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MUKADIMAH
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab 

(Al-Qur`ān) dan Dia tidak mengadakan kesalahan dan kontradiksi di dalamnya. 
Semoga selawat dan salam diberikan Allah kepada orang yang telah menjadikan 
hidup dan akhlaknya sebagai aplikasi terhadap Al-Qur`ān dalam aspek perkataan, 
amalan, dan etikanya.

Ammā ba’du.
Buku ini merupakan ringkasan dari buku saya Qawā’id Qur`āniyyah 

(Kaidah-kaidah Qur`āniy) yang sudah dicetak beberapa kali, Alhamdulillah, yaitu 
semenjak tahun 1432 H. Saya hadiahkan buku ini kepada para pembaca budiman 
untuk memenuhi permintaan yang berulang kali supaya buku ini diringkas dan 
disederhanakan, sehingga mudah untuk dibaca di masjid-masjid, serta diterjemahkan 
ke berbagai bahasa terkenal yang digunakan oleh umat Islam, karena beberapa 
rincian yang disebutkan di buku aslinya, seperti beberapa pembahasan bahasa dan 
sastra, hanya bisa dinikmati oleh pembaca Arab atau orang yang ingin mengetahui 
lebih luas terkait beberapa bahasan, ditambah lagi karena beberapa contoh yang 
disebutkan dalam pembahasan kaidah-kaidah Qur`āniy ini bisa dipersingkat.

Karena ada kekhawatiran catatan-catatan kaki menjadi terlalu panjang, maka 
rujukan sumber nukilan saya kembalikan kepada kitab aslinya bagi orang yang 
ingin memastikannya, kecuali takhrīj hadis yang tetap saya tuliskan secara ringkas.

Saya berdoa kepada Allah Ta’ālā semoga menerima tulisan ini dan 
menjadikannya bermanfaat untuk setiap orang yang membacanya dan orang yang 
punya andil dalam menyebarkannya. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta 
alam.

Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil
24/3/1436 H

omar@tadabbor.com
@dr_almuqbil

www.almuqbil.com
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KAIDAH PERTAMA
“Bertuturkatalah yang baik kepada manusia”

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Interaksinya yang sangat 
banyak dalam kehidupan sehari-hari membuat dirinya pasti bersinggungan dengan 
berbagai golongan manusia yang berbeda pemahaman dan akhlak, sehingga ia 
dapat mendengarkan hal yang baik dan juga yang buruk, serta melihat apa yang 
akan membangkitkan emosinya. Maka kaidah ini pun datang untuk mengatur 
hubungan verbal dirinya.

Penyebutan kaidah ini diulang beberapa kali dalam Al-Qur`ān. Di antaranya 
adalah firman Allah Ta’ālā, 

نثڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌمث
«Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, ‹Hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang lebih baik (benar)›.» (QS. Al-Isrā`: 53).
Yang hampir mirip dengan makna ayat ini adalah perintah Allah Subḥānahu 

wa Ta’ālā agar berdebat dengan Ahli Kitab dengan cara terbaik. Allah Subḥānahu 
wa Ta’ālā berfirman, 

نثٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀمث
 «Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara 

yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka.» (QS. Al-
’Ankabūt: 46).

Firman Allah Ta’ālā, “Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia,” 
disebutkan dalam konteks perintah kepada Bani Israil. Perintah ini terdapat 
dalam surah Madaniyyah, yaitu surah Al-Baqarah. Dan sebelum itu dalam surah 
Makkiyyah, yaitu surah Al-Isrā`, Allah memerintahkan dengan perintah umum, 
“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, ‘Hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang lebih baik (benar)’.” Jadi, kita berada di hadapan perintah-perintah 
yang baku, tidak ada yang dikecualikan sedikit pun, kecuali ketika berdebat dengan 
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Ahli Kitab sebagaimana sudah disebutkan.
Kita sangat membutuhkan kaidah ini dalam berbagai kesempatan, apalagi 

dalam hidup ini kita berinteraksi dengan berbagai jenis manusia. Di antara mereka 
ada yang muslim dan ada yang kafir, ada yang saleh dan ada yang jahat, ada yang 
muda dan ada yang tua. Bahkan, kita membutuhkan kaidah ini dalam berinteraksi 
dengan orang-orang yang punya hubungan sangat khusus dengan kita, yaitu kedua 
orang tua, suami, istri, dan anak-anak. Bahkan, kita juga membutuhkannya untuk 
berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi bawahan kita, seperti pembantu 
dan lainnya.

Jika Anda, wahai orang yang beriman, membuka Al-Qur`ān, maka Anda 
akan mendapatkan berbagai kondisi yang secara tegas disebutkan oleh Al-Qur`ān 
sebagai bentuk aplikasi terhadap kaidah ini. Contohnya:
1. Interaksi dengan orang tua: “Janganlah kamu menghardik keduanya, dan 

ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia.” Di sini Allah memerintahkan 
kita untuk tidak menghardik. Perintah ini sekaligus mengandung perintah 
untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu mengucapkan perkataan mulia, 
yang tidak mengandung kekerasan.

2. Ketika berbicara dengan orang yang membutuhkan: “Dan adapun kepada orang 
yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya.”

3. Ketika seseorang diuji berinteraksi dengan orang yang kurang beradab, 
sebagaimana dalam firman Allah: “Dan jika mereka ditegur oleh orang-orang 
jahil maka mereka mengatakan kata-kata yang baik.” Maksudnya, mereka 
menghadapi orang-orang jahil dan bodoh dengan tidak mengacuhkan mereka, 
atau dengan mengatakan perkataan yang baik kepada mereka. Ini dilakukan 
bukan karena mereka tidak kuasa menjawab, tetapi untuk menjaga waktu dan 
usaha mereka supaya tidak disibukkan dengan orang-orang seperti itu.

Namun hal yang sangat disayangkan adalah ketika kita melihat banyak 
kelalaian dalam penerapan kaidah ini di tengah-tengah Umat Qur`āniy. Ini dapat 
kita saksikan dalam berbagai keadaan, contohnya:
1. Dalam berinteraksi dengan non-muslim. Pembaca Al-Qur`ān lebih berhak 
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untuk bertanya, “Bukankah kita umat Islam lebih utama menerapkan kaidah 
ini daripada orang-orang Nasrani yang sangat perhatian dengan perkataan baik 
demi menarik orang lain ke dalam agama mereka yang sudah dinasakh oleh 
Allah dengan Islam? Bukankah umat Islam lebih berhak menerapkan kaidah 
ini untuk menarik hati manusia ke dalam agama yang agung ini, agama yang 
diridai Allah untuk para hamba-Nya?”

2. Dalam berinteraksi dengan kedua orang tua.
3. Dalam berinteraksi dengan istri atau suami. 
4. Dalam berinteraksi dengan anak-anak.
5. Dalam berinteraksi dengan para pekerja dan pembantu.
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KAIDAH KEDUA
“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kamu, 
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal tidak baik bagi kamu”

Kaidah yang agung ini memberi kesan yang sangat mendalam dalam 
kehidupan seorang muslim ketika dia mengambil petunjuk dengannya. Karena 
kaidah ini sangat berkaitan erat dengan salah satu rukun iman yang agung, yaitu 
iman kepada Kada dan Kadar.

Kaidah ini disebutkan dalam Al-Qur`ān dalam konteks kewajiban jihad di 
jalan Allah Ta’ālā:

نثپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤمث
 «Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kamu, 
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal tidak baik bagi kamu. Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.» (QS. Al-Baqarah: 216).
Ayat yang sejalan dengan ini juga terdapat di surah An-Nisā` dalam konteks 

tema mempertahankan kebersamaan dengan istri meskipun ada rasa benci 
kepadanya dan juga karena keberadaan anak dari keduanya, yaitu dalam firman 
Allah:

نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئمث
 «Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi 

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak 
padanya.» (QS. An-Nisā`: 19).

Makna kaidah ini secara ringkas adalah bahwa manusia bisa saja terjerumus 
ke dalam takdir yang menyakitkan, yang tidak disukai oleh jiwanya. Bisa jadi dia 
gelisah dan sedih, lantas menyangka bahwa yang ditakdirkan untuknya itu akan 
memutus semua harapan dan kehidupannya, namun ternyata takdir tersebut justru 
berbuah kebaikan tanpa disadarinya.

Sebaliknya juga benar. Betapa banyak orang yang berusaha mendapatkan 
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sesuatu yang secara lahirnya merupakan kebaikan. Dia mati-matian berusaha 
untuk mendapatkannya dan mengorbankan berbagai hal berharga untuk sampai 
kepadanya, namun dia justru mendapatkan apa yang tidak diharapkannya.

Jika hal tersebut sudah jelas, maka ketahuilah bahwa hidup dengan menerapkan 
kaidah Qur`aniy ini dalam kehidupan merupakan salah satu hal yang menyebabkan 
hati dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Ia juga merupakan salah satu 
faktor utama untuk menghindari kegelisahan yang menerpa kehidupan banyak 
orang akibat adanya kondisi tertentu, atau karena adanya takdir buruk yang telah 
menimpanya pada suatu hari.

Kalau kita menelusuri kisah-kisah dalam Al-Qur`ān, lembaran-lembaran 
sejarah, atau kita melihat realita yang ada, maka kita akan mendapati banyak 
pelajaran dan bukti. Kita akan menyebutkan beberapa contoh saja, mudah-
mudahan hal ini bisa menjadi penghibur bagi orang-orang yang bersedih, dan 
pelajaran bagi setiap orang yang galau.
1. Kisah Ibu Musa Membuang Anaknya ke Laut. 

Jika Anda perhatikan, maka Anda akan mendapatkan bahwa tidak ada 
yang lebih dibenci oleh ibu Musa dibandingkan jatuhnya Musa ke dalam 
pangkuan keluarga Firaun. Namun demikian, hikmahnya justru sangat baik, 
dan dampaknya sangat baik di masa depan. Hikmah inilah yang diungkapkan 
di penghujung kaidah ini, yaitu: “Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak 
mengetahui.”

2. Kisah Nabi Yusuf ‘alaihiṣṣalātu wassallām.
Anda akan mendapati bahwa ayat ini sangat tepat sekali dengan kejadian 

yang dialami oleh Yusuf dan ayahnya Ya’qub ‘alaihimaṣṣalātu wassallām.
3. Kisah Pemuda yang dibunuh oleh Khidir dengan Perintah Allah Ta’ālā.

Khidir memberikan alasan pembunuhan yang dilakukannya dengan 
ucapannya (dalam firman Allah): 

 : نثۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

ۇ ۇ ۆمث
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«Dan adapun anak muda (kafir) itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami 
khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan 

kekafiran. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya 
dengan (seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan 

lebih sayang (kepada ibu bapaknya).» (QS. Al-Kahf: 80-81)
Di sini kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, «Betapa banyak manusia 

yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan anak, sehingga dadanya 
menjadi sempit?! Kesedihan ini merupakan hal yang wajar, akan tetapi yang 
tidak boleh adalah kesedihan yang tidak ada hentinya dan perasaan adanya 
kegagalan, sehingga menyebabkan perencanaan hidup lain menjadi berantakan.

Orang yang belum diberi rezeki berupa anak hendaknya merenungi ayat 
ini, tujuannya bukan hanya agar kesedihannya hilang, tetapi juga agar hatinya 
menjadi tenang, dan dadanya menjadi tenteram. Hendaknya dia melihat 
takdir tersebut dengan kacamata kasih sayang dan pasrah, bahwa Allah tidak 
memberikannya nikmat tersebut karena sayang dengannya. Karena siapa tahu, 
seandainya dia diberi anak, justru anak tersebut menjadi penyebab kesengsaraan 
dan penderitaan bagi kedua orang tuanya, atau akan mengotori hidup mereka, 
dan mencemarkan nama baik keduanya.

4. Dari Sunnah. Ketika suami Ummu Salamah meninggal, maka ia berkata, «Aku 
pernah mendengar Rasulullah ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam bersabda, ‹Tidak 
ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan 
apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ‹Sesungguhkan kami adalah milik 
Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya, Ya Allah! Berilah 
aku pahala dengan musibahku ini, dan berikan aku ganti yang lebih baik 
darinya,› melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari 
musibahnya›.» 

Ummu Salamah mengatakan, «Ketika Abu Salamah meninggal, aku berkata, 
‹Siapa lagi muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Keluarganyalah 
yang pertama kali berhijrah karena Rasulullah ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam.› 
Kemudian aku mengucapkan doa tersebut. Maka Allah pun memberikan 
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untukku gantinya, yaitu Rasulullah ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam.» (1)

Cermatilah perasaan yang dialami oleh Ummu Salamah ini. Perasaan yang 
juga dialami oleh beberapa orang wanita yang diuji dengan kehilangan orang-
orang yang memiliki hubungan paling baik dengannya dalam kehidupannya. 
Kondisi mereka seakan menanyakan, “Siapa lagi yang lebih baik dari Abi 
Fulan?” Namun, ketika Ummu Salamah melakukan apa yang diperintahkan 
oleh syariat, berupa sikap sabar, mengucapkan doa istirjā’, dan doa yang 
diajarkan Nabi tersebut, maka Allah pun memberikannya ganjaran terbaik yang 
tidak pernah diimpikannya.

Demikianlah juga, hendaknya setiap mukminah tidak mengungkung 
dan membatasi kebahagiaannya dalam satu pintu kehidupan saja. Tentunya, 
perasaan sedih yang kadang-kadang mampir merupakan hal yang pasti dialami 
oleh manusia, bahkan para Nabi dan Rasul pun mengalaminya. Namun, hal 
yang tidap pantas adalah membatasi kehidupan dan kebahagiannya hanya 
dalam sebuah peristiwa saja, atau menggantungkannya pada seorang laki-laki, 
wanita, atau seorang syekh saja!

5. Dari realita. Kisahnya sangat banyak. Saya akan menyebutkan satu contoh 
saja:

Ada seorang laki-laki datang ke bandara. Dia merasa sangat lelah sekali. 
Dia pun tertidur sehingga ditinggalkan oleh pesawat. Di dalam pesawat tersebut 
terdapat banyak sekali penumpang dengan jumlah lebih dari 300 orang. Ketika 
laki-laki tadi terbangun, ternyata pesawat barusan berangkat, sehingga dia 
tidak bisa ikut dalam penerbangan tersebut. Dadanya pun menjadi sesak, dan 
dia sangat menyesal sekali. Namun, beberapa saat kemudian, ketika dia masih 
dalam kondisi seperti itu, terdengar pengumuman tentang kejatuhan pesawat 
tersebut, dan semua penumpangnya terbakar!

Pertanyaannya, bukankah ketinggalan pesawat itu menjadi lebih baik bagi 
laki-laki tersebut? Namun, di mana orang yang mau mengambil pelajaran dan 
hikmah?

(1) HR. Muslim: 918. 
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Kesimpulannya, setiap muslim hendaknya bertawakal kepada Allah, dan 
mencurahkan segala kemampuan dan melakukan semua sebab yang disyariatkan. 
Jika terjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya, maka hendaknya 
dia mengingat kaidah Qur`āniyyah yang agung ini: “Boleh jadi kamu tidak 
menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai 
sesuatu, padahal tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.”
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KAIDAH KETIGA
“Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu”

Kaidah ini merupakan kaidah perilaku yang menunjukkan keagungan agama 
ini, keuniversalan dan keagungan prinsipnya. Ayat yang mulia ini disebutkan 
dalam konteks perceraian/talak dalam surah Al-Baqarah. Allah Tabāraka wa Ta’ālā 
berfirman, 

نثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئمث 

«Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal 
kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah 

kamu tentukan, kecuali jika mereka memaafkan (membebaskan) atau dimaafkan 
(dibebaskan) oleh orang yang akad nikah di tangannya. Pembebasan itu lebih 

dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. 
Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 237).

Makna kaidah ini secara ringkas adalah bahwa Allah Ta’ālā memerintahkan 
orang-orang yang dikumpulkan oleh ikatan kemanusiaan yang paling suci, yaitu 
ikatan pernikahan, supaya tidak melupakan kebaikan di antara mereka dalam 
kehidupan bersama dan interaksi di masa lampau, meskipun sekarang sedang 
berada di gerbang perpisahan dan perceraian.

Kaidah ini disebutkan setelah ada arahan untuk memaafkan, yaitu “kecuali 
jika mereka memaafkan (membebaskan) atau dimaafkan (dibebaskan) oleh orang 
yang akad nikah di tangannya.” Semua perintah ini ada guna menambah motivasi 
untuk saling memaafkan dan memberikan kebaikan duniawi.

Sesungguhnya hubungan pernikahan pada umumnya tidak terlepas dari 
berbagai sisi yang mencerahkan, seperti sikap setia dari suami istri. Kalau memang 
ditakdirkan bahwa kebersamaan tersebut harus berakhir dengan perceraian, tidak 
berarti bahwa masing-masing suami dan istri melupakan keutamaan dan kesetiaan 
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pasangan pada masa lalu. Meskipun badan terpisah, namun aspek akhlak tetap 
abadi, tidak bisa pupus seperti kejadian-kejadian yang datang sesaat. 

Alangkah agungnya dampak pemaafan ini! Ia bisa mendekatkan yang jauh, 
dan membuat musuh jadi sahabat.

Jika manusia sudah saling mengetahui keutamaan masing-masing, maka 
orang yang berdosa akan gampang mengakui dosanya, dan orang yang berhak 
akan gampang memberikan maafnya. Namun, jika yang ada adalah sebaliknya, 
maka masing-masing pihak tidak akan mau melepaskan hak mereka.

Jika kaidah ini berhasil diterapkan di antara pasangan suami istri, dan di 
antara orang-orang yang disatukan oleh ikatan apa pun, maka kehidupan akan 
semakin indah.

Masing-masing pasangan, baik suami ataupun istri sudah menorehkan contoh 
kesetiaan dan menjaga pergaulan yang sangat indah, baik ketika terjadi perceraian 
di antara mereka ataupun karena dipisahkan oleh kematian.

Saya akan menyebutkan sebuah contoh yang saya ketahui, dan bisa jadi ini 
termasuk kejadian langka. Ada seorang laki-laki yang saya kenal secara pribadi. 
Dia menceraikan istrinya, dan dia memiliki anak dari wanita tersebut. Laki-laki itu 
menempatkan mantan istrinya beserta anak-anaknya dari wanita itu di lantai atas 
rumahnya, sementara dia tinggal di lantai dasar. Sehingga dialah yang melunasi 
tagihan-tagihan telepon dan listrik mereka. Dia juga dengan sukarela memberikan 
nafkah untuk mantan istrinya tersebut, sehingga banyak masyarakat di daerah 
tersebut yang tidak mengetahui bahwa dia sudah menceraikan wanita itu. Saya 
berkeyakinan bahwa dia termasuk orang yang sudah sampai pada puncaknya 
menerapkan arahan rabbani ini: “Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara 
kamu.” Benar, ini adalah contoh yang sangat jarang didapatkan, tetapi saya 
menyebutkannya untuk menjelaskan bahwa dalam diri manusia masih banyak 
tersimpan kebaikan.

Juga ada contoh aplikatif dalam Sīrah/Sejarah Hidup Nabi ṣallallāhu ‘alaihi 
wa sallam yang memiliki akhlak qur`aniy. Di situ kita bisa melihat bagaimana 
beliau menerjemahkan Al-Qur`ān secara aplikatif dalam kehidupannya.
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Suatu ketika, Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam kembali dari Taif setelah 
sebulan penuh mendakwahi penduduknya. Namun, beliau tidak mendapatkan dari 
mereka selain tindakan yang menyakitkan. Beliau pun kembali ke Kota Mekah di 
bawah perlindungan yang diberikan oleh Al-Muṭ’im bin ‘Adiy. Al-Muṭ’im lalu 
memerintahkan keempat orang anaknya untuk memegang senjata. Setiap anak 
berdiri di sisi Kakbah demi melindungi Nabi. Berita itu lalu sampai kepada orang-
orang Quraisy. Mereka lalu berkata kepada Al-Muṭ’im, “Engkau adalah pria yang 
tanggungan (jaminannya) tidak bisa diremehkan.”

Kemudian Al-Muṭ’im bin ‘Adiy meninggal dalam keadaan musyrik. 
Akan tetapi Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam tidak pernah melupakan jasanya. 
Beliau ingin mengungkapan rasa terima kasihnya terhadap perlidungan yang 
diberikan oleh Al-Muṭ’im bin ‘Adiy dahulu, ketika seluruh penghuni Mekah –
kecuali beberapa orang saja- menentang Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. Maka, 
ketika Perang Badar telah usai, Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
“Kalau seandainya Al-Muṭ’im bin ‘Adiy masih hidup, kemudian dia berbicara 
kepadaku tentang orang-orang hina (para tawanan) tersebut, maka aku pasti akan 
menyerahkan mereka kepadanya.”(1) Maksudnya, kalau seandainya dia memintaku 
untuk membiarkan para tawanan dan melepaskan mereka tanpa tebusan, maka aku 
pasti melakukannya. Itu semua sebagai balasan atas jasanya ketika melindungiku. 
Semoga selawat dan salam diberikan Allah kepada Nabi yang mengajarkan segala 
kebaikan kepada manusia.

Di antara bentuk penerapan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-
hari;
1. Dalam hubungan kerja; baik kerja di pemerintahan, swasta, ataupun bisnis, 

barangkali kita disatukan oleh hubungan kerja dengan seseorang. Bisa jadi 
kondisi menghendaki terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap salah 
seorang pegawai. Atau salah satu pihak harus pindah ke tempat kerja lainnya 
berdasarkan keinginan dan pilihannya. Situasi seperti ini merupakan salah 
satu tempat penerapan kaidah ini; yaitu tidak sepatutnya masing-masing 

(1) HR. Bukhari: 2970. 
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pihak melupakan jasa pihak lain. Alangkah indahnya jika salah satu pihak 
berinisiatif menyampaikan kepada pihak lain, “Meskipun kita berpisah setelah 
bekerjasama sekian lama, namun perpisahan tersebut tidak membuat kita lupa 
dengan persahabatan, sikap saling menghargai, dan kerjasama yang pernah 
ada di antara kita.” Dengan demikian maka engkau telah menghargai person-
person dan perusahaan-perusahaan tersebut yang biasanya mengaplikasikan 
kaidah ini dalam bentuk pesta penghargaan dan perpisahan dengan pihak 
yang mengucapkannya. Sungguh, kenangan-kenangan manis ini tidak akan 
terlupakan oleh orang tersebut. Jika Anda ingin melihat efek dari peristiwa-
peristiwa indah seperti ini, maka lihatlah pada dampak negatif yang ditinggalkan 
oleh perilaku tidak acuh lembaga pemerintahan ataupun swasta terhadap orang-
orang yang sudah berjasa pada mereka beberapa tahun, sehingga dia pun tidak 
akan menghubungi mereka, meskipun melalui sepucuk surat ucapan terima 
kasih.

2. Kesetiaan kepada guru, dan pengaruh baik mereka yang tertanam dalam 
diri pelajar. Saya mengenal seorang tokoh pendidikan di sebuah propinsi di 
negara kita. Dia telah memberikan contoh berharga terkait kesetiaan, di mana 
kesetiaannya tidak hanya terbatas pada orang-orang yang mengajarinya, namun 
lebih dari itu, juga sampai kepada anak-anak mereka ketika mereka sudah 
meninggal dunia. Semoga Allah merahmati mereka. Anda akan semakin takjub 
ketika mengetahui bahwa dia senantiasi berkomunikasi dengan para guru 
tersebut, padahal mereka berada di luar Saudi, seperti di Mesir atau Suriah. 
Alangkah mulianya laki-laki tersebut. Semoga Allah memperbanyak orang-
orang seperti dia.

3. Hubungan dengan tetangga dan jemaah masjid.
Kita berdoa kepada Allah Ta’ālā supaya menunjukkan kepada kita akhlak dan 

amalan terbaik, karena tidak ada yang bisa menunjuki kepada hal tersebut selain 
Dia. Juga, semoga Allah menghindarkan kita dari akhlak-akhlak tercela, karena 
tidak ada ada yang bisa menghindarkan kita darinya selain Dia. 
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KAIDAH KEEMPAT
“Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia 

mengemukakan berbagai argumennya”

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah berinteraksi dengan jiwa dan upaya 
untuk menyucikannya. Ia juga merupakan salah satu sarana untuk mengobati 
berbagai penyakitnya. Sesungguhnya Allah Ta’ālā sudah bersumpah sebanyak 
sebelas kali dalam surah Asy-Syams untuk menegaskan makna yang agung ini. 
Kemudian Allah berfirman,

نثڦ ڦ ڄ ڄمث.
«Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).» (QS. Asy-Syams: 

9).
Makna kaidah ini secara ringkas adalah bahwa meskipun manusia berusaha 

untuk membela perbuatan dan perkataannya yang dia ketahui batil dan salah, serta 
mengemukakan berbagai argumen untuk dirinya, namun dia pasti tahu apa yang 
diucapkan dan dikerjakannya. Meskipun dia berusaha untuk menutupi dirinya di 
hadapan manusia, atau mengemukakan berbagai alasan, namun tidak ada yang 
lebih mengetahui dan menyadari apa yang ada dalam dirinya –setelah Allah– 
selain dia sendiri.

Kaidah Qur`āniy ini bisa diterapkan di berbagai dimensi kehidupan kita, baik 
yang bersifat umum maupun privat. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, 
semoga itu bisa berfaedah buat kita untuk meluruskan kesalahan-kesalahan kita, 
dan memperbaiki perilaku kita yang menyimpang. Di antara contohnya adalah:
•	 Pertama, dalam interaksi sebagian orang dengan nas-nas syariat. 

Ada sebagian orang yang ketika sampai kepadanya nas yang tegas dari Al-
Qur`ān atau Sunnah yang sahih, dan itu adalah dalil yang tidak ada keraguan 
padanya, serta tidak ada perbedaan pendapat ulama terkait pendalilannya untuk 
hal wajib atau haram, maka sebagian orang itu merasa risih darinya dan berusaha 
untuk menghindar dari penerapan apa yang dikandung oleh ayat ataupun hadis 
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tersebut, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya.
Itu merupakan cara mengelak yang tidak bermanfaat buat manusia, dan 

tidak akan bisa menyelamatkannya di hadapan Allah, karena sesungguhnya 
manusia itu mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Adapun seorang mukmin, 
maka harus berperilaku sebagaimana disebutkan oleh Rabb kita,

نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئمث ]النساء: 65[.
«Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan 

engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, 
(sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap 

putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.» (QS. 
An-Nisā`: 65)

•	 Kedua, dalam berinteraksi dengan diri sendiri. 
Sebagian orang memiliki kegemaran untuk mencari-cari kesalahan dan aib 

orang lain, dan lalai terhadap aib diri sendiri. Semoga Allah melindungi kita 
dari perilaku tersebut. Itu merupakan tanda kehinaan, sebagaimana dikatakan 
oleh sebagian ulama, “Jika kamu melihat seseorang yang gemar mencari aib 
orang lain, namun lupa dengan aibnya sendiri, maka ketahuilah bahwa dia 
sedang terjebak dalam makar (Allah).”

•	 Ketiga, dalam berinteraksi dengan kesalahan diri sendiri. 
Kadang-kadang Anda menyaksikan sebagian orang yang berusaha membela 

dirinya dalam berbagai kesempatan, yang sudah nyata kesalahannya, dengan 
sesuatu yang dia sadari dalam dirinya sendiri bahwa dia bersalah. Namun, dia 
mencari-cari alasan untuk dirinya, dan berusaha untuk membelanya. Padahal 
dia sangat mengetahui kondisi dia yang bertolak belakang dengan sikapnya itu.

•	 Keempat, dalālah (makna petunjuk) kaidah yang mulia ini.
Setiap orang hendaknya memeriksa aibnya sendiri, dan berusaha untuk 

memperbaikinya sebisa mungkin. Ini merupakan bagian dari jihad yang baik 
terhadap diri. Dan jangan pula sampai larut dalam aib dan kesalahan tersebut 
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dengan alasan bahwa dia tumbuh dan besar dengan akhlak ini dan itu, atau 
sudah terbiasa melakukannya. Ketahuilah! Tidak ada orang yang lebih tahu 
darimu tentang dirimu, aibmu, kesalahan dan dosa-dosamu, serta akhlak-akhlak 
yang engkau sembunyikan.

•	 Kelima, ranah paling mulia untuk penerapan kaidah ini.
Ranah paling mulia untuk penerapan kaidah ini adalah ketika seseorang 

diberi taufik untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Ini merupakan posisi para 
nabi, orang-orang jujur, dan orang-orang saleh. Contohnya adalah pengakuan 
kedua nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ketika mereka memakan buah 
khuldi, 

نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀمث
 “Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. 

Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya 
kami termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Al-A’rāf: 23).

Dan ketika Musa ‹alaihissalām membunuh laki-laki Koptik, dia menyesal 
dan mengucapkan (sebagaiman diceritakan Allah),

نثڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گمث
 “Dia (Musa) berdoa, ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku 
sendiri, maka ampunilah aku.’ Maka Dia (Allah) mengampuninya. Sungguh, 

Allah, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Qaṣaṣ: 16).
Saya berdoa kepada Allah Ta’ālā untuk membuat kita bisa melihat aib-aib 

kita, dan menjaga kita dari kejahatan aib-aib tersebut.
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KAIDAH KELIMA
“Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan”

Kaidah ini disebutkan dalam konteks kisah Musa bersama Firaun dan para 
penyihirnya. Sebagaiman Allah Ta’ālā ceritakan tentang Firaun:

نثۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېمث 
 «Dia (Musa) berkata, ‹(Perjanjian) waktu (untuk pertemuan kami dengan kamu 
itu) ialah pada hari raya dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari 

(ḍuḥā).› Maka Firaun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu dayanya, 
kemudian dia datang kembali (pada hari yang ditentukan). Musa berkata kepada 

mereka (para penyihir), ‘Celakalah kamu! Janganlah kamu mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah, nanti Dia membinasakan kamu dengan azab.’ Dan 

sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.” (QS. Ṭāha: 56-61)
Al-Iftirā` (mengada-adakan kebohongan) dipakai untuk beberapa makna, 

di antaranya; kebohongan, kesyirikan, dan kezaliman. Al-Qur`ān menyebutkan 
ketiga makna ini, dan semuanya berkisar pada makna rusak dan berbuat kerusakan.

Ayat ini menetapkan salah satu sunatullah terhadap para pembuat kerusakan, 
yaitu bahwa Dia akan mengecewakan mereka dan tidak memberikan petunjuk 
kepada mereka. Jika Anda perhatikan kaidah ini dan apa yang dikandungnya, 
maka sangat disayangkan Anda akan mendapatkannya dalam realita kehidupan 
pada orang yang bertingkah laku seperti itu. Di antaranya:
1- Bohong dan mengada-ada atas nama Allah. Ini dilakukan dengan mengucapkan 

perkataan atas nama Allah tanpa ilmu, apa pun bentuknya. Allah berfirman,

نثڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓمث 
 «Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan 

dusta terhadap Allah atau yang berkata, ‹Telah diwahyukan kepadaku,› padahal 
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tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, ‹Aku akan 
menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah›.” (QS. Al-An’ām: 93).

Orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu juga termasuk ke dalam golongan 
orang-orang yang mengada-ada atas nama Allah. Mereka termasuk orang-orang 
yang mengada-adakan atas nama Allah Subḥānahu wa Ta›ālā sebagaimana 
disebutkan dalam firman-Nya,

نثھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉمث 
 “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta, ‘Ini halal dan ini haram,’ untuk mengada-adakan 

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.” (QS. An-Naḥl: 116)

Jadi, orang yang tidak memiliki ilmu terkait apa yang akan dibicarakannya 
sebaiknya menahan lisannya. Dan orang-orang yang memberikan fatwa kepada 
manusia sebaiknya memperhatikan etika ulama salaf dalam hal ini, karena yang 
demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya.

2- Sebagian pembuat hadis palsu, baik zaman dahulu ataupun sekarang, yang 
berdusta dan mengada-ada atas nama Nabi ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam, boleh 
jadi mereka melakukan itu karena tujuan yang baik –sebagaimana klaim 
mereka- seperti dalam masalah pemberian motivasi dan ancaman, atau karena 
tujuan politik, mazhab, atau bisnis, sebagaimana hal itu telah terjadi semenjak 
lama. Sungguh, itu sangat disayangkan!

Kalau setiap pembuat hadis palsu atas nama Nabi ṣallallāhu ‹alaihi wa 
sallam merasa bahwa dia termasuk orang-orang yang membuat kebohongan, 
dan bahwa usahanya tidak akan berhasil, tetapi justru sebaliknya dia yang akan 
kecewa, maka pasti kita tidak akan banyak mencela kesesatan mereka.

Agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Ta’ālā, sehingga tidak 
membutuhkan hadis palsu dan yang dibuat-buat.

3- Di antara bentuk aplikasi kaidah ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh 
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sebagian orang terhadap saudara-saudaranya sesama muslim. Sungguh, ini 
sangat disayangkan! Ini terjadi karena berbagai sebab, barangkali sebab 
utamanya adalah karena hasad, semoga Allah melindungi kita dari sifat ini; 
tamak untuk mendapatkan keuntungan dunia; atau sebab-sebab lainnya.

Musibah ini semakin berbahaya apabila sebagian orang melakukannya 
dengan bertopeng agama, hanya untuk membenarkan tindakannya dalam 
menjelek-jelekkan orang lain, dan memperingatkan orang lain supaya tidak 
bergaul dengan si Fulan, hanya karena berlandaskan kezaliman dan permusuhan.

Saya sudah membaca banyak kisah terkait hal ini, ada kisah-kisah lama 
dan juga ada kisah-kisah kontemporer yang diakui oleh pelakunya sendiri. 
Kisah-kisah tersebut sangat memilukan hati dan mengoyak-ngoyak jantung, 
karena akibat yang didapatkan dari hasil kebohongan dan kezaliman mereka 
terhadap orang lain. Saya cukup menceritakan satu kejadian saja, semoga itu 
bisa menjadi peringatan dan pelajaran;

Ada seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen dan sudah diceraikan 
suaminya dua kali mengatakan, “Kisahku dengan kezaliman terjadi tujuh tahun 
yang lalu. Setelah saya diceraikan untuk kedua kalinya, maka aku memutuskan 
untuk menikah dengan salah seorang kerabat yang diberikan nikmat kehidupan 
bersama dengan istri dan lima orang anaknya. Aku membuat kesepakatan 
dengan anak laki-laki dari bibiku yang mencintai istri laki-laki tersebut. Kami 
sepakat untuk menuduh istrinya telah mengkhianati suaminya. Kami mulai 
menyebarkan isu-isu bohong di antara karib kerabat. Seiring perjalanan waktu 
maka kami pun berhasil, sehingga kehidupan rumah tangga mereka merosot 
dan berakhir dengan perceraian.

Setahun pun berlalu. Wanita yang diceraikan suaminya karena isu-isu 
bohong kami, menikah dengan laki-laki lain yang punya kedudukan. Sementara 
mantan suaminya menikah lagi dengan wanita lain, bukan denganku! Akhirnya, 
aku dan anak laki-laki bibiku tidak mendapatkan tujuan yang kami inginkan. 
Bahkan, kami mendapatkan hasil dari kezaliman kami; saya ditimpa musibah 
kanker darah! Sementara anak laki-laki bibiku mati terbakar bersama saksi 
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kedua karena korsleting listrik di apartemen tempat dia tinggal. Musibah itu 
terjadi tiga tahun setelah kisah tersebut. 
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KAIDAH KEENAM
“Dan perdamaian itu lebih baik”

Ini merupakan salah satu kaidah dalam membina dan memperbaiki masyarakat, 
serta mengantisipasi penyebab perpercahannya.

Kaidah ini disebutkan dalam konteks pembicaraan berbagai hal yang bisa 
terjadi dalam kehidupan suami istri, sehingga menyebabkan perbedaan pendapat 
dan perselisihan dan bahwa perdamaian di antara keduanya dengan imbalan 
sesuatu yang mereka ridai lebih baik daripada perpisahan mereka. Allah Ta’ālā 
berfirman,

نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦمث
 «Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap 

tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan 
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya 
kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara 
dirimu (dari nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sunguh, Allah Mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan.» (QS. An-Nisā›: 128).
Kita bisa mengatakan bahwa semua ayat yang menyebutkan perdamaian 

antara manusia merupakan penafsiran dari kaidah qur`āniy yang kukuh ini.
Makna Kaidah Ini Secara Ringkas

Jika seorang wanita khawatir suaminya akan bersikap nusyūz (durhaka), 
misalnya dia merasa lebih tinggi, tidak ingin menggaulinya, atau berpaling 
darinya, maka tindakan terbaik yang dilakukan dalam kondisi demikian adalah 
mendamaikan antara keduanya. Yaitu, dengan cara istri merelakan sebagian hak-
hak yang seharusnya didapatkannya selama dia masih bisa tetap bersama dengan 
suaminya. Itu bisa dilakukannya dengan kerelaannya menerima nafkah, pakaian, 
atau tempat tinggal secara minimal dari kewajiban yang harus diberikan suami 
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terhadapnya. Atau bisa juga dengan merelakan sebagian jatah hari-harinya, dengan 
menggugurkan sebagian jatahnya, atau memberikannya hari-hari tersebut kepada 
suaminya, atau kepada madunya.

Jika dalam hal ini keduanya sepakat, maka itu tidak menjadi masalah dan 
mereka tidak berdosa melakukannya, baik terhadap istri maupun suami. Dalam 
kondisi demikian, maka suami boleh tetap bersama dengan istrinya. Tindakan 
ini lebih baik daripada perpisahan. Oleh karena itu Allah mengatakan, “Dan 
perdamaian itu lebih baik.”

Orang yang merenungi isi Al-Qur`ān pasti mendapatkan penerapan kaidah 
ini secara luas. Di samping apa yang sudah disebutkan, berupa perdamaian antara 
suami istri, maka kita dapatkan Al-Qur`ān memotivasi kita untuk mendamaikan 
dua kelompok yang bertikai. Al-Qur`ān sangat memuji tindakan orang-orang yang 
berusaha mendamaikan di antara manusia. Allah berfirman,

 نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤمث

 «Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali 
pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat 
kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat 

demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya 
pahala yang besar.» (QS. An-Nisā`: 114).

Berhubung topik ini, yakni perdamaian, sangat urgen, maka syariat 
membolehkan pemberian zakat kepada orang-orang yang berutang karena 
berusaha mendamaikan antara manusia.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita mengambil faedah dari kaidah qur`āniy 
ini untuk berusaha memperluas cakupan maknanya dalam praktik kehidupan kita. 
Bukti paling pas untuk hal tersebut adalah Sīrah Nabi kita ṣallallāhu ‘alaihi wa 
sallam yang telah menerapkan kaidah ini dalam kehidupannya. Kehidupannya 
tidak lain merupakan kesalehan dan perdamaian.

Berikut ini beberapa contohnya:
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1. Ketika istri Nabi ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam, Ummul Mukminin Saudah binti 
Zam›ah, sudah tua dan merasa dirinya akan diceraikan, maka wanita yang jenius 
ini berdamai dengan meminta Nabi tetap hidup bersamanya dan merelakan 
hari-hari bagiannya diberikan kepada Aisyah. Maka Nabi pun menerima 
permintaannya dan Saudah tetap menjadi istri beliau.

2. Suatu kali, Nabi ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam pergi menemui penduduk Qubā` 
ketika beliau mendengar bahwa mereka terlibat pertengkaran sehingga saling 
melempar batu. Maka beliau bersabda, «Mari kita pergi mendamaikan di antara 
mereka.» (1)

Siapa saja yang menelusuri buku-buku biografi maka pasti akan mendapatkan 
contoh-contoh cemerlang dari usaha personal dalam mendamaikan perselisihan di 
antara manusia dalam berbagai level kehidupan. Contoh yang menggembirakan 
di antaranya adalah adanya lembaga-lembaga “Perdamaian Antara Keluarga”. Ini 
merupakan manifestasi dari kaidah qur`āniy yang agung ini, yaitu, “Perdamaian 
itu lebih baik.” Sungguh, sangat berbahagia orang-orang yang dipilih oleh 
Allah untuk mendamaikan di antara mereka. Itu merupakan karunia Allah yang 
diberikan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah memiliki karunia 
yang sangat agung.

(1) HR. Bukhari: 2547.
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KAIDAH KETUJUH
“Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik”

Kaidah ini merupakan kaidah interaksi kemanusiaan. Kaidah ini disebutkan 
dalam konteks pembicaraan tentang sebuah kejadian yang dicatat dalam Al-Qur`ān 
untuk menjelaskan jenis-jenis orang yang meminta uzur dalam Perang Tabuk, 
yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah; siapa saja di antara mereka yang 
boleh mendapatkan uzur dan siapa saja yang tidak diberikan uzur.

Makna kaidah ini secara ringkas adalah bahwa orang yang tidak ikut 
berjihad dan memiliki uzur seperti badannya lemah atau tidak punya harta, maka 
itu tidak masalah dan dia tidak berdosa.

Keumuman kaidah ini menunjukkan bahwa pada dasarnya seorang muslim 
itu tidak dibebani dengan kewajiban apa pun selain kewajiban syariat. Keumuman 
ayat ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya seorang manusia tidak memiliki 
tanggung jawab apa pun antara dia dengan manusia lain, hingga ada bukti yang 
diakui oleh syariat membuktikan bahwa dia memiliki tanggung jawab.

Contoh penerapan kaidah ini adalah berbagai peristiwa dalam kehidupan 
kita yang menjadi pintu untuk melakukan kebaikan, memberi kesempatan kepada 
orang untuk berbuat baik kepada selainnya, sehingga mereka berinisiatif untuk 
memberikan pelayanan tertentu. Orang yang pertama-tama berhak mendapatkannya 
adalah keluarga kita di rumah: istri, suami, atau anak. 

Namun sangat disayangkan, sebagian orang melanggar petunjuk kaidah 
qur`āniy ini. Mereka justru menimpakan cercaan dan hukuman berat kepada selain 
diri mereka, padahal mereka adalah pelaku kebaikan yang tidak mengharapkan 
imbalan. Dengan demikian, tindakan tersebut, baik disadari ataupun tidak, telah 
menutup pintu berbuat kebaikan, atau mempersempit area kebaikan di antara 
sesama hamba Allah.

Cermatilah kejadian berikut ini yang sering berulang dalam kehidupan 
kita:



34

Seseorang berusah untuk profesional melakukan amal dakwah, sosial, atau 
amal kekeluargaan. Dia mencurahkan segenap usaha bahkan hartanya. Saat 
itu, dia meminta orang lain untuk membantunya melakukan amalan tersebut, 
namun tidak ada yang mau membantu. Dia pun memulainya sendirian, berusaha 
dan tekun melakukannya hingga usahanya berhasil, dan memperlihatkan 
hasil yang menggembirakan. Ketika tiba saatnya untuk memetik hasil usaha 
tersebut, ternyata ada beberapa celah dan kekurangan yang terjadi. Tentu saja 
ini merupakan hal lumrah, karena tidak ada pekerjaan seorang pun yang bisa 
terbebas darinya. Namun, bukannya mendapatkan terima kasih dan penghargaan 
serta kritikan halus yang membangun untuk memperbaiki kesalahannya, dia justru 
mendapatkan badai kecaman dan celaan! Padahal, orang ini sebelumnya sudah 
meminta orang lain untuk membantunya, tetapi tidak ada yang bersedia, sehingga 
dia harus melanjutkan pekerjaan tersebut sendirian. Ketika datang waktu untuk 
memetik hasil, dia tidak mendapatkan selain kecaman dan celaan, hanya karena 
kemampuannya yang sedikit dan kekuatannya yang minim. Padahal dia adalah 
orang yang paling pantas untuk menerima firman Allah Ta’ālā, 

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ(

“Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.” 
(QS At-Taubah: 91).

Contoh-contoh seperti ini banyak terulang dalam berbagai peristiwa di rumah, 
sekolah, yayasan, perusahaan, lembaga pemerintahan, bidang jurnalistik, terhadap 
para ulama, dai, relawan, dan sebagainya. Kita sangat butuh untuk meresapi kaidah 
ini, dan juga metode berinteraksi dengan kekeliruan dan kesalahan orang-orang 
yang berbuat baik, sehingga pintu kebaikan tidak terputus. Jika banyak kecaman 
terhadap pelaku kebaikan dan relawan, dan orang yang seharusnya beramal justru 
bermalas-malasan, maka siapa lagi yang akan memperbaiki umat ini?!

Semua ini, tanpa keraguan sedikit pun, bukan berarti tidak boleh mengingatkan 
kesalahan dan menampilkan posisi benar yang seharusnya dilakukan, akan tetapi 
yang lebih penting adalah bagaimana menyampaikannya dengan cara yang tetap 
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menghargai usaha pelaku kebaikan, dan tidak membiarkan kesempatan untuk 
memperbaiki kesalahan berlalu begitu saja; sehingga pekerjaan tersebut semakin 
meningkat, dan kualitas serta keindahannya semakin bertambah.

Hal terpenting lainnya, ketika kita berbicara tentang kaidah qur`āniy ini, 
jangan sampai kita mencampur adukkan antara apa yang sudah disampaikan di atas 
dengan komitmen seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan, kemudian dia 
meninggalkannya dengan alasan karena dia adalah pelaku kebaikan. Ini merupakan 
pemahaman yang keliru terhadap kaidah qur`āniy ini. Karena, sebelum seseorang 
berkomitmen dengan sebuah janji terhadap pihak lain, maka ia masih di area 
yang bersifat keutamaan dan kebaikan. Akan tetapi, jika dia sudah berkomitmen 
melakukan dan mengerjakan sesuatu, maka posisinya sudah berpindah ke area 
kewajiban, di mana pelakunya berhak untuk dimintai pertanggungjawaban dan 
kecaman bila melalaikannya. Saya mengingatkan hal ini karena sebagian manusia 
ada yang salah memahami kaidah ini, dan meletakkannya tidak pada tempatnya, 
sehingga hal tersebut menjadi penyebab adanya perselisihan antara sebagian 
manusia, karena salah satu pihak meyakini komitmen pihak lain, sehingga dia 
pun bertumpu kepadanya –setelah kepada Allah–, namun pihak tersebut justru 
meninggalkan komitmennya dengan alasan bahwa dia hanyalah pelaku kebaikan. 
Akhirnya yang terjadi adalah kebalikan dari yang diharapkan dengan alasan itu 
termasuk kebaikan. 
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KAIDAH KEDELAPAN
“Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain”

Ini merupakan kaidah qur`āniy yang sangat agung. Kaidah ini meletakkan 
pondasi untuk prinsip yang sangat mulia, yaitu prinsip keadilan. Ini merupakan 
kaidah yang senantiasa dijadikan pegangan oleh para ulama dan orang-orang bijak, 
karena pengaruhnya yang sangat besar dalam masalah keadilan dan objektifitas. 
Kaidah ini merupakan firman Allah Ta’ālā yang berbunyi,

نثۉ ۉ ې ې ېمث
 «Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain.» (QS. Az-Zumar: 7)

Makna kaidah ini secara ringkas adalah bahwa para mukalaf hanya akan 
dibalas sesuai dengan amalan mereka. Jika amalan itu baik maka balasannya 
juga baik, dan jika amalannya jelek maka balasannya juga jelek. Seseorang tidak 
dibebani dengan kesalahan orang lain, selama dia bukan penyebab terjadinya 
kesalahan tersebut. Ini merupakan salah satu kesempurnaan keadilan dan 
kebijaksanaan Allah Tabāraka wa Ta’ālā.

Jika Anda merenungi perkataan para ulama dalam buku-buku Tafsir, Hadis, 
Akidah, Fikih, dan lainnya, maka Anda akan sangat kagum karena mereka banyak 
mengambil dalil dengan kaidah ini di berbagai topik pembahasan.

Betapa banyak pendapat yang diralat oleh pakar fikih berdasarkan ayat ini! 
Betapa banyak permasalahan akidah yang kebenarannya ada bersama orang 
yang berdalil dengan ayat ini! Sekarang bukan waktunya untuk memaparkan 
permasalahan-permasalahan tersebut, tetapi maksudnya di sini adalah untuk 
mengingatkan betapa agungnya kedudukan kaidah ini.

Jika kita ingin mencari contoh aplikatif terhadap kaidah ini dalam Al-
Qur`ān, maka contoh yang sangat terkenal adalah penerapan kaidah ini oleh Nabi 
Yusuf ‘alaihiṣṣalātu wassallām. Yaitu ketika dia membuat trik untuk mengambil 
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saudaranya Benyamin, dengan cara meletakkan penyukat di dalam barang 
bawaan saudaranya itu. Saudara-saudaranya yang lain datang dengan mengatakan 
(sebagaimana diceritakan Allah),

نثىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مبمث
 “Mereka berkata, ‘Wahai Al-’Azīz! Dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, 
karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya 

kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik’.” (QS. Yūsuf: 
78).

Maka Yusuf pun menjawab permohonan mereka dengan mengatakan,

نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀمث 
 “Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan (seseorang), kecuali 
orang yang kami temukan harta kami padanya, jika kami (berbuat) demikian, 

berarti kami orang yang zalim.” (QS. Yūsuf: 79).
Coba bandingkan peristiwa tersebut dengan perkataan Firaun tatkala 

penyihirnya berkata kepadanya bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki keturunan 
Bani Israil, dan kerajaanmu akan berakhir di tangannya! Maka Firaun menerbitkan 
titahnya yang zalim untuk membunuh semua bayi Bani Israil, padahal jumlah 
mereka ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, hanya karena (ketakutan terhadap) 
seorang bayi saja. Namun, hal ini tidak akan terasa aneh jika muncul dari orang 
yang mengatakan kepada manusia, “Aku adalah tuhan kalian yang paling tinggi.”

Dalam realitanya, ada orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Yusuf. Anda 
melihatnya tidak menghukum kecuali orang yang bersalah, atau menjadi penyebab 
terjadinya kesalahan. Dia tidak memperluas area kecaman sampai pada orang 
yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan, baik dengan alasan kekerabatan, 
persahabatan, dan pertemanan selama tidak terbukti hal sebaliknya.

Namun di sisi lain, ada orang yang melibatkan orang-orang baik dan orang-
orang yang tidak bersalah ke dalam dosa pelaku kejahatan.

Berikut ini beberapa contoh yang sering terulang dalam realita kehidupan kita:
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Seorang laki-laki pulang dari tempat kerjanya dalam keadaan letih. Dia 
masuk ke rumah dan mendapati suatu tindakan yang tidak disukainya dari anak-
anaknya, bisa jadi dalam bentuk menghancurkan barang antik, memecahkan kaca; 
atau melihat tindakan istrinya yang tidak disukainya, seperti keterlambatannya 
dalam menyiapkan hidangan, kelebihan atau kurang garam, dan berbagai tindakan 
lainnya yang bisa memancing emosi sebagian orang. Jika kita anggap peristiwa-
peristiwa tersebut bisa memancing kemarahan, atau ada kesalahan yang berhak 
untuk diberikan hukuman atau teguran, namun apa dosa anak-anak lainnya (yang 
dihukum) padahal tidak ikut andil memecahkan barang antik itu misalnya?! Apa 
dosa anak-anak sehingga harus dihujani dengan kemarahan apabila istri kurang 
maksimal dalam menyiapkan hidangan?! Dan apa dosa istri misalnya jika yang 
bersalah adalah anak-anak?! Contoh seperti ini bisa dilihat juga dalam interaksi 
antara para guru dengan murid-murid mereka, atau orang yang bertanggung jawab 
terhadap pekerjaannya, di mana mereka tidak boleh membawa permasalahan 
mereka ke tempat kerja, agar orang-orang yang menjadi tanggungan mereka, baik 
itu siswa, siswi, atau karyawan, tidak menjadi korban masalah yang tidak ada 
kaitannya dengan mereka!!

Dari sini, hendaknya seorang mukmin merasakan berbagai hal, terutama 
sekali mengingat kaidah qur`āniy yang agung ini: “Seseorang yang berdosa tidak 
memikul dosa orang lain.” Ini lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ini lebih dekat 
pada keadilan yang dengannya langit dan bumi ditegakkan. Allāhu a’lam.
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KAIDAH KESEMBILAN
“Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan”

Kaidah ini termasuk kaidah qur`āniy yang sangat agung. Kaidah ini merupakan 
salah satu tanda kesempurnaan ilmu Allah, kebijaksanaan, dan kekuasaan-Nya 
terhadap makhluk-Nya. Itulah dia firman Allah Ta’ālā:

نثۅ ۉ ۉمث
 «Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan.» (QS. Āli ‹Imrān: 36)
Ayat ini disebutkan dalam konteks kisah istri ‹Imrān, ibu Maryam 

‹alaihimassalām. Allah Ta›ālā berfirman,

 نثڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

ائ ەئ ەئ وئمث
 “(Ingatlah), ketika istri ‘Imrān berkata, ‘Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku 
bernazar kepada-Mu, apa (janin) yang dalam kandunganku (kelak) menjadi 

hamba yang mengabdi (kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu) dariku. 
Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.’ Maka ketika 

melahirkannya, dia berkata, ‘Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak 
perempuan.’ Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak 
sama dengan perempuan. ‘Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon 

perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang 
terkutuk’.” (QS. Āli ‘Imrān: 35-36)

 Inti kisahnya adalah bahwa istri ‘Imrān bernazar menjadikan anaknya yang 
akan lahir sebagai pelayan Baitulmaqdis. Ketika dia sudah melahirkan bayinya, 
Maryam mengemukakan uzurnya, “Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan,” 
karena kemampuan laki-laki dalam melayani Baitulmaqdis dan menanggung 
beban lebih besar dari wanita yang dijadikan Allah Ta’ālā lebih lemah secara fisik, 
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dan juga berbagai faktor alami yang menambah kelemahannya, seperti haid dan 
nifas.

Al-Qur`ān menjelaskan perbedaan kedua jenis manusia ini dalam berbagai 
tempat. Di antaranya adalah firman Allah Ta’ālā:

نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀمث
 «Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), 
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.» (QS. An-

Nisa`: 34).
Juga firman Allah Ta›ālā,

نثں ں ڻمث
 «Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka.» (QS. Al-Baqarah: 

228).
Ini merupakan hukum Allah yang bersifat takdir, bahwa laki-laki tidak sama 

dengan wanita. Ini merupakan hukum Allah yang lebih mengetahui hikmah dan 
kemaslahatan: “Apakah (pantas) Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? 
Dan Dia Mahahalus, lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Mulk: 14). Sebagai tindak 
lanjut dari perbedaan tersebut, maka terjadi juga perbedaan antara laki-laki dan 
wanita dalam beberapa hukum syariat, meskipun pada asalnya keduanya sama.

Perbedaan dalam beberapa hukum syariat antara laki-laki dan wanita pada 
dasarnya kembali pada pertimbangan tabiat wanita dari sisi penciptaan, komposisi 
akal, jiwa, dan berbagai bentuk perbedaan lainnya yang tidak diingkari oleh 
orang-orang yang berakal, dan orang-orang yang objektif dari agama manapun 
dia berasal.

Orang yang beranggapan bahwa keduanya sama maka berarti dia sudah 
membatalkan dalil Al-Qur`ān dan Sunnah.

Adapun terkait dalil Al-Qur`ān, maka kaidah yang kita bahas saat ini 
merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan perbedaan tersebut.

Adapun dari Sunnah, maka sesungguhnya Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
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“melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita, dan sebaliknya melaknat para 
wanita yang menyerupai laki-laki.”(1) Kalau seandainya keduanya sama, maka 
pasti laknat tersebut menjadi batil.

Mari kita cermati beberapa hikmah Allah Ta’ālā yang membedakan antara 
laki-laki dan wanita dalam beberapa hukum syariat. Di antaranya:
1- Perbedaan dalam warisan

Sunnatullah menghendaki laki-lakilah yang berusaha dan bersusah payah 
mencari rezeki. Dialah yang dimintai warisan dan keikutsertaan dalam membayar 
diat, jika ada kewajiban yang mengharuskan hal tersebut. Jadi, harta laki-laki 
senantiasa siap sedia untuk dikurangi. Sebaliknya, harta wanita senantiasa akan 
bertambah; ketika dia mendapatkan bayaran mahar, juga ketika wali memberikan 
nafkah kepadanya.
2- Perbedaan dalam kesaksian

Ini merupakan nas yang terdapat dalam ayat utang piutang:

نثڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱمث
 «Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tak 

ada (saksi) dua oang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang 
perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), 

agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.» (QS. Al-
Baqarah: 282)

Juga ada dalil dari Sunnah yang sahih dari Nabi ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam. 
Dan di situ dijelaskan bahwa penyebabnya adalah karena adanya kekurangan pada 
akalnya.

