah dalam firman-Nya; 

⎯yϑ sù z>$ s? .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ⎯Ïµ ÏΗø>àß yx n= ô¹ r&uρ  χ Î* sù ©!$# ÛUθ çG tƒ Ïµ ø‹n= tã 3 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ àxî 

îΛ⎧ Ïm §‘ ∩⊂®∪     

 “Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan 
memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. 
Al-Ma’idah: 39) 

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. 

Penerbit 
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Waspadalah! Itu Adalah Peringatan 

Begitulah Manusia 

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, tuhan seru sekalian 
alam. Shalawat dan salam kepada Rasul termulia, sayyidina Muhammad 
beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. 

Allah berfirman; 

š⎥⎪ Ï%©!$#uρ #sŒÎ) (#θ è= yè sù ºπt±Ås≈ sù ÷ρ r& (#þθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& (  

“Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri.” (QS. Ali Imran: 135) 

β Î)uρ (#ÿ…âθ ù= s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ì÷èè?  

 “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya 
dirinya.” (QS. An Nisaa`: 135) 

Orang-orang menyamakan kejahatan dan perbuatan keji dengan 
kezhaliman. Seakan orang yang berbuat jahat tidak menzhalimi dirinya 
sendiri! Atau, seakan orang yang menzhalimi diri sendiri tidak berbuat 
kejahatan! Padahal, maknanya sama saja karena orang yang melakukan 
perbuatan keji berarti menghasilkan kenikmatan sesaat untuk dirinya dan 
ketika seseorang itu menghasilkan kenikmatan sesaat untuk dirinya, berarti 
dia pun lupa akan sanksi dari kenikmatan tersebut dan siksa apa yang akan 
menimpanya. 

Kalau saja orang-orang itu mau membandingkan antara kenikmatan 
sesaat yang mereka peroleh dari perbuatan keji dengan sanksi yang telah 
dipersiapkan, pasti ia akan berpaling dari perbuatan keji tersebut. Akan 
tetapi, banyak sekali orang yang menzhalimi diri sendiri. dengan perbuatan 
dosa itu mereka bahkan tidak menghasilkan kenikmatan apapun untuk diri 
mereka sendiri. Mungkin saja mereka memberi sedikit kenikmatan 
walaupun sesaat kepada diri saat melakukan sesuatu yang akan 
menghasilkan kenikmatan bagi orang lain.  

Dengan begini, mereka tidak memetik kenikmatan sesaat yang 
dihasilkan suatu perbuatan keji. Malah, mereka akan memperoleh sanksi di 
akhirat atas perbuatan ini padahal diri mereka tidak menikmati apapun. Itu 
namanya menganiaya diri sendiri karena ketika melakukan perbuatan keji, 
sudah seharusnya jiwa memperoleh suatu kenikmatan meski hanya 
kenikmatan sesaat. 
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Apakah Menganiaya Diri Sendiri Itu Nikmat? 

Seseorang yang berbuat jahat demi kenikmatan orang lain berarti telah 
menganiaya diri sendiri karena ia tidak memberi kenikmatan sesaat kepada 
dirinya tapi malah melemparkan diri pada siksa abadi. Untuk itu, ketika 
menjelaskan kasus ini dan menegaskan metode Al-Qur’an, Rasul Saw. 
bersabda; 

  شركم من باع دينه بدنياه وشر منه من باع دينه بدنيا غريه
“Seburuk-buruknya seseorang di antara kalian adalah orang yang 

menjual agamanya untuk dunianya. Dan yang lebih buruk lagi dari itu 
adalah orang yang menjual agamanya untuk (urusan) dunia orang lain.” 

Seorang yang memberi persaksian palsu atau menganiaya orang lain 
dengan mengambil hartanya menikmati uang hasil perbuatan tersebut. 
Dengan begitu, ia telah berbuat dosa atau mengambil sesuatu secara dosa 
dan memperoleh kenikmatan dalam diri dengan mengambil harta itu. Akan 
tetapi, seorang yang melakukan persaksian palsu untuk seseorang agar 
orang itu bisa bisa mengambil hak orang lain, berarti telah mewujudkan 
kenikmatan untuk orang tersebut sementara dirinya sendiri tidak 
memperoleh kenikmatan apapun. Oleh karena itu, ia dianggap telah 
menganiaya diri sendiri.  

Jadi, orang yang melakukan perbuatan jahat menghasilkan kenikmatan 
sesaat untuk diri sendiri dan lupa akan kenikmatan abadi. Tapi yang jelas, 
perbuatan jahat itu menghasilkan kenikmatan untuk diri sendiri. Ketika 
seseorang melakukan perbuatan maksiat dan tidak menghasilkan 
kenikmatan untuk diri sendiri tapi menghasilkan kenikmatan untuk orang 
lain, berarti ia tidak mengenyam nikmatnya perbuatan maksiat itu dan juga 
tidak bakal merasakan kenikmatan akhirat. 

Menganiaya Diri Sendiri 

Ada perbedaan antara menganiaya orang lain dengan menganiaya diri 
sendiri. Hal itu dijelaskan Al-Qur’an dalam firman Allah Swt; 

š⎥⎪ Ï%©!$#uρ #sŒÎ) (#θ è= yè sù ºπt±Ås≈ sù ÷ρ r& (#þθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& (  

 “Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri...” (QS. Ali Imran: 135) 

Dan firman Allah Swt; 

$ tΒ uρ öΝßγ≈ oΨôϑ n= sß ⎯Å3≈ s9uρ (#þθ çΡ% x. öΝåκ|¦ àΡr& tβθßϑ Î= ôàtƒ ∩⊇⊇∇∪     

 “Dan Kami tiada menganiaya mereka akan tetapi merekalah yang 
menganiaya diri mereka sendiri.” (QS. An Nahl: 118) 
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Bukankah orang yang melakukan perbuatan keji berarti menganiaya 
diri sendiri? Benar. Orang yang melakukan perbuatan keji berarti 
menganiaya diri sendiri di akhirat karena telah memberinya nafsu duniawi. 
ia telah mengambil kenikmatan sesaat dengan imbalan siksa abadi. Orang 
yang menganiaya diri sendiri adalah orang yang melakukan dosa tanpa 
memperoleh kenikmatan di dunia. Ia tidak mendapat kenikmatan di dunia, 
juga tidak mengenyam kenikmatan di akhirat. Misalnya adalah orang yang 
dengan suka rela memberi persaksian palsu. Orang seperti ini bakal 
memperoleh siksa di akhirat dan tidak mendapat kenikmatan apapun di 
dunia. 

Bagaimana Allah Maha Penyayang Terhadap Hamba-Nya? 

Rahmat Allah hadir untuk memperlihatkan betapa Ia sayang terhadap 
hamba dan makhluk-Nya. Allah Swt. memberitahu bahwa apapun yang 
telah para hamba dan makhluk lakukan, jika mereka bertobat pasti 
pertobatannya itu akan diterima. Allah berfirman; 

β Î* sù (#θç/$ s? (#θ ãΒ$s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u™uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3   

“Seandainya mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menuaikan 
zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.” (QS. 
At Taubah: 11) 

Di dalam ayat itu terdapat penegasan bahwa keIslaman seseorang 
berarti menghapus segala apa yang ia lakukan sebelumnya. Disitu juga 
terdapat penegasan bahwa pintu selalu terbuka bagi pertaubatan orang-
orang musyrik dan kafir sebesar apapun dosa mereka.  

Pada ayat tersebut Allah Swt. memakai kalimat “إن تابوا” (seandainya 
mereka bertaubat), tidak “إذا تابوا” (jika mereka bertaubat) yang mana 
pertaubatan mereka sudah pasti. Kalimat “إن تابوا” (seandainya mereka 
bertaubat) di dalamnya terdapat keraguan karena apa yang telah mereka 
lakukan dalam menentang iman dan orang-orang mukmin sangat banyak, 
sedangkan yang kita harapkan dari orang-orang kafir dan musyrik itu 
hanya sedikit. Bagaimanapun juga, setelah bertaubat, seseorang harus 
melanjutkan tugas-tugas keimanannya yang dijelaskan Allah Swt dalam 
firman, “Seandainya mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menuaikan 
zakat.” 

Ritual shalat menyatukan seluruh rukun Islam. Hal ini berbeda dengan 
haji yang hanya wajib dilakukan satu kali seumur hidup dan puasa yang 
hanya wajib dikerjakan satu bulan dalam setahun. Untuk menegaskan 
pertaubatannya, seseorang harus melaksanakan shalat, yaitu pekerjaan 
sehari-hari yang tidak menunggu waktu. Jadi, taubat itu dilanjutkan 
dengan pelaksanaan shalat.  

Pada ayat-ayat dalam Al-Qur’an, kata shalat selalu disertai kata zakat 
karena zakat adalah pengorbanan dengan harta, sedangkan harta adalah 
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hasil dari pekerjaan dan pekerjaan adalah hasil dari waktu. Shalat adalah 
pengorbanan dengan waktu. Jadi, di dalam ritual shalat itu seakan terdapat 
pula unsur zakat. 

Peringatan Dari Allah 

Allah Swt. ingin agar kita tahu bahwa orang-orang yang hendak 
merasakan keagungan tuhan dan keindahan ciptaan-Nya untuk mencapai 
surga belumlah terlambat, yaitu dengan menganalisa ayat-ayat kauniyah. 
Sebab, jika orang-orang itu memikirkan ayat-ayat kauniyah dengan 
seksama, mereka akan mengambil dua manfaat. 

Manfaat pertama adalah mengetahui apa yang diciptakan Allah untuk 
melayani mereka sehingga orang-orang itu bisa memanfaatkan apa yang 
telah diperuntukkan buat mereka, dan. 

Manfaat kedua adalah supaya orang-orang itu tahu bahwa semesta ini 
diciptakan sebagai perantara dan jembatan menuju kehidupan lain. 

Allah menciptakan manusia di jagad raya agar mereka hidup dengan 
rasion de’etre untuk kemudian beralih pada kehidupan bersama Sang Illah 
tertinggi, yaitu Allah Swt. Karena yang hidup di jagad raya ini manusia, 
maka segala sesuatu yang ada di dalamnya serba temporal. Sepanjang 
apapun sesuatu pasti tetap pendek. Segala hal di dalam semesta ini akan 
hilang. Kerajaan akan tumbang, kekayaan bakal sirna dan umur pun pasti 
berakhir. Yang bertakwa adalah mereka yang memperhatikan ayat-ayat 
Allah dalam semesta. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa dan tidak 
memperhatikan ayat-ayat dalam semesta tidak konsisten dalam keimanan. 
Hal pertama yang tidak mereka percayai adalah siksa akhirat. Allah 
berfirman mengenai orang-orang seperti ini; 

¨β Î) š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω šχθã_ ötƒ $ tΡu™!$ s)Ï9 (#θ àÊ u‘ uρ Íο 4θ u‹ys ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9$#   

“Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya 
akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan 
di dunia...” (Yunus: 7) 

Mengharapkan berarti meminta sesuatu yang disukai. Meminta sesuatu 
yang disukai baik hal itu mungkin maupun tidak adalah mengharap (rajâ’). 
Jika Anda meminta sesuatu yang tidak mungkin, yakni tidak bakal bisa 
terjadi, berarti Anda menyatakan kecintaan Anda terhadap hal itu. Seorang 
penyair yang berkata, “Aduhai... Seandainya masa muda itu kembali hari 
ini...” adalah harapan (rajâ’). Tapi ini adalah harapan yang tidak mungkin 
terjadi yang disebut dengan tamanni (mengandai). Kita semua tahu bahwa 
hal itu tidak mungkin terlaksana.  

Jadi, ada harapan yang mustahil terlaksana yang disebut tamanni 
(mengandai). Tapi yang namanya mengharap (rajâ’) adalah Anda meminta 
sesuatu yang Anda sukai terjadi dan mungkin terlaksana. 
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Persiapan Untuk Bertemu, Bagaimana? 

Seperti yang saya katakan di depan, mengharap (rajâ’) adalah meminta 
sesuatu yang disukai. Orang-orang itu tidak mengharap pertemuan 
tersebut karena yang mengharap bertemu Allah hanyalah mereka yang 
telah mempersiapkan diri dengan pertemuan itu. Jadi, orang yang 
mengharap bertemu memang sudah menunggu pahala dari sisi Allah. 
Adapun orang yang melakukan banyak hal yang berhak mendapat siksa 
Allah, bagaimana ia mengharap pertemuan dengan tuhannya sedang ia 
tahu bahwa yang menunggunya adalah siksaan Allah? Seperti orang yang 
mati syahid itu mengorbankan sesuatu paling berharga yang ia miliki, 
yakni dirinya. Mengapa? Karena ia yakin bahwa pahala yang menunggu 
akibat mati syahid itu lebih baik dari kehidupan dunia yang ia tinggalkan. 

Jadi, orang yang ingin bertemu Allah harus mempersiapkan diri dengan 
pertemuan itu, yakni agar bertakwa kepada Allah dalam segala perintah 
dan larangan-larangan-Nya. Berbagai macam kejadian yang menimpa 
manusia sebenarnya tidak keluar dari dua kemungkinan, yaitu 
kemungkinan sebagai hal kebaikan dan kemungkinan sebagai hal yang 
buruk. Masing-masing kita tahu apa yang dilakukan oleh kebaikan-
kebaikan itu dan apa yang dilakukan oleh kejahatan-kehatan itu. Manusia 
bisa saja menipu orang lain. Tapi ia tidak akan menipu diri sendiri. 
Meskipun seseorang melepaskan kendali sahwat dan bisikan-bisikan 
hatinya, ia tahu apakah yang dilakukannya itu sebagai suatu kebaikan atau 
kejahatan. Jika seseorang merasa bangga dan ingin agar semua orang 
mengetahui apa yang dilakukannya, apa namanya perbuatan itu? itu 
berarti seseorang tersebut melakukan suatu kebaikan. Adapun jika 
seseorang ingin menyembunyikan apa yang ia kerjakan agar tidak sampai 
terlihat orang lain dan takut kalau diketahui orang-orang, berarti ia 
melakukan perbuatan jahat! 

Ketika datang saat panggilan, manusia ditunjukkan rekaman 
kehidupannya. Jika rekaman kehidupan itu penuh dengan kebaikan-
kebaikan, wajah seseorang itu gembira karena dia akan meninggalkan 
segala yang ada di dunia menuju sesuatu yang lebih baik. Adapun jika 
rekaman kehidupannya penuh dengan keburukan-keburukan, wajah 
seseorang itu menjadi muram. Untuk itulah dikatakan bahwa seseorang 
husnul khatimah atau su’ul khatimah. Mengapa? Karena saat nyawa 
dicabut, nyawa itu meninggalkan raga sesuai dengan apa yang dilihatnya 
saat perpisahan. jika ia melihat surga, ia akan tertawa gembira. Dan jika ia 
melihat neraka, ia akan kehilangan semangat dan muram. Seperti halnya 
seorang siswa ketika rajin belajar kemudian mengetahui hasilnya, yaitu 
sukses dengan nilai tinggi ia akan bergembira, seperti itu jugalah seorang 
salih yang melakukan amal-amal salih. 

Bagaimana Dunia Itu Bisa Membuat Lupa Perjumpaan? 

Adapun orang-orang yang tidak mempersiapkan sesuatu untuk 
perjumpaan itu, penyebab pertamanya mengapa tidak senang bertemu 
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Allah Swt adalah karena mereka sudah puas dan rela dengan kehidupan 
duniawi. Orang-orang itu melakukan banyak kerja untuk dunianya, tapi 
tidak melakukan apapun demi Allah. Padahal Allah Swt. sengaja menyebut 
kehidupan ini sebagai kehidupan terendah (al-hayâtu ad-dunyâ) karena 
memang tidak ada nama yang lebih rendah dari itu untuk menunjukkan 
hakekat kehidupan dan kerendahannya. 

Kebalikan dari kehidupan terendah (al-hayâtu ad-dunyâ) adalah 
kehidupan tertinggi (al-hayâtu al-’ulyâ) yang diperuntukkan Allah buat 
kita. Orang-orang sering kali melelahkan diri dalam meneliti berapa umur 
dunia, apakah sudah satu juta tahun, sepuluh juta atau seratus juta tahun? 
Saya katakan bahwa dunia bagi masing-masing kita bukanlah dilihat dari 
kadar umurnya, melainkan dilihat dari kadar umur kita di dalamnya. 
Sebab, setelah meninggal dunia, Anda tidak akan memiliki hubungan 
apapun dengan dunia ini. Tidak ada lagi amal perbuatan yang diterima, 
tidak ada lagi rezeki yang dibagikan, tidak ada kewajiban, juga tidak akan 
pernah Anda bakal kembali lagi. Jadi, umur dunia adalah sekadar 
kekekalan manusia di dalamnya, sedangkan hal itu tidaklah suatu yang 
yakin, melainkan sebatas rabaan saja. Ada orang yang mati ketika masih di 
perut ibunya, ada yang mati ketika berumur satu bulan atau berumur satu 
tahun. Sepanjang apapun umur Anda di dunia tetaplah pendek. Untuk itu; 

ΟçF ÅÊ u‘ r& Íο 4θ u‹ys ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9$# š∅ ÏΒ Íο tÅz Fψ$# 4 $ yϑ sù ßì≈ tFtΒ Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû 

Íο tÅz Fψ$# ω Î) î≅‹ Î= s% ∩⊂∇∪     

“Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti 
kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia 
(dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” (QS. 
At Taubah: 38) 

Jadi, umur dunia tidak memiliki hubungan apapun dengan kehidupan 
Anda karena yang memiliki hubungan dengan kehidupan adalah umur 
Anda di dunia. Tapi taruhlah Anda akan hidup di dunia dari awal sampai 
akhir masa. Lalu apa yang akan terjadi pada akhirnya? Tentu saja 
kematian! Lantas mengapa orang-orang itu, “Merasa puas dengan 
kehidupan di dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu.”? Mereka 
seakan puas dengan apa yang diberikan dunia. Orang-orang itu yakin 
bahwa inilah puncak yang akan mereka peroleh. 

Jika telah merasa puas dan tentram, orang-orang hanya akan bekerja 
untuk dunia tanpa aturan moral lagi. Mereka lantas menghalalkan segala 
cara dan melakukan semua yang memuaskan syahwat dengan mengambil 
lebih banyak lagi dari dunia, lepas dari aturan Allah. Dalam hal ini Allah 
Swt. berfirman; 

 “Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami,” (QS. Yunus: 7) 
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Lalai dan Hidayah 

Apa itu lalai? Kelalaian adalah hilangnya makna dari dalam jiwa. Selagi 
makna masih ada dalam diri Anda, maka tidak terdapat kelalian. Kebalikan 
dari lalai adalah waspada. Kewaspadaan adalah menetapnya makna di 
dalam diri. Ketika akal Anda menerima berbagai informasi, Anda harus 
tahu bahwa otak merespon informasi-informasi seperti layaknya kamera 
mengambil foto. Jangan dianggap bahwa ada orang yang baru mengenal 
sebuah informasi setelah diulang dua, tiga atau sepuluh kali. Semua akal 
manusia itu sama, dan menerima informasi sejak pertama kalinya jika 
memang akal tersebut tidak disibukkan oleh pikiran-pikiran lain. Sebab, 
pusat kesadaran manusia hanya memuat satu makna dalam satu waktu. 

Ketika datang makna lain, makna yang ada tersisih dari pusat 
kesadaran menuju pinggir kesadaran. Jika pusat kesadaran Anda sibuk 
dengan makna lain, ia tidak bisa menerima informasi baru bahkan jika 
diulang sebanyak satu, dua, tiga atau sampai sepuluh kali. Orang yang 
membutuhkan pengulangan berarti pikirannya sedang sibuk dengan 
sesuatu yang lain sehingga tidak memahami apa yang dikatakan 
kepadanya. Dengan pengulangan itu mungkin saja pikiran telah sepi 
sehingga mampu memahami informasi yang ingin diberikan kepadanya. 
Untuk itu, Allah Swt. berfirman; 

$ ¨Β Ÿ≅yè y_ ª!$# 9≅ ã_ tÏ9 ⎯ÏiΒ É⎥ ÷⎫t7ù= s% ’ Îû ⎯Ïµ Ïùöθ y_ 4   

 “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 
dalam rongganya...” (QS. Al Ahzaab: 4) 

Anda tidak bisa menerima atau melakukan dua hal dalam satu waktu. 
Anda tidak bisa kafir dan beriman dalam satu waktu. Jika Anda ingin tahu 
dan paham, pikiran Anda harus siap menerima satu hal saja dalam satu 
waktu. 

Sebagian orang harus membaca satu lembar halaman selama dua kali. 
Mengapa? Karena orang itu sibuk dengan hal-hal lain. Jika pikiran Anda 
sedang sibuk dengan problem-problem pribadi, Anda tidak bisa memahami 
apa yang dikatakan. Untuk itu, jika Anda tidur satu ranjang dengan teman 
Anda dan kalian berdua sama-sama sadar kalau sedang tidur disamping 
teman, maka tidak bakal ada yang menjajah daerah yang lain. Akan tetapi, 
jika salah satu dari mereka tidak sadar dengan hal ini, maka salah satu dari 
mereka akan mendesak temannya ketika sedang tidur. Kesadaran akal ini 
kita sebut dengan waspada. Seseorang dibilang waspada jika benar-benar 
sadar, yakni kesadarannya ada dan waspada. 

Orang-Orang Lalai Itu Tempat Tinggalnya Dimana? 

Orang-orang yang melewatkan, lalai dan tidak mengambil manfaat 
dari ayat-ayat Allah itu disebabkan karena pikiran-pikiran mereka sibuk 
dengan urusan dunia. Mereka sibuk dalam merencanakan kehidupan 
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dunianya. Mereka sibuk dengan bagaimana akan mengambil ini dan 
melakukan itu, bagaimana untuk mencuri ini demi keuntungannya, 
bagaimana mengambil dari situ demi istri, dan lain sebagainya. Jadi, akal-
akal mereka tidak memahami sesuatu pun dari ayat-ayat Allah, tidak 
menaruh perhatian terhadap aturan Allah, juga tidak menaruh perhatian 
terhadap saat-saat pertemuan dengan Allah. Apakah yang terjadi dengan 
orang-orang seperti itu? 

š Í×¯≈ s9'ρ é& ÞΟßγ1 uρ ù'tΒ â‘$ ¨Ψ9$#   

 “Mereka itu tempatnya ialah neraka…” (QS. Yunus: 8) 

”المأوى “ adalah tempat yang melindungi Anda dari sesuatu. Apakah 
neraka bisa menjadi tempat perlidungan? Saya katakan, ya. Nerakalah satu-
satunya tempat yang mereka temukan untuk berlindung. Tidak ada tempat 
lain untuk pergi. mereka itu mencari tempat yang bisa melindungi, tapi 
hanya menemukan neraka saja. Perihal mereka ini dijelaskan dijelaskan 
Allah Swt. dalam firman-Nya; 

š Í×¯≈ s9'ρ é& ÞΟßγ1 uρ ù'tΒ â‘$ ¨Ψ9$# $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç7Å¡õ3tƒ ∩∇∪     

)8: يونس( يكسبون اولئك مأواهم النار بما آانوا  
“Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu 
mereka kerjakan.” (QS. Yunus: 8) 

yakni disebabkan mereka melakukan maksiat dan jauh dari aturan Allah. 

Allah Swt. memberi bentuk kebalikannya, yaitu gambaran orang-orang 
mukmin dan salih. Allah berfirman; 

¨β Î) š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# óΟÎγƒ Ï‰öκu‰ Νåκ›5u‘ öΝÍκÈ]≈ yϑƒ Î* Î/ (   

 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-
amal shaleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena 
keimanannya.” (QS. Yunus: 9) 

Mana Jalannya? 