Perbedaan tersebut, bagi orang yang mau mencermatinya, merupakan inti 
keadilan. Syekh Muhammad Rasyid Rida menjelaskan makna hal ini dengan 
mengatakan, “Bukan menjadi kodrat wanita untuk sibuk dengan transaksi 
keuangan dan berbagai tindakan bisnis lainnya. Oleh karena itu, maka ingatannya 

(1) HR. Bukhari: 5889, dari Ibnu Abbas.
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agak lemah dalam bidang ini. Namun tidak demikian dengan urusan rumah 
tangga yang merupakan kesibukannya. Dalam hal ini, ingatannya lebih kuat dari 
laki-laki. Jadi, tabiat daya ingat manusia, baik laki-laki maupun wanita, menjadi 
kuat dalam bidang yang menjadi urusan dan kesibukan mereka masing-masing. 
Adanya beberapa wanita asing pada zaman sekarang yang bekerja dalam bidang 
keuangan tidak menafikan kodrat tersebut, karena nominalnya sedikit, dan tidak 
bisa dijadikan ukuran. Hukum-hukum umum hanya berpatokan pada mayoritas 
dalam berbagai hal, dan itu menjadi hukum asalnya.”

Jangan sampai ada yang mengira bawah hal tersebut merupakan pelecehan 
terhadap kemampuan wanita. Bahkan, itu merupakan penghargaan terhadap 
mereka supaya tidak meninggalkan tugas utamanya dalam mendidik anak dan 
tinggal di dalam rumah, daripada beralih melakukan tugas yang kurang penting 
dan kurang mulia baginya, yaitu menggeluti bisnis dan transaksi keuangan.

Beberapa tim peneliti telah menyebutkan bahwa ukuran otak wanita mengecil 
ketika hamil, dan tidak kembali menjadi normal kecuali setelah melewati beberapa 
bulan dari waktu melahirkan.

Hendaknya diketahui bahwa hukum ini, yakin nilai kesaksian wanita setengah 
kesaksian laki-laki, tidak otomatis berlaku dalam semua persoalan. Bahkan, 
kadang-kadang kesaksian wanita sama dengan kesaksian laki-laki dalam beberapa 
hukum, seperti kesaksiannya dalam menentukan awal bulan Ramadan, juga dalam 
masalah susuan, haid, melahirkan, lian, dan berbagai hukum lainnya.

Tidak semua perbedaan antara laki-laki dan wanita itu menjadi keuntungan 
bagi laki-laki. Bahkan beberapa hukum yang membedakan antara keduanya ada 
demi kepentingan wanita, jika boleh diungkapkan demikian. Contohnya adalah 
masalah jihad yang tidak wajib terhadap wanita karena tabiat fisiknya. Mahasuci 
Allah yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana, lagi Maha Mengenal secara 
mendalam.

Jika semua hal itu sudah jelas, maka seorang mukmin harus waspada dengan 
sebuah slogan yang diusung oleh kebanyakan penulis dan cendekiawan, yaitu 
kata “Al-Musāwāh (gender atau persamaan)” ketika membicarakan topik tentang 
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wanita. Kata tersebut tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur`ān sesuai dengan 
arti yang diinginkan oleh para penulis tersebut. Yang benar adalah memakai 
kata “Al-’Adl (keadilan)” karena Allah Ta’ālā berfirman, “Sesungguhnya Allah 
menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Naḥl: 90). Dan 
Allah tidak mengatakan, “menyuruh kamu untuk menyamakan.” Karena kata 
“persamaan” masih bersifat umum dan ambigu, berbeda dengan kata “keadilan” 
yang merupakan kata yang jelas dan tegas maknanya, yaitu memberikan hak 
kepada setiap pemiliknya.

Kata “adil” menghendaki seorang laki-laki itu memikul tugas yang sesuai 
dengannya, demikian juga wanita memikul tugas yang sesuai dengannya. 
Sementara kata “persamaan” berarti wanita harus bekerja dalam jumlah waktu 
yang sama dengan laki-laki, meskipun tabiat keduanya berbeda.

Ini tentu saja bertentangan dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah untuk 
masing-masing, laki-laki dan wanita.

Oleh karena itu, ketika sebagian masyarakat barat berusaha keras untuk 
menyalahi fitrah tersebut, mereka memulainya dengan menyamakan antara 
laki-laki dan wanita dalam segala hal, sehingga para wanita merasakan dampak 
negatifnya. Bahkan orang-orang bijak di kalangan mereka, baik laki-laki maupun 
wanita, dengan tegas menulis buku dan makalah-makalah untuk mewanti-wanti 
masyarakat mereka supaya tidak larut dalam tindakan yang menentang fitrah 
tersebut. Saya cukup menyebutkan dua contoh saja terkait hal ini:
1- Davison, ketua gerakan feminimisme internasional, mengatakan, “Ada 

beberapa wanita yang menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka 
karena bersikukuh menuntut persamaan dengan laki-laki. Sesungguhnya laki-
laki adalah tuan yang harus ditaati. Seorang wanita harus hidup dalam rumah 
suaminya, dan melupakan semua pemikirannya terkait persamaan hak.”

2- Helen Andlin, seorang pakar parenting keluarga bangsa Amerika, mengatakan, 
“Sesungguhnya pemikiran persamaan hak antara laki-laki dan wanita adalah 
tidak ilmiah atau tidak logis. Pemikiran tersebut hanya memberikan mudarat 
yang mendalam terhadap wanita, keluarga, dan masyarakat.”
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Saya akan menutup pembahasan tentang kaidah ini dengan sebuah kisah 
lucu yang saya dengar dari seorang peneliti. Dia berbicara tentang kepalsuan 
propaganda yang menuntut pembukaan pintu seluas-luasnya untuk wanita, supaya 
mereka bisa menggeluti olahraga sebagaimana dilakukan oleh laki-laki. Peneliti 
tersebut, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, mengatakan, “Seorang 
laki-laki, atlet lari yang terkenal dari negara barat, berkenalan dengan seorang 
wanita yang juga menekuni olahraga lari. Atlet tersebut berniat untuk menikahi 
wanita ini. Dan dia pun mendapatkan keinginannya. Namun, tidak sampai dua 
bulan setelah mereka menikah, kehidupan rumah tangga mereka berakhir dengan 
perceraian. Atlet tersebut ditanya, ‘Kenapa dia menceraikan istrinya secepat 
itu?’ Dia menjawab, ‘Saya telah menikahi seorang laki-laki, bukan wanita!’ Dia 
mengucapkan itu sebagai sindiran terkait kekerasan latihan yang dilakukan dalam 
olahraga lari, sehingga wanita itu kehilangan kefeminimannya, sehingga fisiknya 
berubah menyerupai fisik laki-laki.” 

Maha benar Allah yang Mahaagung lagi Maha Mengetahui, sehingga 
berfirman, “Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan.” Adakah yang mau 
mengambil pelajaran!?
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KAIDAH KESEPULUH
“Allah pasti akan menolong (memenangkan) orang yang menolong-Nya”

Kaidah yang mulia ini merupakan salah satu kaidah qur`āniy yang agung. 
Dari kaidah ini muncul kilatan harapan, untuk membantu bala tentara keimanan di 
setiap waktu dan tempat.

Sesungguhnya kemenangan merupakan kata yang sangat dicintai 
jiwa. Semua umat berusaha untuk mendapatkannya. Semua negara menanti 
kedatangannya. Kemenangan merupakan tujuan yang ingin direalisasikan 
oleh setiap umat dengan berbagai sarananya. Meskipun mereka sepakat terkait 
beberapa aspeknya, tetapi terdapat makna mulia yang dibawa oleh Al-Qur`ān 
untuk pengikutnya, guna memantapkan sebab utama untuk mendapatkannya, yang 
tidak boleh hilang dalam ingatan orang-orang beriman ketika mereka berjuang 
melawan musuh-musuh mereka; atau barangkali karena mereka ingin cepat-cepat 
untuk memetik hasilnya, dan melupakan sebab yang mengukuhkannya.

Kaidah ini datang untuk mengatakan kepada pengikut Al-Qur`ān bahwa 
sesungguhnya hakikat kemenangan itu adalah dengan melaksanakan segala perintah 
Allah, menjauhi semua larangan-Nya, menolong para rasul dan pengikutnya, 
menolong agama-Nya, berjihad melawan musuh-Nya, dan menaklukkan mereka, 
sehingga kalimat Allah ‘Azza wa Jalla menjadi yang tertinggi, dan kalimat musuh-
musuh-Nya menjadi yang terhina.

Kaidah ini terdapat dalam dua ayat yang mulia. Keduanya menampilkan 
sebab-sebab kemenangan. Allah Ta’ālā berfirman, 

نثگ گ گمث
 «Allah pasti akan menolong (memenangkan) orang yang menolong (agama)-
Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, lagi Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang 

jika Kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan 
zakat, dan menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan 

kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Ḥajj: 40-41)
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Firman Allah, «dan kepada Allahlah kembali segala urusan» mengukuhkan 
seorang mukmin yang merasa pertolongan Allah masih jauh dalam pandangannya, 
sehingga dia mempersiapkan berbagai sebab yang bisa disiapkan, karena 
seseungguhnya akhir semua urusan akan kembali kepada Allah. Allah Subḥānahu 
akan mengubah hasilnya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya.

Pertanyaan terpenting sekarang adalah apa makna dari pertolongan 
Allah? Bagaimana pertolongan itu bisa terealisasi?

Jawabannya, pertolongan Allah bisa terealisasi dengan menolong agama-Nya, 
menolong Nabi-Nya ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam ketika masih hidup, dan menolong 
Sunnahnya setelah beliau meninggal. Lanjutan ayat di atas mengungkapkan 
hakikat pertolongan yang dicintai dan diingini oleh Allah. Pertolongan yang bisa 
menjamin keberlangsungan kekuasaan kaum mukminin di atas bumi ini. Allah 
Ta’ālā berfirman, 

 نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ 

گمث ]احلج: 41[.
 «(Yaitu) orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, mereka 
melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat makruf dan 

mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.» 
(QS. Al-Ḥajj: 41)

Ketika Allah mengetahui bahwa satu umat atau sebuah negara akan mendirikan 
keempat pilar kekuasaan ini, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya, 
dan membantunya dalam kekuasaan tersebut meskipun umat-umat lain berusaha 
menjatuhkannya. Begitu banyak contoh nyata terkait hal ini yang bisa kita dapati 
dalam Sīrah Nabi ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam dan para khalifah setelahnya, serta 
orang-orang yang mengikuti jalan mereka.

Namun ketika Allah mengetahui kondisi mereka ketika diberi kekuasaan di 
muka bumi tidak akan mendirikan salat, tidak membayarkan zakat, tidak menyuruh 
melaksanakan kebaikan, dan juga tidak melarang kemungkaran, maka Allah Ta›ālā 
akan menyerahkan urusan tersebut kepada diri mereka masing-masing, Allah akan 
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memberikan kekuasaan kepada musuh-musuh mereka, membuat mereka terpecah 
belah, dan saling menjatuhkan. Dalam sejarah banyak pelajaran yang bisa kita 
ambil terkait masalah ini.

Sesungguhnya kemenangan orang-orang Yahudi terhadap mereka sangat 
dekat, karena orang-orang Yahudi tersebut memiliki Kitab dan agama, meskipun 
mereka itu adalah orang-orang yang gemar berbuat kriminal.

Orang yang membaca Al-Qur`ān dengan sedikit renungan saja akan mendapati 
pembicaraan yang sangat nyata dan jelas tentang sebab-sebab kemenangan dan 
kekalahan di berbagai ayat. Ayat-ayat tersebut menceritakan tentang peristiwa-
peristiwa yang dialami oleh pasukan perang termulia di dunia, pemimpinnya 
adalah Muhammad Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, dan prajuritnya adalah 
para sahabat raḍiyallāhu ‘anhum.

Dalam Perang Uhud, para sahabat Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bertanya-
tanya tentang penyebab kekalahan. Maka datang jawaban dari langit yang 
menyatakan bahwa, 

نثخب مب ىب يب جتمث
  «Katakanlah, ‹Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri›.” (QS. Āli ‘Imrān: 165)
Dalam surah Al-Anfāl, ketika berbicara tentang Perang Badar, Al-Qur`ān 

menjelaskan secara lugas tentang penyebab kemenangan dan kekalahan: 

 نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ مث

 «Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang 
menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, 

sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.» (QS. Al-Anfāl: 46).
Kita juga mendapatkan pernyataan tegas tentang penyebab kemenangan 

lainnya, yaitu keimanan, karena Allah Ta›ālā berfirman,

نثھ ھ ھ ے ےمث 
 «Dan merupakan hak Kami untuk menolong orang-orang yang beriman.» (QS. 

Ar-Rūm: 47)
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Pertanyaannya, di mana posisi kemenangan itu dari orang-orang Islam 
sekarang? Umat Islam di berbagai belahan dunia terusir dan teraniaya, mereka 
hidup dalam kondisi tidak berdaya, serta merasakan berbagai kelemahan.

Jawabannya adalah harus dengan menolong agama Allah, istikamah 
melaksanakan perintah-Nya, mengikuti Sunnah Nabi-Nya ṣallallāhu ‘alaihi wa 
sallam, dan sabar menghadapi semuanya. Sesungguhnya setiap masalah ada 
solusinya, setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan. Semua itu harus 
dibarengi dengan sikap optimisme mendapatkan kemenangan, tidak berputus asa. 
Dan hanya kepada Allahlah tempat memohon pertolongan.
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KAIDAH KESEBELAS
“Penyihir tidak akan mendapat kemenangan di mana pun”

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah qur`āniy yang baku. Kaidah ini harus 

disosialisasikan ke masyarakat, khususnya pada zaman ini, di mana para penyihir 

dan dukun merajalela. Semakna dengan kaidah ini adalah firman Allah Ta’ālā:

نثېئ ېئ ېئمث

 «Padahal para penyihir itu tidaklah mendapat kemenangan.» (QS. Yūnus: 77).

Kaidah ini disebutkan dalam kisah Musa dengan para penyihir Firaun dalam 

surah Ṭāha, setelah Musa membuat janji untuk bertemu mereka pada hari tertentu. 

Ketika mereka telah berkumpul, (inilah kisahnya): 

نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦڦڄڄڄڄڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈمث
 “Mereka berkata, ‘Wahai Musa! Apakah engkau yang melemparkan (dahulu) 

atau kami yang lebih dahulu melemparkan?’ Dia (Musa) berkata, ‘Silakan kamu 
melemparkan!’ Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang 

olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka. Maka Musa 
merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, ‘Jangan takut! Sungguh, engkaulah 
yang unggul (menang). Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya 
ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu 
daya penyihir (belaka). Dan tidak akan menang penyihir itu, dari mana pun ia 

datang’.” (QS. Ṭāha: 65-69).
Penafian kemenangan dari penyihir menjadi bukti kekufurannya, semoga 

Allah melindungi kita darinya, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur`ān dalam 
beberapa ayat yang lain, misalnya firman Allah Ta’ālā:
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نثپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺمث 
 «Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan 

sihir kepada manusia.» (QS. Al-Baqarah: 102).
Firman Allah “Sulaiman tidak kafir” menunjukkan bahwa seandainya dia 

penyihir, dan itu tentu tidak akan terjadi, maka dia adalah orang yang kafir. 
Adapun firman Allah “Tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan 
sihir kepada manusia” maka secara tegas menyatakan kekafiran orang yang 
mengajarkan sihir.

Sangat banyak ayat-ayat yang berbicara tentang sihir dan tukang sihir dalam 
Kitabullah, menceritakan tentang kesesatan mereka, dan kerugian mereka di dunia 
serta di akhirat. Namun, kita sebagai orang beriman sangat merasa aneh dengan 
begitu maraknya pasar sihir dan penyihir di negeri-negeri Islam.

Keanehan ini bukan karena keberadaan penyihir laki-laki atau wanita, karena 
pada zaman terbaik pun, zaman di mana Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam hidup 
terdapat juga para penyihir, apalagi di zaman lainnya. Keanehan juga bukan pada 
usaha penyihir untuk mendapatkan harta dengan cara apa pun. Namun yang 
menjadi keanehan adalah ketika ada umat yang membaca Kitab Allah yang agung 
itu, membaca ayat-ayat yang secara tegas dan jelas mengingatkan tentang sihir dan 
penyihir, menjelaskan akhir kehidupan mereka yang jelek, baik di dunia maupun di 
akhirat; tetapi tetap saja mereka baik sendiri ataupun beramai-ramai, ikut berlomba-
lomba mendatangi para penyihir yang merusak tersebut! Baik mereka mendatangi 
rumah-rumah para penyihir itu, atau mengikuti siaran televisi yang menyebarkan 
sihir dan perdukunan, yang pasarnya sangat marak semenjak beberapa tahun 
belakangan ini. Tujuannya agar mereka minta dari para penyihir tersebut supaya 
bisa memberikan mudarat kepada seseorang, atau menghilangkan mudarat itu dari 
orang lain. Seolah-olah mereka tidak membaca firman Allah Ta’ālā:

نثڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻمث!

 «Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali 
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dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak 
memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, siapa saja 

yang membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan 
di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya 

dengan sihir, sekiranya mereka tahu.” (QS. Al-Baqarah: 102).
Kita meyakini bahwa kalau bukan karena manusia berbondong-bondong 

mendatangi para penyihir tersebut, niscaya pasar mereka tidak akan ramai, dan 
kebatilan mereka tidak akan tersebar.

Sakit keras yang dialami seseorang atau kondisi kejiwaan yang mengguncang 
tidak bisa dijadikan legitimasi untuk mendatangi penyihir tersebut. Bagaimana bisa 
mengharapkan keuntungan dari orang-orang yang sudah jelas dicap Allah sebagai 
orang yang merugi? Allah lebih penyayang dan lebih bijaksana dibandingkan 
mengharamkan kepada mereka untuk mendatangi penyihir dan tidak menurunkan 
obat untuk penyakit yang mereka derita! Sebagaimana Nabi ṣallallāhu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, “Setiap penyakit itu ada obatnya. Jika obat pas dengan 
penyakitnya maka akan sembuh dengan izin Allah ‘Azza wa Jalla.” (1)

Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi ṣallallāhu 
‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah tidak menurunkan sebuah penyakit melainkan 
Dia juga menurunkan obatnya.” (2) 

Karena begitu dahsyatnya kemudaratan yang ditimbulkan oleh sihir, maka 
semua syariat mengharamkannya. Orang yang yakin bahwa penyihir itu tidak akan 
pernah beruntung di mana pun, dan dia meyakini bahwa para penyihir tidak akan 
pernah sukses, maka semua itu akan mendorongnya untuk melakukan berbagai 
tindakan, terutama sekali:
1. Tidak akan mendatangi orang-orang seperti itu untuk berobat atau lainnya, 

yaitu orang-orang yang secara tegas Allah sebutkan bahwa mereka tidak akan 
beruntung di dunia maupun di akhirat.

2.  Menjauhi pemikiran untuk melakukan praktik salah satu jenis sihir, apa pun 

(1) HR. Muslim: 2204, dari Jābir.
(2) HR. Bukhari: 5678.



54

alasannya, baik karena ingin menyatukan ataupun memisahkan keluarga, 
sebagaimana dilakukan oleh sebagian wanita. Dia mengira bahwa keinginan 
untuk disayangi suami, atau melarangnya menikah lagi, dan berbagai macam 
syubhat lainnya, bisa menjadi alasan untuk membolehkan perbuatannya 
tersebut. Padahal semua itu hanya merupakan tipu daya setan.

3. Orang yang mempraktikkan sihir atau menjadi penyebab terjadinya sihir 
hendaknya menyadari bahwa dia berada dalam bahaya besar; dia telah menjual 
agamanya dengan harga yang sangat murah, dan setan merupakan panutan dan 
gurunya dalam melakukan praktik tersebut.

4. Jika jiwa berada dalam kondisi lemah, dan ditipu oleh setan untuk melakukan 
perbuatan mungkar tersebut, maka hendaknya dia segera bertobat, meninggalkan 
perbuatan batil tersebut, dan meminta maaf terhadap orang yang telah ia sakiti 
dengan perbuatannya itu, sebelum dia dihadapkan untuk penghisaban amalannya 
di hadapan Allah yang Maha Mengetahui, yang mengetahui siapa yang jadi 
penyihir, siapa yang disihir, dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya sihir 
tersebut. Allah akan mengkisas orang yang zalim untuk orang yang dizalimi. 
Pada saat itu, satu kebaikan akan menjadi lebih berharga dibanding dunia 
beserta isinya.

Keyakinan seorang Mukmin dengan kaidah ini: “penyihir tidak akan 
mendapat kemenangan di mana pun” akan memperkuat ibadah tawakalnya, dan 
dia tidak akan takut dengan orang-orang dari golongan ini, yaitu para penyihir. Dia 
akan selalu mengingat firman Allah: 

نثڌ ڌ ڎ ڎمث
 «Bukankah Allah yang mencukupi (menjaga) hamba-Nya?!» (QS. Az-Zumar: 

36)
 Dalam sebuah qirā`ah dibaca dengan:

نثڌ ڌ ڎ ڎمث
“Bukankan Allah yang mencukupi hamba-hamba-Nya?!” 
Jawabanya, tentu, demi Allah.
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Di antara hal yang perlu direnungkan dan dipikirkan adalah bahwa para 
penyihir tersebut, meskipun mereka memiliki harta, dan hidup dari uang yang 
diberikan orang kepadanya, namun mereka tetap termasuk orang yang paling 
sengsara dalam kehidupan, dan paling kotor jiwanya. Ini tentu tidak aneh, karena 
siapa saja yang menyerahkan kepemimpinannya kepada setan dan kafir kepada 
Rabb alam semesta, bagaimana mungkin dia akan bisa sukses?!
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KAIDAH KEDUA BELAS
“Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang 

yang paling bertakwa”

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah qur`āniy yang baku. Kaidah ini 
menunjukkan keagungan dan ketinggian agama ini, serta keluhuran prinsip-
prinsipnya.

Kaidah agung ini terdapat dalam surah Al-Ḥujurāt. Setelah menyebutkan 
sejumlah etika yang agung, akhlak yang mulia, dan larangan dari sejumlah etika 
rendahan dan tabiat yang jelek, maka Allah Ta’ālā menetapkan sebuah dasar yang 
komprehensif yang menjadi sumber semua akhlak baik, dan bisa menghancur 
leburkan semua akhlak jelek. Dasar ini juga menjadi standar keutamaan dan 
kemuliaan di sisi Allah, yaitu:

نثڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژمث
 “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, lagi Mahateliti.” (QS. Al-Ḥujurāt: 13).

Sungguh, ayat ini sangat agung, di mana ia menonjolkan timbangan keadilan 
yang rinciannya belum pernah ada kecuali hanya dalam agama Islam.

Kedudukan ayat ini tidak akan terlihat dengan jelas kecuali jika Anda 
membayangkan standar interaksi orang Arab jahiliah dalam memandang kabilah 
lain yang bukan merupakan kabilah mereka, baik karena kabilah lain itu lebih 
rendah status sosialnya dari mereka, atau karena mereka merupakan kabilah asing. 
Demikian juga dengan interaksi mereka terhadap para budak dan mantan budak.

Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam sangat perhatian untuk mendidik para 
sahabat dengan kaidah ini. Beliau mengulanginya dengan berbagai metode verbal 
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dan aplikatif. Saya akan menyebutkan dua peristiwa saja yang mungkin tidak akan 
pernah dilupakan selama-lamanya oleh orang Arab dan juga suku Quraisy.
Peristiwa Pertama

Peristiwa ini terjadi pada hari pembebasan kota Mekah, yaitu Nabi 
ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam memerintahkan Bilāl untuk naik ke atas Kakbah agar 
mengumandangkan azan. Tidak pernah terbayang oleh sebagian orang yang baru 
masuk Islam, apalagi orang-orang kafir Quraisy, bahwa selama hidupnya mereka 
akan melihat budak Ethiopia ini berdiri dengan pemandangan seperti itu. Tetapi, 
itulah kemuliaan Islam dan petunjuk nabawiy yang mendidik manusia dengan 
perbuatan dan ucapan.

Pada hari yang sama, yaitu hari pembebasan kota Mekah juga, Nabi ṣallallāhu 
‘alaihi wa sallam masuk ke dalam Kakbah dan salat di dalamnya. Anda bisa 
memikirkan, kira-kira siapa saja orang yang beruntung untuk mendapatkan 
kemuliaan mendampingi beliau memasukinya, di mana pintu akan ditutup setelah 
mereka masuk? Tidak ada yang ikut masuk bersama beliau selain Usāmah bin 
Zaid, putra mantan budak beliau, kemudian Bilāl Al-Ḥabasyi, serta Uṡmān bin 
Ṭalḥah, penanggungjawab kunci Kakbah. (1)

Bukti aplikatif apalagi yang bisa meleburkan standarisasi jahiliah yang lebih 
kuat dari kejadian ini? Padahal, saat itu juga hadir orang-orang yang lebih afdal 
dari Bilāl dan Usāmah, seperti para khalifah yang empat serta enam sahabat 
lainnya yang dijamin masuk surga.
Peristiwa Kedua

Kejadian ini terjadi pada peristiwa paling agung yang terjadi di dunia pada 
saat itu, yaitu haji Wadak. Di beberapa momen haji Wadak, ketika manusia sedang 
bersiap untuk berangkat meninggalkan Arafah, tiba-tiba pandangan mereka tertuju 
pada hewan yang dikendarai oleh Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. Mereka 
bertanya-tanya, siapa kira-kira yang akan beruntung untuk menaikinya bersama 
Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam? Ternyata tidak ada yang mereka lihat selain 
Usāmah, anak muda berkulit hitam yang merupakan putra mantan budak beliau. 

(1) HR. Bukhari: 2826, Muslim: 1329, dari Ibnu Umar.
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Dia membonceng di belakang Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, sementara orang 
lain melihat saja!

Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam melakukan hal ini setelah beliau 
menyampaikan pidato yang sangat agung, yaitu pidato yang menetapkan dasar-
dasar tauhid dan Islam dan menghancurkan dasar-dasar kemusyrikan dan 
kejahiliahan. Beliau menyampaikan ucapan yang sangat terkenal, “Sesungguhnya 
semua urusan jahiliah berada di bawah kedua telapak kakiku ini.”

Kedua peristiwa tersebut merupakan setetes air yang diambil dari lautan 
kehidupan Rasululullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam yang penuh pesona.

Di antara bentuk keagungan agama ini adalah dia tidak mengaitkan 
kedudukan manusia di sisi Allah dengan sesuatu yang tidak sanggup untuk 
diraihnya. Manusia tidak bisa memilih supaya berasal dari keturunan terhormat. 
Kalau itu bisa dilakukan, pasti setiap orang akan memilih untuk menjadi bagian 
dari keturunan Nabi. Islam juga tidak mengaitkan kedudukan manusia dengan 
fisik yang tinggi atau rendah, cantik atau jelek, dan berbagai standar lainnya yang 
bukan merupakan pilihan manusia. Tetapi Islam mengaitkannya dengan standar 
yang bisa digapai oleh manusia. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat pun dalam 
Kitab Allah yang memuji atau mencela seseorang karena nasabnya. Yang ada 
hanyalah pujian karena keimanan dan ketakwaan, serta celaan karena kekufuran, 
kefasikan, dan kemaksiatan.

Sebagai buktinya, Allah Ta’ālā menurunkan satu surah lengkap untuk mencela 
Abu Lahab karena kekufuran dan permusuhannya kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi 
wa sallam. Allah juga melarang Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam mengusir orang-
orang mukmin yang lemah meskipun dengan tujuan menarik hati para pembesar 
Quraisy.

Namun sangat disayangkan, pada zaman kita sekarang, banyak contoh 
kejadian yang menyalahi kaidah yang agung ini: “Sungguh, yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” Hal itu bisa dilihat 
dari kembalinya sikap fanatik kejahiliahan terhadap kabilah. Fenomena ini tidak 
berhenti sebatas untuk saling kenal mengenal di antara individu kabilah saja, dan 
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juga tidak berhenti pada batas saling memuji dengan pujian yang dibolehkan, 
tetapi lebih dari itu sampai pada sikap guluw (berlebihan) dalam memuji, loyalitas 
yang berlebihan terhadap kabilah, dan kadang-kadang sampai menyindir kabilah 
atau penduduk kota lain. Itu semua menghilangkan standar-standar syariat di 
sebagian orang karena melakukan hal-hal tersebut. Orang-orang yang mendengar 
dan membaca firman Tuhannya; “Sungguh, yang paling mulia di antara kamu 
di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa” hendaknya takut kepada Allah 
dengan tidak melakukan sikap bangga yang tercela tersebut. Hendaknya setiap 
mukmin mengetahui bahwa siapa yang lalai beramal maka nasabnya tidak akan 
bisa memberikannya manfaat.
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KAIDAH KETIGA BELAS
“Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu”

Ini adalah salah satu kaidah qur`āniy yang membuat seorang hamba 
mencermati sejenak keagungan Allah Ta’ālā dalam penciptaan dan kebijaksanaan-
Nya dalam menetapkan syariat. Juga membuat hamba berhenti sejenak merenungi 
kekurangan ilmunya.

Kaidah ini disebutkan dalam konteks ayat-ayat warisan, di awal-awal surah 
An-Nisā`. Maksud firman Allah “Orang tuamu dan anak-anakmu” di sini adalah 
orang tua dan anak-anak yang akan mewarisimu. Maksud firman-Nya “Kamu 
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu”; 
kalian tidak mengetahui bahwa mereka lebih bermanfaat bagi kalian dalam urusan 
agama dan dunia. Sebagian dari kalian menyangka bahwa bapak lebih bermanfaat 
baginya, namun ternyata anak yang lebih bermanfaat baginya. Sebagian lagi 
menyangka bahwa anak lebih bermanfaat baginya, namun ternyata bapak lebih 
bermanfaat baginya. Akulah yang mengetahui siapa yang lebih bermanfaat bagi 
kalian. Aku telah mengatur urusan kalian sesuai dengan kemaslahatan, maka 
ikutilah perintah-Ku itu.

Orang-orang jahiliah dahulu membagi harta warisan dengan standar yang 
tidak baku. Kadang-kadang mereka membaginya berdasarkan kebutuhan 
orang tua, kadang-kadang sesuai kebutuhan anak-anak, kadang-kadang mereka 
mengambil jalan tengah (dengan mempertimbangkan kedua belah pihak). Maka 
syariat Islam yang suci ini datang untuk menghapuskan ijtihad-ijtihad tersebut, 
sehingga Allahlah yang langsung menentukan pembagian warisan tersebut.

Kalau kita ingin menerapkan kaidah ini dalam realitas kehidupan, maka kita 
bisa memperbaiki beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam persepsi dan sikap 
sosial kita. Di antaranya:
1. Sebagian orang tua kadang hanya diberi keturunan berupa anak-anak perempuan 
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saja, sehingga dadanya menjadi sempit dan gelisah dengan ujian ini. Maka 
kaidah ini datang untuk memberikan keyakinan dan keridaan di dalam hatinya. 
Betapa banyak anak wanita yang lebih bermanfaat bagi kedua orang tuanya 
dibandingkan beberapa anak laki-laki. Realitas yang ada menjadi saksi atas hal 
ini.

2. Saya mengenal seorang laki-laki yang sudah berusia lanjut. Putra-putranya 
tinggal jauh darinya karena mencari rezeki. Orang tua ini yang sudah kehilangan 
kekuatan dan fisiknya lemah, tidak mendapatkan perawatan dan kasih sayang 
melebihi apa yang diberikan oleh putri satu-satunya yang melayaninya secara 
maksimal, mulai dari pemberian nafkah sampai perawatan kesehatan. Maha 
benar Allah yang berfirman, 

نثۆئۈئۈئېئېئېئىئىئمث
«Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka 

yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu.» (QS. An-Nisā`: 11).
Ini baru di dunia. Sementara di akhirat, maka urusannya lebih besar lagi. 

Ibnu Abbas mengatakan, “Orang tua dan anak-anak yang paling taat maka mereka 
paling tinggi derajatnya pada hari Kiamat. Allah Ta’ālā memberikan kesempatan 
kepada orang-orang mukmin untuk saling memberikan syafaat satu sama lainnya. 
Jika sang bapak lebih tinggi derajatnya pada hari Kiamat, maka anak akan diangkat 
ke tempat orang tuanya. Dan jika anak lebih tinggi derajatnya, maka orang tuanya 
diangkat ke tempatnya, supaya mereka semua senang.

Namun sangat disayangkan ketika kita mendengar dan membaca tentang 
orang-orang yang diberi karunia beberapa orang putri, mereka malah marah-marah 
dan bahkan ada yang mengancam istri-istri mereka jika melahirkan anak-anak 
perempuan. Seolah-olah urusan itu berada di tangan mereka. Ini pada hakikatnya 
merupakan kebodohan, sebab bagaimana mungkin seseorang dicerca karena 
sebuah urusan yang dia tidak memiliki kuasa di dalamnya?

Alangkah baiknya jika orang-orang yang terjerumus pada perilaku tersebut 
merenungi kaidah ini dan juga merenungi firman Allah Ta’ālā:
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نثۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئمث 

 «Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia 
kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, 
dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia 

menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa 
yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, lagi Mahakuasa.» (QS. Asy-Syūrā: 

49-50).
Cukuplah bagi seorang hamba merasa terancam dengan kemarahan Allah jika 

dia tidak suka dengan apa yang diberikan-Nya.
Di antara tindakan terbaik yang bisa dilakukan oleh orang yang diuji dengan 

anak-anak perempuan adalah mengingat hadis-hadis yang menjelaskan tentang 
keutamaan mengayomi dan mendidik anak-anak perempuan sampai mereka balig.

Orang yang jengkel dengan ujian mendapatkan anak-anak wanita bisa 
diingatkan dengan mengucapkan kalimat-kalimat berikut:

Anggaplah Anda jengkel dan kecewa. Namun, apakah sikapmu itu bisa 
membuatmu memiliki anak laki-laki? Benar bahwa kebanyakan orang memiliki 
tabiat menyukai anak laki-laki, akan tetapi seorang mukmin harus melihat ujian 
ini dari sudut pandang lain, yaitu kesempatan melakukan ibadah sabar dan rida 
kepada Allah. Bahkan sebagian orang yang mendapat taufik bisa sampai pada level 
ibadah syukur, karena dia mengetahui bahwa pilihan Allah lebih baik daripada 
pilihannya untuk dirinya sendiri. Bisa jadi Allah telah menjauhkan dirinya dari 
berbagai keburukan ketika dia tidak diberi anak laki-laki. Bukankah Allah telah 
mengirim Khidir kepada seorang anak muda untuk dibunuhnya, kemudian dia 
menyampaikan alasan dengan mengatakan (dalam firman Allah), “Dan adapun 
anak muda (kafir) itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia 
akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian 
kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan (seorang anak 
lain) yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu 
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Kaidah qur`āniy ini juga menjadi hiburan bagi orang-orang yang diuji dengan 

anak-anak perempuan. Di dalamnya juga terdapat hiburan untuk orang-orang yang 
diuji dengan karunia putra-putra yang cacat (disabilitas), baik cacat pendengaran, 
penglihatan, akal, ataupun fisik. Maka hendaknya dikatakan kepada mereka, “Dan 
boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kamu.” (QS. Al-Baqarah: 
216). Juga dikatakan kepada mereka, “Demi Allah, kalian tidak mengetahui anak-
anak mana yang lebih bermanfaat buat kalian. Bisa jadi anak yang cacat itu lebih 
bermanfaat bagi kalian di dunia sebelum sampai ke akhirat.”

Adapun di dunia, betapa banyak ujian-ujian itu membukakan kedua orang 
tua yang anak-anaknya cacat pintu kelezatan ibadah, bermunajat, serta berharap 
hanya kepada-Nya.

Betapa banyak ujian tersebut mendidik sifat sabar dan tanggung jawab dalam 
jiwa orang tua anak-anak disabilitas tersebut, yang tidak bisa mereka dapatkan 
jika mereka tidak diuji dengan berbagai ujian itu…, dan seterusnya.

Adapun di akhirat, maka bisa jadi berbagai cobaan dengan anak-anak 
disabilitas tersebut menjadi penyebab derajat mereka diangkat di sisi Allah Ta’ālā, 
derajat yang barangkali tidak akan bisa dicapai dengan amalan mereka.
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KAIDAH KEEMPAT BELAS
“Jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), maka ketahuilah bahwa 

mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka”

Kaidah ini merupakan kaidah qur`āniy yang baku. Kaidah ini menampakkan 
makna yang sangat agung dan penting dalam masalah berserah diri dan tunduk 
pada perintah Allah dan Rasul-Nya, serta tunduk pada hukum syariat.

Ayat yang mulia itu terdapat dalam surah Al-Qaṣaṣ dalam konteks perdebatan 
dengan orang-orang musyrik, serta penjelasan tentang metode mereka dalam 
membangkang untuk menolak syariat, serta menuduh Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa 
sallam dengan berbagai tuduhan nista.

Allah Ta’ālā juga menjelaskan kaidah ini di ayat lain. Dia berfirman,

نثېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئمث
 «Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada setelah 
kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling (dari 

kebenaran)?» (QS. Yūnus: 32)
Ibnu Al-Qayyim menjelaskan kaidah ini dengan mengatakan, «Jadi, tidak ada 

pilihan selain hawa nafsu atau wahyu. Sebagaimana Allah Ta›ālā berfirman,

نثڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿمث 
 “Dan yang diucapkannya itu bukanlah menurut keinginannya (hawa nafsu). 

Tidak lain (Al-Qur`ān itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (QS. 
An-Najm: 3-4).

Maka siapa yang tidak menjawab seruannya padahal sudah nyata baginya 
bahwa itu adalah sunnah, dan berpaling dengan melakukan yang sebaliknya, maka 
berarti dia telah mengikuti keinginan hawa nafsunya.” (1)

Kebutuhan untuk selalu mengingatkan tentang kaidah yang agung ini sangat 
penting, khususnya pada saat ini di mana hawa nafsu semakin merajalela dan 

(1) ?????? 
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semakin banyak trik untuk berkelit ketika berinteraksi dengan nas-nas syariat 
dengan berbagai alasan. Ada orang yang melakukannya untuk mendukung 
perbuatan bidahnya, ada yang melakukannya untuk memasarkan metodologinya 
dalam memahami nas, dan ada juga yang melakukannya untuk mencari berbagai 
macam rukhsah yang cocok dengan keinginan hawa nafsunya, bukan cocok 
dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya.

Sungguh pernah ada suatu masa yang datang kepada manusia, di mana 
seseorang tidak butuh untuk melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan 
kecuali dengan sekadar dikatakan kepadanya, “Allah berfirman, Rasulullah 
bersabda, para sahabat mengatakan,” maka mereka pun langsung patuh dan 
melaksanakannya. Sangat jarang didapati orang yang membahasnya dengan tujuan 
menghindarkan diri dari hukum syariat. Namun sekarang, ketika berbagai pintu 
infromasi terbuka untuk manusia, maka mereka mendengarkan berbagai macam 
pendapat dalam masalah fikih. Tentu ini tidak menjadi masalah, karena perbedaan 
pendapat sudah ada semenjak dahulu, dan tidak mungkin kita menghilangkan 
sebuah urusan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi, yang menjadi masalah 
adalah ketika sebagian orang menjadikan berbagai pendapat tersebut yang bisa 
jadi merupakan pendapat yang syāż (sangat aneh) dalam tinjauan fikih sebagai 
kesempatan untuk mengambilnya dengan alasan dia mendapatkan pendapat yang 
menyatakan boleh dalam masalah tersebut, tanpa mempedulikan pendapat lain 
yang bisa jadi sudah mencapai derajat ijmak (konsesus) atau hampir menjadi ijmak 
di kalangan ulama salaf yang mengharamkan perbuatan ini atau perkataan itu!

Bukankan orang-orang seperti itu masuk dalam kaidah ini: “Maka jika 
mereka tidak menjawab (tantanganmu), maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah 
mengikuti keinginan (hawa nafsu) mereka”?!

Alangkah baiknya orang-orang seperti ini diingatkan dengan firman Allah 
Ta’ālā:

نثوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئمث 
 “Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.” (QS. Al-Qiyāmah: 14).
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Ayat ini juga merupakan kaidah qur`āniy yang baku, dan sudah dijelaskan 
dalam kaidah keempat.
Juga sewajarnya orang-orang tersebut diingatkan dengan kaidah yang terdapat 
dalam hadis yang mulia: “Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa tenang 
dan hati menyukainya. Adapun dosa adalah apa yang meresahkan di jiwa, dan 
membuat keraguan di dada.”

Makna yang ditunjukkan oleh hadis ini hanya akan didapati oleh orang-orang 
yang masih memiliki sisa-sisa cahaya yang belum dipadamkan oleh kegelapan 
syahwat dan syubhat. Adapun orang-orang yang sudah bergelimang di lembah 
kefasikan dan kejahatan, maka hatinya tidak akan menyuruhnya kecuali pada 
sesuatu yang diingini oleh hawa nafsunya.

Saya pernah berdialog sejenak dengan beberapa orang dari kelompok ini. 
Mereka secara praktik sudah larut dalam berbagai masalah yang bertentangan 
dengan pendapat jumhur ulama. Saya katakan kepadanya, “Mari kita tinggalkan 
sejenak pembahasan secara fikih ini, dan beritahukan kepadaku tentang hatimu. 
Bagaimana hatimu ketika melakukan perbuatan yang kamu lakukan itu?”

Dia lalu bersumpah kepadaku dengan nama Allah bahwa dia tidak tenang! Dia 
hanya menipu dirinya dengan alasan Syekh Fulan berfatwa demikian. Sementara 
dalam lubuk hatinya dia tidak tenang dengan fatwa tersebut. Maka saya katakan 
kepadanya, “Saudaraku, ulama yang berpendapat seperti itu dalam masalah ini bisa 
diberi uzur, karena itu merupakan hasil dari ilmunya. Akan tetapi selamatkanlah 
dirimu, karena perbuatanmu inilah yang dikatakan oleh ulama dengan istilah 
mencari-cari rukhsah. Mereka mencela pelakunya, bahkan mereka menganggap 
perbuatan itu merupakan salah satu bentuk kemunafikan dan mengikuti hawa nafsu. 
Oleh karena itu, sejumlah ulama salaf mengatakan, ‘Siapa saja yang mencari-cari 
rukhsah maka dia telah berbuat zindik’.”

Siapa yang merenungi kalimat “hawa nafsu” dalam Al-Qur`ān maka dia 
tidak akan menemukannya kecuali dalam ungkapan celaan. Oleh karena itu, Allah 
mewanti-wanti salah seorang nabi terbaiknya dari penyakit hati yang berbahaya 
ini. Allah berfirman,
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نثېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت مت 

ىت يت جث مث ىث يث حجمث
 “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, 

maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah 
engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. 

Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang 
berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Ṣād: 26).

Siapa yang merasa aman terhadap jiwanya dari hawa nafsu setelah itu?
Kalau ada orang yang mengambil rukhsah-rukhsah para pakar fikih dari 

lintas mazhab dalam berbagai permasalahan, maka akan terkumpul dalam dirinya 
kejelekan yang dahsyat, dan agamanya akan menjadi kumpulan berbagai tambalan, 
serta akan sangat rapuh.

Hendaknya seorang mukmin mengingat dengan baik ketika dia mengikuti 
metode mencari-cari rukhsah tersebut, bahwa dia melakukan apa yang dilakukannya 
itu, dan meninggalkan apa yang ditinggalkannya adalah dalam rangka menerapkan 
agamanya di hadapan Allah dan melakukan kewajiban beribadah kepada Rabb 
yang Mahaagung. Jadi, bagaimana mungkin seorang hamba rela berinteraksi 
dengan Tuhannya dengan agama yang syiarnya adalah hawa nafsu?!

Sebelum kita menutup pembicaraan tentang kaidah yang agung ini, kami 
harus mengingatkan dua hal:
Pertama, harus waspada menerapkan kaidah ini dalam masalah-masalah syariah 
yang ada perbedaan pendapat di dalamnya, dan perbedaan pendapat tersebut 
diakui serta terkenal di kalangan ulama.
Kedua, maksud celaan di sini adalah terhadap orang-orang yang mengikuti hawa 
nafsunya dalam mengambil fatwa. Dia berpindah-pindah di antara para mufti. Jika 
dia mendapatkan fatwa yang sesuai dengan jiwanya maka dia menerapkannya, 
kalau tidak maka dia akan mencari mufti lainnya sehingga dia mendapatkan orang 
yang cocok untuk memberikan fatwa kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan 
tindakan mengikuti hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah dari mengikuti 
hawa nafsu. Kita memohon kepada-Nya untuk menjadikan ketundukan kepada 
kebenaran sebagai pedoman dan tujuan kita.



69

KAIDAH KELIMA BELAS
“Dan kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa”

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah qur`āniy yang baku. Kaidah ini 
membangkitkan asa dalam diri orang-orang beriman dan memenuhi hati mereka 
dengan kepercayaan dan keyakinan.

Kaidah qur`āniy ini disebutkan satu kali melalui lisan Nabi Musa ‘alaihiṣṣalātu 
wassallām pada saat dia memberikan kabar gembira kepada kaumnya yang 
beriman berupa kesudahan yang baik bagi mereka di dunia sebelum akhirat, serta 
akan diberi kekuasaan di muka bumi jika mereka senantiasa bertakwa. Kaidah ini 
juga disebutkan dengan lafal, “Dan kesudahan (yang baik) bagi ketakwaan.”

Sudah diketahui bahwa kesudahan yang baik ini tidak terbatas di akhirat saja 
yang keselamatan bagi orang-orang yang bertakwa sudah Allah jamin di sana, 
sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, “Dan akhirat itu di sisi Tuhanmu untuk 
orang-orang yang bertakwa.” Tetapi kesudahan yang baik di sini berlaku umum 
di dunia dan akhirat. Mungkin sebagian orang akan bertanya, “Di mana kaidah ini 
dalam realitas kita?” Maka jawabannya ada di pertanyaan lain, yaitu “Mana dia 
realisasi ketakwaan secara benar?, karena janji Allah tidak pernah diselisihi!”

Ketika menyaksikan realitas yang ada, baik di level individu maupun 
kelompok, maka kita sangat perlu untuk merenungi kaidah ini.
Mari kita mulai dengan melihat realitas di level kelompok:

Umat Islam semenjak beberapa abad mengalami masa kelemahan, perpecahan, 
dan dikuasai musuh di berbagai tempat. Kondisi ini membuat sebagian orang yang 
berafiliasi kepada Islam berusaha mencari prinsip dan ideologi lain di luar Islam. 
Dia lalu mengembara ke barat dan ke timur demi mencari prinsip-prinsip lain, atau 
pemikiran-pemikiran berbeda yang tidak ada hubungannya dengan Islam, karena 
dia merasa putus asa dengan kekalahan internal, juga karena melihat umat Islam 
menderita perpecahan dan pengusiran. Pada saat yang bersamaan dia juga merasa 
takjub dengan kemajuan materi serta berbagai kebaikan terkait hak-hak manusia 
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dan bidang lainnya di negara-negara tersebut.
Namun yang sangat disayangkan dari orang-orang seperti itu, mereka tidak 

melihat peradaban timur dan barat melainkan sisi-sisi positifnya saja, dan mata 
mereka menjadi buta atau pura-pura buta terhadap sisi-sisi kegelapannya, padahal 
itu sangat banyak dalam peradaban yang lebih mementingkan fisik atau materi 
dan melupakan sisi rohani tersebut. Ia peradaban yang memakmurkan dunia dan 
menghancurkan akhirat, juga mengorbankan segala hal yang bersifat materi untuk 
menguasai bangsa-bangsa yang lemah dan memaksakan peradaban dan agendanya 
kepada siapa saja yang dikehendakinya.

Sebagai contoh, Undang-undang Revolusi Prancis yang menetapkan dasar-
dasar hak asasi manusia dan persamaan di antara manusia sebagaimana yang 
diklaim oleh pendirinya, tapi ternyata ia tidak mampu menghalangi Prancis 
sendiri dari melakukan genosida terhadap sepertiga penduduk pulau Haiti, hanya 
karena mereka memberontak terhadap perbudakan! Juga, pemimpin Prancis yang 
terkenal, Napoleon, yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis datang ke negara Mesir 
untuk menjajahnya dan menerapkan undang-undang penjajahan di sana.
Di level Individu:

Adapun di level individu, maka saya akan menyebutkan sebuah contoh yang 
ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari.

Ayat dalam surah Al-Qaṣaṣ: 

نثۆ ۆمث
«Dan kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-

Qaṣaṣ: 83). 
Ayat ini disebutkan setelah kisah Karun yang tidak tahan menghadapi fitnah 

harta.
Ini merupakan isyarat bahwa manusia, baik laki-laki ataupun wanita, sangat 

perlu untuk merenungi kaidah ini, khususnya orang yang hidup dalam suasana 
yang penuh dengan godaan, fitnah, dan berbagai hal yang mengalihkan perhatian 
dari agama Allah, sehingga dia bisa merasa ringan untuk bersabar menghadapi 
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godaan syahwat dan kelezatan yang diharamkan. Sehingga, setiap kali jiwanya 
mengajak untuk menyelisihi ketakwaan, maka dia mengingatkannya dengan 
kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa di dunia dan akhirat.

Demikian juga halnya dengan dai yang berdakwah kepada Allah. Dia sangat 
memerlukan kaidah ini ketika berjalan di atas jalan dakwah yang panjang, jalan 
yang penuh dengan ujian kebaikan dan kejelekan, khususnya jika dia tidak 
menemukan orang yang membantu dan menolongnya, bahkan mungkin sebaliknya 
dia mendapatkan orang yang menolak dan memusuhinya.

Makna tersirat dari kaidah qur`āniy yang baku ini, bahwa setiap orang yang 
tidak bertakwa dalam kondisi dan tindakannya, maka tidak ada kesudahan yang 
baik untuknya, meskipun dia diberi waktu beberapa lama dan dibiarkan hidup 
bertahun-tahun. Ini merupakan sunatullah pada seluruh makhluk.

Dahulu Ibnu Taimiyah berdalil dengan kaidah qur`āniy ini: “Dan kesudahan 
(yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa,” dan ayat yang semisal dengannya 
setelah penyerangan tentara Tartar terhadap negeri-negeri Islam. Beliau bersumpah 
bahwa Tartar tidak akan menang, tetapi sebaliknya akan dihinakan dan dihancurkan. 
Di antara ucapan yang beliau sampaikan adalah, “Ketahuilah, semoga Allah 
memperbaiki kalian, bahwa kemenangan adalah milik orang-orang beriman, dan 
kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang-
orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka adalah 
kaum yang akan dikuasai dan dikalahkan. Allah Subḥānahu wa Ta’ālā adalah 
penolong kita menghadapi mereka dan Dia akan membalaskan dendam kita. Tidak 
ada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Maka 
bergembiralah dengan pertolongan Allah Ta’ālā dan kesudahan yang baik dari-
Nya. Ini adalah masalah yang kita yakini dan sudah kita realisasikan. Segala puji 
bagi Allah Tuhan semesta alam.”
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KAIDAH KEENAM BELAS
Katakanlah, “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik”

Ini merupakan kaidah qur`āniy yang agung. Kaidah ini diperlukan oleh 
manusia untuk membedakan antara berbagai perkataan, perbuatan, tindakan, dan 
pendapat.

Sesuatu yang buruk adalah sesuatu yang tidak disukai karena kejelekan dan 
kehinaannya, baik bersifat konkret maupun abstrak. Jadi, keburukan itu mencakup 
semua perkataan batil dan buruk dalam masalah keyakinan, perkataan bohong, 
dan perbuatan jelek. Semua keburukan itu tidak disukai dan tidak diridai Allah, 
bahkan tempat kembalinya adalah ke Jahanam. Sebagaimana Allah berfirman, 

نثگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻمث
 «Dan (Allah) menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas yang 

lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka 
Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.» (QS. Al-Anfāl: 37).

Jika makna kejelekan sudah jelas, maka kebaikan adalah lawannya. Kebaikan 
itu mencakup segala sesuatu yang wajib, sunnah, dan mubah, baik berupa perkataan, 
perbuatan, dan juga keyakinan yang benar. Jadi, kaidah di atas mencakup semua 
hal yang dicintai dan diridai Allah, berupa kewajiban, sunnah, dan hal-hal yang 
mubah.

Tidaklah sama antara keimanan dan kekafiran, ketaatan dan kemaksiatan, 
penghuni surga dan penghuni neraka, perbuatan buruk dan perbuatan baik, serta 
harta haram dan harta halal.

Kaidah qur`āniy ini merupakan bagian awal dari ayat yang mulia berikut ini:

نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھمث
 «Katakanlah (Muhammad), ‹Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, 

meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada 
Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung›.” 

(QS. Al-Mā`idah: 100).
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Kaidah ini disebutkan dalam konteks pembicaraan tentang berbagai macam 
makanan, minuman dan hewan buruan, serta rincian mana yang haram dan halal 
terkait semua itu.

Tidak diragukan lagi bahwa tujuan ayat tersebut tidak hanya sekadar 
menyampaikan bahwa berita yang buruk itu tidak sama dengan yang baik, karena 
itu merupakan sesuatu yang lumrah dan sudah ada dalam fitrah manusia. Tetapi 
tujuannya adalah sebagai motivasi dan dorongan untuk mencari semua yang 
baik terkait perkataan, perbuatan, keyakinan, dan usaha; serta sebagai ancaman 
untuk membuat orang menjauhi semua keburukan terkait perkataan, perbuatan, 
keyakinan, dan usaha.

Ketika sebagian jiwa condong untuk mengikuti perkataan, perbuatan, atau 
pekerjaan buruk, dan kebanyakan manusia lebih mementingkan sesuatu yang 
cepat kelihatan hasilnya (dunia) dibandingkan akhirat, lebih mementingkan suatu 
yang fana dibandingkan yang kekal, maka datanglah peringatan untuk mewaspadai 
keburukan tersebut dengan gaya bahasa yang menakjubkan, sehingga bisa 
memotong jalan bagi orang yang ingin berhujah dengan banyaknya jumlah orang 
yang memanfaatkan keburukan tersebut, maka Allah mengatakan, “Meskipun 
banyaknya keburukan itu menarik hatimu.” Itu karena di dalam beberapa keburukan 
itu terdapat kelezatan fisik dan psikis, seperti mendapatkan harta yang banyak 
dengan cara yang haram, atau mendapatkan kenikmatan fisik melalui perzinaan, 
minum khamar, dan kelezatan yang diharamkan lainnya. Semua ini menggoda 
manusia dan membuatnya takjub. Meskipun semua itu banyak jumlahnya, enak 
dinikmati, dan mudah didapatkan, namun ia menjadi sebab adanya halangan dari 
mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi.

Kalau memang demikian keadaannya, maka keburukan itu meskipun banyak 
yang menarik hatimu, tidak bisa disamakan dengan kebaikan, dan kebaikan yang 
paling agung adalah mengenal Allah, mencintai dan menaati-Nya. Itulah dia, 
demi Allah, kehidupan baik yang dijanjikan untuk orang yang istikamah di atas 
perintah-Nya, bahwa kehidupannya akan baik di dunia, di alam barzakh, dan di 
akhirat. Allah Ta’ālā berfirman,
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 نثڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ڱمث
 «Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 
dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan.» (QS. An-Naḥl: 97).
Mereka itu, ketika ucapan, perbuatan, dan kehidupan mereka baik, maka 

kematian dan proses kembalinya kepada Allah pun menjadi baik. Sebagaimana 
firman Allah Ta’ālā:

نثڭ ڭ ۇ ۇمث
 «(Yaitu) orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan 

baik.» (QS. An-Naḥl: 32).
Karena keagungan kaidah ini beserta kandungannya, maka Al-Qur`ān sering 

menegaskannya dalam berbagai bentuk, di antaranya:
1. Penegasan dalam bentuk perhatian terhadap usaha yang baik. Sebagaimana 

firman Allah Ta›ālā:

نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئمث

 “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di 
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu 

musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah:168).
Bahkan, Allah mengkhususkan para Rasul ‹alaihimusṣṣalātu wassallām 

dengan seruan spesial. Allah berfirman,

نثڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھمث
 “Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah 
kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.» (QS. Al-
Mu`minūn: 51).
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Semua itu menegaskan keharusan memperhatikan masalah yang agung ini, 
yaitu usaha yang halal. Para salaf saleh sangat perhatian dengan masalah ini. 
Bahkan ada di antara mereka yang berjalan sampai ratusan mil, meninggalkan 
tanah kelahirannya, hanya untuk mencari sesuap makanan yang baik lagi 
halal. Sufyān Aṡ-Ṡauriy mengatakan, “Mencari sesuatu yang halal merupakan 
pekerjaan para pahlawan.”