Hidayah memiliki dua makna. Pertama adalah petunjuk terhadap 
kebaikan, yaitu dengan menjelaskan cara yang diberikan Allah kepada kita. 
Hidayah jenis ini diperuntukkan buat orang mukmin dan orang kafir 
karena Allah menjelaskan cara (manhaj)-Nya kepada semua manusia. 
Adapun orang yang beriman kepada Allah akan diberi hidayah jenis lain, 
hidayah jenis kedua yang disebut hidayah pertolongan, yaitu ditetapkan 
pada ketaatan dan benci terhadap maksiat. 
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Jadi, ketika memberi hidayah atau menunjukkan jalan iman kepada 
orang mukmin dan orang kafir, Allah Swt. memberi dan menetapkan orang 
yang beriman pada ketaatan, yaitu dengan membuatnya mengetahui 
kenikmatan ibadah dan menjadikan kepayahan-kepayahan beribadah itu 
sebagai kenikmatan spiritual yang indah. 

Contoh hidayah yang berarti petunjuk adalah ketika ada seseorang 
melintas di jalan yang tidak dikenalnya, kemudian ia bertanya kepada polisi 
lalu lintas dan ia ditunjukkan jalan yang harus diambil agar sampai pada 
tujuan tersebut. Inilah hidayah petunjuk. Selanjutnya, polisi lalu lintas itu 
menemaninya untuk menolong dalam melewati rintangan-rintangan di 
jalan yang bisa jadi membuatnya kesasar. Oleh karena itulah saya katakan 
bahwa  hidayah disini maknanya adalah petunjuk. 

Adapun hidayah pertolongan terhadap keimanan terdapat pada firman 
Allah Swt. berikut ini; 

β Î) š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# óΟÎγƒ Ï‰öκu‰ Νåκ›5u‘ öΝÍκÈ]≈ yϑƒ Î* Î/ ( 

 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-
amal shaleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena 
keimanannya.” (QS. Yunus: 9) 

Begitulah bahwa dengan keimanan itu, Allah membuat mereka ringan 
dalam melakukan amal-amal saleh dan benci melakukan maksiat. Hal ini 
terdapat pada firman Allah Swt di bawah ini; 

£⎯Å3≈ s9uρ ©!$# |=¬7ym ãΝä3ø‹s9Î) z⎯≈ yϑƒ M}$# …çµ uΖ−ƒ y— uρ ’ Îû ö/ä3Î/θ è= è% oν §x.uρ ãΝä3ø‹s9Î) tøä3ø9$# 

s−θ Ý¡àø9$#uρ tβ$ uŠóÁ Ïèø9$#uρ 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχρß‰Ï©≡§9$# ∩∠∪     

“Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan 
menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu 
benci pada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah 
orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.” (QS. Al-Hujurat: 7) 

Berikut ini adalah salah satu bentuk hidayah pertolongan yang 
dijelaskan Al-Qur’an, yaitu hidayah di akhirat. Untuk itu, Allah Swt. 
berfirman; 

tΠöθ tƒ “ ts? t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4© të ó¡o„ Νèδâ‘θ çΡ t⎦ ÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& /ÏSÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r'Î/uρ 

ãΝä31 tô±ç0 tΠöθ u‹ø9$# ×M≈̈Ζy_   

 “(Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan 
perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di 
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sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka), “Pada hari ini 
ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga.” (QS. Al-Hadiid: 12) 

Jenis lain lagi dari hidayah ini adalah hidayah pertolongan di hari 
kiamat, yaitu Allah memberikan pelita bagi orang mukmin laki-laki dan 
perempuan yang membimbing dan menunjukkan jalan mereka di hari 
yang mana tidak ada pelita kecuali pelita-Nya. Jadi, hidayah di dunia itu 
menghiasi orang-orang mukmin dengan amal saleh, sedangkan hidayah 
akhirat menghiasi mereka dengan pelita yang menunjukkan jalan pada hari 
kiamat. Hal ini seperti yang termuat dalam firman Allah Swt berikut; 

¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# óΟÎγƒ Ï‰öκu‰ Νåκ›5u‘ öΝÍκÈ]≈ yϑƒ Î* Î/ ( ” Ìôf s? 

⎯ÏΒ ãΝÍκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# ’Îû ÏM≈̈Ζy_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩®∪     

 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-
amal shaleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena 
keimanannya. dibawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam 
surga yang penuh kenikmatan.” (QS. Yunus: 9) 

Itulah “الجنات ” (taman-taman) yang mengelilinginya. Di dalam taman 
itu mengalir sungai-sungai. “الجنات ” adalah tempat-tempat indah yang 
penuh dengan apa yang dikehendaki Allah, mulai dari tetumbuhan hijau, 
bunga dan lain sebagainya. “الجنات” bukan rumah-rumah yang akan 
ditinggali penghuni surga dengan bukti firman Allah berikut ini; 

z⎯Å3≈ |¡tΒ uρ Zπ t6 ÍhŠsÛ † Îû ÏM≈̈Ζy_ 5β ô‰tã    

“...Dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga ‘Adn.” (QS. 
At Taubah: 72) 

Di lain ayat kita mendapati Al-Qur’an mengatakan, “Mengalir di 
bawahnya sungai-sungai.” Di lain kesempatan, Al-Qur’an mengatakan, 
“Dibawah mereka mengalir sungai-sungai.” sumber yang otomatis itu tidak 
bisa dihentikan atau dibendung siapapun. Selanjutnya, Allah Swt 
menyempurnakan penggambaran orang-orang mukmin di surga dengan 
berfirman, “Doa-doa mereka di dalamnya adalah maha suci Engkau ya 
Allah....” 
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Wahai Manusia, Kalian Telah Jauh 
dari Aturan Tuhan 

Nafsu Manusia 

Allah Swt. memperingatkan umat mukmin bahwa mereka dilingkupi 
kemunafikan. Tapi mengapa orang-orang yang beriman itu dikepung oleh 
kemunafikan? Mereka dikelilingi oleh kemunafikan karena memang 
dakwah keimanan hanya datang seetelah kerusakan merajalela! Itu karena 
di dalam nafsu manusia terdapat sesuatu yang akan mengusir kebatilan, 
yaitu mewaspadai kemudian mengusirnya. Mereka ini adalah orang-orang 
yang akan bertaubat jika melakukan perbuatan dosa. Keimanan di dalam 
jiwa mereka itu akan menghalangi dan mencegah dari perbuatan dosa. 
Tindakan preventif di sini bersifat pribadi. Dan inilah yang disebut dengan 
nafsu lawwamah. 

Ketika kerusakan sudah merajalela sehingga hal makruf bagi orang-
orang berbalik menjadi suatu kemungkaran dan kejahatan menjadi corak 
istimewa sebuah masyarakat, maka nafsu ammâratu bi as-sû’i akan 
mengambil kejahatan sebagai sebuah pekerjaan atau tugas. Itu karena kata 
 yang menunjukkan bahwa suatu “ فعالة“ berasal dari bentuk kata ”أمارة“
pekerjaan itu dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Bentuk kata ini 
hanya dipakai jika sebuah aktifitas telah menjadi suatu pekerjaan. Jika 
Anda membawa sepotong kayu dan berusaha membuat sesuatu dari kayu 
tersebut, Anda bukan lantas menjadi tukang kayu atau disebut sebagai 
tukang kayu. Anda baru akan dikatakan sebagai tukang kayu jika pekerjaan 
Anda memang sebagai tukang kayu. Jadi, kata “فعالة “ menunjukkan bahwa 
suatu aktifitas itu dikerjakan secara rutin dan terus-menerus. Nafsu 
ammâratu bi as-sû’i berarti bahwa rutinitas dan pekerjaannya adalah selalu 
memerintah pada kejahatan. 

Imunitas Keimanan 

Di dalam nafsu lawwamah terdapat keimanan yang akan mencegah 
dan menghalangi pemiliknya dari terus-menerus melakukan kejahatan. 
Jika di dalam jiwa tidak terdapat nafsu lawwamah dan di masyarakat 
terdapat imunitas keimanan, maka masyarakat itu akan mengembalikan 
orang yang berbuat kejahatan pada jalan yang benar. Tapi apabila imunitas 
keimanan juga menghilang dari jiwa manusia dan masyarakat, maka 
kerusakan bakal merajalela karena di dalam jiwa Anda tidak ada 
penghalang yang bakal mengembalikan Anda pada keimanan, sedang di 
dalam masyarakat juga tidak terdapat penghalang yang bakal 
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mengembalikan Anda pada keimanan. Kalau keadaannya sudah seperti ini, 
kekuasaan langit harus intervensi. 

Allah Swt. ingin memperingatkan umat mukmin bahwa mereka 
dikelilingi oleh orang-orang munafik. Mereka bisa mengenal orang-orang 
munafik itu dari gerakan-gerakannya. Tapi beberapa orang dari mereka 
yang hanya diketahui Allah Swt. ada yang tidak bisa terdeteksi dan menipu 
manusia. Karena Allah Swt. adalah pelindung umat mukmin, maka Ia 
memberitahukan apa yang tidak mereka ketahui dan menyingkap kedok 
orang-orang munafik. Jadi, firman Allah yang berbunyi, “Mereka 
keterlaluan dalam kemunafikannya,” dan “Kamu (Muhammad) tidak 
mengetahui mereka, (tetapi) Kami-lah yang mengetahui mereka,” (QS. At 
Taubah: 101) adalah untuk menenangkan umat mukmin bahwa kalau 
orang-orang munafik itu berhasil lepas dari pengetahuan manusia, mereka 
tidak akan bisa lepas dari pengetahuan Allah. 

Setelah itu, Allah akan datang dengan siksaan-Nya, seperti tersebut 
dalam Al-Qur’an; 

Νåκæ5Éj‹yè ãΖy™ È⎦ ÷⎫s?§̈Β §ΝèO šχρ–Štãƒ 4’ n<Î) A># x‹tã 8Λ⎧ Ïàtã ∩⊇⊃⊇∪     

“Nanti mereka akan kami siksa dua kali kemudian mereka akan 
dikembalikan pada adzab yang besar.” (QS. At Taubah: 101) 

Kata “يردون  “ (dikembalikan) disini adalah untuk siksa akhirat. Adapun 
firman Allah “سنعذبهم مرتين” (nanti mereka akan kami siksa dua kali) 
adalah siksaan di dunia. Baru setelah itu akan datang adzab yang besar di 
akhirat. 

Lalu, apa siksaan di dunia bagi orang-orang munafik yang akan 
dilakukan dua kali itu? 

Siksa pertama; Allah akan membongkar rahasia orang munafik. Untuk 
itu, ketika suatu kali Rasulullah Saw. berkhutbah, beliau menunjuk kepada 
seseorang dan berkata, “Berdirilah kamu, wahai si fulan. Kamu seorang 
munafik. Dan kamu, wahai si fulan. Kamu pun munafik.” Bukankah ini 
termasuk siksaan orang-orang munafik ketika Allah dan Rasul-Nya telah 
membuka belang mereka? atau, mungkin mereka juga akan memperoleh 
musibah di dunia. Tapi apakah musibah-musibah itu hanya hukuman bagi 
orang munafik? Bukankah musibah juga menimpa umat mukmin? Dalam 
kasus ini saya katakan bahwa seorang mukmin jika tertimpa musibah akan 
bisa mengambil manfaat dari musibah tersebut. Adapun jika musibah itu 
datang kepada orang munafik, maka akan menghancurkan mereka. 
Bagaimana hal ini bisa terjadi padahal musibah-musibah itu sama saja? 

Insan Mukmin Itu Tidak Bersedih Hati! 

Saya katakan bahwa seorang mukmin ketika ditimpa musibah hanya 
rela terhadap keputusan Allah tersebut. Ia tahu bahwa musibah itu datang 
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sesuai dengan hikmah Allah. Seorang mukmin tahu kalau musibah berguna 
untuk menghapus dosa dan meringankan siksa di akhirat Untuk itu, 
seorang mukmin menerima musibah dengan jiwa yang rela. 

Berbeda halnya apabila musibah itu menimpa seorang munafik yang 
hanya percaya dengan kehidupan dunia. Baginya, musibah adalah siksaan 
jiwa yang terus menerus dan akan menghancurkan karena ia merasa kalau 
segala sesuatu bakal hilang akibat musibah tersebut. Untuk itu, dikatakan 
bahwa musibah bukan tertimpa sesuatu yang disukai, melainkan musibah 
adalah orang yang terhalang dari pahala. 

Insan mukmin jika tertimpa musibah akan menerimanya dengan penuh 
kerelaan karena tahu bahwa yang menimpakannya adalah Allah Swt, Dzat 
Yang Maha Bijaksana dan hanya akan berakibat pada kebaikan meskipun 
belum diketahui. Di dalam musibah tersebut seorang mukmin malah akan 
mengharap pahala sabar dan balasan dari kerelaan itu. 

Adapun musibah yang menimpa seorang munafik akan membuatnya 
tersiksa dari dalam hati. Disamping akan dibuka rahasia-rahasia mereka, 
siksaan orang munafik juga adalah mereka terpaksa berpura-pura iman 
sehingga harus mengeluarkan zakat, padahal ia tidak percaya akan 
pahalanya. Untuk itu, setiap satu Dinar yang dikeluarkannya terasa sangat 
menyakitkan karena merasa bahwa dengan zakat itu ia telah mengeluarkan 
harta bendanya dengan sia-sia. Atau, karena seorang munafik itu berpura-
pura iman, ia terpaksa harus melepaskan anak lelakinya pergi berperang 
secara munafik. Selama kepergian anak lelakinya itu, seorang munafik 
selalu gelisah  dan tersiksa. Apakah anaknya terbunuh? Apakah terjadi 
sesuatu yang tidak baik pada anaknya? Siksa ini akan mencabik-cabik 
dirinya karena ia tidak percaya terhadap mati syahid atau besarnya pahala 
kematian itu. Bahkan sebaliknya, ia percaya kalau akan kehilangan anak 
lelakinya dengan sia-sia. 

Bacalah firman Allah Swt. berikut ini; 

Ÿξ sù y7 ö7Éf ÷è è? óΟßγ ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ öΝèδ ß‰≈s9÷ρ r& 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# Νåκu5Éj‹yè ã‹Ï9 $ pκÍ5 ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$#   

 “Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik 
hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta 
benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan 
di dunia.” (QS. At-Taubah: 55) 

Dari situ kita tahu bahwa siksaan di dunia bagi orang-orang munafik 
adalah pada harta yang mereka bayarkan secara munafik dan pada anak-
anak mereka saat pergi ke medan perang dengan munafik. 

Siksa kedua; siksa akhirat juga terjadi saat mereka masih di dunia, yaitu 
ketika nyawa akan dicabut dan manusia berada pada pintu-pintu akhirat. 
Allah Swt. berfirman; 
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öθ s9uρ #“ ts? øŒÎ) ’®ûuθ tG tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãxŸ2   èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# šχθ ç/ÎôØo„ öΝßγ yδθã_ ãρ 

öΝèδ t≈ t/÷Šr&uρ (#θ è%ρ èŒuρ šU#x‹tã È,ƒ Íy⇔ø9$# ∩∈⊃∪     

 “Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-
orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan 
berkata), “Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar.” (tentulah 
kamu akan merasa ngeri).” (QS. Al- Anfaal: 50) 

Ini adalah bentuk lain dari siksaan orang munafik, yaitu ketika 
nyawanya akan dicabut, malaikat menyiksanya dengan pukulan. Malaikat 
yang menyiksa itu memukul muka; bagian paling terhormat pada manusia 
yang selalu dibanggakan. Ini adalah beberapa jenis siksaan orang munafik 
di dunia. 

Hadiah Paling Besar, Apa Itu? 

Manusia mengalami tiga kali pertemuan dengan waktu. Pertama adalah 
waktu dunia, yaitu umur manusia di dalamnya, kedua adalah zaman 
barzakh, yaitu zaman antara kematian dan hari kebangkitannya, dan ketiga 
adalah waktu akhirat. 

Ketika orang mukmin mengalami musibah pada zaman pertama 
(dunia), ia terhibur karena bakal memperoleh kebahagiaan pada zaman 
kedua dan ketiga. Akan tetapi, kalau seorang munafik yang tertimpa 
musibah pada zaman pertama, apa yang akan menghiburnya? Tidak ada! 
Sebab, ia tidak mengimani kalau ada sesuatu setelah kematian. Selanjutnya, 
ketika datang zaman kedua, yaitu zaman barzakh yang harus dilewatinya 
di dalam kubur dan ia ditunjukkan siksaan yang bakal menimpanya di 
akhirat, orang munafik itu akan hidup dalam siksa yang tidak bisa 
dikatakan lebih ringan dari siksa neraka karena setiap hari ia melihat 
hukuman apa yang telah menanti! Seperti orang bilang, jatuhnya musibah 
lebih ringan dibanding menanti saat datangnya musibah tersebut. 
kemudian di zaman akhirat, orang munafik itu akan memperoleh siksa 
yang besar. 

Allah berfirman; 

Νåκæ5Éj‹yè ãΖy™ È⎦ ÷⎫s?§̈Β §ΝèO šχρ–Štãƒ 4’ n<Î) A># x‹tã 8Λ⎧ Ïàtã ∩⊇⊃⊇∪     

 “Nanti mereka akan kami siksa dua kali kemudian mereka akan 
dikembalikan pada adzab yang besar.” (QS. At Taubah: 101) 

Kalau saja tertulis “نعذبهم مرتين” tanpa memakai huruf sin (س) maka 
maknanya akan bebeda karena orang yang telah tertimpa siksa berarti siksa 
itu telah lewat dan berakhir. Tapi Allah berfirman “سنعذبهم مرتين ”. Di situ 
Allah Swt. ingin menyatakan bahwa siksa tersebut berkelanjutan atau 
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saling terkait. Allah Swt. juga mengatakan “ثم يردون إلى عذاب عظيم”. 
Yuraddûna, yaitu mengembalikan. Seakan jiwa manusia tahu dan kembali 
pada sanksi yang harus ia terima. Jika Anda melakukan sesuatu yang tidak 
pantas, pasti Anda akan mencaci dan menghukum diri sendiri. 

Nafsu Amarah 

Desakan nafsu manusia terhadap pelaksanaan hukuman juga berasal 
dari dalam nafsu. Ketika nafsu ammâratu bis sû’i menghabiskan hari-
harinya dalam kemaksiatan, nafsu itu mendesak dan menuntut 
dilaksanakannya hukuman atas perbuatan maksiat tersebut. Kenyataan 
seperti ini sama halnya dengan anggota tubuh manusia yang menuruti 
kemauan nafsu untuk berbuat maksiat di dunia, padahal anggota-anggota 
tubuh itu selalu bertasbih dan beriman. Pada hari kiamat kelak, anggota-
anggota tubuh itu akan datang dan menyerahkan pemiliknya untuk disiksa 
sebagai penuntutan balas karena selama di dunia ia telah dipaksa 
melakukan maksiat. Selain itu, nafsu pun terdorong untuk menyerahkan 
diri agar disiksa sesuai dengan perintah Allah. Jadi, dorongan untuk 
menyerahkan diri agar disiksa itu datang dari diri dan tubuhnya sendiri. 
Kemudian Allah menyuruhnya, seperti tersebut dalam Al-Qur’an, “Menuju 
pada adzab yang besar.” 

Adzab itu ada kalanya besar, ada kalanya menyakitkan, menghinakan 
atau menjijikkan. Adzab yang besar ada kalanya berasal dari manusia itu 
sendiri dan ada kalanya berasal dari Allah Swt. Siksa dunia yang berasal 
dari manusia mungkin dengan tongkat, cambuk, memotong-motong 
anggota tubuh, dengan peluru atau dengan cara-cara yang lain. Keras-
tidaknya Jenis siksaan ini tergantung dari sang pelaksana. Akan tetapi, siksa 
akhirat jika dibandingkan dengan siksa dunia adalah siksaan yang besar 
karena siksaan itu sepadan dengan kekuatan dan kemampuan Allah Swt 
Yang Maha Besar. 

Mengakulah Kepada Allah 

Allah Swt. berfirman; 

tβρ ãyz# u™uρ (#θèùutIôã $# öΝÍκÍ5θ çΡä‹Î/ (#θ äÜn= yz Wξ yϑ tã $ [s Î=≈ |¹ tyz# u™uρ $ ·⁄ ÍhŠy™ © |¤ tã ª!$# 

β r& z>θçG tƒ öΝÍκö n= tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ àxî îΛ⎧ Ïm §‘ ∩⊇⊃⊄∪     

 “Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa 
mereka, mereka mencampur-baurkan perkerjaan yang baik dengan 
pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat 
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (QS. At Taubah: 102) 
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Kata “وءاخرون” dalam ayat di atas berataf pada orang-orang muunafik 
yang tersebut sebelum ayat itu. Dengan ini Allah Swt. memberi tahu bahwa 
diantara orang-orang munafik itu ada yang akan bertaubat ke pangkuan-
Nya, merasa rendah diri dihadapan jiwanya dan merasa kalau kedudukan 
mereka lebih rendah dari orang-orang mukmin. Pada kondisi seperti ini, 
seseorang akan menghina diri sendiri dan memilih jalan iman kemudian 
mengakui perbuatan dosanya dan tidak bersikeras dalam kemunafikan. 
Pengakuan adalah salah satu jenis pernyataan berdosa. Akan tetapi 
pengakuan dosa itu bermacam-macam. Ada orang yang mengakui dosanya 
secara kurang ajar dan menantang. Ada juga orang yang mengakui 
dosanya dengan penuh penyesalan. Ketika kita mengatakan kepada 
seseorang, “Kamu telah melakukan ini dan itu,” bisa jadi seseorang itu akan 
menjawab, “Iya,” dengan nada menantang atau, “Iya,” dengan nada 
menyesal.  

Pengakuan dan Penyesalan! 

Pengakuan dosa-dosa kita kepada Allah hanya diterima kalau disertai 
penyesalan. Pengakuan itu juga tidak akan dianggap kecuali benar-benar 
bermaksud kembali kepada Allah Swt. Allah berfirman tentang orang-
orang itu, “Mereka mencampur-baurkan perkerjaan yang baik dengan 
pekerjaan lain yang buruk.” mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat 
kemudian bertaubat dan melakukan amal-amal salih. Orang-orang 
munafik itu telah abstain dari medan jihad dan menganut kekafiran. Akan 
tetapi, setelah itu mereka menyesal, yakni mengakui dosa-dosa mereka 
dengan menyesal. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai persoalan di atas, yaitu 
mengenai apakah pengakuan dosa dan penyesalan itu dianggap taubat? 
Mereka mengatakan bahwasannya Allah Swt. berfirman, “ خلطوا عمال صالحا 
 pada (mudah-mudahan) “ عسى“ Kata .”وءاخر سيئا عسى اهللا أن يتوب عليهم
ayat di atas berarti adalah pengharapan (rajâ’). Jadi, ini bukan disebut 
taubat, melainkan pembukaan-pembukaan dari taubat yang dibarengi 
dengan keseriusan untuk tidak kembali pada amalan jahat di masa depan. 
Menurut saya, jika tekad untuk tidak kembali melakukan dosa hanya 
karena takut terbongkar atau menghindari siksaan dunia, hal itu tidak 
dianggap taubat. Adapun jika sikap tersebut sesuai dengan aturan Allah 
dan karena senang mendapat ridla-Nya serta takut bakal mendapat adzab 
Allah, maka ia disebut taubat. 

Kata “عسى “ dalam firman Allah Swt, “عسى اهللا أن يتوب عليهم ” berarti 
pengharapan (rajâ’), yaitu mengutamakan tercapainya kebaikan. Jika Anda 
mengatakan, “Si fulan belum sukses, tapi saya berharap agar ia sukses,” 
berarti Anda mengharap terjadinya sesuatu yang Anda sukai. Hal ini 
berbeda dengan tamanni (pengandaian) karena tamanni adalah sesuatu 
yang disenangi dan diandaikan terjadi tapi tidak akan datang. Hal itu 
seperti yang dikatakan penyair di atas, “Aduhai seandainya masa muda 
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kembali pada hari ini.” Penyair itu mengharap kembalinya masa muda, tapi 
hal tersebut tidak mungkin bakal terjadi. 

Sesuatu yang Anda sukai ada dua macam, pertama adalah sesuatu yang 
Anda suka jika ia terjadi dan memang mungkin bisa terjadi, yaitu 
pengharapan (rajâ’), dan sesuatu yang anda suka jika ia terjadi tapi tidak 
akan terjadi, yaitu pengandaian (tamanni). 

Pengharapan (Rajâ’) 

Tingkatan rajâ’ bagi manusia bermacam-macam. Anda mungkin 
mengharap untuk diri Anda kepada orang lain  Mungkin juga Anda 
mengharap untuk seseorang kepada orang lain, seperti ketika Anda 
berkata, “Aku memintanya semoga ia memberi sesuatu kepadamu.” 
Dengan ini berarti Anda mengharap untuk orang lain kepada orang lain. 
Saya bertanya, apakah Anda memiliki kekuasaan pada orang yang akan 
memberi itu? jawabnya adalah tidak! Anda tidak memiliki kekuasaan 
seperti itu. Mungkin orang lain akan memberi Anda sesuatu, tapi mungkin 
saja ia tidak menerima pengharapan Anda untuk diri atau orang lain.  

Selanjutnya, model rajâ’ ketiga yaitu Andalah yang ingin memberi; 
“Siapa tahu Aku akan memberimu ini.” Rajâ’ model ini lebih mungkin 
terlaksana dari pada ketika Anda mengharap dari seseorang untuk diri atau 
orang lain. Meskipun begitu, bahkan model rajâ’ yang paling dekat dengan 
rajâ’ manusiawi ini pun kadang tidak terjadi karena bisa jadi hal yang 
dijanjikan itu terucap saat ia suka kepada Anda, tapi kemudian terjadi 
suatu hal yang membuatnya marah kepada Anda sehingga kondisinya 
menjadi berubah. Atau, bisa jadi saat seseorang berjanji kepada Anda waktu 
itu sedang dalam keadaan mampu dan saat datang waktu pelaksanaan janji 
tersebut ia tidak mampu atau telah meninggal dunia sehingga pengharapan 
itu tidak jadi terwujud. 

Macam-macam Rajâ’ 

Adapun jika Allah-lah yang Anda mintai pengharapan, Ia selalu 
mampu, siap sedia dan selalu maha melakukan apa yang Ia inginkan. Jadi, 
ada empat jenis rajâ’, yaitu 

Pertama; siapa tahu si fulan bakal memberi Anda sesuatu, 

Kedua; siapa tahu aku akan memberimu, 

Ketiga; siapa tahu aku akan diberi si fulan itu, dan 

Keempat; siapa tahu, Allah Swt. akan memberiku. 

Jika Allah Swt. yang mengatakan, “Mudah-mudahan Allah akan 
memberimu,” maka rajâ’ jenis inilah yang paling mungkin terlaksana. Oleh 
karena itu, orang-orang bilang bahwa mengharap dari Allah akan selalu 
terkabul. 
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Allah Swt. berfirman, “ عسى اهللا أن يتوب عليهم “  (mudah-mudahan Allah 
Swt. menerima taubat mereka). Di dalam ayat ini terkandung pengharapan 
kalau Allah bakal menerima taubat mereka. Yang bertaubat itu adalah 
hamba. Makna seorang hamba bertaubat berarti menyesali apa yang telah 
ia lakukan dan kembali pada aturan tuhannya kemudian berazam untuk 
tidak kembali melakukan maksiat di masa depan. Tapi apa yang dimaksud 
dengan Allah memberi pertaubatan? Saya katakan bahwa taubat itu 
bermacam-macam. 

Kembali pada Aturan Tuhan 

Allah mensyari’atkan taubat. Pensyari’atan taubat ini merupakan 
rahmat Allah bagi pelaku dosa dan rahmat Allah bagi mereka yang 
tertimpa perbuatan dosa. Mengapa? Karena jika seorang manusia berbuat 
dosa dan Allah tidak mensyari’atkan taubat, maka musibah akan menimpa 
seluruh masyarakat. Itu karena pada kondisi seperti ini, seorang pelaku 
tindak kejahatan akan tahu bahwa ia tidak lagi punya harapan untuk 
keluar dari siksa neraka, sehingga dengan begitu, ia bertambah dan terus 
menerus berada dalam kemaksiatan dan kezhaliman. Kalau sudah begitu, 
masyarakat yang bakal menderita kejahatan-kejahatannya. Namun dengan 
adanya pensyari’atan taubat ini, timbullah harapan di hati pendosa. Ia akan 
bilang, “Aku memang telah berbuat dosa, tapi harapan itu belumlah sirna. 
Aku harus segera bertaubat. Mudah-mudahan Allah Swt. menerima 
pertaubatan dan mengampuniku.” Jadi, dengan disyari’atkannya taubat itu 
terdapat harapan bahwa seorang pelaku dosa akan kembali ke pangkuan 
Allah sehingga masyarakat bisa terlepas dari kejahatan-kejahatannya. 

Pensyari’atan Allah terhadap taubat itu sebuah rahmat. Kalau ada 
seseorang yang bertaubat, itu hanyalah karena Allah Swt. telah 
mensyari’atkannya. Jadi, pensyari’atan taubat lain dengan pelaksanaan 
taubat itu sendiri. Penerimaan Allah terhadap taubat juga lain lagi. Allah 
Swt. berfirman;. “  mudah-mudahan Allah)  عسى اهللا أن يتوب عليهم“
menerima taubat mereka). 

Saya katakan bahwa pensyari’atan taubat itu berasal dari Allah, sebagai 
bentuk pengampunan-Nya kepada para hamba. Adapun diterimanya taubat 
seorang hamba berarti pengampunan Allah atas diri seorang hamba. Untuk 
itu, Allah Swt. berfirman, ثم تاب عليهم ليتوبوا (kemudian Allah menerima 
taubat mereka agar mereka itu bertaubat kepada-Nya). Allah 
mansyari’atkan taubat lebih dulu agar orang-orang itu kemudian bertaubat 
kepada-Nya. 

Jadi, di sini ada tiga fase, yaitu 

Pertama; pensyari’atan taubat, 

Kedua; pertaubatan hamba, dan 

Ketiga; diterimanya taubat seorang hamba. 
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Taubat selagi memiliki makna ‘berhenti dari mengerjakan sesuatu’, bagi 
seorang hamba berarti berhenti dari mengerjakan dosa. Adapun bagi Allah 
Swt. berarti menarik dari siksaan karena orang yang melakukan dosa 
memang sudah seharusnya mendapat siksa Allah, tapi karena dosa seorang 
hamba itu telah diampuni, maka Allah menarik kembali siksaan-Nya atau 
menghapus siksaan itu. Allah Swt. berfirman إن اهللا عفور رحيم 
(sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi Ampun dan Maha Penyayang).  

Untuk apa Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Karena dosa-dosa 
yang dilakukan seorang manusia kepada orang lain merugikan orang lain 
ini. Jika Anda memukul, mencuri atau menganiaya salah satu anak saya, 
maka kerugian itu menimpa saya, membuat saya capek dan saya ingin 
menuntut balas kepada Anda. Tapi apakah seseorang bisa membuat capek 
tuhannya dengan berbuat maksiat? Tentu saja tidak karena maksiat hanya 
merugikan pelakunya dan dosa yang dilakukannya pun hanya menimpa 
Anda. Ketika Allah maha Pengampun, berarti Ia mengampuni Anda. 

Rahmat Itu Berasal dari-Mu, Ya Allah 

Ketika Allah Swt. Maha Penyayang, berarti Ia menyayangi Anda dan ini 
merupakan kebaikan tuhan. Seperti yang saya katakan, kejadian-kejadian 
yang menimpa manusia itu ada dua macam, yaitu 

Pertama; yang ada lawannya, dan 

Kedua; yang tidak ada lawannya. 

Seorang sakit, siapa yang harus dituntut? Tidak ada. Tapi seorang yang 
dianiaya dengan dipukul atau dibakar rumahnya, ia mempunyai lawan. 
Jadi, kejadian-kejadian manusia itu ada dua macam. Pertama kejadian yang 
mana di dalamnya manusia memiliki lawan untuk melampiaskan 
amarahnya dengan membalas melalui hukuman, dan kedua adalah 
kejadian yang mana tidak ada lawannya dan membutuhkan keimanan yang 
sungguh-sungguh. Untuk itu Allah Swt. berfirman; 
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 “Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya 
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” 
(QS. Asy Syuura: 43) 

Allah Swt. juga berfirman; 
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“Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya 
yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” 
(QS. Luqmaan: 17) 
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Sebagian orientalis berpendapat bahwa hal ini merupakan pengulangan 
di dalam Al-Qur’an. Saya katakan bahwa mereka belum memahami makna 
kedua ayat tersebut. Saya kasih tahu kepada mereka bahwa huruf lam (ل) 
pada kalimat لمن عزم األمور pada ayat di atas adalah khusus terhadap 
kejadian-kejadian yang ada lawannya. Untuk itu, Allah menguatkannya 
dengan huruf lam (ل) dan mengatakan إن ذلك لمن عزم األمور. Adapun ayat 
kedua adalah mengenai kejadian-kejadian yang tidak ada musuh di 
dalamnya sehingga Allah mengatakan إن ذلك من عزم األمور. 

Hukumlah Diri Kalian Sendiri 

Pada ayat di atas, orang-orang yang mengakui dosanya itu adalah 
sekelompok manusia yang tidak berangkat ke medan perang tanpa alasan. 
Ada sebagian yang mengakui hal itu dan ada sebagian lainnya yang 
mengemukakan alasan bohong. Kedua macam orang itu bertaubat dan 
menyesali apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang mengemukakan 
berbagai alasan bohong itu bertaubat kepada Allah di dalam hati mereka. 

Rasulullah Saw. dan umat mukmin memasuki masjid untuk shalat dua 
rakaat, seperti yang selalu dilakukan Rasul ketika memasuki Madinah yang 
mana pertama kali yang Nabi lakukan adalah pergi ke masjid dan bershalat 
dua rakaat. Ketika memasuki masjid, mereka menemukan beberapa orang 
yang mengikatkan dirinya pada tiang masjid. Nabi lantas bertanya tentang 
apa yang mereka lakukan itu. Mereka menjawab bahwa mereka adalah 
sekelompok orang yang mengaku telah meninggalkan medan jihad dengan 
alasan-alasan bohong. Untuk itu, mereka mengikat diri mereka di tiang-
tiang masjid. Orang-orang itu mengatakan bahwa tidak akan melepaskan 
diri mereka sampai Rasulullah Saw. sendiri yang akan melepaskannya. Ini 
berarti bahwa orang-orang itu sendirilah yang sengaja menghukum diri 
mereka sendiri. 

Rasulullah Saw. menjawab, “Aku tidak akan melepaskan mereka 
sebelum turun hukum dari langit.” Ketika turun hukum langit pada ayat di 
atas perihal orang-orang itu, Nabi bergegas menghampiri mereka dan 
melepaskan ikatan-ikatannya. Diantara orang yang mengikatkan diri itu 
adalah Abu Lubayah, Ibnu Tsa’lab dan Wadi’ bin Khazam  ini menunjukkan 
bahwa seorang mukmin ketika berbuat maksiat tidak menunggu sampai 
Allah menghukumnya. Akan tetapi, mereka sendirilah yang punya inisiatif 
untuk menghukum diri sendiri. Wanita yang melakukan zina di masa Rasul 
Saw, dialah yang meminta dan mendesak agar Nabi merajamnya. Ketika 
Rasul Saw menshalati wanita itu setelah mati dirajam, sahabat Umar r.a 
berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau menshalati seorang wanita 
pezina?” Rasulullah Saw. menjawab, “Wanita ini telah bertaubat yang 
mana seandainya taubatnya itu dibagikan kepada seluruh penghuni dunia 
akan mencukupi mereka semua!” 
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Siksaan Dunia Adalah Kesuksesan 

Untuk itu, seorang mukmin jika melakukan maksiat lebih meminta 
siksaan di dunia agar selamat dari siksa akhirat. Oleh karenanya, orang-
orang yang mengakui dosa mereka itu kembali dengan sendirinya setelah 
meninggalkan perang tabuk dan mengikatkan diri pada tiang-tiang masjid 
sampai turun ayat di atas dan Rasul Saw. melepaskan ikatan-ikatan mereka. 
Ketika terjadi hal ini, orang-orang itu menghadap Rasul dan berkata, 
“Ambillah harta-harta kami karena dialah yang membuat kami melalaikan 
jihad.” Akan tetapi Rasulullah Saw menolak menerima permintaan itu 
sampai akhirnya turun firman Allah Swt; 
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 “Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa 
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
(QS.  At Taubah:103) 

Firman Allah, “Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka,” itu 
apakah yang dimaksud adalah sedekah wajib atau sedekah yang tidak 
wajib? Kalau yang dimaksud adalah sedekah wajib, maka apa yang ada di 
dalam ayat itu tidak membawa hukum baru karena dengan begitu, sedekah 
itu adalah sedekah kifarat (sedekah untuk melebur dosa). Di dalam firman, 
“Dari sebagian harta mereka,” Allah menisbatkan harta itu kepada mereka, 
sedangkan pada ayat yang lain Allah menisbatkan harta kepada-Nya. Allah 
Swt berfirman; 
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“Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu.” (QS. An Nur: 33) 

Jadi, semua harta adalah harta Allah dan ketika harta tersebut dialihkan 
kepada makhluknya, itu merupakan kebaikan dari sisi Allah. Allah Swt. 
ingin agar kita tahu bahwa Dia tidak meminta kembali pemberiannya 
sehingga Ia menisbatkan harta itu kepada orang yang memilikinya. Oleh 
karena itu, Allah Swt. berfirman; 
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“Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)...” (QS. Al Baqarah: 245) 
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Bagaimana kita bisa memberi pinjaman kepada Allah Swt. padahal 
Dialah Pemberi harta itu? saya katakan bahwa Allah menghormati 
pemberiannya kepada para makhluk. Ketika Allah Swt. berfirman, 
“Ambillah Dari sebagian harta mereka,” berarti Allah meminta kita untuk 
melakukan kerja yang lebih daripada kebutuhan kita sehingga mampu 
menyedekahkan kelebihan itu. Di dalam masalah kepemilikan harta, kita 
melihat di sini bahwa Allah Swt. mengecualikan seorang yang belum 
sempurna akalnya dari hak kepemilikan harta. Allah berfirman; 
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“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta—mereka yang ada dalam kekuasaan—
mu...” (QS. An Nisaa`: 5) 

Pada ayat di atas, Allah Swt. tidak mengatakan “أموالهم” (harta mereka) 
karena kepemilikan seorang yang belum sempurna akalnya itu tidak sah.  

Ketika seseorang telah atau kembali sempurna akalnya, Allah Swt 
berfirman; 
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 “Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. An Nisaa`: 
6) 

Pada ayat ini Allah tidak lagi mengatakan “أموالكم” (hartamu) karena 
mereka telah memiliki kewenangan hukum dalam kepemilikan.  

Jadilah Kalian Orang-orang yang Takut/Bertakwa 

Orang-orang yang takut atau bertakwa adalah mereka yang berhati-
hati terhadap segala hal. Oleh karena itu, sebagian orang heran terhadap 
firman Allah yang mengatakan, “Dan takutlah kalian kepada Allah,” seperti 
halnya firman, “Dan takutlah kalian dari api neraka.” Sebagian orang 
malah tidak paham bentuk ekspresi seperti ini. Tapi saya katakan kepada 
mereka bahwa maksud dari firman, “Dan takutlah kalian kepada Allah,” 
yaitu berhati-hatilah terhadap sifat-sifat kemahakuasaan Allah. Takutlah 
terhadap sifat-sifat kemahakuasaan Allah sehingga kalian tidak tertimpa 
siksa-Nya. Itu karena disamping sifat-sifat yang elok, Allah memiliki sifat-
sifat kemahakuasan, seperti Dzat Yang Maha Menuntut Balas, Dzat Yang 
Maha Perkasa dan Dzat Yang Maha Mengalahkan. Untuk itu, berhati-
hatilah terhadap sifat-sifat kemahakuasaan yang ada pada Allah karena 
kalian tidak ingin tertimpa murka-Nya. 

Manusia takut terhadap sifat-sifat kemahakuasaan Allah dengan cara 
mengikuti aturan-Nya dan mentaati segala apa yang diperintahkan-Nya. 
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Maha Suci Engkau, Tuhanku...    
Aku Bertaubat Kepadamu dan 

Minta Ampunanmu 

Dan Kami Bersaksi Atas Diri Kami Sendiri 

Allah Yang Maha Penyayang terhadap hamba-Nya itu membuka pintu 
taubat karena Dialah Sang Pencipta dan kita adalah hamba-Nya. Kita 
adalah buatan-Nya yang diharapkan bisa moderat dan sempurna. Karena 
kasih sayang itu, sekeras apapun sikap Allah Swt. terhadap orang kafir, Ia 
tidak bakal menutup pintu rahmat dan justru membuka pintu taubat untuk 
mereka. Allah berfirman; 
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“Dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki-Nya. 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At taubah:15) 

Maha mengetahui berarti Allah mengetahui segala kebutuhan hukum. 
Sedangkan maha bijaksana berarti segala urusan di sisi Allah memiliki 
hikmah tertentu. Hukum peperangan memiliki hikmah dan hukum taubat 
juga memiliki hikmah. Hikmah peperangan itu agar orang kafir tidak terus 
semena-mena terhadap orang mukmin. Adapun hikmah taubat adalah 
mencegah agar kejahatan mereka tidak kelewat batas karena pensyari’atan 
taubat merupakan rahmat dari Allah Swt. terhadap makhluk-Nya. 

Seandainya Allah tidak mensyari’atkan taubat, seorang pelaku maksiat 
akan berkata, “Selagi tidak ada taubat dan selagi nasibku akan berakhir ke 
neraka maka aku akan mengambil apa yang ada di dunia ini sebisa 
mungkin.” Dengan begini, orang itu bakal bergegas pada kezhaliman, 
kerusakan dan pengrusakan karena selagi tidak ada taubat, ia merasa kalau 
nasibnya tetap sama saja baik ketika melakukan amal salih atau amal 
keburukan. 

Disyari’atkannya taubat itu membuat seorang zhalim tidak terus 
menerus tenggelam dalam kezhalimannya. Bahkan dengan begini, di dalam 
jiwanya terdapat harapan kalau Allah Swt. bakal mengampuni dan 
memaafkannya. Untuk itu, seorang zhalim tersebut akan bergegas 
melakukan amal salih dengan harapan bisa menghapus perbuatan-
perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Sikap seperti ini juga 
melindungi umat mukmin dari kejahatan mereka dan melindungi umat 
manusia dari tersebarnya kezhaliman dan kerusakan. 
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Jadi, peperangan itu memiliki hikmah, seperti halnya adzab, membuka 
aib dan taubat juga memiliki hikmah sendiri-sendiri. Ketika memberi 
adzab, Allah Swt. mengadzab secara bijaksana dan ketika menerima taubat 
pun, Ia menerimanya dengan bijaksana. 

Di sini datang ujian keimanan dalam firmah Allah Swt; 
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“Apakah kamu akan mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu 
saja), sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyatan) orang-orang 
yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman 
yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. At 
Taubah:16) 

Ketika mendengar kata “أم” (apakah), Anda harus tahu bahwa yang 
dimaksud dengan hal itu adalah Allah Swt. tidak akan membiarkan kalian 
begitu saja sampai Ia tahu secara nyata bahwa kalian telah menjadi saksi 
orang yang benar-benar beriman. Jika kalian mengira Allah Swt. bakal 
membiarkan kalian tanpa ujian atau cobaan, maka kalian salah. Cobaan 
adalah hal yang penting bagi umat mukmin untuk membersihkan agama 
dari orang-orang munafik dan para perusak sehingga posisi setiap orang 
bisa jelas dalam hal pengikatan dirinya terhadap Allah Yang Maha Esa; 
dengan mengorbankan segala godaan hidup. Tentu saja Allah Swt. Maha 
Mengetahui karena pengetahuan Allah itu azali. Tapi Allah Swt. memang 
sengaja ingin menutup pintu perdebatan dan klaim dari manusia. Untuk 
itu, Ia mengadakan ujian praktis agar para manusia menjadi saksi terhadap 
dirinya sendiri. 

Jika ingin mencari contoh yang dekat dengan pikiran dalam hal ini, 
pada kehidupan dunia terdapat banyak contohnya, seperti tes dan ujian-
ujian yang berlangsung pada semua urusan-urusan dunia. Coba, apa 
tujuan dari tes dan ujian-ujian tersebut? tujuannya adalah agar orang-
orang itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Guru tidak menguji 
murid-muridnya agar mereka semakin bertambah pintar karena guru 
itulah yang memberi dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Guru menguji 
para murid agar masing-masing mereka menjadi saksi atas dirinya sendiri 
sehingga tidak akan ada seorang murid yang tidak belajar lantas berkata, 
“Kalau saja ada ujian...” Sebab, ketika dalam ujian ternyata rangking murid 
itu berada pada urutan akhir, tentu saja ia tidak bakal bisa membuka mulut 
seperti itu. Para pegawai tinggi ketika menguji orang-orang yang melamar 
pekerjaan juga menguji mereka agar orang-orang itu menjadi saksi atas 
diri mereka sendiri, baik saksi terhadap kelayakan atau ketidaklayakannya. 
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Waspadalah 

Allah Swt. membuka rahsia-rahasia orang munafik dan menjelaskan 
segala apa yang tersimpan di dalam hati mereka. Meskipun begitu, rahmat 
Allah tidak lepas dari mereka sebab Allah Swt. Maha Penyayang hamba-
Nya. Untuk itu, Allah membuka pintu taubat bagi mereka. Allah berfirman; 
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“Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka.” 
(QS. At Taubah:74) 

Dibukanya pintu taubat merupakan rahmat bagi seluruh gerak aktifitas 
kehidupan karena jika Allah Swt. menutup pintu taubat, tempat semua 
pelaku dosa adalah neraka. Dan, jika seseorang tahu kalau bagaimanapun 
juga nasibnya adalah adzab neraka, ia bakal berlebih-lebihan dan semakin 
bertambah melakukan dosa serta kejahatan selama tidak ada bedanya 
antara melakukan satu atau banyak dosa. Akan tetapi, ketika ia tahu kalau 
siapapun orang yang bersalah pintu taubat terbuka lebar, ia tidak akan 
bertambah melakukan dosa dan kejahatan. Yang menderita dari kejahatan 
dan perbuatan dosa adalah seluruh masyarakat. Jika pada masyarakat 
terdapat pencuri yang berbahaya, misalnya, masyarakat itulah yang 
menderita akibat pencurian-pencurian tersebut. Jika pada suatu 
masyarakat terdapat pembunuh bayaran yang handal, misalnya, yang 
menderita akibat tindak-tindak kriminal pembunuh tersebut adalah 
individu masyarakat itu sendiri yang akan dibunuh. 