2. Di antara petunjuk kaidah qur`āniy yang agung ini adalah kita tidak boleh 
sama sekali menjadikan jumlah yang banyak (kuantitas) sebagai standar 
kebaikan, kebenaran, dan keselamatan sesuatu dari berbagai larangan syariat. 
Hal ini berlaku terhadap perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Namun kita 
wajib menghukum sesuatu itu berdasarkan bentuk, sifat, dan kesesuaiannya 
dengan syariat yang suci.
Coba renungkan tentang jumlah pengikut para Rasul yang sedikit misalnya, 
sementara musuh mereka banyak:

نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉمث
 “Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan 

menyesatkanmu dari jalan Allah.” (QS. Al-An’ām: 116).
Hal ini menegaskan urgensi perhatian terhadap manhaj dakwah dan 

kebenarannya bagi para dai. Jangan sampai semua itu dikorbankan demi 
mendapatkan pengikut yang banyak.
Pastikanlah, wahai orang mukmin, bahwa tidak ada kelezatan dalam keburukan 

melainkan kelezatan yang serupa ada dalam kebaikan, bahkan kelezatannya lebih 
bagus, serta ada jaminan keamanan dari kesudahan yang jelek di dunia dan akhirat.

Orang berakal, ketika dia bisa terbebas dari kekangan hawa nafsu dan hatinya 
dipenuhi dengan ketakwaan serta perasaan diawasi oleh Allah, maka dia tidak 
akan memilih kecuali yang baik-baik saja. Bahkan jiwanya akan merasa jijik 
dengan keburukan, meskipun dia harus mengorbankan kelezatan dan merasakan 
kesulitan. Urusannya akan berakhir dengan kemenangan di dunia dan akhirat. Dia 
akan menghibur dirinya dengan firman Allah Ta’ālā:
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نثے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆمث
 «Katakanlah, ‹Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan di akhirat itu lebih 
baik bagi orang-orang yang bertakwa,› dan kamu tidak akan dizalimi sedikit 

pun.” (QS. An-Nisā`: 77)
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KAIDAH KETUJUH BELAS
“Sesungguhnya orang terbaik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah 

orang yang kuat dan dapat dipercaya”

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah qur`āniy terkait masalah muamalah 
dan hubungan di antara manusia.

Kaidah ini disebutkan dalam konteks kisah Musa dengan orang Madyan, 
dalam surah Al-Qaṣaṣ. Orang tersebut tidak sanggup untuk mencari air, sehingga 
kedua putrinya keluar untuk mencarikan air minuman ternaknya. Hanya saja 
mereka berdua harus menjauh untuk menunggu orang lain selesai mengambil 
air di sumur. Namun muruah (harga diri) musa dan kharismanya mendorongnya 
untuk berinisiatif menyelesaikan keperluan mereka dan mengambilkan air minum 
ternak mereka tanpa menunggu kedua putri itu memintanya. Kedua putri tersebut 
pun kagum dengan tindakan Musa, lalu keduanya menceritakan tentangnya 
kepada orang tua mereka yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Maka orang tua itu 
pun mengirim salah seorang mereka untuk memanggil Musa. Ketika Musa sudah 
datang dan menceritakan kisah yang dialaminya, maka salah seorang putrinya 
-yang tahu bahwa bapaknya tidak bisa melakukan tugas yang harus dikerjakan 
oleh para lelaki- berkata kepadanya,

نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭمث
 «Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang 
yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat dan dapat dipercaya.” (QS. Al-Qaṣaṣ: 26).
Ucapannya; «Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil 

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya,» merupakan 
alasan untuk permintaan yang diajukannya, karena kekuatan diperlukan untuk 
bekerja, dan amanah diperlukan dalam melaksanakan tugas sesuai yang diminta.

Penyebutan kedua sifat ini merupakan tanda kecerdasan akal wanita itu. Dia 
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melihat kesempurnaan kedua sifat itu pada diri Musa. Kedua sifat itu merupakan 
kebutuhan yang disepakati oleh orang-orang bijak di semua umat dan syariat. 

Para ulama raḥimahumullāh telah menjadikan ayat ini sebagai sumber 
kaidah bagi orang-orang yang akan menangani sebuah urusan, bahwa orang yang 
paling berhak atasnya adalah orang yang memiliki kedua sifat tersebut. Semakin 
besar urusan dan tanggung jawab, maka keberadaan kedua sifat ini dalam diri 
penanggungjawabnya semakin diperketat.

Orang yang merenungi Al-Qur`ān Al-Karīm pasti mendapatkan adanya 
korelasi yang jelas dan tegas antara kedua sifat ini, kekuatan dan amanah, di 
beberapa ayat. Di antaranya:
	Ayat pertama adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada penyampai wahyu 

dan risalah kepada para nabi dan rasul, yaitu Jibril ‹alaihissalām. Ini terdapat 
dalam firman Allah,

نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہمث 
«Sesungguhnya (Al-Qur›an) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) 

utusan yang mulia (Jibril), yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi 
di sisi (Allah) yang memiliki Arasy, yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan 

dipercaya.» (QS. At-Takwīr: 19-21).
	Ayat kedua adalah perkataan Yusuf ‹alaihiṣṣalātu wassallām kepada raja,

نثڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چمث 
 “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah 

orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.” (QS. Yūsuf: 55).
Maksudnya adalah aku pandai menjaga urusan yang aku kelola. Jadi, tidak 

ada sesuatu pun yang terlalaikan karena tidak diletakkan pada tempatnya. 
Aku juga paham tentang pendapatan masuk dan pengeluaran, mengetahui 
bagaimana cara mengatur, memberi, dan melarang, serta bisa mengendalikan 
semua bentuk tindakan kekuasaan.

	Ayat ketiga disebutkan dalam kisah Sulaiman ‹alaihiṣṣalātu wassallām ketika 
dia menawarkan kepada orang-orang di sekelilingnya untuk membawakan 
istana Bilqis, Ratu kerajaan Saba`.
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نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃمث
 “Dia (Sulaiman) berkata, ‘Wahai para pembesar! Siapakah di antara kamu 
yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang 

kepadaku menyerahkan diri?’ ‘Ifrit dari golongan jin berkata, ‘Akulah yang akan 
membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu; dan 

sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya’.” (QS. An-Naml: 38-39).
Oleh karena itu para ulama mengatakan, “Seseorang harus mengetahui orang 

yang paling pantas untuk setiap jabatan, karena kekuasaan terhadap sebuah urusan 
itu memiliki dua pilar, yaitu kekuatan dan amanah, sebagaimana Allah Ta’ālā 
berfirman, “Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai 
pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” 

Kekuatan untuk setiap kekuasaan tergantung bentuk kekuasaan tersebut. 
Kekuatan memimpin perang kembali pada keberanian hati, pengalaman 
berperang, dan kecerdikan strateginya, serta kemampuan melakukan berbagai 
jenis pertempuran. Kekuatan mengadili di antara manusia kembali pada 
ilmu tentang keadilan berdasarkan Kitab dan Sunnah, serta kemampuan untuk 
mengeksekusi suatu vonis.

Sedangkan amanah kembali pada rasa takut kepada Allah, sehingga 
dia tidak membeli dengan ayat-ayat-Nya sesuatu yang murah; serta tidak takut 
terhadap manusia.” 

Selanjutnya ulama itu mengatakan, “Dan yang terpenting dalam masalah 
ini adalah mengetahui orang yang paling pantas. Itu bisa dilaksanakan dengan 
mengetahui tujuan dari kekuasaan tersebut, serta mengetahui jalannya. Jika tujuan 
dan sarana diketahui, maka urusan bisa dilaksanakan.”





83

KAIDAH KEDELAPAN BELAS
“Rencana jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri”

Kaidah qur`āniy yang baku ini menjelaskan salah satu sunatullah terkait 
interaksi sesama makhluk. Kaidah qur`āniy ini disebutkan dalam rangkaian 
ayat-ayat surah Fāṭir. Kita akan menyebutkan rangkaian ayat-ayat tersebut untuk 
memperjelas maksudnya. Allah Ta’ālā berfirman tentang segolongan orang yang 
membangkang, 

نثہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئمث
«Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa 
jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan 
lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). Tetapi, ketika 
pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah (apa-apa) kepada 
mereka, bahkan semakin jauh mereka dari (kebenaran), karena kesombongan 

(mereka) di bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat 
itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah 

menunggu (berlakunya) ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka 
kamu tidak akan mendapat perubahan bagi Allah, dan tidak (pula) akan menemui 

penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.» (QS. Fāṭir: 42-43)
Makna kaidah ini secara ringkas

Orang-orang kafir pembangkang tersebut bersumpah dengan nama Allah 
dengan sumpah yang tegas bahwa jika ada Rasul yang diutus Allah untuk menakut-
nakuti mereka terkait azab Allah maka mereka pasti akan menjadi orang yang 
lebih istikamah dan lebih mengikuti kebenaran dibandingkan orang-orang Yahudi, 
Nasrani, dan lainnya. Ketika Muhammad ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam diutus 
kepada mereka, mereka justru semakin jauh dan lari dari kebenaran. Jadi, sumpah 
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mereka tersebut bukan untuk tujuan baik dan mencari kebenaran, akan tetapi itu 
hanyalah bentuk kesombongan mereka terhadap sesama makhluk di muka bumi 
dengan tujuan membuat makar (rencana jahat), tipuan, dan kebatilan. Akan tetapi, 
makar jahat tersebut tidak menimpa kecuali diri mereka sendiri. Orang-orang 
sombong lagi pembuat makar tersebut tidak lain hanyalah menunggu azab yang 
sudah pernah menimpa orang-orang seperti mereka sebelumnya. Kamu tidak akan 
mendapatkan penggantian dan pengalihan terhadap sunatullah, sehingga tidak 
ada seorang pun yang dapat mengubahnya, atau mengalihkan azab tersebut dari 
dirinya maupun dari orang lain.

Al-Qur`ān menjelaskan bahwa cara ini, yaitu berbuat makar, merupakan 
salah satu metode musuh-musuh para Rasul ketika mereka berhadapan dengan 
para Nabi dan Rasul, sebagaiman firman Allah Ta’ālā: 

نثڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گمث
 “Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah (mengetahui dan 

akan membalas) tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak 
mampu melenyapkan gunung-gunung.” (QS. Ibrāhīm: 46).

Sangat banyak sekali kita jumpai contoh-contoh untuk kaidah ini dalam Kitab 
Allah Ta’ālā, tetapi di sini kita akan menyebutkan sebagiannya saja. Di antaranya:
1. Kisah yang diceritakan Allah terkait makar saudara-saudara Yusuf kepada 

dirinya. Apa akhir dari kisahnya? Allah Ta’ālā berfirman, 

نثی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبمث 
 «Engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur 
tipu muslihat (untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur).» (QS. Yūsuf: 102).

Memang benar bahwa saudara-saudara Yusuf itu akhirnya bertobat. Namun 
itu terjadi setelah mereka menyakiti bapak dan saudara-saudara mereka dengan 
berbagai cara, sehingga makar mereka itu berbalik dengan yang tidak sesuai 
dengan rencana mereka. Akhirnya orang yang bersabar dan mau memaafkan 
mendapatkan kemenangan, hasil yang baik, dan akhir yang terpuji.
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2. Ketika orang-orang musyrik menggunakan berbagai trik untuk menyakiti 
Nabi kita Muhammad ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam. Allah menceritakan tentang 
perbuatan mereka, 

نثک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻمث 
 «Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya 
terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu atau 
membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah 

menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.» (QS. 
Al-Anfāl: 30).

Namun hasil akhirnya menjadi kemenangan bagi Nabi ‘alaihiṣṣalātu was-
sallām.

3. Firaun. Betapa banyak dia membuat rencana jahat terhadap Bani Israil ketika 
mereka beriman. Di antaranya adalah kisah tentang seorang laki-laki yang 
diberi gelar «Mukmin keluarga Firaun.» Allah mengisahkan ceritanya dalam 
surah Gāfir. Renungkalah firman Allah Ta›ālā tersebut:

نثگ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھمث 
 «Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan 

Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka 
diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. 

(Lalu kepada malaikat diperintahkan), ‘Masukkanlah Firaun dan kaumnya 
kedalam azab yang sangat keras!’” (QS. Gāfir: 45).

Allah menyelamatkan laki-laki mukmin tersebut. Sementara Firaun dan 
bala tentaranya saat ini, semenjak mereka meninggal, senantiasa diazab sampai 
hari Kiamat.

Sebenarnya masih banyak contoh aplikatif dalam realitas kehidupan manusia 
seperti orang-orang yang berdalih untuk memakan riba melalui beberapa muamalah, 
atau mereka berhelat untuk melakukan berbagai jenis pernikahan yang diharamkan. 
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Pengalaman menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup bergelimang dengan 
makar maka dia mati dalam kefakiran. Oleh karena itu, Allah menghukum kaum 
Bani Israil yang membuat tipu daya untuk menangkap buruan yang diharamkan 
dengan menjadikan mereka sebagai kera dan babi. Allah juga menghukum orang-
orang yang membuat tipu daya untuk memakan harta manusia melalu riba dengan 
memusnahkan hartanya, sebagaimana Allah Ta’ālā berfirman, 

نثڌ ڌ ڎ ڎ ڈمث،
 “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai 

setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” (QS. Al-
Baqarah: 276).

Hukum asal dalam masalah ini adalah bahwa Allah Subḥānahu memberikan 
hukuman terhadap orang-orang jahat dengan memberikan mereka kebalikan dari 
keinginannya ketika melakukan kejahatan tersebut. Orang yang memakan riba 
dengan tujuan memperbanyak harta maka Allah menghukumnya dengan kebalikan 
dari maksud tersebut.

Sunnah kauniah Allah Subḥānahu adalah baku dalam memperlakukan hamba-
Nya, yaitu orang yang membuat makar dengan kebatilan maka dia akan ditimpa 
makar juga, orang yang memperdaya orang lain maka dia pun akan diperdayakan, 
dan orang yang menipu maka dia pun akan ditipu. Allah Ta’ālā berfirman, 

نثڃ ڃ چ چ چ چمث
«Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allahlah 

yang menipu mereka.” (QS. An-Nisā`: 142).
Dan Allah Ta’ālā berfirman,

نثۉ ې ې ې ې ىمث
 «Dan rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya 

sendiri.» (QS. Fāṭir: 42-43).
Jadi, pembuat makar pasti juga akan terkena makar, orang yang menipu pasti akan 

tertipu, dan orang yang memperdaya orang lain pasti juga akan terkena tipu daya.
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KAIDAH KESEMBILAN BELAS
“Dan dalam kisas itu ada jaminan kehidupan bagimu”

Ini merupakan kaidah qur`āniy yang baku terkait interaksi sesama makhluk, 
karena kehidupan kebanyakan manusia tidak terlepas dari kezaliman dan 
permusuhan, baik terkait nyawa ataupun yang lebih rendah dari itu.

Kaidah qur`āniy ini disebutkan setelah firman Allah Ta’ālā: 

نثڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓمث
 “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas 
berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, 

hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi 
siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya 

dengan cara yang baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik 
(pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa 
yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat 

pedih.” (QS. Al-Baqarah: 178).
Kemudian Allah Ta’ālā menjelaskan kaidah yang agung ini dalam bab 

kriminal,

نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈمث 
 «Dan dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang 

berakal, agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179).
Terkait kaidah qur`āniy yang baku ini, kita perlu menyampaikan beberapa 

renungan:
	Renungan Pertama

Orang yang merenungi realitas dunia secara umum, muslim dan kafir, maka 
dia akan menemukan sedikit sekali peristiwa pembunuhan di negara-negara yang 
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menerapkan hukuman mati terhadap pembunuh, sebagaimana disebutkan oleh 
para ulama. Mereka beralasan dengan mengatakan, “Karena kisas membuat jera 
orang untuk melakukan tindak kriminal pembunuhan, sebagaimana disebutkan 
Allah dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Klaim musuh-musuh Islam 
yang mengatakan bahwa kisas tidak selaras dengan kebijaksanaan, karena akan 
mengurangi jumlah masyarakat dengan membunuh orang kedua setelah orang 
yang pertama meninggal (karena dibunuh), dan seharusnya orang tersebut dihukum 
dengan selain hukuman mati seperti penjara. Dan barangkali dia bisa memiliki anak 
di penjara, sehingga jumlah masyarakat semakin bertambah.” Semua itu hanyalah 
klaim yang tidak berguna, bahkan tidak mengandung kebijaksanaan sama sekali, 
karena penjara tidak membuat jera manusia untuk melakukan pembunuhan. Jika 
hukuman tidak membuat jera, maka orang-orang bodoh akan semakin merajalela 
melakukan pembunuhan, sehingga jumlah masyarakat akan semakin berkurang 
karena banyaknya kejadian pembunuhan.
	Renungan Kedua

Renungan terkait firman Allah dalam kaidah qur`āniy yang baku ini, bahwa 
“Dalam kisas itu ada jaminan kehidupan bagimu.” Secara normal, kehidupan 
lebih mulia bagi manusia, sehingga tidak bisa disamakan dengan hukuman mati 
dalam membuat jera. Di antara hikmahnya adalah memberikan ketenangan kepada 
keluarga korban karena pengadilan akan menuntut balas untuk mereka terhadap 
orang-orang yang telah menganiaya korban pembunuhan tersebut. Allah Ta’ālā 
berfirman, 

 نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھمث

 «Dan siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi 
kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam 

pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.» (QS. 
Al-Isrā`: 33).

Maksudnya, supaya keluarga korban tidak membalas dendam secara langsung 
terhadap pembunuh anggota keluarga mereka, karena kalau itu terjadi, maka akan 
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menyebabkan semacam peperangan antara dua suku, sehingga akan menimbulkan 
banyak korban jiwa.
	Renungan Ketiga

Renungan terkait kata “kehidupan” dalam kaidah qur`āniy ini “dalam kisas 
itu ada jaminan kehidupan bagimu.” Maksudnya dalam kisas itu terdapat 
kehidupan untuk jiwa kalian, karena dengan adanya kisas itu maka manusia 
menjadi tidak berani untuk melakukan pembunuhan. Kalau hukum kisas diabaikan 
maka manusia tidak akan merasa takut, karena kejadian yang paling dihindari oleh 
manusia adalah kematian. Kalau seandainya pembunuh mengetahui bahwa dia bisa 
selamat dari kematian (karena tidak dihukum mati), maka dia akan terdorong untuk 
melakukan pembunuhan karena meremehkan hukuman yang akan diterimanya.

Kalau pembunuhan dibiarkan maka orang akan menuntut balas, sebagaimana 
terjadi pada zaman jahiliah, dan mereka akan sewenang-wenang dalam membunuh, 
sehingga ini akan menjadi kejadian berantai yang tiada hentinya. Jadi, dalam 
syariat kisas ini terdapat kehidupan yang agung untuk kedua belah pihak.
	Renungan Keempat

Renungan terkait ayat penutup kaidah ini, yaitu firman Allah, “Wahai 
orang-orang yang berakal.” Di sini terdapat peringatan untuk merenungi hikmah 
kisas tersebut. Panggilan yang ditujukan kepada orang-orang yang berakal itu 
mengisyaratkan adanya hikmah kisas yang tidak diketahui kecuali oleh orang-
orang yang memiliki pandangan yang benar. Karena secara sekilas hukuman 
tersebut seperti perbuatan kriminal juga, karena dalam kisas itu terdapat musibah 
kedua. Akan tetapi ketika direnungkan, itu merupakan kehidupan, bukan musibah, 
berdasarkan dua sudut pandang yang sudah disebutkan tadi.

Kemudian Allah berfirman, “agar kamu bertakwa.” Ini merupakan 
penyempurna alasan di atas. Maksudnya supaya kalian bertakwa, maka jangan 
melampaui batas keadilan dan objektifitas dalam menuntut balas.
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KAIDAH KEDUA PULUH
“Siapa yang dihinakan Allah, tiada seorang pun yang akan 

memuliakannya”

Ini merupakan salah satu kaidah baku dalam bab keadilan dan balasan. 
Merenungi kaidah ini akan memberi pengaruh dalam pemahaman seorang mukmin 
terhadap apa yang dia lihat atau baca dalam buku-buku sejarah, atau dalam realitas 
perubahan zaman dan masa yang menimpa manusia, baik di level individu maupun 
kelompok. Kaidah ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta’ālā:

 نثک ک ک ک گ گ گگمث

 «Siapa yang dihinakan Allah, tiada seorang pun yang akan memuliakannya.» 
(QS. Al-Ḥajj: 18).

Barangkali dengan menyebutkan ayat yang mengandung kaidah ini secara 
lengkap bisa memperjelas bentuk penghinaan yang akan didapatkan oleh seseorang 
karena kepongahannya. Allah berfirman,

نثڄ ڄ ڄ ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ

ڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳ ڱمث
 “Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di 
bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, 

pohon-pohon, hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia? Tetapi 
banyak (manusia) yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, 
tiada seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja 

yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Ḥajj: 18).
Apakah Anda bisa menjumpai ketika membaca ayat yang mulia ini, bahwa 

bentuk kemuliaan seorang hamba yang paling tinggi, paling indah, dan paling 
tampak adalah ketika dia menauhidkan Tuhannya, dan mengesakan-Nya dalam 
beribadah? Itu direalisasikan dalam bentuk sujud kepada-Nya, tunduk di hadapan 
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Tuhan-Nya, Pencipta-Nya, Pemberi rezekinya, dan Yang ditangan-Nyalah urusan 
kebahagiaan, keselamatan, dan kemenangan dirinya. Dia melakukan semua itu 
karena mengakui hak Allah, mengharapkan karunia-Nya, dan takut terhadap 
siksa-Nya.

Apakah Anda juga menjumpai bahwa puncak kelemahan dan kehinaan, 
kerendahan dan kenistaan adalah ketika seorang hamba tidak mau sujud kepada 
Tuhannya, atau dia mempersekutukan Penciptanya dengan sembahan lain?! 
Sehingga gunung yang bisu, pohon, dan hewan buas lebih baik daripadanya karena 
semua itu sujud kepada Penciptanya, dan sembahan-Nya yang benar.

Perhatikan juga bagaimana ungkapan tentang azab tersebut disampaikan 
dengan redaksi “Siapa yang dihinakan Allah,” dan bukan dengan redaksi “Siapa 
yang diazab Allah.” Ini karena penghinaan merupakan penistaan, kerendahan 
martabat, dan kebobrokan. Itu semua lebih parah dari azab yang menyakitkan, 
karena kadang Allah mengazab seorang yang mulia, tetapi tidak menghinakannya.

Jika kesyirikan terhadap Allah merupakan bentuk penistaan paling parah dari 
seorang hamba terhadap dirinya sendiri dan dengannya dia menginjakkan jiwanya 
dalam lumpur kehinaan, maka ada juga bentuk kehinaan lain, meskipun derajatnya 
di bawah kesyirikan, namun efeknya terhadap kehinaan dan kenistaan seorang 
hamba sangat nyata, yaitu kenistaan maksiat, dan itu menyebabkan seorang hamba 
menjadi hina karenanya.

Ibnu Al-Qayyim menjelaskan beberapa makna kaidah qur`āniy yang baku 
ini, ketika dia berbicara tentang dampak negatif kemaksiatan dan efek buruknya, 
dengan mengatakan, “Di antaranya, kemaksiatan menjadi sebab kehinaan seorang 
hamba di hadapan Tuhannya, dan martabatnya jatuh dalam pandangan-Nya. 
Jika seorang hamba sudah hina di hadapan Allah maka tidak ada yang dapat 
memuliakannya. Sebagaimana firman Allah Ta’ālā, “Siapa yang dihinakan Allah, 
tiada seorang pun yang akan memuliakannya.” Meskipun dia diagungkan oleh 
manusia secara lahiriah karena mereka membutuhkannya, atau karena takut 
terhadap kejahatannya, tetapi di dalam hati mereka ia paling hina dan paling 
rendah…” 
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Selanjutnya, ketika berbicara tentang beberapa bentuk hukuman kemaksiatan, 
Ibnu Al-Qayyim mengatakan, “Allah akan mencabut wibawanya di hati makhluk, 
sehingga dia menjadi hina dan remeh di hadapan mereka, sebagaimana dia 
menghinakan dan meremehkan perintah Allah. Seberapa kadar kecintaan seorang 
hamba terhadap Allah maka segitu juga kadar kecintaan manusia kepadanya. 
Sejauh mana seorang hamba takut kepada Allah maka sejauh itu juga rasa takut 
manusia kepadanya. Sejauh mana pengagungan seorang hamba terhadap Allah dan 
kehormatan-Nya, maka sejauh itu juga manusia mengagungkan kehormatannya. 
Bagaimana mungkin seorang hamba berani melanggar apa-apa yang diharamkan 
Allah kemudian dia berharap agar manusia tidak akan melanggar kehormatannya?! 
Bagaimana mungkin dia menghinakan hak Allah kemudian dia berharap Allah 
tidak akan membuatnya hina di hadapan manusia?! Bagaimana mungkin dia 
meremehkan kemaksiatan kepada Allah kemudian dia berharap makhluk tidak 
akan meremehkannya?!

Allah Subḥānahu telah memberikan isyarat terkait hal ini dalam Kitab-Nya 
ketika menyebutkan hukuman terhadap dosa, di antaranya Allah membalikkan 
kondisi mereka akibat perbuatan yang mereka lakukan, Allah menutup dan 
mengunci hati mereka karena dosa-dosa mereka, Allah akan membiarkan mereka 
karena mereka telah melupakan-Nya, dan menghinakan mereka karena mereka 
telah menghinakan agama-Nya, serta menelantarkan mereka karena mereka telah 
menelantarkan perintah-Nya.

Makna tersirat dari kaidah ini “Siapa yang dihinakan Allah, tiada seorang 
pun yang akan memuliakannya” adalah siapa yang dimuliakan oleh Allah 
karena menaati-Nya dan karena tunduk kepada syariat-Nya secara lahir dan batin, 
maka dia adalah orang yang paling kuat dan paling mulia, meskipun orang-orang 
munafik dan kafir mengiranya tidak demikian, sebagaimana orang-orang yang 
sudah Allah butakan penglihatan hatinya, seperti orang-orang munafik dan yang 
semisal dengan mereka mengatakan (dalam firman Allah),

نثژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱمث
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 “Mereka berkata, ‘Sungguh, jika kita telah kembali ke Madinah (kembali dari 
perang Bani Mustalik), pastilah orang yang kuat akan mengusir orang yang 

lemah dari sana.’ Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, rasul-Nya, dan bagi 
orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. (QS. Al-

Munāfiqūn: 8).
Benar, demi Allah. Mereka tidak mengetahui siapa orang yang terkuat 

sebenarnya!
Saya tutup pembahasan saya tentang kaidah qur`āniy yang baku ini dengan 

kalimat yang indah dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, 
“Kemuliaan terletak dalam sikap konsisten dengan keistikamahan. Allah Ta’ālā 
tidak memuliakan hamba-Nya melebihi kemuliaan berupa taufik untuk melakukan 
apa yang dicintai dan diridai-Nya, yaitu menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya, 
loyal terhadap wali-wali-Nya dan memusuhi musuh-musuh-Nya. Mereka itulah 
para wali Allah Yang Dia sebutkan dalam firman-Nya:

نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀمث
“Ingatlah, wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka 

tidak bersedih hati.” (QS. Yūnus: 62)
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KAIDAH KEDUA PULUH SATU
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur”

Ini adalah salah satu kaidah Qur`āniy yang baku dalam bab interaksi dengan 
Allah dan interaksi dengan makhluk. Kaidah ini ibarat sebuah kapal keselamatan 
dan salah satu pondasi kehidupan sosial. Kaidah ini, bagi orang yang mau 
mengambil petunjuknya, merupakan tanda kebaikan, bukti ketinggian tekadnya, 
serta dalil kesempurnaan akalnya.

Kaidah yang baku ini disebutkan setelah kisah jihad yang panjang dan ujian 
yang besar dalam membela agama dan mempertahankan kehormatannya, yang 
dilakukan oleh Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya raḍiyallāhu 
‘anhum. Kaidah tersebut disampaikan di penutup surah At-Taubah yang termasuk 
ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. Allah 
berfirman,

 نثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 “Sungguh, Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan 
orang-orang Anshar, yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati 
segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat 

mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. 
Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan (tidak ikut berjihad di Perang 

Tabuk), hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas 
dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah 

mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-
Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam 
tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 
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kamu bersama orang-orang yang jujur.” (QS, At-Taubah: 117).
Misi yang ingin disampaikan oleh kaidah ini dalam konteks tersebut adalah 

bahwa orang-orang yang Allah terima tobatnya, yaitu Nabi ṣallallāhu ‘alaihi 
wa sallam dan para sahabatnya, termasuk tiga orang yang ditinggalkan (yakni, 
tidak ikut berjihad), mereka itu adalah para tokoh orang-orang yang jujur, maka 
jadikanlah mereka sebagai teladan.