Dibukanya pintu taubat merupakan rahmat bagi masyarakat karena 
dengan begitu, seorang pelaku kejahatan tidak bertambah melakukan 
kriminalitasnya. Jika Anda mencermati ayat Al-Qur’an di atas, Anda tahu 
bahwa setelah Allah Swt. menjelaskan yang benar dan menunjukkan hal-
hal yang disembunyikan orang-orang munafik dari Rasul dan umat 
mukmin, Allah Swt. lantas membuka pintu taubat kepada mereka. Waktu 
itu Jalas bin Suwaid, pemimpin orang munafik berkata, “Wahai Rasul, 
Allah telah menawarkan taubat kepadaku. Demi Allah, aku memang telah 
mengatakan seperti apa yang dikatakan Amir. Dan apa yang dikatakan 
Amir tentang diriku itu memang benar.” Jalas bin Suwaid pun berrtaubat 
dan memperbaiki keislamannya. 

Sanksi Orang yang Menolak Bertaubat 

Allah Swt. ingin memberitahu kita perihal hukuman orang-orang yang 
telah ditawari taubat tetapi tidak bertaubat kepada Allah. Allah berfirman; 
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 “...Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab 
mereka dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan 
mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) 
penolong di muka bumi.” (QS. At Taubah:74) 

sanksi orang yang tidak mau bertaubat dan mengakui kesalahannya 
untuk kemudian menuju kepangkuan Allah adalah siksaan yang pedih 
bukan hanya di akhirat saja, melainkan di dunia dan akhirat sekaligus. 
Siksaan di dunia itu adakalanya dibunuh atau ditunjukkan aib-aib mereka. 
Adapun siksa akhirat bagi mereka adalah di tempat paling bawah dari 
neraka. Akan tetapi, sebagian orang memiliki kesan salah terhadap firman 
Allah “ومالهم فى األرض من ولى وال نصير ” (dan mereka sekali-kali tidak 
mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi). Menurut 
sebagian orang itu, berdasar pada ayat ini berarti siksa buat orang-orang 
yang tidak mau bertaubat hanyalah di dunia saja. Namun sebenarnya ada 
bumi (األرض) di dunia dan ada bumi (األرض) di akhirat, yaitu bumi tempat 
yang telah dijanjikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. berikut; 
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“(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan 
(demikian pula) langit...” (QS. Ibrahim: 48) 

Jadi, bumi memiliki dua bentuk, yaitu bentuk di dunia dan bentuk di 
akhirat. Adapun yang dimaksud dengan kata “ولى ” (pelindung) pada ayat 
 dan mereka sekali-kali tidak) ” ومالهم فى األرض من ولى وال نصير“
mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi) adalah 
seorang dekat Anda yang Anda mintai perlindungan saat keadaan kritis 
dengan harapan ia bisa melindungi atau adalah seorang yang lebih kuat 
dari Anda. Sedangkan kata “نصير ” (penolong) berarti orang yang Anda 
mintai pertolongan. Bisa jadi orang itu jauh dan tidak memiliki ikatan 
apapun dengan Anda. Jadi, tidak ada pelindung yang dekat dengan Anda 
atau seorang asing yang akan menolong Anda yang mampu melakukan 
sesuatu. Hal ini agar Anda tahu bahwa tidak ada orang yang bisa lepas dari 
siksa Allah (jika Allah Swt. memang menghendaki untuk menyiksa orang 
itu). 

Taubat, yaitu taubat yang disyari’atkan Allah itu memiliki beberapa 
fase. Seperti kita ketahui, pensyari’atan taubat dari Allah Swt. adalah 
rahmat bagi seluruh makhluknya baik yang berdosa maupun yang tidak 
berdosa. Karena, seperti yang telah saya sebutkan di atas, kalau Allah Swt. 
tidak mensyari’atkan taubat, pasti kezhaliman itu akan merajalela karena 
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sebatas seseorang melakukan satu perbuatan maksiat dan tahu kalau tidak 
ada ampunan lagi baginya, orang itu akan bertambah melakukan maksiat; 
sebab memang tidak ada gunanya lagi melakukan amal salih setelah itu. 
Apabila manusia semakin bertambah dalam melakukan perbuatan maksiat, 
seluruh masyarakat bakal menderita; karena perbuatan maksiat ini 
merupakan pelanggaran atas makluk Allah dan hak-hak mereka. 

Jadi, pensyari’atan taubat dari Allah Swt. adalah rahmat. Penerimaan 
taubat itu pun rahmat tersendiri. Pensyari’atan taubat adalah rahmat 
terhadap pendosa karena berarti terbuka pintu untuk kembali kepada 
Allah. Hal itu juga rahmat terhadap orang yang tertimpa perbuatan dosa 
karena ketika seorang pendosa itu bertaubat, berarti Allah akan 
menjauhkan kejahatan dan kesewenangan pendosa itu dari kehidupannya. 
penerimaan taubat adalah rahmat terhadap pendosa dan rahmat bagi 
orang yang tertimpa perbuatan dosa tersebut. Saat Anda mendengar firman 
Allah, “Kemudian Allah mengampuni mereka supaya orang-orang itu 
bertaubat,” kita mengerti bahwa Allah mensyari’atkan taubat kepada 
mereka agar orang-orang itu benar-benar bertaubat kemudian Allah Swt. 
akan menerima taubat mereka. 

Sarana Untuk Bertaubat 

Allah Swt. membuka pintu taubat kepada seluruh hamba dan tidak 
akan menutupnya. Untuk itu, Rasulullah Saw. bersabda; 

إن اهللا أفرح بتوبة عبده من فرحة أحدكم وقع على بعريه وقد أضله 
  ىف فالة

“Sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan bertaubatnya seorang 
hamba dari kegembiraan salah satu dari kalian yang menemukan 
untanya setelah tersesat di padang pasir.” 

Maksudnya, ketika Anda bepergian di padang pasir tandus yang benar-
benar jauh dari tempat pemukiman manapun, kemudian Anda duduk 
untuk beristirahat beserta Unta Anda yang dipunggungnya terdapat air, 
makanan dan segala kebutuhan hidup lantas Anda melupakannya sehingga 
unta tersebut tersesat di tengah padang pasir kemudian Anda teringat lagi 
dan mencari-cari tapi tidak tahu dimana tempatnya tapi tiba-tiba secara 
tidak sengaja Anda menemukan unta itu berada di hadapan; sebesar 
apakah rasa gembira Anda? Tentu saja Anda sangat bergembira karena 
menemukan penolong dari kematian. Pada saat seperti itu, kebahagiaan 
besar memenuhi seluruh jiwa Anda. 

Allah Swt. berrgembira dengan taubatnya seorang hamba. Perlu kita 
ketahui bahwa ada tiga syarat untuk bertaubat, yaitu 

Pertama; bertaubat dan kembali pada keimanan, 

Kedua; mendirikan shalat, dan 
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Ketiga; menunaikan zakat. 

Taubat Itu Menuntut... 

Ketiga syarat di atas harus dilaksanakan bersama-sama. Mengapa? 
Karena bertaubat dari kekafiran berarti masuk dalam dermaga keimanan, 
sementara masuk dalam dermaga keimanan itu menuntut persaksian tidak 
ada tuhan selain Allah dan Nabi muhammad sebagai utusan Allah yang 
dengan ini terpenuhilah rukun Islam pertama. Rukun Islam kedua adalah 
mendirikan shalat, dan rukun Islam ketiga adalah menunaikan zakat, 
kemudian rukun Islam ke empat adalah puasa di bulan ramadhan dan 
rukun Islam kelima adalah haji di baitullah bagi yang mampu. 

Kalau Anda memperhatikan kelima rukun Islam di atas, Anda melihat 
bahwa ada orang muslim hanya bisa melakukan sebagian dan tidak mampu 
melakukan sebagian yang lain. Kita melihat bahwa seorang muslim yang 
miskin, yang hanya hidup pas-pasan tidak wajib membayar zakat dan 
gugur dari kewajiban haji. Begitu juga, seorang muslim yang sakit tidak 
wajib menjalankan puasa. Tapi syahadat bahwa tidak ada tuhan selain 
Allah dan muhammad sebagai utusan Allah harus tetap dan ini cukup 
diucapkan seorang muslim satu kali saja selama hidup. 

Hanya kewajiban shalatlah yang tetap dan tidak pernah gugur, baik 
bagi seorang miskin, seorang kaya, saat sedang sehat maupun ketika sakit. 
Untuk itu, shalat adalah pembeda antara orang muslim dan non muslim. 
Shalat disebut sebagai tiang agama karena diulang lima kali dalam sehari. 
Shalat tidak pernah gugur dari kewajiban seorang muslim, baik kaya 
maupun miskin. Seorang yang sedang sakit harus menjalankan shalat 
sebisanya. Jika tidak bisa menjalankan shalat dengan berdiri, maka dengan 
duduk. Jika tidak bisa duduk maka dengan tidur terlentang. Jadi, ritual 
shalat meliputi seluruh rukun Islam. 

Dalam setiap shalat, kita bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan 
Muhammad sebagai utusan Allah. Dalam setiap shalat itu kita juga 
menunaikan zakat karena zakat adalah mengeluarkan sebagian harta 
untuk fakir miskin dan harta berasal dari buah pekerjaan sementara 
pekerjaan membutuhkan waktu. Shalat mengambil beberapa waktu yang 
mungkin bisa Anda pergunakan untuk bekerja dan mendapatkan rizki. 
Untuk itu, dengan menjalankan shalat berarti Anda telah menunaikan 
zakat. Ketika menjalankan shalat, berarti Anda memberi sebagian harta 
Anda kepada Allah karena Anda telah meluangkan waktu yang mungkin 
Anda gunakan bekerja dan menghasilkan harta untuk membayar zakat. 
Dalam ritual shalat terdapat zakat waktu, hal yang kita butuhkan dalam 
aktifitas kehidupan untuk memperoleh harta. Dengan begitu, di dalam 
shalat terdapat zakat. 

Ketika puasa, berarti Anda berpuasa dari syahwat perut dan syahwat 
wanita. Di dalam shalat pun Anda tidak bisa makan, sehingga seperti Anda 
harus puasa dari syahwat perut. Anda pun harus puasa dari syahwat 
wanita saat menjalankan shalat. Ketika sedang shalat, Anda tidak bisa 
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melakukan apapun terhadap istri Anda. Bahkan lingkup pantangan yang 
ada di sini lebih luas karena di dalam shalat, Anda bahkan dilarang 
bergerak dan bicara. Jadi, di dalam shalat terdapat puasa, tapi lingkup 
pantangannnya jauh lebih luas. 

Haji berarti pergi ke baitullah. Saat shalat pun Anda harus menghadap 
ke arah baitullah dan mencari-cari arah kiblat. Jadi, dalam setiap shalat itu 
seakan baitullah berada di dalam jiwa, ingatan dan Anda menuju 
kepadanya. Kalau begitu, shalat telah mengumpulkan seluruh rukun Islam 
sehingga shalat disebut sebagai tiang agama dan bagi siapa yang 
mendirikannya berarti telah menegakkan agama. 

Jika Anda membaca Al-Qur’an, Anda akan mendapati bahwa kata 
shalat selalu diiringi dengan zakat karena zakat adalah dengan harta dan 
shalat adalah zakat dengan waktu, sedangkan kita membutuhkan waktu 
untuk bekerja agar menghasilkan uang. 

Allah Swt. berfirman; 
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“... Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan 
zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan....” 
(QS. At Taubah: 5) 

Itu jika mereka tidak menjalankan ketiga syarat tersebut secara 
bersama-sama, berarti kita tidak membebaskan mereka untuk berjalan 
karena pada saat seperti ini, mereka termasuk dalam siksaan-siksaan yang 
telah ditetapkan Allah, yaitu, “Bunuhlah,” atau, “Tangkaplah,” atau, 
“Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian.” (QS. At Taubah: 
5). 

 Hukuman pertama adalah dibunuh. Hukuman ini diberikan untuk 
kaum kafir yang ketika beriman tetap saja kafir. Orang yang meninggalkan 
shalat tidak bianggap telah bertaubat dan beriman. Begitu juga, orang yang 
belum menunaikan zakat tidak bisa dianggap telah bertaubat dan beriman. 
Untuk itu, jika mereka belum mendirikan ketiga ibadah tersebut, kita tidak 
memberi kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sebagian imam 
berfatwa bahwa orang yang meninggalkan shalat bisa saja dibunuh. 
Menurut saya jangan. Orang yang meninggalkan shalat itu adakalanya 
meninggalkan karena ia ingkar dan mendustakannya, tapi juga adakalanya 
akibat malas sebab tidak mampu menguasai diri ketika terpikat oleh 
kesibukan-kesibukan dunia. Kita harus berusaha menasehati dan 
mendorongnya dengan bijaksana dan perkataan baik sampai orang itu 
kembali menjalankan shalat. 

Sebagian imam mengatakan bahwa khalifah Abu Bakar telah 
memerangi orang murtad dan yang menolak membayar zakat. Saya 
katakan bahwa jika orang-orang itu mencegah membayar zakat tapi masih 
mengimani kewajibannya, yaitu tetap berada dalam keimanannya tapi 
menolak membayar zakat, pada kondisi seperti ini orang-orang itu hanya 



 

Ensiklopedi Petunjuk Sains dalam Al-Quran dan Sunnah ___________________________________________  36

berbuat maksiat. Tapi orang-orang yang diperangi khalifah Abu Bakar 
bukan saja melakukan itu, bahkan membantah hukum Allah dan 
mengingkari zakat sehingga dengan begitu, mereka telah murtad dan kafir. 
Ada perbedaan antara membantah hukum Allah dan mengingkarinya 
dengan menerima hukum Allah kemudian menyatakan bahwa meskipun 
keimanan Anda terhadap hukum tersebut, Anda tidak mampu 
melaksanakannya atau mengaku kalau Anda lalai dalam pelaksanaannya. 

Sebagian orang yang berusaha membela dan menghalalkan riba, saya 
ingin bilang kepada mereka, katakan saja kalau itu haram, tapi kalian tidak 
mampu menguasai diri; karena dengan mengaku seperti ini, kalian tidak 
kembali menjadi orang kafir. Sebab, jika Anda mengatakan kalau riba 
haram tapi kondisi telah memaksa Anda sehingga tidak mampu, berarti 
Anda hanya dianggap melakukan maksiat. 

Ada perbedaan antara maksiat iblis dan maksiat Adam. Ketika iblis, 
seperti halnya Adam diperintah Allah Swt. lantas membangkang, mengapa 
Allah menghukum iblis dengan melaknatnya sampai pada hari kiamat? 
Sedangkan Adam lantas memperoleh kalimat dari tuhan-Nya sehingga ia 
bertaubat dan diampuni? Saya katakan karena iblis telah menentang 
hukum Allah dan berkata; 
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“Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari 
tanah?” (QS. Al Israa’: 61) 

Iblis menentang keputusan Allah. Tapi adam tidak mengatakan hal itu. 
Bahkan ia bilang, “Ya Allah, hukum-hukum-Mu itu benar dan apa yang 
Engkau perintahkan kepadaku pun benar. tapi aku tidak mampu 
menguasai diri sehingga menzhaliminya. Maafkanlah Aku.” Kenyataan ini 
sesuai dengan firman Allah. Swt; 
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 “Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri 
kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi 
rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang 
yang merugi”. (QS.  Al A’raaf: 23) 

Inilah beda antara maksiat dan kafir. Untuk itu, saya menasehati setiap 
orang yang tidak mampu menguasai dirinya dalam bertaat agar tidak 
mengingkari apa yang telah maklum dalam agama. Bahkan sebaiknya ia 
mengakui kezhaliman diri sendiri sehingga Allah akan menerima 
taubatnya. 

Dan Datang Minta Perlindungan dengan Taubat! 

Allah Swt. berfirman; 
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 “Dan jika seseorang dari orang-orang musyirikin itu meminta 
perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat 
mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia yang aman 
baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak 
mengetahui.” (QS. At Taubah: 6) 

Allah Swt. menjelaskan bahwa seorang kafir jika telah bertaubat, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat akan dibiarkan bebas selama 
mereka telah menyatakan keimanannya dan menyertai keimanan itu 
dengan perbuatan. Pada kondisi seperti ini, berarti Allah telah mengampuni 
dosa-dosa mereka yang telah lalu. 

Allah Swt. menjelaskan kemuliaan agama Islam dan kerahmatan yang 
turun beserta agama tersebut. Ia memberi tahu bahwa orang-orang kafir 
yang belum bertaubat, yang tetap pada kondisinya dan belum kita jatuhi 
hukuman yang sesuai dengan kekafirannya itu, jika salah satu dari mereka 
datang meminta perlindungan, yaitu meminta perlindungan kepada umat 
mukmin, selagi orang itu minta perlindungan, maka lindungilah ia. Jika 
kamu telah melindunginya, dengarkanlah kalam Allah kepadanya dan 
berusahalah untuk menunjukkannya pada keimanan dan jalan yang lurus. 
Jika ia beriman, yakin dan menyatakan keislamannya, berarti ia menjadi 
salah satu dari umat Islam. Akan tetapi, jika ia tidak mendengar kalam 
Allah dan tidak merasa yakin, jangan dibunuh, hanya saja tanyakan dari 
mana ia datang. Jika ia mengatakan nama sukunya atau menjelaskan 
tempat asalnya, pastikan kalau ia bakal aman sampai di tempat yang disitu 
terjamin kemanannya. Itulah fase puncak dari hubungan keimanan dengan 
kekafiran, yakni fase perlindungan dan jaminan. 

Rasa Keimanan Itu Sarana 

Ketika menganugerahi makhluk-Nya di bumi, Allah mengutus Nabi 
Muhammad Saw. kepada mereka. Hal ini terjadi setelah selang waktu yang 
lama dari diutusnya Nabi-Nabi terdahulu. Itu waktu itu metode langit telah 
dilupakan dan diselewengkan manusia sehingga langit harus intervensi 
dengan mengutus Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Saw. 
Allah telah menciptakan rasa keimanan pada setiap jiwa manusia. Ketika 
jiwa-jiwa manusia melupakan rasa keimanan itu dan melakukan perbuatan 
maksiat, perasaan iman yang ada di dalam jiwa berontak. Dari situ ada 
orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah dengan sendirinya melalui 
perasaan iman tersebut. Inilah yang dinamakan nafsu lawwamah. 

Yang dimaksud dengan adanya celaan (al-laum) pada jiwa manusia, 
berarti imanlah yang menghentikan perbuatan maksiat itu dan 
mengembalikan pemiliknya pada jalan yang benar. Tapi ada juga jenis 
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nafsu lain yang mana saat perasaan keimanan itu berontak, ia tidak takut, 
bahkan berusaha memadamkan perasaan keimanan dengan alasan-alasan 
palsu sehingga seseorang tetap melakukan perbuatan maksiat sampai 
terbiasa dan bendungan keimanannya mati. Pada saat seperti ini, seseorang 
mendapati dirinya telah kecanduan—na’udzu billah—untuk menentang 
aturan Allah. Nafsu di dalam dirinya bukan lagi nafsu lawwamah, 
melainkan telah menjadi nafsu ammâratu bis sû’i. Jiwa manusia yang telah 
menjadi nafsu ammâratu bis sû’i, imunitas keimanan yang ada pada dirinya 
akan beralih kepada para hamba Allah yang berada di sekitarnya. Untuk 
itu, Anda melihat bahwa orang-orang yang berada disekeliling pelaku 
maksiat mencegah pelaku tersebut dari perbuatan maksiat. Mereka 
bersikap melarang, mengisolasi dan tidak ramah sampai orang itu kembali 
pada kebenaran. Itulah fase kedua dari fase-fase keimanan. 

Adapun ketika seluruh masyarakat telah rusak dan tidak ada satu pun 
golongan yang melakukan amar makruf dan nahi mungkar, maka langit 
harus intervensi dengan menurunkan risalah baru dan Rasul baru, 
didukung oleh mukjizat dari langit untuk menyadarkan manusia dari 
kerusakan itu dan memperingatkan perihal kefasikan dan kesewenang-
wenangan yang bukan hanya meliputi individu-individu saja, melankan 
meliputi seluruh masyarakat. 

Rasul Saw. ketika datang dan menghadapi masyarakat yang di 
dalamnya tersebar kekafiran individu dan masyarat, tentu saja bakal terjadi 
benturan antara keimanan itu dan masyarakat kafir. Permusuhan keras 
yang dihadapi Rasul Saw. datang dari pihak yang memanfaatkan kerusakan 
dunia. Orang yang memanfaatkan kerusakan adalah para pemimpin yang 
memanfaatkan kondisi tidak adanya kebenaran dan tersebarnya kebatilan 
sehingga dengan leluasa mereka mengambil hak-hak orang lain, 
memperbudak manusia, memonopoli kekayaan untuk diri mereka sendiri 
dan mencegah hamba-hamba Allah lainnya untuk memiliki kekayaan 
tersebut. Orang yang memanfaatkan kerusakan dunia benci terhadap 
siapapun pembaharu yang datang untuk menstabilkan neraca dinamisasi 
kehidupan di dunia. Oleh karena itu, mereka harus menentang pembaharu 
tersebut, untuk kemudian mempertahankan kedaulatan dan harta mereka 
yang diperoleh secara batil dan zhalim. 

Tidak Ada Penghubung Antara Hamba dan Tuhannya 
dalam Bertaubat 

Allah berfirman; 
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 “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan-nya, 
maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Baqarah: 37) 
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Allah-lah yang menciptakan taubat dan menerima orang bertaubat. 
Untuk itu, tidak ada perantara antara Allah dan manusia. Tidak ada 
seorang manusia yang mampu menanggung kesalahan seluruh manusia. 
Kesalahan Adam telah diluruskan. Adapun kesalahan yang dilakukan 
manusia manapun, tuhan bakal mengadzabnya. 

Apa yang dilakukan Adam bukanlah dosa, melainkan kekeliruan. 
Adapun dosa seperti membunuh, menumpahkan darah, membuat fitnah 
diantara manusia dan menyulut pertentangan antar manusia akan disiksa 
entah di dunia, entah di akhirat. Untuk itu Allah Swt. berfirman; 
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 “Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri 
kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi 
rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang 
yang merugi”. (QS.  Al A’raaf: 23) 

Bagaimana Adam meminta ampun kepada tuhannya? Adam memohon 
kepada tuhan dengan hati hancur. Untuk itulah Allah mengampuninya. 
Banyak ulama bertanya tentang kalimat-kalimat yang diberitahukan Allah 
kepada Adam yang kemudian diucapkannya sehingga diampuni Allah. 
Sebagian ulama mengatakan bahwa Adam berdo’a; 

ما اللهم ال إله إال أنت سبحانك رىب وحبمدك إىن ظلمت نفسى ظل
  كثريا فاغفرىل يا خري الغافرين

“Ya allah, tiada tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, tuhanku 
dan dengan kerelaan-Mu sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku 
sendiri dengan kezhaliman yang sangat besar. Maka ampunilah aku, 
wahai Dzat sebaik-baiknya pemberi ampun.” 

Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa Adam berdoa kepada Allah 
seperti berikut; 

اللهم ال إله إال أنت سبحانك رىب وحبمدك إىن ظلمت نفسى ظلما كثريا 
  فتقبل توبىت يا خري التوابني

“Ya allah, tiada tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, tuhanku 
dan dengan kerelaan-Mu sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku 
sendiri dengan kezhaliman yang sangat besar. Maka terimalah 
taubatku wahai dzat sebaik-baiknya penerima taubat.” 

Kita tidak berkutat pada teks kalimat yang dikatakan Adam saat 
meminta taubat, tetapi saya katakan bahwa Adam a.s telah mengukuhkan 
ketaatan mutlak yang merupakan hak Pencipta Termulia dalam membuat 
hukum. Jadi, ketaatan adam itu terjadi atas kehendak sendiri, dengan hati 
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hancur, dengan permohonan maaf, berharap agar taubatnya di terima 
Allah dan dengan kecintaan terhadap Allah Sang Pencipta. 

Kalau kita memperhatikan kondisi ini, yaitu kasus permintaan taubat 
Adam dan pengampunan Allah terhadapnya, ini adalah kondisi dasar yang 
fundamental bagi kelanjutan manusia. 

Pendosa akan mendapati pintu taubat selalu terbuka dan ia akan 
diampuni jika meminta dengan hati yang hancur dan tidak melanjutkan 
kemaksiatannya. Seandainya pintu taubat tidak terbuka, tentu setiap pelaku 
dosa akan bingung, sesat dan hancurlah dunia. Tapi, kita harus tidak 
menerima jika ketaatan terhadap Allah itu dilakukan secara congkak dan 
sombong. Siapapun tidak harus melakukan kesalahan yang terjadi pada 
beberapa orang ketika berkata dengan congkak, “Apa artinya Allah. Dan 
apa hak Allah terhadap diriku? Dia memiliki hak untuk aku sembah dan 
lihatlah aku telah menyembahnya.” Allah tidak ingin jenis penerimaan 
terhadap penyembahannya yang semacam ini. Allah Swt. suka ketika 
manusia menerima peribadatannya dengan penuh rasa cinta terhadap 
Allah, dzat yang mewajibkan ritual-ritual ibadah tersebut. 

Berlindung dari Kewajiban-Kewajiban Keimanan 

Nabi Ibrahim dan Ismail a.s membuka pintu-pintu kewajiban 
keimanan. Ibrahim yang merupakan kekasih Allah tahu kalau setiap 
kewajiban adalah baik untuk diri dan keturunannya. Hal ini juga 
diketahui oleh Nabi Ismail a.s. Untuk itu, keduanya ingin lebih 
berlindung dari kewajiban-kewajiban keimanan. Karena Nabi 
Ibrahim dan Ismail a.s ingin memperoleh kebaikan diri dan 
keturunan-keturunan sesudahnya, keduanya pun meminta 
pertaubatan. 

Mungkin terbersit dalam pikiran bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail a.s 
pernah berbuat maksiat. Tapi harus kita ketahui bahwa keduanya 
telah meminta taubat untuk diri mereka dan sekaligus keturunan-
keturunan sesudah mereka. Nabi Ibrahim dan Ismail a.s ingin 
memberitahu sebuah realitas penting kepada orang-orang 
setelahnya, yaitu realitas bahwa setiap manusia mungkin sekali lalai 
dan untuk itu ia harus mau bertaubat kepada Allah. 

Nabi Ibrahim dan Ismail a.s ingin memberitahu masing-masing 
keturunannya kalau taubat mungkin sekali bisa melebur maksiat dan 
kelalaian. Bagi seorang yang beriman janganlah sekali-kali 
membayangkan kalau perbuatan maksiat itu menjauhkan diri dari 
Allah. Tidak. Maksiat jika diikuti dengan taubat yang benar, Allah 
pun bakal menerima taubatnya karena Allah menyukai orang-orang 
yang bertaubat. 

Allah Swt. tahu tentang kelalaian dan kemaksiatan hamba ketika 
manusia itu menjadikan aturan tuhan hanya sebagai kemanfaatan 
sesaat. Sesungguhnya, ketika manusia mengingat sifat-sifat 
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kemahakuasaan dan pengampun pada dzat Allah Swt, manusia itu 
minta ampun kepada tuhan dan menyesal. 

Siapapun yang berbuat maksiat kepada Allah Swt. kemudian 
memohon-Nya dengan santun, penuh penyesalan dan minta 
ampunan kepada-Nya, Allah bukan saja mengampuni perbuatan 
maksiat tersebut, melainkan juga mengganti kejelekan itu dengan 
kebaikan. 

Kita tahu bahwa pensyari’atan taubat telah membuat kebaikan-
kebaikan di dalam khalayak masyarakat. Itu karena seorang pendosa 
jika tidak bertaubat pasti bakal hidup dengan menyesal dan tertekan 
oleh dosa-dosanya. Mungkin sekali orang itu akan ahli melakukan 
maksiat dan perbuatan-perbuatannya merugikan masyarakat. 
Pensyari’atan taubat adalah kesempatan bagi seorang pendosa untuk 
minta ampun kepada tuhannya dan kembali bergabung dalam 
ibadah keimanan. Ketika Allah Swt. menuntut kita bertaubat, berarti 
Ia telah merahmati kita dari buruknya maksiat. 

Jangan Putus Harapan! Allah Maha Penerima Taubat 

Orang-orang yang berpikiran pendek menduga kalau taubat baru 
terwujud jika seorang peminta taubat menjaga pertaubatannya dan tidak 
melakukan satu dosa pun setelah itu. Saya ingin mengatakan kepada 
mereka bahwasanya tidaklah demikian. Allah Swt. bukan hanya 
mengatakan aku menerima taubat, melainkan bilang aku maha menerima 
taubat. Perbedaan antara menerima taubat dan maha menerima taubat 
sangatlah besar. Ketika Allah Swt. berkata aku menerima taubat, maka 
taubat itu hanya terjadi satu kali saja. Tapi, ketika Allah Swt. bilang aku 
maha menerima taubat, itu berarti jumlah pertaubatan tersebut berbilang. 
Siapa yang melakukan dosa kemudian bertaubat dan seorang lain lagi 
melakukan dosa kemudian bertaubat, Allah Swt. akan mengampuni 
keduanya. 

Kata “تواب ” (Maha Penerima Taubat) berarti berbilang, yakni 
berbilangnya jumlah taubat dan berbilangnya individu yang diterima 
taubatnya. Bentuk kata mubalaghah (hiperbolis) terjadi karena dua hal, 
pertama sebab adanya kelebihan pada satu kasus yang sama dan kedua 
karena berulangnya pelaku pada satu kejadian. 

Ketika Anda bilang, misalnya si fulan itu rakus (اآول) berarti orang itu 
makan berkali-kali seperti saya, seperti Anda dan seperti semua orang 
dalam tiap hari. Tapi bedanya, kasus makan bagi orang itu selalu menjadi 
suatu yang besar. Lain lagi ketika Anda mengatakan kalau si fulan itu 
pelahap (أآال) karena berarti ia makan dan beberapa jam kemudian lapar 
lagi. Setiap harinya Anda makan sebanyak tiga kali. Tapi mungkin orang itu 
bisa makan sebanyak sepuluh kali meskipun ukuran banyaknya makanan 
yang ia santap tiap kali makan tidak lebih dari 10% ukuran orang biasa. 
yang dimaksud dengan bentuk kata mubalaghah (hiperbolis) pada kata 
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pelahap (أآال) adalah berulang-ulangnya kejadian. Sementara yang 
dimaksud dengan bentuk kata mubalaghah (hiperbolis) pada kata rakus 
 .berarti besarnya kejadian makan tersebut (اآول)

Allah Swt. maha penerima taubat. Berarti, pengampunan tuhan 
terhadap suatu kasus akan berulang ketika kasus tersebut berulang atau 
membesar. Untuk itulah Allah Swt. disebut sebagai maha pengampun. 

Segeralah Bertaubat 

Siapa yang menjamin Anda bisa tetap hidup sampai Anda bertaubat?! 
Untuk itulah Allah Swt. merahasiakan umur, sebab dan cara kematian 
karena ketika kematian dirahasiakan seperti ini, seseorang khawatir kalau-
kalau ia mati dalam keadaan maksiat dan tidak mampu bertaubat serta 
menyusul orang-orang yang bertaubat. 

Bertaubat dari dosa harus dari asalnya, yaitu agar orang-orang yang 
melakukan perbuatan secara main-main itu menyesal dan berazam untuk 
tidak pernah sekali lagi mengulanginya. Pensyari’atan taubat di sini datang 
setelah pengampunan karena Allah mampu untuk itu dan mampu untuk 
menyiksa mereka dengan dosa tersebut tapi Allah memaafkan mereka. 

Untuk itu, ajakan bertaubat Nabi Musa a.s kepada kaumnya adalah 
penghrmatan dari Allah Swt. agar orang-orant itu bisa mencuci hatinya 
dari bekas-bekas dosa yang telah ia lakukan. 

Ajakan untuk bertaubat itu kepada Allah. Dialah Yang Maha Pencipta, 
yaitu Dzat yang menyempurnakan kondisi setiap makhluk setelah 
diciptakan. Dzat Maha Pencipta inilah yang harus kita tuju untuk minta 
taubat. 

Kadang jiwa manusia datang dengan perasaan imannya dan bergegas 
menuju hidayah sehingga jiwa itu mencela pemiliknya saat sadar. Kita 
banyak melihat orang-orang yang ketika muda terlalu dan tenggelam 
dalam kenikmatan dunia, pada masa tua datang menginginkan taubat dan 
mulai menyesal. 

Kita banyak melihat orang-orang yang dari luar tampak melampaui 
batas itu bertanya tentang cara bertaubat meskipun pintu-pintu untuk 
kembali kepada Allah selalu terbuka. Allah Swt. berfirman; 
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 “Katakanlah, “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas 
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari 
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 
semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (QS. Az Zumar: 53) 
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Allah Swt. membukakan pintu ampunan kepada orang-orang yang 
bertaubat setelah mereka melemparkan kesombongan-kesombongan dari 
dalam diri. Adapun jika mereka tetap berada dalam kesombongan-
kesombongan, hal itu pun sesuai dengan kenyataan mereka sebagai 
kelompok minoritas yang tidak beriman. 

Allah Swt. berkehendak untuk tidak mengadzab umat Nabi Muhammad 
Saw. selagi Rasulullah berada diantara mereka. Mengenai hal ini Allah 
berfirman; 

$ tΒ uρ šχ%Ÿ2 ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ã‹Ï9 |MΡr&uρ öΝÍκ Ïù 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ãΒ öΝèδ uρ 
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 “Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu 
berada diantara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab 
mereka, sedang mereka meminta ampun”. (QS. Al Anfaal: 33) 

Allah Swt. mengistimewakan umat Nabi Muhammad dengan tidak 
menurunkan adzab selagi Rasul Saw. berada diantara mereka. Itu karena 
diantara umat Muhammad tersebut akan ada yang beriman dan meminta 
ampun. Oleh karena itulah Allah Swt. tidak berkenan menurunkan tanda-
tanda yang diminta sebagian orang yang berkeras hati; karena ketika Allah 
menurunkan sebuah tanda kemudian didustakan seseorang setelah itu, 
maka Ia akan memberi hukuman besar tak terkira. 

Taubat Suatu yang Pribadi 

Orang-orang yang mengingkari agama ada dua kelompok; 

Pertama; kelompok ahli kitab yang mengetahui kebenaran lantas 
mengingkari dan menyembunyikannya secara sengaja dan bersusah payah, 
dan 

Kedua; kelompok lain, yaitu orang-orang musyrik yang hatinya 
dipenuhi kemusyrikan sehingga mengambil tuhan-tuhan selain Allah. 

Mereka yang mengetahui bukti-bukti kebenaran Rasulullah dan 
mengetahui kebenaran agama Allah kemudian menyamarkan dan 
menyembunyikan bukti-bukti tersebut dari manusia, orang-orang itu jauh 
dari rahmat Allah. Mereka memperoleh laknat, murka dan dijauhakan 
Allah dari rahmat-Nya. 

Allah Swt. tidak menutup pintu rahmat bahkan terhadap orang kafir 
karena pintu rahmat selalu terbuka bagi setiap orang yang ingin bertaubat. 
Oleh karena itu, Allah Swt. berfirman;  
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 “Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan 
menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku 
menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.” (QS. Al Baqarah: 160) 

Kita harus mendefinisikan taubat sebagai suatu hal pribadi yang 
dilakukan seseorang untuk meluruskan perkara dirinya. Jika orang tersebut 
melakukannya, berarti ia memperbaiki urusannya setelah rusak dan 
menyatakan kepada manusia sekadar apa yang ia sembunyikan. Adapun 
orang-orang yang tetap bersikeras pada kekafiran dan menyembunyikan 
kebenaran, bagian mereka adalah laknat. Allah Swt. melaknat mereka 
karena sikap orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu akan 
meninggalkan kejahatan bagi dunia. Seperti halnya dunia terus tertimpa 
keburukan akibat mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, orang-
orang itu pun terus dilaknat, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. 
apabila mereka bertaubat dan memperbarui apa yang telah mereka rusak 
kemudian menjelaskan kebenaran, berarti orang-orang itu telah memasuki 
pintu ampunan. 

Jadi, syarat taubat adalah mengembalikan segala hak kepada 
pemiliknya. Persoalan kufur dan menyembunyikan kebenaran tersebut 
sama sekali tidak merugikan Allah. Justru yang menderita rugi adalah 
orang-orang itu sendiri dan manusia yang disekelilingnya tersebar 
keburukan kafir dan penyembunyian apa yang diturunkan Allah dalam 
kitab-kitab langit. 

Di dalam firman, “Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan 
perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah 
Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang,” Allah Swt. menjelaskan tiga kondisi, yaitu; 

Pertama; kondisi orang-orang yang menyembunyikan apa yang 
diturunkan Allah Swt. Bagian mereka adalah laknat, 

Kedua; pengecualian dari Allah Swt. bagi orang yang bertaubat dan 
mati dalam keadaan masih bertaubat, dan 

Ketiga; kondisi orang-orang yang mati dan belum bertaubat. Mereka ini 
akan mendapat laknat baru di akhirat. 

Jadi, ada laknat di dunia sampai orang-orang yang ingin bertaubat itu 
melakukan taubat. Adapun orang yang belum bertaubat dan mati masih 
dalam keadaan menyembunyikan kebenaran, maka laknat lain akan 
diberikan Allah kepada mereka di hari kiamat. 
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Allah Swt. berbicara tentang laknat. Yang dimaksud dengan hal itu 
adalah pengusiran, penjauhan, marah dan penolakan. Pengusiran itu ada 
dua macam; 

Pertama; dikucilkan untuk dididik, dan 

Kedua; dikucilkan untuk disiksa. 

Dikucilkan untuk dididik tidak dilakukan Allah kepada seseorang 
dengan amarah. Allah menurunkan hal itu untuk mendidik orang tersebut. 
Allah Swt. yang mendidik hambanya tidak marah karena benci terhadap 
orang yang dididik tersebut, tetapi marah demi kebaikannya. Namun ketika 
seorang hamba Allah berani menyembunyikan kebenaran dan melestarikan 
kebatilan untuk menjadi cara dan tingkah lakunya, maka Allah akan 
menjauhkan orang itu untuk disiksa. Ini adalah jenis lain lagi dari adzab. 

Allah Swt. membuka pintu taubat kepada hambanya dengan berfirman; 
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 “Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan 
menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku 
menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.” (QS. Al Baqarah: 160) 

Kembali dari Maksiat 

Kata “تاب ” dalam bahasa arab berasal dari “التوبة ”. Ketika Anda 
mengatakan seseorang bertaubat kepada Allah, maksudnya adalah 
seseorang itu telah kembali dari maksiat dan dosanya. Adapun ketika Anda 
mengatakan kalau Allah bertaubat atas seseorang berarti Allah telah 
menerima taubat orang itu yang telah kembali dari maksiat, padahal orang 
itu sudah divonis untuk dihukum, tapi Allah telah membebaskannya dari 
hukuman itu. Dengan ini bisa dipahami bahwa taubat adalah kembali dari 
dosa dan pengampunan dari Allah. Jadi, ketika kata “ التوبة  ” dinisbatkan 
kepada manusia, artinya seorang hamba itu telah kembali dari dosa dan 
minta ampunan Allah. 

Adapun ketika kata “التوبة ” itu dinisbatkan kepada Allah berarti Allah 
telah memaafkan hamba tersebut dan mengangkat siksa akibat dosa yang 
seharusnya ia rasakan. Sebagian orang bertanya-tanya tentang firman 
Allah berikut; 
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 “Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) 
kepada mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi 
meraka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit 
(pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa 
tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. 
Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam 
taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.” (QS. At Taubah:118) 

Persoalan yang ada dalam ayat ini terkait dengan kejadian perang 
Tabuk dan juga berlaku untuk setiap kondisi yang kejadiannya sama. Rasul 
dan para sahabatnya yang jujur dari kaum muhajirin dan anshar pergi ke 
medan jihad pada saat sulit. Perang Tabuk disebut-sebut terjadi pada saat 
rumit. Untuk itu, tentara yang keluar bersama Rasul pada perang tersebut 
dinamakan jaisyu al-’usrah (tentara yang rumit). Perang Tabuk terjadi pada 
tahun ke sembilan hijriah antara umat Islam dan Romawi. Perang berakhir 
setelah datang seorang pembesar Romawi dan berjanji kepada Rasul Saw. 
untuk membayar jizyah (upeti). Setelah itu pun Rasul kembali ke Madinah. 

Saking rumitnya tahun ini, sebagian umat mukmin ada yang berpikir 
untuk tidak ikut perang. Tapi yang benar-benar tidak ikut perang hanya 
tiga orang, yaitu Hilal bin Umayah, Marar bin Rabi’ dan Ka’b bin Malik. 

Mari kita renungkan ketepatan pendidikan Islam. Rasul tidak 
membangun penjara Islam untuk menaruh orang-orang penyeleweng 
Bahkan Rasul membiarkan mereka bebas. Toh begitu, kebebasan mereka ini 
tidak bermakna karena setiap umat muslim mengisolasi mereka dan ini 
merupakan hal yang sangat besar. Penjara hanya memiliki sedikit 
kemampuan saja. Di sana seorang penyeleweng hidup, menghabiskan masa 
hukuman dan habis perkara. Akan tetapi, membiarkan para penyeleweng 
hidup diantara masyarakat dan mereka semua mengisolasinya atas perintah 
Rasul Saw. adalah menunjukkan besarnya keharmonisan keimanan dalam  
masyarakat yang menolak untuk berinteraksi dengan penyeleweng. 

Seperti yang saya sebutkan, perang Tabuk adalah perang yang sulit 
karena di dalamnya terdapat kesulitan dari semua segi. Kesulitan jauhnya 
jarak antara Tabuk dan Madinah, juga kesulitan karena setiap sepuluh dari 
para mujahidin itu bergantian untuk menaiki satu kendaraan saja. dari 
sepuluh tentara umat muslim itu, yang sembilan berjalan selama beberapa 
saat dan hanya satu yang menaiki kuda atau unta. Kita bisa membayangkan 
sendiri betapa sulitnya berjalan seperti itu. Selain kesulitan-kesulitan 
tersebut, tentara umat Islam juga mengalami kesulitan dalam bidang 
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logistik. Sebagian orang yang ikut dalam perang ini mengatakan, “Waktu 
itu kami makan ulat dan lemak yang sudah tengik, yaitu lemak yang sudah 
lama. Kami juga menyembelih unta untuk meminum air dari pusarnya. 
Semua itu terjadi pada suhu udara yang menyengat dan panas.” 

Jadi, ini merupakan perjalanan sulit sehingga yang keluar dari perang 
Tabuk adalah orang-orang yang jujur dalam keyakinannya. Sebagian orang 
berpikir untuk tidak ikut perang. 

Seorang mukmin yang memiliki kebun teduh penuh pohon dan buah-
buahan berkata, “Apakah aku musti duduk-duduk saja di tempat teduh dan 
menyenangkan sementara Rasul Saw. berada pada terik matahari?” Orang 
muslim itu mencela diri sendiri ketika berada dalam kondisi tersebut dan ia 
pun berangkat jihad bersama Rasul. 

Seorang mukmin lainnya memiliki pekarangan luas yang terdapat 
kebun besar dan teduh. Lelaki itu melihat kebunnya seperti berkata, 
“Kamulah, kebun, yang mencegahku untuk bersama-sama berangkat 
dengan Rasulullah. Demi tuhan janganlah menjadi milikku setelah ini. 
Demi tuhan kamu harus berjihad di jalan Allah.” 

Orang ketiga duduk di tempat teduh yang nikmat dan penuh buah. Ia 
asik memikirkan wanita cantik yang dinikahinya. Lelaki itu lantas berkata, 
“Apakah aku harus duduk di tempat teduh dan sejuk ini, memikirkan 
wanita-wanita cantik sementara Rasulullah berada pada terik matahari?” 
Semua ini adalah ujian keimanan. 

Sebagian orang munafik tidak ikut dalam perang ini. Ketika Rasul Saw. 
datang, orang-orang itu minta maaf karena mereka tidak mampu 
berperang. Rasul pun membiarkan mereka dengan niatannya tersebut dan 
menyerahkan keburukan-keburukan mereka kepada Allah kecuali 
terhadap tiga orang yang jujur. Ketiga orang itu berkata, “Wahai 
Rasulullah, kami tidak memiliki cukup waktu dibandingkan engkau ketika 
engkau mengajak kami untuk turut serta melakukan perang.” Rasul 
berkata tentang ketiga orang itu kurang lebih bahwa mereka telah berkata 
jujur. Pengakuan mereka ini beguna. Dengan pengakuan tersebut, ketiga 
orang itu berarti telah minta diberi hukuman karena takut kalau bakal 
memperoleh adzab di hari kiamat. Untuk itu, Rasul pun mengisolasi 
mereka untuk memberi pendidikan. Ketiga orang itu adalah Hilal bin 
Umayah, Ka’b bin Malik dan Mararah bin Rabi’. 

Rasul Saw. menyerahkan siksaan orang-orang munafik itu kepada Allah 
agar mereka mengenyam siksaan di hari kiamat. Mereka telah 
menyembunyikan alasan mengapa tidak turut serta dalam jihad. Adapun 
ketiga orang yang telah mengaku itu dijatuhi hukuman kedisiplinan. Rasul 
melarang masyarakat Islam untuk berbicara dan berinteraksi dengan 
mereka. Untuk itu, Allah Swt. berfirman; “Hingga apabila bumi telah 
menjadi sempit bagi meraka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun 
telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui 
bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya 
saja.” 
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Begitulah. Siksaan tersebut sangat keras. Dua dari ketiga orang itu 
hanya berdiam diri dan tinggal di rumah masing-masing, yaitu Hilal bin 
Umayah dan Mararah bin Rabi;. Adapun Ka’b bin Malik masih tetap keluar 
dan menemui orang-orang. Tapi ia tidak diajak bicara siapapun. Ka’b bin 
Malik pergi bershalat dengan Rasulullah Saw dan ia pun berkata, “Lihatlah, 
aku telah menggerakkan kedua bibir Rasul dengan menjawab salam.” 
Namun tak ada satu pun umat mukmin yang berbicara dengannya karena 
mematuhi perintah Rasul Saw. 

Rasul sendiri, ketika melihat pandang mata Ka’b tertuju kepadanya, 
beliau lantas memejamkan mata. Dan ketika ka’b pergi, Rasul pun kembali 
melihatnya. Ini merupakan bukti kalau Rasul Saw. telah menjatuhkan 
sanksi kepada Ka’b. 

Hamparan bumi yang luas ini terasa sempit dalam pandangan Ka’b. Ia 
lantas pergi ke sepupunya, yaitu Abu Qatadah. Ka’b sengaja memanjat 
tembok rumah Abu Qatadah karena tahu kalau dia mengetuk pintu rumah 
pasti tidak akan dibukakan. Ka’b berkata kepada sepupunya, 
“Bersumpahlah kepada Allah bahwa kamu tahu kalau aku mencintai 
Rasulullah.” Tapi Abu Qatadah tidak menjawab  Ka’b terus mendesak 
sampai akhirnya Abu Qatadah menjawab, “Allah dan Rasulnya lebih tahu 
akan hal itu.” 