Jika Anda renungkan posisi penyebutan kaidah Qur`āniy ini: “Wahai orang-
orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu 
bersama orang-orang yang jujur” setelah ayat-ayat tersebut, maka Anda 
akan mendapatkan bahwa kejujuran lebih umum dari sekadar kejujuran dalam 
perkataan saja. Bahkan mencakup juga kejujuran dalam perkataan, perbuatan, 
dan kepribadian. Ini semua dipraktikkan oleh Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
sepanjang hidup beliau, sebelum kenabian dan juga setelah kenabian.

Karena Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang jujur ucapannya, 
terjaga lisannya, terpercaya, setia, dan menjaga janji pada masa sebelum kenabian, 
maka beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya. Itu semua menjadi 
sebab sebagian orang-orang musyrik yang berakal masuk Islam. Bahkan ada di 
antara mereka yang mengatakan, “Orang ini (Muhammad) tidak pernah berbohong 
atas nama manusia, bagaimana mungkin dia akan berbohong atas nama Allah!”

Banyak orang ketika mendengar kaidah Qur`āniy ini: “Wahai orang-orang 
yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama 
orang-orang yang benar” maka pikirannya langsung tertuju pada kejujuran 
dalam perkataan. Ini pada hakikatnya adalah kekurangan dalam memahami 
kaidah ini. Sebab, kalau seseorang merenungkan konteksnya maka pasti dia 
akan mengetahui bahwa kaidah ini mencakup semua perkataan, perbuatan, dan 
kepribadian, sebagaimana telah disebutkan.

Kejujuran memiliki pengaruh terpuji dan balasan yang mulia. Kejujuran 
merupakan tanda kematangan akal, kebaikan perilaku, dan kesucian batin.

Jika tidak ada pengaruh kejujuran selain selamat dari keburukan dusta, 
pelanggaran muruah, dan peniruan terhadap orang munafik, maka itu sudah 
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cukup. Tapi lebih dari itu, kejujuran itu bisa mendatangkan kekuatan, keberanian, 
kemuliaan, harga diri, dan kewibawaan. Siapa saja yang merenungkan kisah tiga 
orang yang tidak ikut berperang itu maka dia akan mendapati manisnya kejujuran 
dan pahitnya kedustaan walaupun setelah lewat beberapa lama.

Orang yang memperhatikan ayat-ayat yang memuji kejujuran dan menyanjung 
pelakunya, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat menakjubkan.

Orang jujur berjalan mengikuti langkah para Nabi dan Rasul ‘alaihimuṣṣalātu 
wassallām yang Allah puji di beberapa ayat dengan sifat jujur dalam janji dan 
perkataan.

Orang jujur pasti dibantu dan ditolong. Allah akan mengirimkan orang yang akan 
membelanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bahkan, bisa jadi orang yang 
membelanya adalah salah seorang lawannya, sebagaiman istri Al-’Azīz membela 
Nabi Yusuf ‘alaihissalām. Wanita itu mengatakan (sebagaimana dalam ayat), 

نثېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمث
 “Istri Al-’Azīz berkata, ‘Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda 

dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar’.” (QS. 
Yūsuf: 51)

Orang yang jujur menempuh jalan yang akan mengantarnya ke surga. Bukankah 
Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kalian harus jujur. Sesungguhnya 
kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan ke 
surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga 
dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur.” (1)

 Para pelaku kejujuran adalah orang-orang yang akan selamat pada hari 
manusia dihadapkan kepada Tuhan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta’ālā:

نثی ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مثىث يث حج مجمث
 “Allah berfirman, ‘Inilah hari orang yang benar memperoleh manfaat dari 

kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada mereka 

(1) HR. Bukhari: 5743, Muslim: 2607. Ini redaksi Muslim.
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dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung.” (QS. Al-

Mā`idah: 119).

Orang-orang jujur adalah orang-orang yang pantas mendapatkan ampunan 

Allah dan pahala, serta ganjaran agung yang telah disiapkan Allah untuk mereka. 

Allah berfirman,

 نثڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
ھ...مث، إىل قوله: نثۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث

 «Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, 

laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan 

yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang 

khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan 

yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, 

laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 

menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Aḥzāb: 

35).

Setelah itu, sungguh sangat menyedihkan dan menyakitkan ketika seorang muslim 

masih melihat adanya pelanggaran secara terang-terangan dalam realitas umat 

Islam terhadap apa yang ditunjukkan oleh kaidah Qur`āniy yang baku ini: «Wahai 

orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu 

bersama orang-orang yang jujur!”

Berapa banyak mereka berdusta dalam pembicaraan mereka? Berapa 

banyak mereka yang menyalahi janji-janji mereka? Berapa banyak mereka yang 

membatalkan perjanjian yang mereka buat?

Bahkan ada orang muslim yang menerima sogok, sehingga dengan demikian 

ia telah mengkhianati amanat dalam melaksankan tugasnya. Ada juga orang 

muslim yang tidak peduli dengan pemalsuan kontrak dan dokumen-dokumen 

resmi, serta berbagai bentuk pemalsuan lainnya.
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Sungguh sangat disayangkan, dengan perilaku tersebut mereka itu telah 
merusak reputasi Islam yang cemerlang, reputasi yang dibangun di atas dasar 
kejujuran.

Seandainya saja mereka mau merenungkan peristiwa berikut ini! Peristiwa 
yang diceritakan oleh Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, ketika dia berada 
di negeri Syam. Ketika itu ada surat dari Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
dibawa ke Heraklius. Heraklius berkata, “Apakah ada orang yang berasal dari kaum 
laki-laki yang mengklaim dirinya sebagai nabi ini?” Mereka menjawab, “Ya.” 
Abu Sufyan lantas mengisahkan, “Maka aku (Abu Sufyan) dipanggil bersama 
beberapa orang suku Quraisy. Kami pun menemui Heraklius. Dia menyuruh 
kami duduk di hadapannya. Dia berkata, “Siapa di antara kalian yang paling 
dekat nasabnya dengan laki-laki yang mengklaim dirinya sebagai nabi ini?” Saya 
menjawab, “Aku.” Maka mereka pun memerintahkanku duduk di depannya dan 
memerintahkan teman-temanku duduk di belakangku. Kemudian dia memanggil 
penerjemah. Dia berkata, “Katakan kepada mereka, ‘Saya akan bertanya tentang 
laki-laki yang mengklaim dirinya sebagai nabi ini. Jika dia mendustaiku maka 
dustailah mereka.” Maka Abu Sufyan berkata, “Demi Allah, kalau bukan karena 
takut saya dikenal sebagai pendusta maka pasti saya akan berdusta.” (1)

Renungkanlah, wahai orang mukmin, bagaimana laki-laki ini mewaspadai 
dusta, padahal waktu itu dia masih musyrik. Alasannya karena dia melihat itu 
adalah sebuah aib dan celaan yang tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang 
mengerti keagungan sifat jujur dan kejelekan sifat dusta. Itulah harga diri seorang 
Arab, yang menganggap bahwa dusta adalah akhlak paling tercela.

Di mana posisi orang-orang yang selalu berdusta dari sifat ini? Bahkan 
mereka telah menistakan sifat tersebut. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga 
bahkan mempromosikan salah satu kebiasaan orang kafir terkait dusta ini, seperti 
yang mereka sebut dengan istilah “April Mop” (Dusta di bulan April). Sebagian 
mengklaim itu adalah dusta putih nan suci. Mereka seakan tidak mengetahui 

(1) HR. Bukhari: 7, Muslim: 74.
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bahwa semua dusta itu adalah hitam, selain yang dikecualikan oleh syariat. 
Sungguh sangat layak bagi kita, wahai para orang tua dan pendidik, untuk 

mendidik generasi kita di atas akhlak yang agung ini dan juga membenci 
kebohongan. Hendaknya kita menjadi teladan hidup yang bisa mereka lihat dengan 
mata kepala mereka sendiri.
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KAIDAH KEDUA PULUH DUA
“Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah 

tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik”

Ini adalah salah satu kaidah Qur`āniy yang baku terkait interaksi dengan 
Allah dan interaksi dengan makhluk. Ini merupakan kaidah dan sarana mengadu 
bagi orang-orang yang tidak dihargai dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Kaidah ini disebutkan dalam kisah Yusuf ‘alaihiṣṣalātu wassallām, yaitu 
ketika saudara-saudaranya datang:

نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چمث
 “Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata, ‘Wahai Al-
’Azīz! Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang 

membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) 
untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi 

balasan kepada orang yang bersedekah.’ Dia (Yusuf) berkata, ‘Tahukah kalian 
(betapa buruknya) apa yang kalian telah lakukan kepada Yusuf dan adiknya, 

semasa kalian masih jahil (tentang buruknya perbuatan yang demikian)?’. 
Mereka lalu bertanya (dengan keheranan), ‘Apakah engkau Yusuf?’. Ia 

menjawab, ‘Akulah Yusuf dan ini adikku (Bunyamin). Sesungguhnya Allah 
telah mengaruniakan nikmat-Nya kepada kami. Sesungguhnya orang yang 

bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang 
yang berbuat baik’.” (QS. Yūsuf: 88-90).

Betapa sering kita menghafal pengertian takwa, bahkan sebagian kita 
mungkin hafal beberapa pengetian takwa dan sabar, bahkan hafal pembagian 
sabar, akan tetapi kita sering gagal di ujian pertama menghadapi kesabaran, atau 
sangat lalai dalam menerapkan makna-makna syariat ini sebagaimana mestinya 
ketika dibutuhkan.
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Saya tidak mengatakan bahwa kita harus maksum dari dosa, akan tetapi 
maksud saya adalah kita semua kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, kadang-
kadang gagal dalam mewujudkan takwa dan kesabaran ketika sangat diperlukan 
dan datang waktu untuk merealisasikannya.

Setiap kita hafal bahwa takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah 
dan menjauhi semua larangannya.

Semua kita juga menyadari bahwa semua itu membutuhkan kesabaran, 
ketabahan, dan pengekangan diri dalam batas-batas apa yang diinginkan oleh Allah 
dan Rasul-Nya. Tetapi yang jadi masalah adalah keberhasilan dalam menerapkan 
kedua sifat agung tersebut pada waktunya.

Kaidah Qur`āniy yang mulia ini memiliki medan penerapan yang sangat 
banyak dalam kehidupan seorang mukmin, bahkan terdapat juga dalam Kitab 
Allah yang dibacanya. Di antaranya:
1. Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari kaidah ini dalam surah Yūsuf 

‹alaihiṣṣalātu wassallām, beliau mengatakan,
«Setelah dizalimi, Yusuf kemudian diuji dengan ajakan untuk berbuat keji 

(zina). Dia dirayu untu melakukannya dan yang merayunya itu meminta tolong 
kepada orang yang bisa menolongnya agar melakukan perbuatan tersebut. 
Tetapi Yusuf menghindar dan lebih memilih untuk dipenjara daripada melakuan 
perbuatan keji. Dia lebih memilih siksa dunia daripada kemurkaan Allah. Dia 
termasuk orang yang dizalimi oleh orang yang mencintainya dengan mengikuti 
hawa nafsu dan tujuan jahatnya.” 

Kemudian Syekh Islam membahas cobaan yang dialami Yusuf dari 
saudara-saudaranya, dan bagaimana dia mengahadapi dua macam kejahatan 
dengan penuh ketakwaan dan kesabaran;

Adapun kejahatan pertama, dia dizalimi oleh saudara-saudaranya yang 
menjerumuskannya dari kebebasan menuju perbudakan yang batil tanpa ada 
pilihan darinya.

Kemudian kejahatan kedua, dia dizalimi oleh istri raja, yang membuat 
dia terpaksa harus lebih memilih penjara.
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Kemudian Syekh Islam menjelaskan kebakuan kaidah Qur`āniy ini dengan 
mengatakan, “Demikian juga seorang mukmin jika diuji terkait keimanannya, 
dan diminta supaya dia mau melakukan kekufuran, kefasikan, atau kemaksiatan, 
jika dia tidak melakukannya maka dia akan disakiti dan disiksa; maka dia 
hendaknya lebih memilih disakiti dan disiksa daripada kehilangan agamanya, 
bisa jadi dengan dipenjara atau dengan diusir dari negeri sendiri, sebagaimana 
kaum Muhajirin dahulu yang lebih memilih meninggalkan negeri mereka 
daripada meninggalkan agama mereka lantaran disiksa dan ditindas.”

2. Di antara bentuk penerapan kaidah Qur`āniy ini adalah mendidik jiwa untuk 
bertakwa dan sabar menghadapi kegemaran terhadap gambar (foto) yang telah 
merusak hati sebagian manusia, karena ketergantungan hati mereka dengan 
gambar-gambar tersebut, baik berupa gambar hidup (video) atau dalam bentuk 
foto.

Sungguh, fitnah foto ini sudah sangat kronis di zaman kita. Belum pernah 
ada dalam sejarah foto-foto tersebut tersebar melebih kedahsyatannya pada 
zaman sekarang ini, juga terkait keahlian dalam mengambil gambarnya, 
mengedit penampilannya, serta kemudahan yang ada untuk mendapatkan 
gambar-gambar haram dan tidak haram melalui internet, telepon genggam, dan 
berbagai sarana lainnya.

Seorang mukmin yang mau menasihati dirinya harus bertakwa kepada 
Tuhannya dan berusaha melawan dirinya untuk menjauhi kubangan kotor 
ini, yakni, dosa melihat-lihat gambar yang diharamkan. Hendaknya dia yakin 
bahwa apa yang diberikan Allah ke dalam hatinya berupa keimanan, cahaya, 
kelapangan hati, dan ketenangan akan jauh lebih baik daripada kelezatan sesaat 
yang didapatkannya dari gambar-gambar tersebut.

3. Di antara bentuk penerapan kaidah Qur`āniy ini adalah bahwa manuisa kadang-
kadang diuji dengan orang-orang yang dengki dengan kenikmatan yang 
diberikan Allah kepadanya. Dampak dari hasad tersebut, dia bisa mendapat 
berbagai macam kejahatan verbal dan juga fisik, sebagaimana terjadi pada 
salah seorang anak Adam ketika dia didengki oleh saudaranya karena Allah 
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menerima kurbannya dan tidak menerima kurban saudaranya tersebut. Juga 
sebagaimana yang terjadi dalam kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya. Ini 
juga bisa terjadi terhadap seorang wanita dengan madunya, atau seorang teman 
dengan rekan kerjanya.

Jenis kedengkian ini biasanya terjadi di antara orang-orang yang 
berstatus sama dalam hal kepempimpinan, harta, atau pekerjaan, jika salah 
seorang dari mereka mendapatkan suatu kelebihan, sementara yang lain tidak 
mendapatkannya. Demikian juga terjadi di antara teman sejawat, karena salah 
seorang membeci temannya mendapatkan karunia lebih darinya.

Orang-orang yang mendapat ujian seperti itu hendaknya mengingat kaidah 
Qur`āniy ini: “Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka 
sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.” Dan 
hendaknya dia juga mengingat firman Allah Ta’ālā:

نثى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئمث
 «Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan 

kamu sedikit pun.» (QS. Āli ‹Imrān: 120).
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KAIDAH KEDUA PULUH TIGA
“Dan masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya”

Kaidah Qur`āniy ini disebutkan dalam konteks pembicaraan tentang salah 
satu kebiasaan jahiliah. Dahulu bila mereka telah melakukan ihram, maka mereka 
tidak masuk ke dalam rumah melalui pintunya sebagai bentuk ibadah, dan adanya 
keyakinan mereka bahwa itu adalah kebajikan. Maka Allah mengabarkan bahwa 
itu bukan kebajikan, karena Allah Ta’ālā tdak mensyariatkannya bagi mereka. Hal 
ini dijelaskan dalam sebab turunnya ayat tersebut.

Allah berfirman, 

 نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

ەئمث
 «Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, ‘Itu 

adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.’ Dan bukanlah suatu 
kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) 

orang yang bertakwa. Dan masukilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan 
bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Baqarah: 189).
Meskipun sebab turunnya ayat ini dalam mengatasi kesalahan kebiasaan 

tersebut adalah bentuk paling bagus dan paling jelas dalam mewakili contoh 
aplikatif kaidah ini, akan tetapi masih banyak contoh penerapan yang lebih luas 
untuk kaidah Qur`āniy yang sangat mulia ini: “Masukilah rumah-rumah dari 
pintu-pintunya.” Hal itu bisa dilihat dengan menelusuri perkataan para ulama 
atau penerapan terhadap kaidah ini yang mereka lakukan. Di antaranya,
1- Beribadah kepada Allah Ta’ālā. Sesungguhnya ibadah adalah jalan yang 

akan mengantarkan kepada Allah. Siapa yang ingin sampai kepada Allah 
maka dia harus menempuh jalan yang bisa mengantarkannya kepada-Nya. Itu 
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tidak bisa dilakukan kecuali dengan perantaraan jalan yang sudah dibuat oleh 
Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam.

Siapa yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan 
oleh Allah dan juga Rasul-Nya maka berarti dia tidak memasuki urusan tersebut 
melalui pintunya. Bahkan justru dia merupakan pelaku bidah dalam agama, dan 
amalannya akan tertolak kembali kepadanya.

2- Dari keumuman lafal dan makna kaidah tersebut dapat disimpulkan 
bahwa semua urusan penting harus dilakukan melalui pintunya, karena itu 
merupakan jalan terdekat dan sarana yang bisa mengantarkan kepada tujuan. Hal 
ini berkonsekuensi untuk selalu mengetahui berbagai faktor dan sarana secara 
maksimal, sehingga seseorang bisa menempuh jalan yang terbaik, terdekat, 
dan termudah, serta lebih dekat menuju kesuksesan. Dalam hal ini tidak ada 
perbedaan antara urusan amaliah dan ilmiah, urusan agama dan dunia, urusan 
yang manfaatnya luas ataupun untuk diri sendiri. Keumuman ini merupakan 
salah satu hikmah kaidah ini.

3- Dalam bab menuntut ilmu, baik ilmu agama ataupun bukan, demikian 
juga dalam mencari rezeki. Setiap orang yang menempuh suatu jalan atau 
melakukan sebuah amalan, dan dia melakukannya melalui pintunya dan 
menempuh jalan yang mengantarkannya kepada tujuan, maka dia pasti akan 
menang, sukses, dan bisa mencapai tujuannya. Sebagaimana firman Allah Ta’ālā: 
“Dan masukilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya.” (QS. Al-Baqarah: 189). 
Semakin agung sebuah target yang ingin dicapai maka semakin penting kaidah 
ini diterapkan, dan harus semakin maksimal mencari jalan terbaik yang bisa 
mengantarkan ke target tersebut. 

4- Di antara bentuk aplikatif kaidah Qur`āniy ini adalah saat berbicara 
dengan manusia. Ayat ini mengajarkan seorang mukmin untuk menempuh cara 
yang sesuai dalam berbicara. Dia harus mengetahui topik yang cocok untuk 
dibicarakan, waktu yang pantas, dan mengetahui tabiat orang yang menjadi 
lawan bicaranya. Karena untuk setiap situasi ada kata yang pantas, untuk setiap 
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tempat ada diskusi yang layak, dan untuk setiap pembicaraan ada topik yang 
sesuai.

Oleh karena itu, jika seseorang ingin berbicara dengan orang lain yang 
mempunyai kedudukan dalam ilmu atau kemuliaan, maka tidak pantas dia 
berbicara kepadanya dengan gaya pembicaraan kepada orang-orang biasa. 
Hikmah (kebijaksanaan) dalam menerapkan hal ini adalah kuncinya, karena 
siapa yang diberi kebijaksanaan maka berarti dia sudah diberi kebaikan yang 
sangat banyak.

5- Di antara bentuk penerapan kaidah Qur`āniy ini adalah mencari metode yang 
cocok untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dan rumah tangga, 
mengetahui solusi yang sesuai untuk masalah yang ada setelah mendiagnosa 
dan mempelajarinya. Ini semua merupakan petunjuk yang disampaikan oleh 
ayat tersebut. Siapa yang menyalahinya maka permasalahannya akan semakin 
bertambah dan semakin rumit penyelesaiannya.

Hal yang wajib kita lakukan secara umum adalah segera menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi meskipun beragam, sesuai dengan petunjuk Al-
Qur`ān dan Sunnah Nabi kita ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. Kita harus yakin dengan 
solusi tersebut, karena Allah Ta’ālā berfirman, “Sungguh, Al-Qur`ān ini memberi 
petunjuk ke (jalan) yang paling lurus” dalam segala hal: dalam urusan akidah, 
hukum halal dan haram, kasus-kasus sosial, ekonomi, dan politik. Namun yang 
menjadi masalah ada pada diri kita serta kekurangan kita dalam mencari solusi 
permasalahan kita dari Kitabullah. Semoga Allah Ta’ālā menolong kita untuk 
memahami kitab-Nya, mengikuti pentunjuknya, dan mengambil cahayanya.
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KAIDAH KEDUA PULUH EMPAT
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami 

akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”

Kaidah ini disebutkan pada bagian penutup surah Al-’Ankabūt, yang dibuka 
dengan firman Allah Ta’ālā,

نثڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆمث
 «Alif Lām Mīm. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya 
dengan mengatakan, ‘Kami telah beriman,’ sedangkan mereka tidak diuji? Dan 
sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti 
mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang 

dusta.” (QS. Al-’Ankabūt: 1-3).
Seolah-olah penutupan surah Al-’Ankabūt dengan kaidah Qur`āniy ini: “Dan 

orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan 
kepada mereka jalan-jalan Kami” menjadi jawaban bagi pertanyaan yang diajukan 
oleh seorang mukmin, ketika dia membaca bagian awal surah Al-’Ankabūt yang 
menetapkan hakikat syariat dan sunatullah terkait dakwah kepada Allah Ta’ālā. 
Pertanyaan tersebut adalah, “Apa solusi dari ujian-ujian (fitnah) yang diceritakan 
oleh pembukaan surah Al-’Ankabūt?” Maka datang jawabannya di akhir surah ini 
tepatnya dalam kaidah Qur`āniy yang baku ini:

نثڻ ڻ ڻ ڻ ۀمث
«Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan 

tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.» (QS. Al-’Ankabūt: 69)-
Oleh karena itu, sangat perlu adanya jihad dalam makna yang umum dan 

harus ada keikhlasan. Ketika itulah akan datang hidayah dan akan terwujud taufik 
dengan izin Allah.
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Orang yang akan menempuh sebuah jalan harus mendapatkan gambaran 
kesulitan yang akan dihadapinya, sehingga dia mendapatkan kejelasan terkait 
urusannya. Demikian juga dengan jalan dakwah kepada Allah. Jalan tersebut 
selamanya tidak akan pernah dihiasi dengan bunga dan wewangian, tetapi jalan 
itu dipenuhi dengan kesulitan.

Karena iman bukan hanya sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi itu 
merupakan sebuah hakikat yang penuh taklif (beban tugas), amanat yang penuh 
kesulitan, jihad yang butuh kesabaran, dan usaha yang butuh pengorbanan. Jadi, 
manusia tidak cukup hanya mengucapakan, “Kami telah beriman!” Mereka tidak 
akan dibiarkan begitu saja dengan klaim tersebut sehingga diuji dahulu dengan 
berbagai fitnah agar mereka bisa tegar dan keluar dari ujian tersebut dalam keadaan 
bersih dan hati mereka ikhlas, sebagaimana api menguji emas untuk memisahkan 
antara unsur-unsur murahan yang menempal di kepingannya.

Jika sudah jelas korelasi kaidah Qur`āniy yang disebutkan di akhir surah Al-
’Ankabūt: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, 
Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami” dengan awal surah, 
maka sesungguhnya dalalah kaidah ini di medan dakwah sangat besar dan luas 
sekali. Kaidah ini menunjukkan dengan jelas bahwa orang yang ingin mendapatkan 
hidayah dan taufik, ketika dia menempuh jalan dakwah, maka hendaklah dia 
merealisasikan dua pondasi agung yang ditunjukkan oleh kaidah ini, yaitu:
1. Pondasi pertama, mencurahkan usaha dan tenaga untuk sampai pada tujuan 

yang diinginkan seseorang dalam jalan dakwah kepada Allah Ta›ālā.
2. Pondasi kedua, ikhlas kepada Allah, berdasarkan firman-Nya, «Dan orang-

orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami.” Jadi, jihad mereka bukan 
untuk kepentingan diri sendiri, bukan pula untuk kepentingan sebuah jemaah 
dengan mengorbankan jemaah lain, bukan untuk mencapai tujuan dunia, atau 
untuk mendapatkan kursi dan jabatan, tetapi itu merupakan jihad untuk Allah 
Ta’ālā.

Perlunya diingatkan tentang pondasi ini, yaitu ikhlas, padahal dia 
merupakan syarat untuk setiap amalan, karena ada di antara para dai itu yang 
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melakukan dakwah, atau amalan yang bermanfaat lainnya, karena didorong 
oleh keinginan untuk terkenal seperti yang dicapai oleh dai tertentu, atau dia 
didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kekayaan sebagaimana didapatkan 
oleh pembicara tertentu. Maka peringatan terkait pondasi yang fundamental ini 
penting untuk setiap amal saleh. Juga ada rahasia lainnya terkait peringatan 
terhadap pondasi ini, yaitu, karena kadang-kadang seseorang memulai amalnya 
dengan ikhlas, namun tidak lama kemudian kehangatan ikhlas tersebut padam 
dalam dirinya setiap kali terlintas di depan matanya kepentingan dirinya sendiri, 
egoisme, atau keinginan untuk mendapatkan kedudukan, pangkat, kebanggaan, 
atau kemenangan.

Jadi, tidak aneh jika penegasan terhadap pondasi yang fundamental ini 
disebutkan lagi dalam kesempatan ini, yaitu kesempatan untuk berjihad dan 
berjuang.

Dalam realitas kaum muslimin terdapat kondisi-kondisi yang membutuhkan 
kehadiran makna kaidah Qur`āniy ini: “Dan orang-orang yang berjihad untuk 
(mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” 

Orang yang memiliki kedua orang tua yang sudah berusia lanjut dan sakit-
sakitan, sangat perlu untuk merasakan dan merenungi makna kaidah ini.

Orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, namun mengalami 
keterlambatan dan hambatan, sangat perlu untuk merenungkan makna-makna 
kaidah ini.

Orang yang mengorbankan sebagian waktunya untuk mendidik remaja dan 
kawula muda, atau mengajarkan Kitabullah kepada anak-anak kaum muslimin, 
sedangkan dia lagi mengalami kemalasan, maka dia sangat perlu untuk 
merenungkan kaidah ini.

Secara umum, setiap orang yang menyiapkan dirinya untuk amal saleh, 
baik manfaatnya untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, maka dia harus 
banyak merenungkan kaidah ini. Karena kaidah ini merupakan obat penenang 
dalam perjalanan orang-orang menuju Tuhannya dan hampir menjadikan seorang 
mukmin melupakan semua kelelahan dan kesulitan yang dihadapinya jika dia 
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sudah meletakkan kakinya di awal pintu surga. Semoga Allah menjadikan saya 
dan Anda, beserta kedua orang tua dan keturunan kita, termasuk penghuni surga, 
dan termasuk menjadi orang yang mengajak untuk masuk ke dalamnya.
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KAIDAH KEDUA PULUH LIMA
“Dan Kami tidak mengirimkan ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran Kami) itu 

melainkan untuk menakut-nakuti”

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang berkaitan dengan fikih sunatullah 
terhadap berbagai umat dan masyarakat.

Sangat beragam redaksi para mufasir dalam menjelaskan maksud dari 
ayat-ayat yang dikirimkan oleh Allah Ta’ālā ini. Ada yang mengatakan bahwa 
itu merupakan kematian yang menyebar karena wabah atau penyakit. Ada juga 
yang mengatakan itu merupakan mukjizat para Rasul yang Allah Ta’ālā jadikan 
untuk menakut-nakuti orang-orang yang mendustakan mereka. Pendapat ketiga 
mengatakan itu merupakan ayat-ayat pembalasan untuk menakut-nakuti orang 
dari kemaksiatan.

Imam Ibnu Khuzaimah membuat bab khusus untuk hadis-hadis tentang 
gerhana dengan mengatakan, “Bab tentang khabar bahwasanya gerhana keduanya 
(matahari dan bulan) merupakan tindakan menakut-nakuti dari Allah terhadap 
hamba-hamba-Nya. Allah berfirman, 

نثٿ ٿ ٿ ٹ ٹمث
‘Dan Kami tidak mengirimkan ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran Kami) itu 

melainkan untuk menakut-nakuti’.” (QS. Al-Isrā`: 59).
Redaksi-redaksi tersebut dengan ragam bentuknya mengisyaratkan bahwa 

ayat-ayat tersebut tidak mungkin dibatasi dalam satu hal saja. Apa yang telah 
disebutkan oleh para salaf raḥimahumullāh hanyalah ungkapan percontohan untuk 
ayat-ayat tersebut, dan mereka bukan bermaksud membatasinya pada jenis tertentu 
saja. Ini merupakan kebiasaan salaf dalam menanggapi ayat-ayat seperti ini ketika 
mereka menafsirkannya.

Yang terpenting di sini adalah bagaimana seorang mukmin dan mukminah 
merenungkan sebanyak mungkin tentang hikmah dari pengiriman ayat-ayat 
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tersebut, yaitu untuk memberikan ancaman, sehingga seseorang merasa takut dan 
gemetar dengan azab yang bisa saja menimpanya.

Qatādah menjelaskan makna kaidah ini: “Dan Kami tidak mengirimkan 
ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran Kami) itu melainkan untuk menakut-nakuti” 
dengan mengatakan, “Sesungguhnya Allah menakut-nakuti manusia dengan ayat 
apa saja yang dikehendaki-Nya, mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran, 
mengingat, atau kembali (kepada Tuhannya). Dikisahkan kepada kami bahwa 
Kufah pernah bergetar pada masa Ibnu Mas’ud, maka dia berkata, ‘Wahai 
manusia! Sesungguhnya Tuhan kalian sedang menegur kalian, maka hendaklah 
kalian menerima teguran-Nya’.”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitab Al-Muṣannaf bahwa bumi gempa 
pada masa Umar, sehingga merobohkan bangunan. Pas ketika itu Abdullah bin 
Umar sedang menunaikan salat, sehingga dia tidak menyadarinya. Dia (perawi) 
mengatakan bahwa Umar kemudian berkhotbah. Dia berkata, “Jika gempa terjadi 
lagi maka saya pasti akan pergi meninggalkan kalian.”

Berbagai komentar dari kalangan salaf dalam menjelaskan makna ayat ini 
menegaskan bahwa sebab utama pengiriman ayat-ayat tersebut adalah untuk 
menakut-nakuti manusia, membuat mereka khawatir akibat dari dosa dan 
kemaksiatan mereka, mudah-mudahan mereka segera kembali kepada Tuhan 
mereka yang telah mengirimkan ayat-ayat dan peringatan tersebut. Jika mereka 
tidak kembali maka berarti itu merupakan tanda bahwa hati mereka sudah keras, 
semoga Allah melindungi kita darinya. 

Meskipun makna yang ditunjukkan oleh kaidah Qur`āniy ini sangat jelas 

dan terang, namun sangat disayangkan ketika kita membaca atau mendengarkan 

sebagian penulis di surat kabar, atau pembicara di mimbar jurnalisme, mereka 

mengolok-olok atau meremehkan makna-makna syariat yang jelas ini. Mereka ingin 

membatasi sebab-sebab terjadinya gempa, banjir, badai, dan berbagai ayat agung 

lainnya pada hal-hal yang bersifat materi saja. Ini merupakan kesalahan fatal.
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Kita tidak mengingkari bahwa gempa bumi terjadi karena adanya sebab-
sebab geologi yang sudah dikenal, banjir juga memiliki sebab, demikian juga 
dengan badai terjadi karena adanya sebab-sebab yang bersifat materi. Namun 
yang menjadi pertanyaan adalah; Siapa yang memerintahkan kepada bumi 
untuk bergerak atau berguncang? Siapa yang mengizinkan air untuk melimpah 
dari yang biasanya di beberapa daerah? Siapa yang memerintahkan angin untuk 
bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi tersebut? Bukankah Allah yang 
memerintahkan semua itu?! Bukankah Allah yang mengirimnya menginginkan 
para hamba-Nya untuk merendahkan diri kepada-Nya dan memohon ketenangan 
dari-Nya, mudah-mudahan Dia menghindarkan ayat-ayat tersebut dari mereka?!

Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meremehkan ayat-ayat tersebut, 
mereka sadari atau tidak, mereka sengaja atau tidak, dengan penafsiran-penafsiran 
materialis yang dingin tersebut? Apa yang akan mereka lakukan terhadap hadis 
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, istri Nabi ṣallallāhu 
‘alaihi wa sallam, bahwa dia berkata, “Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam berdoa 
jika terjadi angin kencang, ‘Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu kebaikannya, 
kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang Engkau kirimkan bersamanya. 
Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya, kejelekan yang ada padanya, 
dan kejelekan yang Engkau kirimkan bersamanya’.” Aisyah melanjutkan, “Dan 
jika di langit kelihatan ada awan yang mengandung petir dan kilat, seolah-
olah akan terjadi hujan, warna wajah beliau berubah, beliau keluar masuk, dan 
mondar mandir (karena rasa takut). Jika hujan turun maka beliau bergembira, saya 
mengetahui kegembiraan tersebut dari wajah beliau.” Aisyah mengatakan, “Saya 
bertanya kepada beliau (tentang kondisi itu). Beliau menjawab, “Wahai Aisyah, 
barangkali saja itu seperti yang dikatakan oleh kaum ‘Ād, ‘Maka ketika mereka 
melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka 
berkata, ‘Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita’.” (1)

Bagaimana mereka akan menghadapi firman Allah Ta’ālā tentang kaum Nuh, 
(1) HR. Bukhari: 4551 dan Muslim: 899. Lafal dan doa ini adalah redaksi Muslim.
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نثۋۋۅۅۉۉېېېېىىمث
 «Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu 

dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.» 
(QS. Nūḥ: 25).

Adapun alasan sebagian manusia yang mengatakan, «Masih ada negara-
negara yang melakukan kemaksiatan lebih besar dan lebih jahat daripada negara-
negara yang ditimpa gempa tersebut», maka komentar-komentar seperti ini tidak 
semestinya disampaikan, karena itu seperti penolakan terhadap hikmah Allah Ta›ālā 
dalam perbuatan, kada dan kadar-Nya. Sesungguhnya Tuhan kita menghukum 
sesuai dengan kehendak-Nya, dan melakukan apa yang diingini-Nya. Allah 
mengadili dengan kebenaran. Tuhan kita juga tidak ditanyakan tentang apa yang 
Dia perbuat. Dia memiliki hikmah yang sangat agung dan ilmu yang sempurna. 
Di balik semua bencana tersebut terdapat hikmah dan rahasia yang tidak sanggup 
diketahui oleh akal kita, apalagi akan mengetahuinya secara sempurna.
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KAIDAH KEDUA PULUH ENAM
“Jika seseorang yang fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah 

kebenarannya”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy yang sangat erat kaitannya dengan realitas 
manusia. Kaidah ini sangat perlu untuk diingatkan kembali terutama pada era 
yang sangat beragam sarana penyebaran informasinya.

Kaidah Qur`āniy yang mulia ini disebutkan dalam konteks norma-norma 
agung yang diajarkan Allah kepada para hamba-Nya dalam surah Al-Ḥujurāt. 
Allah Ta’ālā berfirman,

نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦمث
 «Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang membawa 

suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan 
suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali 

perbuatanmu itu.» (QS. Al-Ḥujurāt: 6).
Dalam salah satu qiraah sab›ah, disebutkan redaksinya fataṡabbatū (maka 

pastikan). Qiraah ini lebih memperjelas maksud ayat ini, yaitu memerintahkan 
orang-orang mukmin ketika mendengarkan sebuah berita untuk memastikan dua 
hal:
1. Taṡabbut (memastikan) kebenaran beritanya.
2. Tabayyun (meneliti) hakikatnya.

Apakah antara kedua hal tersebut ada perbedaan? Jawabnya, Ya. Karena bisa 
jadi beritanya benar, tetapi tidak diketahui apa hakikatnya.

Ini akan kita jelaskan dengan kisah yang tejadi pada masa Nabi ṣallallāhu ‘alaihi 
wa sallam, yaitu ketika Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam keluar dari masjid untuk 
mengantarkan istri beliau Ṣafiyyah ke rumahnya. Lalu ada dua orang laki-laki 
yang melihat beliau dan mereka mempercepat langkahnya. Maka Nabi ṣallallāhu 
‘alaihi wa sallam bersabda, “Pelan-pelanlah, ini adalah Ṣafiyyah.” (1)

(1) HR. Bukhari: 3107 dan Muslim: 2175.



118

Kalau ada orang yang menyampaikan berita bahwa dia melihat Nabi ṣallallāhu 
‘alaihi wa sallam berjalan dengan seorang wanita di kegelapan malam, maka laki-
laki itu benar. Akan tetapi dia belum mengetahui hakikat yang terjadi. Inilah yang 
dikatakan tabayyun (meneliti hakikatnya).

Ada juga contoh yang sering kita hadapi sehari-hari. Salah seorang di antara 
kita mungkin melihat seseorang masuk ke rumahnya sementara orang lain menuju 
ke masjid untuk melakukan salat berjemaah.

Jika ada yang mengatakan, “Si Fulan masuk ke rumahnya padahal ikamat 
sudah dikumandangkan.” Pernyataan ini benar, akan tetapi apakah dia sudah 
tabayyun (meneliti hakikatnya)? Siapa tahu laki-laki tersebut baru pulang dari 
safar dan dia sudah menjamak takdim salatnya, sehingga dia sama sekali tidak 
punya kewajiban melakukan salat sekarang ini, atau karena ada uzur lainnya!

Ada contoh lain yang sering kita hadapi pada bulan Ramadan. Ada orang 
melihat seseorang minum air atau makan makanan di siang hari bulan Ramadan. 
Jika ada orang menyampaikan bahwa dia melihat si Fulan makan atau minum, 
maka dia jujur dalam hal ini. Akan tetapi, apakah dia sudah melakukan tabayyun 
(meneliti hakikatnya)? Bisa jadi orang itu adalah musafir dan tidak berpuasa dari 
pagi, jadi dia terus tidak berpuasa, berdasarkan pendapat sebagian ulama terkait 
kebolehan melakukan tindakan seperti itu, dan bisa jadi dia sakit, atau lupa, dan 
berbagai uzur lainnya.

Dalam kaidah Qur`āniy ini juga terdapat dalalah lainnya, di antaranya:
Kaidah ini mengandung kecaman terhadap ketergesa-gesaan dalam 

menyebarkan berita yang dikhawatirkan kalau tersebar. Allah Tabāraka wa Ta’ālā 
mengecam orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini. Sebagaimana 
disebutkan dalam firman-Nya,

نثژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںمث
 “Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun 

ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka 
menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-
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orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara 
resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan 
rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil 

saja (di antara kamu).” (QS. An-Nisā`: 83).
Jika makna ini sudah jelas, maka sungguh sangat disayangkan ketika seorang 

muslim mendapati banyak orang Islam yang menerobos kaidah Qur`āniy yang 
baku ini secara terang-terangan: “Jika seseorang yang fasik datang membawa suatu 
berita, maka telitilah kebenarannya.” Kondisi ini semakin memprihatikan ketika 
sarana komunikasi modern semakin maju, seperti telepon genggam, internet dan 
berbagai sarana lainnya.

Orang yang paling berbahaya untuk dilakukan kebohongan atas namanya 
dengan sarana-sarana ini adalah Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. Betapa 
banyak hadis-hadis dan kisah tidak benar yang dinisbahkan kepada beliau! Bahkan 
sebagiannya merupakan dusta yang tidak boleh dinisbahkan kepada seorang 
manusia biasa, apalagi kepada pribadi beliau yang mulia!

Kemudian bahaya yang lebih rendah dari itu adalah terburu-buru menukil 
perkataan dari ulama, khususnya ulama pewaris Nabi yang ucapan mereka 
ditunggu-tunggu manusia, dan mereka mengikuti pendapat mereka. Semua ini 
haram dan tidak boleh dilakukan. Jika kita diperintahkan untuk berhati-hati dan 
memastikan berita secara umum, maka kita harus lebih berhati-hati lagi dalam 
menyampaikan sesuatu yang terkait dengan Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dan 
juga para pewarisnya.

Demikian juga halnya dalam menyampaikan berita dari para penguasa umat 
Islam, dan orang-orang khusus yang perkataan mereka kalau disebarkan memiliki 
pengaruh. Maka harus ada kepastian (tabbayun) dan ketelitian (taṡabbut) sebelum 
seseorang menyesal pada saat penyesalan sudah tidak berguna lagi.

Suami istri juga perlu menerapkan kaidah Qur`āniy ini: “Jika seseorang yang 
fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.” Demikian juga 
dengan orang tua bersama anak-anaknya, dan sebaliknya.

Mahasuci Allah! Betapa banyak rumah tangga hancur sendi-sendinya karena 
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tidak menerapkan kaidah Qur`āniy ini!
Ada pesan (misalnya) masuk ke handphone salah seorang pasangan suami 

istri. Jika pesan itu masuk ke handphone istri kemudian dibaca oleh suami, tiba-
tiba saja si suami menceraikan istrinya sebelum dia memastikan hakikat isi pesan 
tersebut. Padahal, bisa jadi itu merupakan pesan penting yang tersasar atau lelucon 
dari orang yang berkelakar, atau bisa jadi karena salah kirim.

Juga mungkin ada pesan penting yang tersasar atau lelucon yang masuk ke 
handphone suami, kemudian diketahui oleh istrinya. Istri tersebut pun menuduh 
suaminya telah berkhianat atau lainnya, sehingga dia segera minta diceraikan 
sebelum memastikan hakikat yang terjadi.

Kalau seandainya kedua suami istri tersebut menerapkan kaidah Qur`āniy ini: 
“maka telitilah kebenarannya,” tentu itu semua tidak akan terjadi.

Kalau kita berpindah ke dunia surat kabar atau mimbar jurnalisme, maka Anda 
akan mendapatkan penerobosan terhadap norma ini secara sangat mengherankan. 
Betapa banyak investigasi jurnalisme yang dibangun berdasarkan berita yang 
bisa jadi merupakan kebohongan, atau berita yang dibesar-besarkan sehingga 
para pembaca melihatnya merupakan berita yang sangat besar dan menakutkan, 
padahal kejadiannya tidak seperti yang disampaikan.

Sebab itu, wajib bagi setiap mukmin yang mengagungkan firman Allah untuk 
bertakwa kepada Tuhannya, dan menerapkan norma Qur`āniy yang ditunjukkan 
oleh kaidah Qur`āniy yang mulia ini: “maka telitilah kebenarannya.”
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KAIDAH KEDUA PULUH TUJUH
“Dan siapa yang menyucikan diri, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk 

kebaikan dirinya sendiri”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy yang sangat agung nilainya; lantaran besarnya 
dampaknya dalam kehidupan seorang hamba, dan sangat erat hubungannya dengan 
segumpal daging yang dijelaskan oleh Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bahwa 
kebaikan segumpal daging itu akan menyebabkan seluruh tubuh menjadi baik, dan 
kerusakannya akan membuat seluruh tubuh menjadi rusak.

Kata Tazkiyah (penyucian diri) jika diucapkan memiliki dua makna:
Makna pertama, menyucikan. Menyucikan ini mencakup kedua jenisnya, 

yaitu secara fisik dan maknawi. Secara fisik seperti kebersihan baju dari kotoran; 
sedangkan secara maknawi seperti menyucikan hati dengan iman dan amal saleh.

Makna kedua, tambahan. Dikatakan, “Dia menyucikan harta,” jika harta itu 
berkembang dan bertambah.

Kedua makna secara etimologi tersebut diinginkan dalam syariat, karena 
menyucikan diri mencakup keduanya, yaitu menyucikannya dari debu dan 
kotoran konkret dan abstrak; juga mengembangkan dan menghiasinya dengan 
sifat-sifat mulia dan keutamaan.

Seorang mukmin dituntut untuk bersih dari berbagai aib; ria, takabur, dusta, 
menipu, berbuat makar, nifak, dan berbagai akhlak tercela lainnya. Dia juga 
dituntut untuk berhias dengan akhlak baik; jujur, ikhlas, tawaduk, lembut, suka 
menasihati manusia, dadanya terbebas dari penyakit dengki, hasad, dan berbagai 
akhlak jelek lainnya. Menyucikan jiwa akan kembali manfaatnya untuk dirinya 
dan membantunya mencapai tujuannya. Tidak ada amalannya yang sia-sia.

Senada dengan makna ini ayat-ayat Al-Qur`ān yang memerintahkan untuk 
menyucikan dan membina jiwa. Seperti firman Allah Ta’ālā,
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نثی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمث
 «Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), dan 

mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat.» (QS. Al-A›lā: 14-15).
Dan firman Allah Subḥānahu wa Ta›ālā,

نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃمث
 «Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi 

orang yang mengotorinya.» (QS. Asy-Syams: 9-10).
Dan juga firman Allah yang menjadi kaidah Qur`āniy yang sedang kita bahas 

ini, yaitu: 

نثی ی ی ی جئمث
«Dan siapa yang menyucikan diri, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk 

kebaikan dirinya sendiri.» (QS. Fāṭir: 18)
Orang yang merenungkan teks-teks Al-Qur`ān akan mendapatkan perhatian 

yang sangat besar terhadap tazkiyatunnufūs (penyucian jiwa) ini. Butki paling 
besarnya adalah bahwa sumpah paling panjang dalam Al-Qur`ān (sebanyak 11 
sumpah) terkait dengan tazkiyatunnufūs sebagaimana disebutkan di awal surah 
Asy-Syams.

Makna tersurat dari kaidah Qur`āniy ini: “Dan siapa yang menyucikan diri, 
sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri,” menunjukkan 
dengan jelas bahwa dampak terbesar dari tazkiyatunnufūs adalah dampaknya 
terhadap jiwa orang yang melakukkannya. Sedangkan makna tersiratnya berisi 
ancaman bahwa jika Anda tidak menyucikan diri, wahai hamba Allah, maka yang 
paling merasakan mudarat karena lalai menyucikan jiwa adalah Anda sendiri.

Kalau kaidah ini penting bagi setiap muslim yang mendengarkannya, maka 
para dai dan penuntut ilmu lebih penting lagi untuk memerhatikannya, karena 
perhatian manusia kepada mereka sangat cepat, kesalahan yang mereka lakukan 
sangat berbahaya, kritikan terhadap mereka sangat kuat, dan dakwahnya dengan 
perilaku lebih didahulukan daripada dakwah dengan lisannya.



123

Karena begitu besarnya kedudukan tazkiyatunnufūs dalam agama, maka para 
imam dan ulama yang objektif dalam masalah akidah sangat menekankan hal ini 
dengan berbagai redaksi. Para ulama menegaskan hal tersebut karena ada korelasi 
yang kuat antara perilaku dengan keyakinan, karena perilaku lahir berkaitan 
dengan keyakinan batin. Apa pun penyimpangan akhlak yang terjadi pasti karena 
ada kekurangan dalam keyakinan batin. Jadi, perilaku dan keyakinan itu saling 
berkorelasi. Di samping itu, sebagian dari akhlak dan perilaku itu termasuk 
cabang-cabang keimanan.

Oleh karena itu, ketika sebagian orang mengira bahwa tazkiyatunnufūs 
itu gampang dan ringan, maka akan terlihat berbagai bentuk kontradiksi dan 
pertentangan antara ilmu dan amal.

Pertanyaan yang muncul di benak ketika kita membicarakan kaidah Qur`āniy 
ini adalah, “Bagaimana cara kita melakukan tazkiyatunnufūs (membersihkan 
jiwa)?” Jawaban pertanyaan ini bisa jadi akan panjang, tetapi saya secara ringkas 
akan memberikan beberapa isyarat tentang sarana terpenting untuk tazkiyatunnufūs. 
Di antaranya:
- Menauhidkan Allah Ta›ālā dan ketergantungan yang tinggi pada-Nya.
- Senantiasa membaca dan menadaburi Al-Qur`ān.
- Memperbanyak zikir secara umum.
- Menjaga salat wajib dan qiyāmullail (salat malam) meskipun sebentar.
- Senantiasa mengintrospeksi diri dari waktu ke waktu.
- Menghadirkan akhirat dalam hati.
- Mengingat mati dan menziarahi kubur.
- Membaca biografi orang-orang saleh.

Selanjutnya, orang yang berakal adalah orang yang waspada untuk selalu 
menutupi celah-celah yang bisa merusak dampak positif dari ibadah-ibadah yang 
sudah disebutkan di atas, karena hati yang menerima ibadah tersebut dan juga 
rintangannya berada di satu tempat yang tidak mungkin dipisahkan.

Jadi, manusia tidak cukup hanya melakukan ibadah-ibadah tersebut, 
tetapi harus juga memperhatikan rintangan-rintangannya, seperti melihat dan 
mendengarkan hal-hal yang diharamkan, membiarkan lisan bebas berbicara 
terkait hal-hal yang tidak perlu, apalagi membicarakan hal-hal yang diharamkan 
oleh Allah Ta’ālā.
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KAIDAH KEDUA PULUH DELAPAN
“Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy yang terkait dengan realitas manusia, baik di 
bidang muamalah yang merupakan konteks penyebutan kaidah ini, maupun dalam 
bidang penilaian terhadap manusia dan pekerjaan mereka sebagaimana akan 
disebutkan sebentar lagi.

Kaidah Qur`āniy yang mulia ini diulangi penyebutannya sebanyak tiga kali 
dalam Al-Qur`ān. Semuanya ada di kisah Syu’aib, semoga Allah melimpahkan 
selawat dan salam terbaik kepadanya dan kepada Nabi kita.

Sebagaimana sudah diketahui, di antara pesan yang disampaikan oleh Syu’aib 
kepada kaumnya adalah masalah kecurangan dalam takaran dan timbangan yang 
ketika itu sangat marak dan tersebar di kalangan mereka.

Jika Anda merenungkan kaidah Qur`āniy ini: “Dan janganlah kamu merugikan 
manusia terhadap hak-hak mereka,” maka akan Anda dapati bahwa ia disebutkan 
setelah keumuman larangan untuk mengurangi takaran dan timbangan. Jadi, 
kaidah ini bersifat global setelah penyebutan contoh khusus, sehingga mencakup 
semua bentuk kecurangan, sedikit dan banyak, mewah ataupun hina.

Jika sudah terbukti keluasan cakupan kaidah ini, dan bahwa kasus yang 
paling spesifiknya adalah kecurangan terkait hak-hak harta, maka dalalahnya juga 
sangat luas sehingga mencakup semua hak konkret dan abstrak yang menjadi 
milik seseorang.

Adapun hak-hak yang bersifat konkret (fisik) sangat banyak, di antaranya 
sebagaimana sudah disebutkan adalah hak-hak milik seseorang berupa rumah, 
tanah, buku, ijazah sekolah, dan lainnya.

Adapun hak-hak abstrak (maknawi) tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi 
bisa dikatakan bahwa kaidah Qur`āniy ini, sebagaimana dia berlaku dalam 
bidang muamalah, maka secara umum juga merupakan kaidah objektif dalam 
memperlakukan orang lain.
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Al-Qur`ān banyak menetapkan kaidah-kaidah objektif dan tidak mencurangi 
hak-hak orang lain. Perhatikan misalnya firman Allah Ta’ālā:

نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇمث 
 «Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.” 
(QS. Al-Mā`idah: 8)

Bayangkan! Tuhanmu memerintahkanmu untuk bersikap objektif terhadap 
musuhmu, supaya jangan sampai kebencianmu menolak hak-haknya. Apakah 
Anda mengira bahwa agama yang menyuruhmu untuk bersikap objektif terhadap 
musuhmu tidak memerintahkanmu untuk bersikap objektif terhadap saudaramu 
sesama muslim?!

Dalam realitas kaum muslimin, dahi dibuat berkerut melihat tindakan-
tindakan yang merugikan hak-hak orang lain dan tidak objektif, sehingga bisa 
berakibat pemutusan hubungan silaturahmi dan saling tidak bertegur sapa. Silakan 
buka kembali lembaran interaksi dalam realitas kita, maka Anda akan menemukan 
berbagai bentuk perilaku yang menyakitkan.

Seseorang dari kita berbeda pendapat dengan seorang temannya, atau dengan 
seseorang yang punya keutamaan dan kebaikan. Ketika dia marah terhadap 
orang tersebut maka dia pun menjatuhkan reputasinya dan melupakan semua 
kebaikan dan keutamaannya. Jika dia membicarakan orang tersebut maka dia 
akan membicarakan hal-hal yang tidak akan dibicarakan oleh orang yang paling 
memusuhinya sekalipun. Kita berlindung kepada Allah dari sifat tersebut.

Demikian juga halnya dengan interaksi kita terhadap kesalahan seorang ulama 
atau dai yang mereka semua dikenal mencari kebaikan dan berusaha sampai pada 
kebenaran, akan tetapi mereka tidak mendapat taufik pada saat itu, maka Anda 
akan melihat sebagian orang lupa atau menghapus sejarah baiknya, pengorbanan, 
perjuangan, dan manfaat yang didedikasikannya untuk Islam dan umatnya, hanya 
karena sebuah kesalahan yang tidak bisa disabari oleh pembicara atau tukang 
kritik tersebut, padahal bisa jadi orang tersebut punya uzur (dalam kesalahan yang 
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dilakukannya).
Anggaplah dia tidak punya uzur, tetapi bukan demikian caranya 

memperlakukannya, bukan demikian kita dididik oleh Al-Qur`ān! Bahkan kaidah 
Qur`āniy yang sedang kita bahas ini menekankan perlunya bersikap objektif, tidak 
merugikan hak-hak orang lain.

Ada bentuk lain yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di mana sikap 
objektif sering hilang, yaitu ketika sebagian penulis atau pembicara mengkritik 
sebuah lembaga pemerintahan, atau seorang pejabat di kementerian, maka dia 
akan bersikap tidak adil dan merugikan hak-hak mereka terkait sisi-sisi baik 
lembaga tersebut. Penulis atau pembicara itu, karena kondisi kejiwaannya, tidak 
berbicara kecuali dari sudut pandang kesalahan saja. Dia lupa atau pura-pura lupa 
melihat dari sudut pandang kebenaran dan berbagai kebaikan yang dilakukan oleh 
lembaga pemerintahan atau pejabat tersebut.

Tidaklah demikian Al-Qur`ān mendidik pembacanya, tetapi ia mendidik 
mereka mengaplikasikan makna agung yang ditunjukkan oleh kaidah baku ini: 
“Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka.”

Tindakan merugikan orang lain kadang-kadang juga terjadi dalam penilaian 
terhadap buku dan artikel sebagaimana sudah kita singgung tadi. Barangkali 
penyebab timbulnya sikap merugikan orang lain ini di sebagian kritikus dalam hal 
ini adalah karena sang kritikus membaca dengan niat mencari-cari kesalahan dan 
aib, bukan bermaksud memberikan penilaian objektif dan menonjolkan kebenaran 
dibandingkan kesalahan. Ketika itu terjadi maka kesalahan akan dibesar-besarkan, 
dan kebenaran akan ditutupi. Hanya kepada Allahlah kita memohon pertolongan.





129

KAIDAH KEDUA PULUH SEMBILAN
“Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy yang sangat erat kaitannya dengan realitas 
manusia. Kaidah ini sangat perlu untuk diingatkan kembali pada era yang sangat 
beragam sarana penyebaran informasinya dan banyaknya musuh yang transparan 
dan tersembunyi berlomba-lomba memanfaatkannya.

Kaidah ini disebutkan dalam konteks pembicaraan tentang Ahli Kitab, 
khususnya Yahudi yang Allah hinakan, dan Dia melarang para hamba-Nya 
mengikuti mereka.

Para ulama sesat dari Ahli Kitab merupakan salah satu kelompok musuh 
yang Allah perintahkan kepada kita untuk diwaspadai. Jika Allah memberitahukan 
kepada kita berita pasti dalam kaidah Qur`āniy ini: “Dan Allah lebih mengetahui 
tentang musuh-musuhmu,” maka sudah sepantasnya kita merenungkan dengan 
baik sifat-sifat orang yang Allah sebutkan sebagai musuh kita. Tidak ada yang 
lebih jujur perkataanya daripada Allah, dan tidak ada berita yang lebih jujur 
daripada berita Allah.