Bentuk siksaan ini berlangsung selama empat puluh hari. Setelah itu, 
Rasul meningkatkan sanksi tersebut dan meminta kepada ketiga orang itu 
untuk tidak mendekati istri-istrinya. Begitulah. Siksaan tersebut memasuki 
ruang pribadi antara lelaki dengan istrinya setelah percobaan untuk 
mengisolasi mereka dari masyarakat muslim berjalan sukses. Ka’b lantas 
mengadu kepada Rasul Saw, “Apakah berarti aku harus menceraikannya?” 
“Tidak,” jawab Rasul, “Tapi jangan dekati dia.” Keluarga Ka’b memberi 
nasehat, “Pergilah kamu menghadap Rasul atau biarkan istrimu pergi 
menghadap Rasul minta izin agar ia bisa tetap besamamu untuk mengurusi 
rumah tangganya.” Waktu itu, Istri Hilal bin Umayah telah minta izin 
kepada Rasul. Ketika menghadap itu, Rasul berkata, “Dia tidak boleh 
mendekatimu.” Istri Hilal menjawab, “Wahai Rasulullah, demi Allah Hilal 
tidak bertingkah apapun.” Rasul pun mengizinkannya untuk tetap bersama 
melayani Hilal. 

Ka’b mendengar cerrita-cerita itu dari beberapa orang. Ia lantas berkata 
kepada mereka, “Tapi aku masih muda dan tidak mampu berpisah dengan 
istriku. Aku tidak berani mengatakan ini kepada Rasul karena takut kalau 
Rasul tidak akan memberiku hak tersebut. 

Sepuluh hari telah berlalu sampai akhirnya datang kabar gembira 
pembebasan mereka. Rasul pun berkenan ditemui dan memberitahu kalau 
Allah telah menerima taubatnya dan turun firman Allah; 
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 “Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) 
kepada mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi 
meraka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit 
(pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa 
tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. 
Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam 
taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.” (QS. At Taubah:118) 

Seperti itulah yang dimaksud dengan isolasi untuk memberi pendidikan 
atau kedisiplinan. Ketiga orang itu belum sampai menentang perintah 
Rasul. Dan Rasul pun masih memberi kelayakan kepada mereka untuk 
menerima perintah-perintahnya. Itu berarti, ketiga orang tersebut belum 
keluar dari lingkup keimanan sehingga harus diberi hukuman pengusiran 
atau laknat. Pengisolasian mereka adalah isolasi untuk memberi pendidikan 
atau mengajarkan kedisiplinan. 

Taubat Adalah kembalinya Seorang Hamba kepada Tuhan-
Nya 

Kita harus paham bahwa ketika taubat disyari’atkan dan diperundang-
undangkan Allah, itu berarti dimaksudkan untuk membuka pintu kembali 
kepada-Nya. Dan barangsiapa kembali kepada Allah, maka taubatnya akan 
diterima. Jadi, ada tiga fase dalam bertaubat, yaitu 

Pertama; pensyari’atan Allah terhadap taubat, 

Kedua; bertaubatnya seorang hamba, dan 

Ketiga; Allah menerima taubat seorang hamba tersebut. 

Begitulah ringkasan pelajaran yang bisa diambil dari kisah ketiga orang 
yang disebut Allah dalam firmannya; 
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“Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam 
taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.” (QS. At Taubah:118) 

Allah telah mensyari’atkan taubat. Jika seorang hamba bertaubat dan 
kembali dari dosanya, maka Allah pun menerima taubat hamba itu. 
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Seorang hamba bertaubat berarti ia kembali dari maksiat dan perbuatan 
dosa. Sedangkan Allah menerima taubat para hamba berarti Allah tidak jadi 
memberi adzab. Adapun orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, 
mereka akan dilaknati Allah dengan laknat dunia dan juga dilaknati oleh 
semua makhluk yang dapat melaknati. Allah Swt. mengaburkan kata 
 ;dalam firmannya”الالعنون“
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 “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah 
Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan 
petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-
Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua 
(makhluk) yang dapat melaknati,” (QS. Al Baqarah: 159) 

Dari sini dapat kita pahami bahwa laknat itu berlaku untuk umum. 
Mereka dilaknati baik oleh manusia maupun selain manusia. mereka 
dilaknati oleh semua makhluk yang ada. Ketika Allah menahan pengairan 
dari suatu kaum karena kemaksiatan mereka, maka tumbuh-tumbuhan 
melaknat karena sebab kemaksiatan mereka itulah tumbuh-tumbuhan 
tidak bisa disiram. Hewan-hewan pun melaknat karena sebab kemaksiatan 
mereka, hewan-hewan itu tidak bisa minum. Bahkan malaikat pun 
melaknat karena orang-orang itu telah menyalahi Allah yang mereka puji 
di semua tempat. Ini adalah laknat di dunia. 

Adapun laknat di akhirat dijelaskan Allah dalam firman-Nya berikut 
ini; 
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 “Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan 
kafir, mereka itu mendapati la’nat Allah, para malaikat dan manusia 
seluruhnya.” (QS. Al Baqarah: 161) 

Itulah laknat akhirat. Benda-benda tidak melaknati siapapun di akhirat 
karena benda tidak akan terganggu oleh apapun, tidak tanaman-tanaman, 
tidak juga hewan-hewan jenis apapun. Laknat akhirat itu dari Allah, 
Malaikat dan seluruh manusia. Akan tetapi, bukankah manusia itu bani 
Adam dan berasal dari Adam sampai hari kiamat? Bukankah diantara 
manusia itu ada orang mukmin dan kafir? Kalau begitu, bagaimana 
seorang kafir melaknat orang kafir lainnya? Bagaimana Allah 
mengumpulkan orang-orang mukmin yang akan melaknat orang kafir 
bersama dengan orang kafir yang juga akan melaknat orang-orang kafir? 
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Bagi yang bertanya seperti ini saya katakan bahwa Allah telah 
menciptakan dunia. Di dalamnya hidup orang yang menipu agama Allah 
dan tertipu dalam agama Allah. di dunia juga hidup orang yang beriman 
dengan agama Allah dan menyerahkan raga berikut seluruh anggota 
tubuhnya untuk aturan Allah. Orang-orang yang menyerahkan seluruh 
anggota tubuhnya untuk aturan Allah inilah yang mendapat bagian surga 
dan mereka akan melaknat orang-orang kafir. Adapun kaum kafir yang 
sebagian mereka menipu sebagian yang lain atau sebagian ada yang tertipu 
dengan penyesatan atau tipuan sebagian yang lain, nasib mereka akan 
tampak jelas di akhirat. Begitulah. Para penipu akan terbuka aibnya dan 
orang yang tertipu tidak berdaya apa-apa. 

Tipuan Orang-orang Sesat 

Mereka yang patuh terhadap tipuan orang-orang sesat, pada hari 
kiamat akan datang dengan berlepas tangan dan saling mengeluarkan 
laknat. Setiap golongan akan menuduh golongan lain bahwa mereka hanya 
tersesat karena hawa sesat yang ada di dalam jiwa. Di sini, para pengikut 
orang-orang sesat itu mengaku kalau dalam kesesatan karena mengikuti 
kaum yang sesat dan menyesatkan sehingga amal perbuatan mereka hanya 
merugikan saja. Orang-orang itu sama menyesal dan saling memusuhi. 
Bagian mereka adalah neraka jahanam yang mereka bakal abadi di 
dalamnya. 

Orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan pongah dengan tidak 
mau memetik hidayah dari ayat-ayat itu akan masuk neraka untuk 
menerima siksa. Tidak ada orang yang lebih zhalim dari mereka yang 
membuat-buat kedustaan kepada Allah, seperti yang dilakukan ahli kitab 
dengan mengingkari sifat-sifat Rasulullah yang telah dijelaskan dalam kitab 
mereka sendiri kemudian mengklaim kalau Allah memiliki putra. Mereka 
ini akan ditanyai malaikat maut ketika jiwa-jiwa mereka dicabut, “Mana 
tuhan-tuhanmu selain Allah yang kalian sembah. Suruh datang agar 
mencegah kalian dari kematian?!” orang-orang itu hanya menjawab, 
“Mereka telah berlepas tangan dan meninggalkan kami.” Dengan begitu, 
orang-orang tersebut mengakui kekafiran mereka sendiri. 

Ketika datang hari kiamat, Allah berkata kepada orang-orang kafir itu, 
“Masuklah ke neraka bersama kaum-kaum kafir dari manusia dan jin yang 
ada sebelum kalian.” Setiap ada pemimpin yang masuk neraka, kaum yang 
kafir sepertinya juga melaknat dan mengambilnya sebagai panutan. Sampai 
ketika para pengikut itu semuanya masuk neraka, mereka pun melaknat 
para pemimpinnya dan meminta kepada Allah agar para pemimpin itu 
disiksa berlipat ganda. Allah hanya menjawab, “Masing-masing kalian 
mendapatkan siksa yang berlipat karena kalian sesat dan menyesatkan, 
kafir dan membantu kekafiran.” 

Jadi, orang kafir akan melaknat orang kafir lainnya sehingga laknat itu 
berasal dari seluruh manusia. Di dunia ini kita melihat orang-orang yang 
kafir terhadap aturan Allah juga memperoleh laknat. Seorang penyeleweng 
berbuat kezhaliman. Pada lain hari, seorang yang menyimpang dari aturan 
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Allah juga akan balas menzhaliminya. Waktu penyelewang itu menzhalimi 
penyimpang tersebut, berarti keduanya telah melaknat yang lain. Jadi, 
laknat terhadap penyeleweng itu berasal dari seluruh manusia. 

Taubat Secara Sembunyi dan terang-Terangan 

Allah Swt. Ketika mengusir seorang hamba dari rahmat-Nya berarti Ia 
murka terhadap hamba tesebut. Ini adalah tanda bahwa tidak ada kata 
mundur dalam hukuman itu. Ketika seorang manusia dibiarkan oleh Allah 
Swt. mengalami siksaan tegas yang dilakukan neraka, orang itu menduga 
kalau siksaan tersebut datang dari seorang lemah sepertinya sehingga 
pelaksana siksaan itu merasa kasihan dan mengeluarkannya dari neraka. 
Sebenarnya, orang itu tidak bakal bisa mengharapkan neraka 
menghentikan siksaan-siksaannya karena neraka itu tegas tidak 
berperasaan. 

Taubat di dunia menyelamatkan manusia sehingga tidak harus hidup di 
neraka; abadi dalam siksa. Allah Swt. berfirman; 
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 “Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan 
menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku 
menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.” (QS. Al Baqarah: 160) 

seorang manusia iika berbuat dosa harus memperbaiki dosa tersebut 
sesuai perbuatannya. Jika ia melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, ia 
cukup bertaubat dengan sembunyi-sembunyi. Adapun jika seseorang 
berani melanggar batas-batas Allah secara terang-terangan dan berbuat 
maksiat terhadap Allah di hadapan manusia sehingga ia menjadi contoh 
buruk bagi manusia yang melanggar batas-batas-Nya, orang itu tidak 
cuikup bertaubat secara sembunyi-sembunyi. Ia harus melakukan taubat 
secara terang-terangan. 

Dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidaklah 
menghancurkan salah satu batasan-batasan Allah dan tidak membuat 
orang lain menirunya. Adapun orang yang melanggar batasan-batasan 
Allah dihadapan manusia, Allah hanya akan menerima taubat orang itu 
kalau ia menyatakan pertaubatan tersebut dihadapan manusia. 

Syari’at Islam menggugurkan hukuman-hukuman hudûd dengan 
adanya subhat. Akan tetapi, terhadap siapa saja yang sombong dan 
mengaku telah melakukan perbuatan dosa kemudian bangga karena telah 
melakukan hal itu, apakah syari’at Islam mendiamkannya saja? Apakah 
seorang pezina yang telah disaksikan empat orang saksi kita gugurkan 
hukuman rajam atau cambuk dengan subhat? Tidak. Orang itu telah secara 
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terang-terangan melanggar batasan Allah sehingga harus dihukum secara 
terang-terangan. Siapa yang melakukan dosa secara terang-terangan, ia 
pun harus bertaubat secara terang-terangan. 

Keadilan Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang 

Diantara kebajikan Allah terhadap umat manusia adalah menciptakan 
pertaubatan terhadap dosa. Dzat yang menerima taubat itu adalah Dzat 
Yang Maha Penerima taubat dan yang berkuasa mengampuni seluruh umat 
Islam. Kata “التواب ” (Maha penerima taubat) adalah salah satu nama dari 
asma’ul husna. Itu adalah nama dari salah satu nama yang berhubungan 
dengan kesempurnaan dan keindahan pada Pencipta Maha Tinggi. 

Seorang pendosa yang belum bertaubat kepada Allah atau belum 
diterima taubatnya akan memperoleh keadilan Dzat Yang Maha Pengasih 
dengan merasakan sebagian dari siksa neraka untuk kemudian keluar. 
Seorang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, seluruh ayat-ayat 
kekekalan di surga adalah abadi. Akan tetapi, dalam persoalan neraka, 
aturan penyiksan itu tidak sampai mencapai kekekalan kecuali bagi mereka 
yang telah menikmati maksiat dan mengingkari apa yang datang dari Allah 
dan Rasul-Nya. 

Allah Swt. membatasi keabadian siksa guna menegaskan kepada para 
hamba-Nya bahwa rahmat Allah itu lebih didahulukan dari pada murka-
Nya. Dalam masalah pengundang-undangan siksa, sebagian orang yang 
berpikiran pendek bertanya-tanya bagaimana Allah bisa mengatakan 
bahwa di neraka itu terdapat tarikan-tarikan nafas dan mengeluarkan 
nafas panjang? Allah Swt. berfirman; 
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 “Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, 
melainkan dengan izin-Nya; maka di antara mereka ada yang celaka 
dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka 
(tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan 
nafas dan menariknya dengan (merintih), mereka kekal di dalamnya 
selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki 
yang (lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa 
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yang Dia dikehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka 
tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada 
langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); 
sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.” (QS. Huud: 105-108) 

Orang-orang yang berpikiran pendek meragukan kalau di neraka 
terdapat “زفير” (pengeluaran nafas) dan “شهيق” (penarikan nafas). Itu 
karena “شهيق” adalah ketika seorang manusia mengambil udara dalam 
hidup dan “زفير” adalah ketika seseorang mengeluarkan udara tersebut 
setelah mengambil oksigen yang lazim buat kehidupan. Orang-orang yang 
berpikiran pendek itu bertanya, “Bagaimana keabadian bisa terbatas 
dengan adanya langit dan bumi?” 

Untuk mereka itu saya katakan bahwa langit dan bumi di akhirat 
bukanlah langit dan bumi di dunia. Langit dan bumi di dunia merupakan 
sebab dan tempat hidup. Sedangkan di akhirat nanti, kita tidak makan dan 
hidup dengan sebab karena kita hidup dengan kehendak Sang Penyebab, 
yaitu Allah Swt. Mungkin saja ada orang yang bilang, lantas mengapa 
dalam ayat di atas Allah berfirman;  

  إال ما شاء ربك إن ربك فعال ملا يريد
“kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang (lain). Sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia dikehendaki.” 

Mengapa Allah mengaitkan siksa dan surga dengan kehendak? Bagi 
pertanyaan seperti ini saya katakan bahwa balasan bagi orang-orang yang 
akan disusahkan dengan api neraka bukanlah untuk orang kafir saja. Ada 
sebagian orang mukmin yang berbuat maksiat akan dimasukkan neraka 
sekadar dengan perbuatan maksiatnya untuk kemudian dikeluarkan dari 
neraka dan masuk surga. Akan tetapi, seorang pendosa yang kafir dan tidak 
bertaubat bakal abadi di neraka. 

Adapun seorang mukmin yang pendosa, ia pun baru akan kekal di 
surga setelah mengalami hukuman sekadar dengan dosa-dosanya. Untuk 
itulah pada ayat-ayat di atas ada pengecualian sekali di neraka dan 
pengecualian sekali di surga. 
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Kalau Engkau Tidak Mengampuni 
dan Merahmati Kami Niscaya Kami 

Termasuk Orang yang Merugi 

Pengampun dan Penyayang Adalah Sifat-Sifat Mulia 

Menurut kebiasaan manusia, diberi kerajaan adalah baik dan dicabut 
kerajaannya adalah buruk. Kemuliaan menurut kebiasaan manusia adalah 
baik dan kehinaan adalah keburukan. Allah berfirman; 

È≅ è% ¢Οßγ ¯=9$# y7Î=≈ tΒ Å7 ù=ßϑ ø9$# ’ ÎA÷σè? š ù= ßϑ ø9$# ⎯tΒ â™!$ t±n@ äí Í”∴s?uρ š ù= ßϑ ø9$# ⎯£ϑ ÏΒ â™!$ t±n@ 
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 “Katakanlah, “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau 
berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan engkau 
cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan 
orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang 
Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ali 
Imraan: 26) 

Allah Swt. tidak mengatakan, “Di tangan Engkaulah segala kebajikan 
dan keburukan,” tapi Allah mengatakan bahwa semua itu berada ditangan-
Nya. semua itu adalah baik jika digunakan sesuai dengan keridhaan Allah. 
Jika kerajaan itu diambil dari Anda, saya bilang itu baik bagi Anda karena 
mungkin saja kerajaan itu akan menggoda Anda untuk melakukan maksiat 
dan kesewenang-wenangan sehingga Allah Swt. mencopotnya supaya Anda 
menuju kepangkuan-Nya dan menjauhkan diri dari jalan yang bakal 
mengantarkan Anda ke—na’udzu billah—neraka jahannam.  

Ketika Allah Swt. memuliakan kita, saya bilang itu suatu kebaikan 
karena bisa jadi ketika Allah memuliakan Anda, maka Anda akan 
mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, jika Allah Swt. berkenan 
menghinakan Anda, saya katakan bahwa itu pun baik agar Anda tahu kalau 
dunia tidak langgeng bagi siapapun sehingga Anda akan bergegas bekerja 
untuk akhirat. Jadi, kedatangan kerajaan itu baik dan pencoptannya pun 
baik. Jika Anda menemukan sebuah kerajaan besar pada seseorang, awas, 
jangan sampai Anda berkeyakinan kalau orang itulah yang memperoleh 
kerajaan tersebut dengan usaha pribadi atau kemampuan akalnya. Semua 
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itu terjadi dengan kodrat Allah. Tentang kodrat Allah Swt, sebuah hadits 
qudsi mengatakan; 

أنا اهللا ملك امللوك قلوب امللوك ونواصيها بيدى فإن أطاعىن عبادى 
 وإن هم عصوىن جعلتهم عليهم عقوبة فال جعلتهم عليهم رمحة

  تشتغلوا بسبب امللوك ولكن أطيعوىن أعطفهم عليكم
“Akulah Allah, rajanya para raja. Kehancuran dan kebangkitan raja-
raja itu berada di dalam kekuasaan-Ku. Jika hamba-hambaku 
mentaati-Ku, Aku jadikan raja-raja itu sebagai rahmat buat mereka. 
Dan jika mereka mendurhakai-Ku, Aku jadikan raja-raja itu sebagai 
siksaan buat mereka. Maka jangan sibuk karena raja-raja itu. tapi 
taatilah Aku sehingga aku jadikan mereka berbelas kasikan kepada 
kalian.”   

Segala Sesuatu Ada Hikmahnya 

Kalau saja orang-orang itu mempertimbangkan keberadaan Allah 
dalam setiap urusannya, pasti kemaharajaan Allah akan menjadi rahmat 
buat mereka. Jadi, tidak ada seorang pun yang mengambil kerajaan kecuali 
dengan qadha dan qadar Allah. segala sesuatu yang ada memiliki hikmah. 
Jika Anda melihat seorang raja yang zhalim oleh Allah diberi sebuah 
kerajaan, jangan berkata, “Bagaimana seorang zhalim ini bisa diangkat 
menjadi raja?” Itu karena Anda tidak tahu untuk apa Allah memberi 
kerajaan tersebut. Mungkin saja Allah memberinya kerajaan untuk 
merawat para pendosa dan pembangkang. Allah tidak merawat orang-
orang berkelakuan buruk lewat manusia-manusia pilihan karena seorang 
yang baik dan berniat benar serta berperasaan tidak mungkin merawat 
seorang manusia jahat. Yang merawat orang jahat adalah orang yang lebih 
jahat lagi. Dalam hal ini Allah berfirman; 

y7 Ï9≡x‹x.uρ ’Ík< uθ çΡ uÙ ÷èt/ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# $ KÒ ÷èt/   

 “Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zhalim 
itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain.” (QS. Al An’aam :129) 

Jika terdapat orang-orang jahat, Allah akan mengangkat orang-orang 
yang lebih jahat lagi buat mereka; karena inilah satu-satunya cara Allah 
untuk menguasakan kejahatan kepada mereka. Jadi, kejahatan dan 
kesewenang-wenangan yang mereka lakukan itu juga berasal dari 
kejahatan, kezhaliman dan kesewenang-wenangan. Itu karena Allah Maha 
Menguasai. Ia berkuasa terhadap alam semestanya. 

Allah Swt. berfirman; 
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 “Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia 
menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung 
dan penolong bagimu selain Allah.” (QS. At Taubah:116) 

Selagi Allah adalah raja di langit dan bumi, selagi Allah adalah Dzat 
yang menghidupkan dan mematikan, maka hati-hatilah jangan sampai 
tergoda oleh dzat selain tuhan Anda. Janganlah menduga kalau kekuatan 
dan kemampuan berada di tangan makhluk, bukannya dalam kekuasaan 
tuhan. Selalim apapun manusia tidak akan bisa melindungi diri dari takdir 
tuhan dalam kosmosnya. Kalau seseorang pada hari ini berkuasa, memiliki 
kekuatan, lalim dan sewenang-wenang, bisa jadi pada keesokan harinya 
tidak mampu melindungi diri sendiri, mencari tempat sembunyi untuk 
berlindung dari kekejaman manusia dan tidak menemukannya, mencari 
tempat untuk tinggal dan tiba-tiba dunia terasa sempit. Jadi, janganlah 
mengambil pelndung dan penolong dari manusia. Allah-lah satu-satunya 
pelindung dan penolong karena Ia Dzat yang selalu maha kuat dan 
berkuasa. 

Berlindung kepada Allah 

Manusia mencurahkan perasaannya kepada Allah untuk mengadukan 
kezhaliman makhluknya. Manusia juga berlindung kepada Allah agar 
dilindungi dari neraka. Mengapa? Karena Allah Swt. memiliki sifat-sifat 
kemahakuasaan dan sifat-sifat elok. Diantara sifat-sifat kemahakuasan-Nya 
adalah “القهار” (Dzat Yang Maha Menundukkan), “الجبار” (Dzat Yang Maha 
Perkasa), dan “المنتقم” (Dzat Yang Maha Menuntut Balas). Adapun diantara 
sifat-sifat eloknya adalah “الغفور” (Pengampun), “الرحيم” (Penyayang). 

Jika seorang manusia berbuat dosa, maka bagiannya adalah sifat-sifat 
kemahakuasaan Allah, yaitu “المنتقم” (Dzat Yang Maha Menuntut Balas) 
dan “الجبار” (Dzat Yang Maha Perkasa). Selagi persoalannya adalah dengan 
sifat-sifat kemahakuasaan, maka tidak ada ruang untuk bisa selamat 
kecuali dengan berlindung pada sifat-sifat keelokan tuhan. Untuk itu, ada 
yang mengatakan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. aku berlindung 
dengan sifat-sifat elok yang ada pada-Mu dari sifat-sifat kemahakuasaan-
Mu. Karena sungguh tidak ada yang mampu melindungiku dari sifat-sifat 
kemahakuasaan-Mu kecuali sifat-sifat elok yang ada pada-Mu. 

Ketika pada akhir malam bulan Ramadhan, Dzat Yang Maha Perkasa 
itu menjelma menjadi Dzat Yang Pengampun. Orang-orang menduga kalau 
persoalan ini tidak rasional karena bagaimana Dzat Yang Maha Perkasa 
bisa menjelma menjadi ampunan? Apakah Allah tidak menjelma sebagai 
ampunan? Saya katakan tidak karena ampunan itu harus ada dosa, 



 

Ensiklopedi Petunjuk Sains dalam Al-Quran dan Sunnah ___________________________________________  58

sedangkan dosa tunduk pada sifat-sifat kemahakuasaan Allah dan “الجبار” 
(Dzat Yang Maha Perkasa) merupakan salah satu sifat kemahakuasaan. 
Jadi, datanglah salah satu sifat keelokan untuk menempati sifat “الجبار” 
(Dzat Yang Maha Perkasa). Seakan sifat-sifat elok tersebut meminta 
permohonan pada sifat-sifat kemahakuasaan. Oleh karena itu, yang 
menjelma menjadi ampunan adalah sifat “الجبار” (Dzat Yang Maha 
Perkasa), sedangkan sifat “الغفار” tidak menjelma menjadi ampunan. Ketika 
Ashma’i pergi ke Ka’bah untuk bertaubat, ia mendengar seseorang berdoa 
pada pintu Ka’bah, “Demi Engkau, ya Allah, aku tidak malu meminta 
ampunan-Mu. Aku telah berbuat maksiat dan mencari-cari tuhan tapi 
hanya menemukan Engkau yang bisa mengampuniku.” Mendengar ini 
Ashma’i berkata, “Apa ini? Tuhan bakal memberi ampun karena 
permintaanmu sungguh sangat bagus.” 

Allah Swt. berfirman; 

¢ΟèO z>$ s? óΟÎγ øŠn= tæ (#þθ ç/θ çFu‹Ï9 4 ¨β Î) ©!$# uθ èδ Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇⊇∇∪   

 “Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam 
taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.” (QS. At Taubah:118) 

Selagi Allah telah mengampuni orang-orang itu, mengapa di dalam 
ayat tersebut Allah mengatakan “ليتوبوا ”? Dengan pertanyaan ini jelas 
bahwa Anda mengambil persoalan taubat dari sudut pandang dosa. Tapi 
maksud Allah dalam firman-Nya “ليتوبوا ” adalah agar kalian kembali pada 
kondisi sebelum melakukan maksiat. 

Allah Swt berfirman; 

  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇®∪    

 “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan 
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At 
Taubah:119) 

Bertakwalah kepada Allah 

Ketika memanggil hamba yang beriman, Allah Swt. memanggil mereka 
dengan perintah keimanan atau memintanya untuk beriman. Misalnya 
adalah firman Allah; 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãΨÏΒ#u™   

 “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman.” (QS. An 
Nisaa`: 136) 
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Selagi Allah berbicara dengan orang-orang yang beriman, mengapa Ia 
meminta orang-orang itu untuk beriman? Jawabnya adalah karena Allah 
meminta mereka agat tetap langgeng dalam keimanannya tersebut. Sebab, 
mungkin saja seorang manusia yang telah beriman kemudian menarik 
kembali keimanannya. Jadi, iman memang sudah ada dalam diri mereka, 
tapi Allah meminta untuk melanggengkan perasaan itu. Allah berfirman; 

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$#   

 “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah.” (QS. 
Al Baqarah: 278) 

Wahai orang yang beriman kepada Allah, takutlah kepada Allah, yakni 
buatlah benteng antara kalian dengan Allah. Tapi, bukankah seharusnya 
seorang mukmin itu berada dalam perlindungan Allah? bagaimana Allah 
Swt. meminta agar kita membuat benteng? Saya katakan bahwa yang 
dimaksud adalah agar kalian melindungi diri dari sifat-sifat 
kemahakuasaan Allah. 

Allah berfirman; 

(#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇®∪    

“Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At 
Taubah:119) 

Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah 
agar kita menjadi orang-orang yang jujur (آونوا من الصادقين). 
Sesungguhnya ada perbedaan antara “ مع الصادقين “ dengan “من الصادقين ”. 
Kalau “ مع الصادقين “ artinya bersatulah agar berada dalam perlindungan 
Allah sehingga saat datang orang-orang setelah kalian, mereka semua akan 
mendapati kalian sebagai orang-orang yang jujur. Jadi, “ مع الصادقين “  ada 
lebih dulu dari pada “من الصادقين ”. Tapi siapakah orang-orang yang jujur 
itu? Di dalam kata ‘jujur’ terdapat sebuah hubungan yang harus serasi. 
Apakah hubungan tersebut? Ketika seorang berbicara, sebelum kata-kata 
itu diucapkan lewat mulut, kata-kata itu terlebih dahulu akan terbersit 
dalam pikiran. Jadi, sebelum menjadi ucapan, kata-kata terlebih dahulu 
menjadi buah pikir. Kalau saya ingin mengatakan, Muhammad baru saja 
berkunjung, misalnya, sebelum Anda mendengar mulut saya mengucapkan 
kata-kata itu, ia terlebih dahulu terbersit dalam pikiran saya. Pendengar 
memang tidak tahu, tapi pembicara tahu akan hal itu. ketika Anda 
mengucapkan sesuatu kepada saya, ketahuilah bahwa ucapan itu terlebih 
dahulu singgah di dalam pikiran Anda untuk kemudian diterjemahkan oleh 
mulut menjadi kata-kata. Ketika pihak yang diajak bicara mendengar, ia 
bakal tahu kalau ucapan itu telah melalui kedua fase tersebut. 

Hubungan ini (hubungan yang terjadi antara ucapan ketika masih 
dalam buah pikir dan ucapan yang keluar dari mulut) kadang benar dan 
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nyata, seperti ketika Anda mengatakan kalau kemarin Muhammad 
berkunjung dan hal itu memang benar-benar terjadi. Ini berarti Anda 
berkata jujur. Jadi, jujur adalah ketika ucapan yang keluar dari mulut itu 
sesuai dengan kenyataan. Dengan begitu, ada yang namanya buah pikir, 
ucapan mulut dan kenyataan. Jika ucapan mulut sesuai dengan kenyataan 
berarti jujur. Jika tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang disebut 
bohong. Setiap kata-kata yang Anda ucapkan mengandung kebenaran dan 
kebohongan. Jika ucapan itu memang terjadi, berarti jujur. Dan jika tidak 
terjadi, berarti bohong. Jika kenyataan itu baru terjadi setelah perkataan 
mulut, seperti ketika Anda mengatakan kepada seseorang, “Besok aku akan 
mengunjungimu,” Anda dianggap jujur jika memang ucapan itu bakal 
terjadi. Tapi kalau hanya sebatas omongan saja dan tidak akan terjadi, itu 
disebut bohong. 

Kejujuranlah yang menyatukan seluruh cabang iman. Seorang badui 
menghadap Rasulullah Saw dan berkata, “Wahai Rasulullah, ada tiga 
perkata yang tidak bisa aku lawan. Pertama wanita, kedua khamr dan 
ketiga kebohongan. Aku datang menghadapmu, ya Rasulullah agar engkau 
berkenan memilihkan untukku salah satu dari ketiga hal tersebut yang aku 
harus bertaubat karenanya. Rasulullah menjawab, “Jujurlah bahkan 
terhadap hal-hal yang merugikanmu.” Selanjutnya, Ketika giliran hal 
minum khamr, orang badui itu berkata, “Jika Rasulullah Saw. bertanya 
kepadaku, “Apakah kamu minum khamr atau tidak?” apa yang harus aku 
katakan? Tentu saja aku harus jujur kepadanya sehingga aku pun tidak lagi 
minum khamr. Dan ketika Rasulullah bertanya, “Apa yang kamu lakukan 
dengan para wanita? Apa yang harus aku katakan? Untuk itu pun aku 
harus menahan diri dari para wanita.” 

Begitulah. Kejujuran telah berhasil mencegah orang badui dari 
melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, ketika Rasul Saw. ditanya, 
“Apakah seorang mukmin mencuri?” Nabi menjawab, “Iya,” “Apakah 
orang mukmin berbuat zina?” Nabi pun menjawabnya, “Iya.” Tapi ketika 
ditanya, “Apakah seorang mukmin bebohong?” Nabi menjawab, “Tidak.” 

Firman Allah “ آونوا مع الصادقين   “ maksudnya adalah agar ucapan-
ucapan kita sesuai dengan realitas perbuatan kita. Awas, jangan sampai 
Anda mengatakan suatu ucapan, tapi tindakan Anda sendiri menafikan 
ucapan tersebut. Untuk itulah Allah berfirman; 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yèøs? ∩⊄∪   uã9 Ÿ2 $ ºFø)tΒ y‰ΨÏã «!$# 

β r& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω šχθè= yè øs? ∩⊂∪     

 “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa 
yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa 
kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.” (QS. Ash 
Shaf: 2-3) 
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Iman Adalah Syarat Diterimanya Suatu Ibadah 

Allah Swt. membicarakan orang-orang mukmin yang menjual diri dan 
harta bendanya untuk surga (lihat QS. At Taubah: 111). Allah 
membicarakan karakter-karakter orang mukmin tersebut—lihat pada ayat 
sesudahnya, yaitu QS. At taubah: 112—dengan menyebutnya sebagai  

 Yang dimaksud dengan .(orang-orang yang bertaubat) ”التائبون“ .1
taubat disini adalah mereka kembali pada keimanan fitri setelah 
terjadi kelalaian, 

2. “ عابدونال ” (orang-orang yang ahli ibadah), yaitu mentaati segala 
perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya, 

 yaitu mereka yang ,(orang-orang yang memuji) ”الحامدون“ .3
menerima semua takdir Allah dengan memuji dan penuh rela 
karena tahu bahwa yang menimpakan takdir itu adalah Dzat yang 
Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Mereka sadar bahwa takdir-
takdir itu hanya ditimpakan semata demi kebaikan mereka sendiri. 
Jika kita dapat menerima takdir Allah dengan penuh rela, Allah 
Swt. akan memberi tahu kita perihal hikmah takdir tersebut. 

 .(orang-orang yang berjalan di muka bumi) ”السائحون فى األرض“ .4

Renungkanlah Kerajaan-Kerajaan itu 

Ada beragam jenis perjalanan. Ada perjalanan untuk mengambil 
pelajaran dari berpikir dan merenungkan kerajaan-kerajaan langit dan 
bumi serta ayat-ayat Allah dalam semesta sehingga menambah tebalnya 
iman, ada perjalanan atau wisata untuk investasi dalam rangka mencari 
rezeki, ada juga perjalanan untuk bersantai, yang dilakukan manusia ke 
berbagai penjuru dunia untuk menyaksikan tempat-tempat bersejarah. 
Wisata-wisata investasi itu khusus dilakukan kaum lelaki karena merekalah 
yang berjalan di muka bumi guna mencari harta dan rezeki. Adapun wisata 
untuk mengambil pelajaran itu dilakukan baik laki-laki maupun 
perempuan. Buktinya, Allah Swt. berfiaman ketika menyebutkan ciri-ciri 
wanita; 

4© |¤ tã ÿ…çµ š/u‘ β Î) £⎯ä3s)¯= sÛ β r& ÿ…ã& s!Ï‰ö7ãƒ % ¹`≡uρ ø— r& #Zöyz £⎯ä3Ψ ÏiΒ ;M≈uΗ Í>ó¡ãΒ ;M≈uΖÏΒ ÷σ•Β 
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 “Boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-
isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, 
yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, 
yang janda dan yang perawan.” (QS. At Tahriim: 5) 
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Kata “سائحات ” dalam firman ini bisa jadi yang dimaksud adalah 
perjalanan untuk mengambil pelajaran atau perjalanan dalam menemani 
suami. Tapi mengapa kata “سائحات ” diartikan sebagai puasa? Wisata 
disebut puasa karena wisata itu membuat Anda meninggalkan hal-hal yang 
sudah biasa, mulai dari meninggalkan tempat tinggal, harta dan keluarga. 
Wisata juga membuat Anda meninggalkan makan, minum dan keinginan 
yang biasa Anda konsumsi. Jadi, puasa dan wisata sama-sama membuat 
Anda meninggalkan kebiasaan yang sehari-hari Anda lakukan. 

Firman Alah “الراآعون الساجدون” yang dimaksud adalah orang-orang 
yang mendirikan shalat. Ruku’ dan sujud adalah dua hal yang hanya ada di 
dalam shalat. Untuk itu, Allah Swt. berfirman; 

ÞΟtƒ öyϑ≈ tƒ © ÉL ãΨ ø% $# Å7 În/tÏ9 “ Ï‰ß∨ó™ $#uρ © Éë x.ö‘ $#uρ yìtΒ š⎥⎫Ïè Ï.≡§9$# ∩⊆⊂∪     

 “Hai Maryam, ta’atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku’lah 
bersama orang-orang yang ruku’.” (QS. Ali Imraan: 43) 

Allah Swt. Meminta Maryam a.s agar menjadi orang-orang yang 
mendirikan shalat. Gerakan shalatlah yang di dalamnya terdapat ruku’ dan 
sujud. Selanjutnya Allah Swt. Berfirman; 

štβρ ãÏΒ Fψ$# Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχθèδ$ ¨Ψ9$#uρ Ç⎯tã Ìx6Ψ ßϑø9$#   

 “Yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat munkar.” 
(QS. At Taubah: 112) 

Amar makruf nahi mungkar diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad 
Saw sesuai dengan firman Allah; 

öΝçGΖä. uöyz >π ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ âß∆ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã 

Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3   

 “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, 
dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imraan: 110) 

Marilah Kita Beramar Makruf 

Amar makruf nahi mungkar hanya bisa terlaksana jika Anda 
mengharuskan diri sendiri mengikuti aturan Allah. Tidak masuk akal ketika 
Anda memerintahkan sesuatu sedangkan Anda sendiri tidak melakukannya. 
Begitu juga, tidak masuk akal ketika Anda melarang suatu perbuatan 
sementara Anda sendiri melakukannya. Amar makruf nahi mungkar adalah 
kebaikan dan petunjuk yang beralih dari diri kepada orang lain setelah 
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Anda mengharuskan hal itu kepada diri sendiri. hal ini mengharuskan 
Anda mengetahui perbuatan makruf yang Anda perintahkan dan perbuatan 
mungkar yang Anda larang. Jadi, Anda harus termasuk orang-orang yang 
spesialis dalam mengetahui hukum-hukum Allah dan batasan-batasan-Nya 
dalam halal dan haram. Adapun jika ada seseorang yang tidak tahu 
menahu tentang agama lantas berkata, “Aku memerintah kepada yang 
makruf dan melarang terhadap hal mungkar,” katakan kepadanya, 
“Hormatilah agamamu, paling tidak untuk duniamu. Setiap pekerjaan 
haruslah dilakukan oleh para ahli pikir dan spesialis di bidangnya.. 

Apa yang Dimaksud Dengan Hudûd? 

Allah Swt. Berfirman; 

tβθÝà Ï≈ ysø9 $# uρ ÏŠρß‰çt Î: «!$# 3   

“Dan yang memelihara hukum-hukum Allah.” (QS. At Taubah: 112) 

Kata “حدود” adalah bentuk jamak dari “حد”. Kata ini di dalam Al-Qur’an 
memiliki dua makna, yaitu 

Pertama; menjaga perintah-perintah Allah. Mengenai hal ini Allah 
berfirman; 

y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ãn «!$# Ÿξ sù $ yδρ ß‰tG ÷è s? 4   

“Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.” 
(QS. Al Baqarah: 229) 

Itu berarti, setiap perintah Allah adalah hudûd, maka jangan melanggar 
hudûd- hudûd itu.  

Kedua; hudûd berarti apa yang dilarang Allah. Dalam hal ini Allah 
berfirman, “Maka janganlah kamu mendekatinya,” sesuai dengan firman 
Allah, “ تلك حدود اهللا فال تعتدوها. ”. Sebab, apa yang dilarang Allah itu 
menggoda nafsu manusia, sehingga jika mendekat, Anda akan terjerumus 
ke dalamnya. 

Allah Swt. Menunjukkan karakter-karakter umat mukmin yang 
menjual diri dan harta mereka demi surga. Setelah itu Allah berfirman, 
“Dan bergembiralah orang-orang mukmin itu,” (QS. At Taubah 112). 
orang-orang yang menempuh jalan ini, yang mengorbankan harta dan jiwa 
mereka di jalan Allah dan yang tingkah lakunya sesuai dengan kayakinan 
iman, mereka mendapat kabar gembira dari Allah Swt. Jadi, semua ibadah-
ibadah ini haruslah berasal dari keimanan yang benar terhadap Allah, 
bukan dari kemunafikan, riya’, popularitas atau lain sebagainya. Untuk itu, 
ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang pamer itu melakukan 
ibadah-ibadah tersebut, mereka tidak memperoleh pahala karena mereka 
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tidak melakukannya atas dasar iman kepada Allah. Keimanan adalah syarat 
bagi amal apapun agar diterima Allah. Amal perbuatan haruslah murni 
untuk Allah. 

Orang-orang mukmin digembirakan Allah, yaitu dijanjikan Allah 
dengan berbagai hal yang akan membuat mereka gembira sehingga wajah-
wajah itu berseri menyatakan kegembiraannya. 

Allah Swt juga membicarakan suatu hal yang menjadi pikiran orang-
orang mukmin yang orang tua mereka masih tetap kafir. Bagaimana hak-
hak orang tua dalam kondisi seperti ini? 

Kedisiplinan 

Allah Swt. menjadikan hubungan kerabat dalam Islam sebagai 
hubungan kerabat dalam agama, bukan kerabat dalam hal keturunan. 
Begitu juga, Allah menjadikan hubungan bersaudaraan dalam Islam 
sebagai hubungan kerabat dalam agama, bukan dalam keturunan. Untuk 
itu, tidak ada hubungan kerabat antara seorang saudara mukmin dengan 
seorang saudara kafir. Itu karena loyalitas dan cinta kita pertama-tama 
adalah untuk Allah Swt. Hak-hak Allah lebih utama dari pada hubungan 
darah. Jangan sampai Anda memiliki perasan belas kasihan dan sayang 
terhadap ayah atau saudara kafir. Jangan sampai Anda mintakan ampun 
mereka dan menganggap kalau hal itu suatu kebaikan. Allah jauh lebih 
utama untuk Anda baiki dari pada ayah atau saudara Anda. Bacalah firman 
Allah berikut ini; 
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 “Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman 
memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, 
walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), 
sesudah jelas bagi mereka, bahwasannya orang-orang musyrik itu 
adalah penghuni neraka Jahannam.” (QS. At Taubah: 113) 

Perintah yang ada pada ayat ini memang untuk Rasul. Tapi selagi Allah 
telah memulai perintah-Nya kepada Rasul Saw, maka hal itu akan jauh 
lebih beralasan jika diperintahkan kepada orang mukmin. Sebab, kalau 
Allah Swt. Ingin memuliakan seorang ayah demi salah satu anaknya, Ia 
akan terlebih dulu memuliakan para Nabi-Nya. Kalimat “ما آان” 
maksudnya adalah tidak patut Anda melakukan sesuatu hal itu meskipun 
Anda mampu melakukannya. Kalimat ini juga dipakai untuk mengatakan 
bahwa tidak sepatutnya Anda melakukan sesuatu jika Anda tidak layak 
melakukan sesuatu pekerjaan pun. Ketika dating seorang yang sangat 
miskin, Anda berkata kepadanya, “tidak layak kamu membeli video, yakni 
tidak mampu membeli video. Anda juga bisa mengatakan kepada 
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seseorang, “Anda tidak layak membeli video, yaitu Anda tidak seharusnya 
membeli. Jadi, ada perbedaan antara menafikan kemungkinan dan 
menafikan suatu maksud tujuan. 

Pada ayat di atas Allah berfirman, “Sesudah jelas bagi mereka, 
bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka 
Jahannam.” Bagaimana orang-orang itu tahu bahwa mereka adalah 
penghuni neraka jahanam? Sebab, mereka mati dalam kemusyrikan atau 
kekafiran sehingga mereka yakin menjadi penghuni neraka. Atau, karena 
mereka bersikeras untuk tetap berada dalam kemusyrikan dan kekafiran 
sehingga mereka pun menjadi penghuni jahanam. Jadi, dalam kedua 
kondisi tersebut, baik mereka bersikeras tetap berada dalam kekafiran atau 
mati dalam keadaan kafir tidak pantas untuk dimintakan ampun. Anda 
dilarang memintakan ampun orang-orang seperti ini. 

Sebagian orang berkata, Nabi Ibrahim a.s memintakan ampun orang 
tuanya. Allah sendiri berfirman bahwa Ibrahim a.s berkata kepada 
ayahnya; 

tΑ$ s% íΝ≈ n= y™ y7 ø‹n= tã ( ãÏøó tG ó™ r'y™ y7 s9 þ’În1u‘ ( …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. ’Î1 $|‹Ïym ∩⊆∠∪     

 “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta 
ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik 
kepadaku." (QS. Maryam: 47) 

Allah Swt. Mencintai Nabi Ibrahim a.s dan mungkin memberinya 
kemuliaan dengan memintakan ampun ayahnya. Allah memang berfirman 
bahwa Nabi Ibrahim a.s bekata kepada ayahnya. Tapi sebelum 
mengemukakan bantahan ini, lebih baik baca dulu firman Allah Swt; 

$ tΒ uρ šχ%x. â‘$ xøó ÏGó™ $# zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ÏµŠ Î/L{ ωÎ) ⎯tã ;ο y‰Ïã öθ ¨Β !$ yδ y‰tã uρ çν$ −ƒ Î) $ £ϑ n= sù t⎦ ¨⎫t7s? 
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 “Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk 
bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah 
diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim 
bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri 
daripadanya.” (QS. At Taubah: 114) 

Nabi Ibrahim a.s memiliki banyak sakali sifat-sifat baik sampai-sampai 
Allah Swt. Berfirman; 

¨β Î) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) šχ% x. Zπ ¨Βé&   

 “Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam.” (QS. An Nahl: 120) 
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Sifat-sifat Baik Untuk Seluruh Manusia 

Semua bentuk kebaikan tidak terkumpul pada satu, dua atau tiga orang. 
Sifat-sifat kebaikan tersebar pada seluruh manusia. Ada seseorang yang 
memiliki sifat amanah, ada yang memiliki sifat jujur, ada yang memiliki 
sifat luhur budi, lemah lembut, mulia dan lain sebagainya. Tapi semua 
bentuk kebaikan ini tidak mungkin terkumpul dalam satu pribadi. Allah 
menyebar bentuk-bentuk kebaikan itu di dalam pribadi hamba-hamba-Nya 
agar terdapat kesamaan kesempatan. Begitu juga, profesi, pekerjaan, 
kepandaian dan bakat tersebar diantara manusia agar masyarakat itu saling 
berkoalisi. Seseorang saja tidak bakal mampu melakukan segala sesuatu. 
Yang bisa melakukan itu adalah masyarkat yang memiliki beragam bakat. 
Untuk itu, kita saling membutuhkan dan bersatu. Tapi Allah Swt. Berfirman 
  ”إن إبراهيم آان أمة“

Jadi, selama di dalam diri Nabi ibrahim terkumpul sifat-sifat kebaikan, 
berarti segala bentuk kebaikan yang tersebar diantara masyarakat itu telah 
berkumpul dalam pribadinya. Untuk itu, ketika datang tugas dari Allah, ia 
melaksanakannnya dengan penuh kerinduan, bukan sebatas menjalankan 
kewajiban. Mari kita baca firman Allah Swt. Berikut ini; 

ÏŒÎ)uρ #’n?tFö/$# zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) …çµ š/u‘ ;M≈uΚ Î= s3Î/ £⎯ßγ £ϑ s?r'sù   

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

Nabi ibrahim melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya dengan 
sempurna, lengkap dan penuh kerinduan. Allah berkehendak memberi 
imbalan karena sikapnya itu. Allah Swt lantas berfirman; 

’ ÎoΤÎ) y7 è= Ïæ% y` Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒ Î)  

“Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh 
manusia” (QS. Al Baqarah: 124) 

Itulah Suri Tauladan yang Baik 

Imam berarti panutan atau suri taulatan bagi manusia. Itu karena di 
dalam diri Nabi ibrahim terkumpul seluruh bentuk kebaikan sehingga bisa 
menjadi suri tauladan bagi semua manusia. Suri tauladan atau panutan 
haruslah berasal dari satu jenis yang hidup bersama dan dengan 
kemampuan-kemampuan yang sama. Untuk itu, Allah tidak menjadikan 
malaikat sebagai suri tauladan manusia karena malaikat memiliki 
kemampuan-kemampuan yang tidak sama dengan manusia. Malaikat 
tercipta dari cahaya, tidak mampu bebuat maksiat dan melakukan apa yang 
diperintahkan Allah. Untuk itu, ia tidak layak menjadi suri taulatan kita 
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karena kemampuan-kemampuan kita lebih rendah dari kemampuan-
kemampuannya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan seperti yang 
mereka kerjakan? Ini jugalah yang membatalkan klaim ketuhanan Nabi isa 
a.s. karena kalau Nabi isa a.s—dalam  kapasitasnya sebagai ‘tuhan’—
berkata, “Lakukanlah seperti apa yang aku lakukan agar memperoleh ridha 
tuhan,” kita bisa balik berkata kepadanya, “Kami tidak mungkin melakukan 
seperti apa yang kamu lakukan karena kamu tuhan dan kami hanya 
manusia.” Jadi, klaim ketuhanan isa bertolak belakang dengan kapasitas 
dirinya sebagai suri tauladan manusia karena untuk menjadi panutan dan 
suri tauladan haruslah berasal dari satu jenis yang sama. Allah Swt. 
Berfirman; 
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 “Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman 
tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, 
“Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul.” (QS. Al 
Isra’: 94) 

Mereka heran ketika Allah mengutus Rasul dari manusia. Allah Swt. 
Lantas meminta kepada Rasul-Rasul-Nya agar menjawab kekaguman itu 
bahwasannya mereka belum memahami hikmah diutusnya Rasul dari 
seorang manusia. 

Hidayah dan Takwa 

Rasulullah Saw. Adalah pemberi kabar gembira dan pemberi 
peringatan. Ia tidak mampu memaksa satu hati pun untuk beriman. Nabi 
hanya memberi kabar kepada manusia tentang aturan Allah. Barang siapa 
yang beriman dengan aturan itu, Allah akan bertambah memberinya 
hidayah. Engkau, wahai Rasul yang mulia, memberi petunjuk orang-orang 
pada jalan yang lurus, yaitu menunjukkan manusia pada agama yang 
tegak. 

Hidayah…Allahlah yang berhak memberinya. Barangsiapa yang 
menerima keimanan, Allah akan bertambah memberinya hidayah menuju 
jalan yang lurus. Ketika kita ingin menghadirkan ayat-ayat yang mana di 
dalamnya Allah berkehendak memberi hidayah suatu kaum dan tidak 
berkehendak memberi hidayah kepada kaum yang lain, kita dapati Allah 
Swt. Berfirman; 

¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# Ÿω ãΝÍκ‰ Ï‰öκu‰ ª!$# óΟßγ s9uρ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩⊇⊃⊆∪     
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 “Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat 
Allah (Al-Qur’an), Allah tidak akan memberi petunjuk kepada 
mereka dan bagi mereka adzab yang pedih.” (QS. An Nahl: 104) 

Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah tidak akan diberi 
petunjuk oleh-Nya. Bahkan Allah menjanjikan siksa yang pedih kepada 
mereka. Jadi, Allah Swt. Memberi hidayah kepada orang yang beriman 
kepada-Nya. Allah akan menambahkan keimanan dan hidayah kepada 
orang yang beriman tersebut. Adapun orang-orang yang kafir terhadap 
ayat-ayat Allah, mereka tidak mendapatkan hidayah. Allah Swt. berfirman; 
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 “Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya atas dasar 
taqwa kepada Allah dan keridhaan(-Nya) itu yang baik, ataukah 
orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang 
runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke 
dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk 
kepada orang-orang yang zhalim.” (QS. At Taubah:109) 

Allah menjelaskan kepada kita tentang perbandingan orang yang 
mendirikan bangunan hidupnya di atas ketakwaan terhadap Allah demi 
mencari kebaikan dan surga dengan orang yang mendirikan bangunan 
hidupnya di tepi jurang retak yang mau roboh sehingga bangunan itu pun 
akhirnya roboh dan ia terjatuh bersama-sama bangunan itu ke dalam 
neraka jahanam. Itulah orang yang zhalim dan munafik yang 
menginginkan keburukan menimpa umat mukmin. 

Allah Swt. Berfirman; 
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“Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu 
mohonkan ampun kepada mereka (adalah sama saja). Kendatipun 
kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun 
Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang 
demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-
Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.” 
(QS. At Taubah:80) 
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Allah Swt. Memberi tahu Rasul-Rasul-Nya bahwa meskipun mereka 
memintakan ampun kepada orang-orang munafik yang berpura-pura 
masuk Islam tapi menyimpan kekafiran, Allah tidak akan mengampuni 
mereka. Mengapa? Karena orang-orang munafik itu kafir kepada Allah dan 
Rasulnya sedangkan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik 
yang hatinya keluar dari aturan Allah. Dengan ini Anda tahu bahwa 
hidayah merupakan bagian orang beriman sedangkan orang yang tidak 
beriman tidak memperoleh bagian hidayah tersebut. 

Rahmat Allah 

Mungkin seseorang bertanya, bukankah iman saja sudah cukup untuk 
mendapatkan rahmat Allah. Lantas mengapa harus melakukan hijrah dan 
berjihad di jalan Allah agar memperoleh rahmat-Nya? 

Untuk pertanyaan semacam ini saya katakan bahwa hijrah itu sesuai 
dengan perintah Allah. Adapun jihad fi sabilillah merupakan konsekwensi-
konsekwensi dari keimanan kepada-Nya sekaligus mengharap rahmat 
Allah. Jangan sekali-kali menyangka kalau seluruh perbuatan yang kalian 
lakukan telah yakin benar. Kadang-kadang manusia tidak mengetahui 
sebagian dosa-dosanya yang belum benar ketika ia bertaubat atau memang 
belum bertaubat. 

Tidak semua amal perbuatan yang dilakukan manusia terdapat niat 
ikhlas untuk Allah karena kadang jiwa itu lalai. Untuk itu Rasulullah Saw. 
yang adalah pemimpin dari seluruh makhluk dan pemimpin orang-orang 
yang sampai kepada Allah bersabda dalam doanya; 

اللهم إىن أستغفرك عن كل عمل أردت به وجهك فخالطىن فيه ما 
  ليس لك

“Ya Allah, aku minta ampun kepada-Mu atas segala amal perbuatan 
yang aku lakukan ikhlas untuk-Mu tapi tercampuri oleh sesuatu 
(maksud) yang tidak murni untuk-Mu.” 

Harapan dari Allah 

Rasul mulia yang paling memperhitungkan segala amal perbuatannya 
memberi tahu kita bahwa nafsu kadang-kadang mencampuri manusia. 
Seorang mukmin yang yakin terhadap tuhannya tidak pernah mengatakan, 
“Allah harus membalasku dengan kebaikan.” Akan tetapi, seorang mukmin 
adalah mereka yang mengharap balasan baik dari Allah Swt. Mengapa? 
Karena dasar ibadah orang mukmin terhadap Allah telah ada lebih dulu 
sebelum manusia itu memperoleh pahalanya. Ia ada, terbentang dan 
menikmati segala hal ini. Kalau manusia membandingkan beban-beban 
keimanan yang diwajibkan Allah kepadanya, ia pasti mendapat kenyataan 
bahwa dirinya mengambil manfaat dari beban-beban ini berlipat ganda 
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dari yang tidak melakukannya. Jadi, setiap pembalasan Allah terhadap 
manusia adalah kebaikan dan bonus. 

Setiap rezeki yang diberikan kepada manusia adalah murni kebaikan 
Allah. Suatu yang murni kebaikan hanya diharap, dan tidak bisa dipastikan. 
Allah berfirman; 
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 “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang 
lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 
bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya 
dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 
dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-
orang yang berbuat baik.” (QS. Al A’raaf : 56) 

Seluruh dunia tunduk di bawah ancaman dan kehendak Dzat Yang 
Maha Pengasih. Dengan ini, berarti Allah memiliki hak penuh 
memperlakukan seluruh makhluk. Dialah Dzat Pencipta yang 
Menciptakan. Untuk itu, sudah semestinyalah manusia khusyu’ dan tunduk 
secara terang-terangan maupun tersembunyi. Allah tidak suka orang yang 
kelewatan dalam omongan, pamer, atau mengklaim. 

Iman haruslah murni kepada Allah. Manusia tidak bisa merusak dunia 
dengan kemusyrikan atau kemaksiatannya karena Allah telah 
menunjukkan cara bagi kebaikan dunia, yaitu Al-Qur’an dan risalah Nabi 
muhammad Saw. Rahmat Allah dekat dari orang-orang yang taat kepada-
Nya. 

Keagungan tuhan terletak dalam statusnya yang dicintai dan ditakuti. 
Jika Anda cinta tapi tidak takut, maka amal perbuatan Anda tidak diterima 
karena cinta dan takut sama-sama dituntut keberadaannya. Untuk itu, 
seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah mengharap akan rahmat-
Nya. 

Mungkin saja ada yang bertanya tentang makna rahmat. Saya katakan 
bahwa yang disebut rahmat adalah ketika seseorang tidak diuji dengan hal 
yang menyedihkan atau membuat sakit. Allah berkehendak menjadikan 
aturan-Nya yang ada di dalam Al-Qur’an sebagai obat dan rahmat. Allah 
berfirman; 
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 “Dan Kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi penawar 
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur’an itu 
tidaklah menambah kepada orang-orang yang zhalim selain 
kerugian.” (QS. Al Israa’: 82) 

Dengan turunnya Al-Qur’an itu Allah berkehendak mengobati jiwa dari 
penyakit-penyakit kebodohan, kesesatan dan menghilangkan karat 
kelalaian, hawa nafsu, keterasingan dan pertentangan yang terjadi antara 
manusia dengan semesta. Allah berkehendak dengan menurunkan Al-
Quran agar manusia terbebas dari penyakit-penyakit lalai. Allah juga ingin 
mengingatkan manusia sehinga tidak terkena penyakit. Adapun orang-
orang yang zhalim adalah mereka yang menzhalimi diri sendiri dengan 
tidak mengikuti aturan pengobatan dan rahmat. 

Jadi, seorang mukmin mengharapkan rahmat Allah. Tapi mengapa 
Allah menegaskan dengan berfirman, “Dan Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang,”? Allah Swt. Tahu kalau salah satu dari hamba-Nya 
kadang tidak mengakui perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Manusia 
akan kesulitan jika memperhitungkan Allah dengan memakai standar yang 
benar-benar pas. Untuk itu, ada do’a yang selalu kita ucapkan; 

  اللهم بالفضل ال بالعدل وباإلحسان ال بامليزان وباخلري ال باحلساب
“Ya Allah (hisablah amal perbuatanku) dengan anugerah-Mu, tidak 
dengan keadilan-Mu, dan dengan kemurahan_mu, tidak dengan 
timbangan-Mu dan dengan kebaikan-Mu, tidak dengan 
perhitungan-Mu.” 

Dari sini Rasulullah Saw. Memberitahu bahwa masuk surga bukan 
hanya karena amal-amal perbuatan kita saja, melainkan karena kebaikan 
Allah, rahmat dan ampunan-Nya. Rasul Saw. Bersabda; 

لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله فقالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال 
  ىن اهللا برمحتهأنا حىت يتغمد

“Tidak akan masuk surga salah satu pun dari kalian karena amal 
perbuatannya.” Para sahabat lantas berkata, “tidak juga engkau, 
wahai Rasulullah?” Nabi menjawab, “Tidak juga aku sampai Allah 
melimpahkan rahmat-Nya kepadaku.” 

Jadi, seorang mukmin hanya bisa berharap kepada Allah dan tidak bisa 
membuat suatu persyaratan pun atas Dzat Allah, seperti ketika seorang 
mukmin melakukan amal perbuatannya murni karena Allah dengan 
mengharap agar diterima, diberi ampunan dan rahmat. Semua itu 
hanyalah karena kebaikan Allah semata. 



 

Ensiklopedi Petunjuk Sains dalam Al-Quran dan Sunnah ___________________________________________  72

Ampunan Itu Untuk Siapa? 

Kita berhadapan dengan dua macam manusia, yaitu mereka yang beban 
amal kebaikannya lebih berat dalam timbangan pada hari hisab dan 
mereka yang beban amal kejelekannya lebih berat dalam timbangan pada 
waktu hari perhitungan tersebut. Lantas, bagaimana dengan mereka yang 
berat kedua beban amal perbuatannya sama? Mereka adalah pemilik al-
a’râf, yaitu tempat-tempat tertinggi diantara surga dan neraka, (lihat QS. Al 
A’raf: 46) yang memperoleh ampunan Allah. Itu karena ampunan Allah 
yang adalah Dzat Maha Pengasih lagi Maha penyayang lebih didahulukan 
daripada kemarahan-Nya. Seandainya tidak ada cerita tentang orang-orang 
yang berada pada al-a’râf itu di dalam Al-Qur’an, tentu ada yang berkata, 
“Allah telah memberitahu perihal orang-orang yang timbangan amal 
kebaikannya lebih berat dan atau lebih ringan. Tapi Allah belum 
memberitahu perihal orang-orang yang kebaikan dan keburukannya 
seimbang.” 

Dzat Yang Maha Murah Hati dan Maha Memberitahu telah 
menjelaskan kepada kita perihal seluruh berita. Ia juga memberitahu kalau 
ampunan-Nya lebih dikedepankan dari murka. Begitulah Allah Swt. 
Perhitungan yang dilakukan Allah tidak hanya dengan sebatas 
pemberitahuan saja, tetapi dengan rekaman yang jelas dan mendetail. 
Untuk itu, Allah Swt. Menenangkan kita saat berfirman; 

¨≅ ä.uρ ?⎯≈ |¡Σ Î) çµ≈ oΨøΒ t“ ø9r& …çν uÈ∝ ¯≈ sÛ ’ Îû ⎯Ïµ É)ãΖãã ( ßl Ìøƒ éΥuρ …çµ s9 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $Y7≈ tFÅ2 

çµ9s)ù= tƒ #·‘θà±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪   ù&tø% $# y7 t6≈ tG Ï. 4’s∀ x. y7 Å¡øuΖÎ/ tΠöθ u‹ø9$# y7 ø‹n= tã $ Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪     

 “Dan masing-masing manusia itu telah Kami tetapkan amal 
perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan 
Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang 
dijumpainya terbuka. “Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri 
pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu”. (QS.  Al Israa’: 13-
14) 

Tenang  

Allah Swt. Menenangkan kita dengan memberitahu bahwa segala 
kebaikan yang kita perbuat pasti akan kita dapati di dalam piringan 
timbangan. Ia juga menenangkan kita dengan memberitahu bahwa orang-
orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, amal kebaikan orang itu 
akan kita ambil untuk menambah timbangan amal kebaikan kita. Jadi, 
ketenangan di sini berasal dari dua sisi, pertama Allah menenangkan kita 
bahwa segala kebaikan yang pernah kita lakukan tidak akan dilupakan dan 
masuk dalam hitungan amal kita, dan kedua, Allah Swt. Juga menenangkan 
bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, amal 
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kebaikan orang itu akan diambil Allah untuk menjadi tambahan bagi amal 
kebaikan kita. 

Di jagad raya ini kita banyak menjumpai orang yang dicinta Allah 
karena salah satu bentuk kebaikan yang ada pada mereka. Bisa jadi, bentuk 
kebaikan yang ada pada orang itu remeh saja sehingga tidak diketahui 
seorang pun. Tapi, Allah yang tidak samar terhadap sesuatu pun yang tidak 
tampak, melihat adanya bentuk kebaikan itu di dalam diri seorang 
manusia. Untuk itulah, Allah lantas mencintai orang tersebut. 

Dzat yang memiliki anugerah itu kemudian melihat kalau kebaikan-
kebaikan orang tersebut sedikit saja sehingga Ia sengaja menimpakan 
keburukan dan kejahatan manusia kepadanya agar kebaikan manusia-
manusia bisa menambahi timbangan kebaikan orang tersebut. 

Ketika Allah Swt. berfirman, “Mengampuni siapa saja yang 
dikehendaki,” siapakah mereka? Allah telah menjelaskan siapa saja yang 
dikehendaki-Nya untuk diberi ampunan. Mereka ialah 

Pertama; orang-orang yang bertaubat 

Kedua; orang-orang yang kembali kepada Allah 

Ketiga; orang-orang yang terdapat dalam firman Allah berikut ini; 
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 “Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan 
amal saleh; maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan 
kebajikan.Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (QS. Al Furqaan: 70) 

Anugerah Allah 

Masalah digantinya keburukan dengan kebaikan yang dilakukan Allah 
Swt. sangat layak dikaji seorang mukallaf untuk melihat anugerah-Nya. 
Seorang yang berbuat jahat kemudian kejahatan itu menimbulkan 
kepedihan bagi dirinya, bagaimana Allah melihat keburukan-keburukan 
orang itu? 

Allah memperhatikan nasib seorang hamba yang bertaubat, yang 
merasakan sakit atas kejahatan-kejahatan yang pernah ia lakukan. Setiap 
kali kejahatan menimbulkan perasaan pedih bagi pelakunya dan ia merasa 
sedih karena telah melakukan kejahatan itu, Allah akan menulis sikapnya 
ini sebagai kebaikan. Tapi seorang yang belum pernah membuat kejahatan 
dan belum pernah merasakan sakitnya, ia akan aman-aman saja. 

Wahai orang mukmin, kamu mungkin saja mendapati kebaikan yang 
tersebar di seluruh dunia ini berasal dari orang-orang yang berlebihan 
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dalam melakukan sesuatu. Salah satu dari mereka mungkin terlihat kuat 
dalam segala hal tapi lemah dihadapan satu masalah saja. Kelemahannya 
terhadap satu persoalan ini membuat ia berlebihan dalam 
melaksanakannya. Pada saat yang sama, kita menemukan orang  yang 
lemah dalam satu persoalan itu berusaha keras pada sisi-sisi yang tidak 
menjadi kelemahannya; berlebih-lebihan dalam melakukan kebaikan 
sehingga Allah menyamakan sisi-sisi tersebut dengan satu persoalan yang 
ia lemah dalam melakukannya. 

Jadi, kebaikan yang tersebar di dunia ini mungkin berasal dari pelaku 
kejahatan yang berlebih-lebihan terhadap dirinya pada salah satu sisi, 
sehingga Allah berkenan menjadikan mereka beralih melakukan banyak 
sisi kebaikan. Mereka berkata, “Siapa tahu sisi-sisi kebaikan ini bisa 
menghlangkan sisi keburukan yang mereka lakukan itu.” 

Adapun orang yang masih melakukan dan tidak merasa sakit dengan 
perbuatan maksiat, mungkin saja masalah-masalah itu masih tetap hangat 
di dalam dirinya. Jadi, ketika memandang orang-orang yang berlebihan 
terhadap diri sendiri, kita tidak boleh memandang mereka dari satu sisi 
saja, tapi harus kita lihat dari berbagai sisi dan bersopan santun di hadapan 
mereka dengan berdoa semoga Allah memaafkannya karena berbagai 
kebaikan yang kita ketahui pada dirinya dan karena hal-hal yang mereka 
berikan agar Allah menghilangkan dosa-dosa akibat apa yang mereka 
lakukan itu. 

Beberapa ulama memiliki pandangan yang bagus terhadap firman 
Allah, “Maka Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki dan 
mengadzab siapa saja yang dikehendaki.” 

Mereka berpendapat bahwa dengan kemurahan rahmat-Nya, Allah 
menjadikan ampunan itu sebagai suatu pilihan. Jadi, Allah akan 
mengampuni seorang hamba yang memang memilih dan ingin diberi 
ampunan-Nya. Para ulama itu berpendapat bahwa Allah menjadikan 
ampunan sebagai suatu yang bergantung pada diri seorang hamba. Jika 
Anda ingin mendapat ampunan Allah, maka perbanyaklah amal kebaikan 
sehingga Allah akan mengganti keburukan-keburukan Anda menjadi 
kebaikan. Begitu juga, apabila Anda ingin mendapat siksa Allah, maka 
perbanyaklah melakukan amal kejahatan. 

Penutup 

Rasul Saw. yang merupakan rahmat bagi seluruh manusia selalu 
memintakan ampun umatnya yang berbuat maksiat. Untuk itu, Allah Swt. 
Berfirman; 

öθ s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθ ßϑ n=¤ß öΝßγ |¡àΡr& x8ρ â™!$ y_ (#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù ©!$# txøó tG ó™ $#uρ ÞΟßγ s9 
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 “Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya (yaitu 
melakukan banyak dosa) datang kepadamu, lalu memohon ampun 
kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, 
tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 
Penyayang.” (QS. An Nisaa`: 64) 

Jadi, orang yang ingin bertaubat dan minta ampun tidak akan 
dimintakan ampun oleh Rasulullah Saw sebelum pelaku dosa itu minta 
ampun terlebih dahulu. Orang-orang itu harus terlebih dahulu minta 
ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan, baru selanjutnya 
Allah memintakan ampun kepada mereka. Rasul tidak memintakan ampun 
mereka ketika orang-orang itu tidak minta ampun kepada Allah. 

Allah Swt. Menjelaskan sebab pengampunannya dengan berfirman; 
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“Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang 
fasik.” (QS. At Taubah: 80) 

Allah Swt. Ketika menafikan hidayah atas diri seorang manusia, bukan 
berarti seorang yang fasik itu kemudian berkata, “Allah tidak memberiku 
hidayah. Apa yang bisa aku lakukan?” dan membebankan seluruh 
persoalan tersebut kepada Allah. Saya katakan bahwa Allah belum 
memberimu hidayah mengapa? Karena Anda masih dalam kefasikan. 

Jadi, Allah tidak memberi Anda hidayah karena Anda mengambil jalan 
yang fasik dan jauh dari aturan Allah. Dari sini, hidayah yang dimaksud 
dalam ayat di atas bukan hidayah menunjukkan jalan kebenaran karena 
hidayah yang berarti menunjukkan pada jalan kebenaran itu diberikan 
Allah baik kepada umat mukmin maupun orang kafir. Aturan Allah yang 
telah disampaikan kepada seluru manusia itu memberitahu dan 
menunjukkan mereka akan jalan yang benar. Akan tetapi, ada jenis hidayah 
yang hanya diberikan Allah kepada orang yang masuk dalam dermaga 
keimanan, yang beriman dan menyempurnakan pekerjaannya. Hal ini 
terdapat dalam firman Allah; 
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 “Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah 
petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) 
ketaqwaannya.” (QS. Muhammad: 17) 

Jadi, setiap orang yang melangkah di jalan iman bakal ditolong Allah. 
Tapi kita mendapati Allah berfirman; 

ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# š⎥⎪ ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊂∠∪     
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“Dan Allah tidak memberi pertunjuk kepada orang-orang yang 
kafir.” (QS. At Taubah: 37) 

Allah juga berfirman; 

ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$# ∩∈∪     

 “Dan Allah tidak memberi pertunjuk kepada orang-orang yang 
fasik.” (QS. As Shaf: 37) 

Jangan bilang orang-orang itu tidak bersalah karena tidak diberi 
hidayah Allah. Sebenarnya, mereka semua sudah ditunjukkan pada jalan 
yang benar, tapi mereka sendirilah yang memilih mengambil jalan kafir, 
zhalim dan kefasikan. 

Alhamdu lillahi rabill alamin 