Musuh-musuh utama itu adalah:
1. Musuh Allah, yaitu Iblis. Tidak ada peringatan untuk mewaspadai musuh 

yang disampaikan Allah melebihi peringatan untuk mewaspadai Iblis. Betapa 
banyak di dalam Al-Qur`ān disebutkan tentang pelabelan Iblis sebagai musuh 
yang nyata? Bahkan, ayat yang paling tegas dan jelas dalam menjelaskan 
hakikat Iblis dan sikap yang harus diambil dalam mengahadapinya adalah 
firman Allah Ta’ālā:

 نثڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چمث 

 “Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, 
karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka 

menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.” (QS. Fāṭir: 6)
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2. Orang-orang kafir yang memerangi kita dan orang-orang seperti mereka yang 
ingin mengganti agama kita, atau menghapus rambu-rambu syariat kita. Allah 
Ta›ālā, dalam konteks ayat-ayat tentang salat khauf dalam surah An-Nisā`, 
berfirman,

نثی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يثمث 
 “Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu menkasar 
salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah 

musuh yang nyata bagimu.” (QS. An-Nisā`: 101)
Dan di antara bentuk kesempurnaan syariat Islam adalah dia membedakan 

jenis-jenis orang kafir. Di surah Al-Mumtaḥanah, yang di dalamnya Allah 
melarang kita untuk loyal kepada orang-orang kafir yang memerangi kita, 
Allah Ta’ālā berfirman,

نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک کمث
 “Allah tiada melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-
orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu 
dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 
berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka 
sebagai kawan orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan 

mengusir kamu dari kampung halamanmu, serta membantu (orang lain) untuk 
mengusirmu. Siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang 

yang zalim.” (QS. Al-Mumtaḥanah: 8-9)
3. Kelompok ketiga yang ditegaskan oleh Al-Qur`ān permusuhan mereka, bahkan 

mereka lebih berbahaya, adalah orang-orang munafik, yang memperlihatkan 
keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Permusuhan kelompok ini terlihat 
nyata dalam beberapa hal:
Pertama, tidak ada dalam Al-Qur`ān secara keseluruhan mulai dari pembuka 
sampai penutupnya, sebuah kelompok yang disebutkan sebagai musuh dan 
diberi tanda pengenal dengan huruf alif dan lām pada kata tersebut selain 
orang-orang munafik. Allah Ta’ālā berfirman,
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نثۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ىئ ىئمث 
 “Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka.” 

(QS. Al-Munāfiqūn: 4)
Kedua, tidak ada disebutkan sifat-sifat sebuah kelompok atau mazhab di 
dalam Al-Qur`ān dan Sunnah yang lebih detail dari sifat-sifat orang munafik. 
Hal ini karena jumlah mereka banyak, musibah dari mereka menyebar, dan 
fitnah mereka terhadap Islam dan umatnya sangat keji.
Jika hal ini sudah jelas, maka jelas juga bagi kita urgensi merenungkan kaidah 

Qur`āniy ini, 

نثٱ ٻ ٻمث
«Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu.» (QS. An-Nisā`: 45)

Jangan sampai beberapa situasi yang dikecualikan atau kondisi-kondisi 
tertentu mengecoh kita untuk mengetahui hakikat musuh-musuh kita, karena yang 
memberitahukan kepada kita tentang musuh-musuh tersebut adalah Allah yang 
telah menciptakan mereka dan menciptakan kita. Dia lebih tahu apa yang disimpan 
oleh dada semua makhluk di dunia ini: “Bukankah Allah lebih mengetahui apa 
yang ada di dalam dada semua manusia?” (QS. Al-’Ankabūt: 10). Juga “Apakah 
(pantas) Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Mahahalus lagi 
Maha Mengetahui.” (QS. Al-Mulk: 14).
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KAIDAH KETIGA PULUH
“Dan siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan 

mencukupkannya”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy, kaidah keimanan, akarnya tertanam sampai 
ke dalam dada orang-orang yang bertauhid, mulai dari zaman dahulu sampai 
sekarang, dan sampai Allah mewarisi bumi beserta isinya.

Makna kaidah ini sangat jelas. Kaidah ini menunjukkan bahwa orang yang 
bertawakal kepada Tuhan sekaligus Maulanya dalam urusan agama dan dunia, 
dengan bertumpu pada-Nya untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat, 
melakukan sebab-sebab yang diperintahkan, disertai dengan keyakinan yang 
sempurna bahwa Dia akan memudahkannya, maka Allah pasti akan mencukupkan 
kebutuhannya, maksudnya Allah akan mencukupi urusan yang ditawakalkan 
kepada-Nya. (1)

Sesungguhnya kaidah Qur`āniy ini: “Dan siapa bertawakal kepada Allah, 
niscaya Allah akan mencukupkannya,” disebutkan dalam konteks pembicaraan 
tentang ayat-ayat perceraian dalam surah Aṭ-Ṭalāq, untuk menjelaskan sejumlah 
berita gembira yang menunggu orang-orang yang menerapkan syariat Allah terkait 
perceraian. Adapun munasabah penyebutan makna ini setelah penjelasan tentang 
beberapa hukum yang berkaitan dengan perceraian, bisa jadi –wallāhu a’lam- 
adalah karena berisi peringatan sekaligus penenangan.

Adapun peringatan, maka itu ditujukan kepada setiap suami dan istri yang 
terbawa arus mengikuti jiwanya untuk melampaui batasan-batasan Allah Ta’ālā 
terkait perceraian, baik itu terkait urusan idah, nafkah, dan lainnya, khususnya 
jiwa manusia ketika terjadi perceraian itu dalam kondisi panas dan biasanya tidak 
stabil dalam bertindak. Bisa-bisa dia bertindak mengikuti kemarahannya, tanpa 
bisa bersikap independen dan objektif.

(1) Lihat Tafsir As-Sa’di: 869. 
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Adapun penenangan, maka itu berlaku bagi orang yang jujur kepada Allah 
dalam menerapkan syariat Tuhannya terkait masalah perceraian, dan bahwa bila ia 
dibuatkan makar, maka sesungguhnya Allah bersamanya, menolongnya, menjaga 
haknya, membelanya di hadapan pembuat makar terhadap dirinya, dan Allah lebih 
mengetahui maksudnya.

Meskipun kaidah ini disebutkan dalam konteks ayat-ayat perceraian, 
sebagaimana sudah disebutkan, namun maknanya lebih umum dan lebih 
komprehensif dibandingkan sekadar mencakup masalah itu saja. Apalagi ayat-
ayat Al-Qur`ān sangat banyak membicarakan masalah tawakal, keutamaannya, 
pujian terhadap pelakunya, dan dampaknya terhadap kehidupan seorang hamba.

Sebelum menyinggung hal tersebut secara global, alangkah baiknya jika 
diingatkan bahwa nas-nas menunjukkan bahwa di antara bentuk kesempurnaan 
tawakal adalah melakukan sebab atau ikhtiar. Masalah ini sangat jelas, namun 
tetap diingatkan di sini karena sebagian orang mengira, padahal itu salah, bahwa 
tawakal berarti menghapuskan sebab. Ini merupakan sebuah kekeliruan yang nyata. 
Orang yang merenungkan kisah Musa ‘’alaihissalām ketika menghadapi lautan, 
kisah Maryam ‘’alaihassalām ketika melahirkan, dan berbagai kisah para wali 
dan orang-orang saleh lainnya, maka dia akan mendapati bahwa mereka semua 
diperintahkan untuk melakukan sebab paling minim. Musa diperintahkan untuk 
memukul lautan, dan Maryam diperintahkan untuk menggoyang pohon kurma.

Sesungguhnya tawakal kepada Allah dituntut dalam semua sendi kehidupan. 
Namun ada banyak kondisi yang di dalamnya terdapat motivasi dan perintah 
untuk bertawakal bagi Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dan orang-orang beriman, 
di antaranya ketika mencari pertolongan dan solusi, ketika dikuasai musuh dan 
khawatir dengan kekejaman mereka, ketika makhluk sudah berpaling (tidak mau 
membantu), ketika pekerjaan menumpuk, ketika waktu sangat kritis, dan lainnya.

Ya Allah! Sesungguhnya kami berlepas diri dari segala daya dan kekuatan 
selain dari daya dan kekuatan-Mu. Dan kami berlindung dengan-Mu dari tindakan 
menyerahkan urusan kami kepada diri kami sendiri walaupun hanya sekejap mata.
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KAIDAH KETIGA PULUH SATU
“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut”

Ini adalah kaidah Qur`āniy dan keimanan yang erat hubungannya dengan 
realitas sosial manusia, terlebih khusus di bidang interaksi sosial. Kaidah Qur`āniy 
ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta’ālā:

نثۉ ۉمث
 «Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.» (QS. An-Nisā`: 19).

Untuk membantu memahami kaidah ini maka kita akan menyebutkan sebab 
turunnya ayat yang mulia ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, “Dahulu jika ada laki-laki yang meninggal dunia maka para walinya lebih 
berhak mewarisi istrinya. Jika mereka berkeinginan maka sebagian mereka boleh 
menikah dengannya, menikahkannya, atau tidak menikahkannya. Mereka lebih 
berhak daripada keluarga wanita itu. Maka ayat ini pun turun. (1)

Kaidah Qur`āniy yang baku ini disebutkan dalam konteks pengarahan rabani 
yang agung. Allah Ta’ālā berfirman terkait hal itu,

نثھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئمث 
 “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan 

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 

kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah 
dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, 
(maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal 

Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisā`: 19)

(1) HR. Bukhari: 4303. 
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Ayat ini memerintahkan para suami untuk mempergauli istri-istri mereka 
dengan cara yang patut (baik). Di antara cara yang patut itu adalah memberikan 
maharnya, nafkah, pembagian giliran, tidak menyakitinya dengan perkataan kasar, 
tidak berpaling darinya atau lebih condong kepada wanita lain, dan tidak cemberut 
di hadapannya tanpa ada sebab kesalahan yang dilakukannya.

Orang yang merenungkan dan mencermati dalalah kaidah yang agung ini: “ 
Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut” akan mendapati bahwa 
Al-Qur`ān ini semuanya benar-benar firman Allah. Hal ini bisa dijelaskan melalui 
beberapa aspek:

Apsek pertama, kaidah ini meskipun sedikit kalimatnya, sebagaimana 
Anda lihat hanya dua kata saja, namun mengandung makna-makna yang agung, 
penjelasannya bisa panjang. Yang kita bicarakan di sini hanya merupakan 
pembahasan sekilas dan isyarat saja.

Aspek kedua, Allah mengembalikan masalah pergaulan tersebut kepada ‘urf 
(adat kebiasaan) dan tidak membatasinya dengan sesuatu pun, karena kebiasaan 
dan adat istiadat antara negara berbeda-beda sebagaimana sudah dimaklumi, 
juga karena perbedaan kedudukan para suami yang ditinjau dari segi harta, status 
sosial, dan berbagai bentuk level kehidupan lainnya yang menjadi sunatullah pada 
makhluk-Nya.

Karena begitu agungnya posisi makna yang ditunjukkan oleh kaidah Qur`āniy 
ini: “Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut” maka Nabi 
ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam menegaskan hak-hak ini dalam perkumpulan teragung 
yang dikenal dunia pada saat itu, yaitu ketika berkhotbah kepada manusia di hari 
Arafah.

Namun kondisi yang sangat menyedihkan seorang mukmin adalah ketika 
dia melihat banyak yang menerobos kaidah ini dan tidak memerhatikan batasan-
batasannya. Anda lihat sebagian laki-laki hanya menghafal dan mengulang ayat-
ayat serta hak-hak yang menguntungkannya saja, dan tidak membicarakan nas-nas 
yang menegaskan hak-hak istrinya. Maka sungguh celakalah orang yang tidak adil 
dalam bersikap.
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Sebaliknya, seorang istri hendaknya bertakwa kepada Allah terkait 
suaminya. Hendaknya dia melaksanakan hak-hak suami semampunya. Jangan 
sampai kekurangan suami dalam memenuhi hak-haknya membuat dia membalas 
kekurangan tersebut terhadap hak-hak suaminya, dan hendaknya dia bersabar 
serta mengharapkan pahala darinya.

Para ulama salaf dahulu sangat memahami dengan benar makna-makna yang 
terkandung dalam nas-nas yang agung ini, di antaranya adalah kaidah Qur`āniy 
yang baku ini: “Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.” Ibnu 
Abbas, ulama besar umat ini sekaligus mufasir Al-Qur`ān, mengatakan, “Saya 
suka berhias untuk istri saya sebagaimana saya juga suka dia berhias untukku, 
karena Allah Ta’ālā berfirman, “Dan mereka (para perempuan) mempunyai 
hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.” Saya tidak suka 
meminta penuh semua hak saya darinya, karena Allah Ta’ālā berfirman, “Tetapi 
para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka.”

Yahya bin Abdurrahman Al-Ḥanẓaliy berkata, “Saya pernah menemui 
Muhammad bin Al-Ḥanafiyyah. Dia pun keluar menemui saya dengan jubah bagus 
dan jenggotnya meneteskan parfum. Saya berkata kepadanya, ‘Ada apa ini?’ Dia 
menjawab, ‘Jubah ini dipakaikan oleh istri saya dan dia melumuri saya dengan 
wewangian. Sesungguhnya para wanita menyukai dari kita apa yang kita sukai 
dari mereka’.”

Inilah pandangan Islam yang sangat mendalam terkait hubungan suami istri, 
yang diringkas oleh kaidah Qur`āniy yang baku ini: “Dan bergaullah dengan 
mereka menurut cara yang patut.” Demikian juga oleh kaidah: “Dan mereka 
(para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara 
yang patut.” Jadi, hubungan tersebut dibangun di atas pergaulan yang patut dan 
kesabaran dalam menghadapi kekurangan yang bisa timbul dari salah satu pihak. 
Jika hubungan suami istri tersebut tidak bisa lagi dilanjutkan, maka datang perintah 
untuk berpisah dengan cara yang patut juga, cara yang menjaga kehormatan kedua 
belah pihak. Semua ini membuat seorang muslim bangga dan memuji Allah atas 
petunjuk-Nya dan juga atas afiliasinya terhadap syariat agung ini yang sempurna 
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dari segala aspek. Dia akan melihat dengan mata kemarahan kepada pena-pena 
kotor, seruan-seruan jahat yang membuat wanita jika melihat sesuatu yang tidak 
disukai dari suaminya, dan juga membisikkan kepada suami jika melihat sesuatu 
yang tidak disukai dari istrinya, untuk menyimpangkan hatinya dari alur syariat 
untuk melakukan hubungan terlarang bersama wanita ini atau lelaki itu.
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KAIDAH KETIGA PULUH DUA
“Dan Allah tidak akan pernah menyalahi janji-Nya”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy dan keimanan yang erat hubungannya dengan 
realitas kehidupan umat Islam saat ini secara khusus, umat yang hidup di tengah 
perubahan yang sangat cepat, yang dikira oleh sebagian orang telah berada di luar 
sunatullah. Padahal sebenarnya tidak demikian adanya.

Kaidah mulia ini disebutkan dalam konteks ancaman terhadap orang-orang 
kafir yang menentang dakwah Islam dengan pendustaan, pengingkaran, olok-
olokan, dan pelecehan. Allah Ta’ālā berfirman, 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ...مث إىل قوله تعاىل: 

نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺمث 
“Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan engkau (Muhammad), 

maka begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, ‘Ād, 
dan Ṡamūd (juga telah mendustakan rasul-rasul-Nya), dan (demikian juga) 

kaum Ibrahim dan kaum Lut,…” sampai firman Allah, “Dan mereka meminta 
kepadamu (Muhammad) agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak 

menyalahi janji-Nya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 
seribu tahun menurut perhitunganmu.” (QS. Al-Ḥajj: 42-47)

Maksudnya, bahwa orang-orang kafir itu mengatakan, “Kalau seandainya 
Muhammad itu jujur terkait ancamannya maka pasti ancaman tersebut akan 
disegerakan untuk kita.” Jadi, sambil berolok-olok mereka meminta azab itu 
segera diturunkan.

Kemudian datang jawaban atas ucapan mereka yang penuh dosa tersebut 
dengan kaidah ini yang menyiramkan keyakinan dan ketenangan ke dalam jiwa 
Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dan jiwa para pengikutnya, orang-orang mukmin 
yang terusir, di mana telinga mereka sudah penuh dengan kata-kata penghinaan 
dari orang-orang kafir tersebut. Maka Allah yang paling jujur dalam berjanji dan 
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paling jujur dalam menunaikan janji-Nya berfirman, “Dan Allah tidak menyalahi 
janji-Nya.”

Kaidah Qur`āniy ini: “Allah tidak akan pernah menyalahi janji-Nya” tidak 
khusus terkait dengan makna yang disebutkan dalam konteks ayat itu saja, yaitu 
memberikan azab kepada orang-orang kafir, tetapi kaidah ini berlaku umum untuk 
setiap janji Allah, karena tidak ada yang bisa memaksa Allah ‘Azza wa Jalla dan 
tidak ada pula yang bisa menolak perintah dan keinginan-Nya. Namun yang jadi 
masalah adalah tindakan para hamba dalam merealisasikan sebab-sebab yang 
berkaitan dengan janji Allah tersebut.

Kepastian makna ini menjadi sebab utama yang membangkitkan asa dalam 
jiwa orang-orang Islam untuk tetap kukuh dalam agama dan manhaj mereka yang 
benar, bahkan bisa menambah keyakinan mereka terkait orang kafir dan penganut 
keyakinan yang batil bahwa mereka berada dalam kesesatan dan penyimpangan. 
Maksudnya, seorang mukmin akan senantiasa melihat, baik dengan penglihatan 
mata atau penglihatan hati, kebenaran apa yang dijanjikan oleh Allah untuk 
para wali-Nya di dunia. Bagaimana tidak demikian, padahal dirinya senantiasa 
membaca contoh-contoh mencerahkan dalam Kitabullah?!

Bukankah kita membaca firman Tuhan kita dalam surah Āli ‘Imrān terkait 
pembicaraan tentang perang Uhud: 

نثچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍمث
 “Dan sungguh, Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu 

membunuh mereka dengan izin-Nya.” (Āli ‘Imrān: 152) 
Di pembukaan surah Ar-Rūm terdapat isyarat tentang sebab terbesar dalam 

melemahkan keyakinan terhadap janji rabani, yaitu ketergantungan dengan dunia 
dan keinginan meraihnya. Oleh karena itu, kalau Anda merenungkannya maka 
Anda akan mendapatkan bahwa manusia yang paling lemah keyakinannya dengan 
janji Allah adalah orang-orang yang terpedaya dengan dunia dan berkeinginan 
meraihnya; dan orang yang paling kuat keyakinannya adalah para ulama rabani 
dan pencari akhirat. Semoga dengan rahmat dan karunia-Nya, Allah menjadikan 
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kita termasuk bagian dari mereka.
Hal ini tidaklah menjadi masalah bagi pembaca yang melewati beberapa ayat 

yang kadang dipahami bahwa dalam ayat tersebut terdapat semacam kebimbangan 
dan keragu-raguan dalam membenarkan janji Allah, seperti firman Allah Ta’ālā:

 نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث
 “Atau apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum 

datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum 
kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan 

berbagai cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya 
berkata, ‘Kapankah datang pertolongan Allah?’ Ingatlah, sesungguhnya 

pertolongan Allah itu dekat.” (QS. Al-Baqarah: 214)
Sesungguhnya ayat ini dan ayat-ayat lain yang semisal dengannya hanyalah 

menceritakan kejadian insidentil yang menimpa manusia karena kelemahannya 
atau karena ketergesa-gesaannya, dan bukan merupakan kondisi yang 
berkesinambungan. Jika keragu-raguan tidak boleh dinisbahkan kepada salah 
seorang mukmin, tentu hal itu lebih tidak boleh lagi dinisbahkan kepada para Nabi 
dan Rasul. Akan tetapi, karena hikmah yang agung, ayat-ayat tersebut disampaikan 
untuk menenangkan orang-orang beriman dari umat ini, bahwa kondisi-kondisi 
keputusasaan yang kadang-kadang menimpa seorang hamba hanyalah kejadian 
sejenak karena kuatnya tekanan pengusung kebatilan atau kekuasaan orang-orang 
kafir. Namun, itu semua tidak memengaruhi keimanannya dan juga tidak merusak 
kejujuran dan keyakinannya.

Seorang mukmin tidak mengusulkan waktu tertentu untuk kehancuran orang-
orang kafir, atau waktu untuk kemenangan Islam, atau janji-janji lainnya yang 
dibaca dalam nas-nas syariat. Tetapi yang menjadi tugasnya adalah berusaha 
menolong agamanya sesuai dengan kesanggupannya, tidak hanya menunggu 
berlakunya sunatullah, karena Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan 
hal ini. Oleh karena itu, hendaklah dia memeriksa kadar keberadaan syarat-syarat 
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yang berkaitan dengan janji-janji tersebut. Jika misalnya dia membaca firman 
Allah, 

نثڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇمث
 “Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Mahaperkasa lagi 

Mahabijaksana.” (QS. Muḥammad: 7)
Maka hendaknya dia memeriksa sebab-sebab kemenangan yang diperintahkan 

oleh Allah. Apakah sebab-sebab tersebut sudah terealisasikan secara pribadi 
atau dalam umat ini secara bersama? Sehingga dia bisa menemukan jawaban 
pertanyaan ini, “Kenapa umat ini belum mendapat kemenangan menghadapi 
musuh-musuhnya?”

Kalau seseorang berusaha untuk menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan 
kaidah Qur`āniy yang baku ini: “Allah tidak akan pernah menyalahi janji-Nya” 
maka itu akan membutuhkan waktu yang panjang. Akan tetapi, kita cukup 
menyampaikan apa yang sudah disebutkan. Semoga Allah menjadikan kita 
termasuk orang-orang yang menolong agama-Nya dan berdakwah di jalan-Nya.
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KAIDAH KETIGA PULUH TIGA
“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepada kamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia”

Ini merupakan sebuah kaidah Qur`āniy sekaligus batasan syariat dalam 
masalah ini yang masih terus ada kekeliruan dalam memahaminya, karena adanya 
kelalaian dalam mencari petunjuk Qur`āniy dalam menerapkan kaidah Qur`āniy 
tersebut.

Kaidah Qur`āniy yang baku ini disebutkan dalam kisah Karun yang terpedaya 
oleh harta dan juga jiwanya yang memerintahkan melakukan kejelekan. Ketika 
dikatakan kepadanya,

 نثى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی

یجئ حئ مئ ىئ يئ جبمث

 “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepada kamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, 

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qaṣaṣ: 77)

Dia menjawab dengan sombong, 

نثٻ ٻ ٻ ٻ پمث
“Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata karena ilmu yang ada 

padaku.” (QS. Al-Qaṣaṣ: 87). Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan seperti 
ini.

Yang jadi intinya di sini adalah bahwa kaidah ini menjadi neraca yang 
agung dalam interaksi dengan harta yang merupakan titipan Allah pada hamba-
hamba-Nya. Oleh karena itu, mereka akan ditanya pada hari kiamat dengan 
dua pertanyaan; Dari mana dia mendapatkannya? Dan untuk apa dia gunakan? 
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Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan lainnya 
dari Abu Barzah Al-Aslamiy.

Sesungguhnya di antara bentuk keistimewaan dan kebaikan agama ini adalah 
karena ia mengajak pada keseimbangan dalam segala hal, tanpa berlebihan ataupun 
berkekurangan, tidak guluw dan juga tidak meremehkan, baik dalam urusan agama 
atau dunia. Inilah yang ditetapkan oleh kaidah ini dengan jelas dan terang: “Dan 
carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada 
kamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia.”

Kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita akan mendapatkan urutan pembicaraan 
di dalamnya seperti untaian yang disusun dengan susunan terbaik. Ayat tersebut 
mengandung empat wasiat agung yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dalam hal 
ini, para pemilik harta. Mari kita sama-sama merenungkannya:

Pertama, “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepada kamu.” Sesungguhnya akhirat adalah masa depan 
yang wajib dicapai kesuksesannya oleh setiap orang yang berakal. Hendaknya 
dia menjadikan dunianya sekarang ini sebagai pengantar menuju akhirat, dan 
menjadikan semua usahanya dalam hidup sebagai tanaman yang akan dipetik 
hasilnya pada hari panen nanti (akhirat).

Wasiat kedua, “Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia.” 
Maknanya, Kami tidak mencelamu untuk mengambil bagianmu dari dunia, yaitu 
bagian yang tidak didapatkan dengan mengorbankan jatah di akhirat. Qatādah 
mengatakan, “Bagian dunia adalah yang halal semuanya.”

Beberapa ulama menyebutkan poin penting dalam memahami firman Allah 
ini: “Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia” yaitu, bahwasanya 
Allah ingin menjadikan dunia ini sesuatu yang mudah lagi gampang dilupakan 
dan ditelantarkan. Allah mengingatkan kita dengan dunia ini dan memotivasi kita 
untuk mengambil bagian kita darinya. Sebagaimana saya tidak mengatakan kepada 
Anda, “Jangan lupakan sesuatu,” kecuali pada hal yang saya tahu bahwa dia layak 
untuk dilupakan. Ini merupakan salah satu aspek kemoderatan dan keseimbangan 
dalam Islam.”
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Wasiat ketiga, “Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 
telah berbuat baik kepadamu.” Ini sangat sesuai dengan akal dan syariat. Allah 
Ta’ālā berfirman,

نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉمث
 “Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).” (QS. Ar-Raḥmān: 

60)
Huruf kāf dalam ayat di atas adalah untuk tasybīh (penyerupaan), artinya 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
Wasiat keempat, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, 

Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” Larangan ini disebutkan 
untuk mewanti-wanti supaya tidak mencampuradukkan antara kebaikan dengan 
kerusakan. Sesungguhnya kerusakan itu adalah lawan dari kebaikan, karena 
sebagian orang pandangannya terbalik, sehingga dia membayangkan bahwa 
kerusakan itu adalah kebaikan sebagaimana yang dialami oleh Karun.

Firman Allah: “Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” 
merupakan faktor adanya larangan perbuatan merusak, karena amalan yang tidak 
disukai Allah tidak boleh dikerjakan oleh para hamba.

Setelah berkelana secara cepat dalam naungan kaidah Qur`āniy yang mulia 
ini maka menjadi jelas bagi kita bahwa Al-Qur`ān ini sebagaimana dikatakan oleh 
Allah, “memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus” (QS. Al-Isrā`: 9). Juga 
bahwa tidak ada kasus yang dibutuhkan oleh manusia melainkan ada hukumnya 
di dalam Kitabullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’iy. Namun, di 
manakah orang yang mau mempelajarinya dan mengambil (manfaat) dari mata air 
yang tidak pernah kering ini?!
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KAIDAH KETIGA PULUH EMPAT
“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu 

(Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka”

Ini adalah kaidah Qur`āniy dalam bidang akidah yang turun semenjak empat 
belas abad yang lalu, tapi maknanya masih terus terasa baru oleh orang-orang 
Islam di setiap zaman.

Kaidah yang baku ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang menceritakan 
secara detail hakikat Ahli Kitab dan terkhusus orang-orang Yahudi, karena mereka 
tinggal di Madinah.

Proses turunnya ayat mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh sekelompok 
para mufasir, datang setelah beberapa usaha dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
untuk mendekati orang-orang Yahudi, barangkali mereka mau menerimanya dan 
tunduk kepada agama Islam. Maka datanglah berita ini, yang memutus semua usaha 
pendekatan yang dilakukan oleh Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam terhadap mereka.

Makna kaidah ini secara ringkas:
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rida terhadapmu wahai 

Muhammad selama-lamanya. Maka tinggalkanlah usaha mencari keridaan dan 
persetujuan mereka. Alihkanlah usahamu untuk mencari keridaan Allah dalam 
mendakwahi mereka kepada kebenaran yang Allah mengutusmu dengannya. 
Sesungguhnya apa yang kamu dakwahkan kepada mereka merupakan jalan 
yang bisa mempertemukan kamu (dengan mereka) atas dasar persaudaraan dan 
agama yang lurus. Tidak ada jalan bagimu untuk membuat mereka rida dengan 
mengikuti agama mereka, karena Yahudi merupakan lawan dari Nasrani, dan 
Nasrani merupakan lawan dari Yahudi. Keyakinan Yahudi dan Nasrani tidak akan 
terkumpul dalam diri seseorang dalam satu keadaan. Jadi, tidak ada jalan bagimu 
untuk membuat rida kedua kelompok tersebut. Jika tidak ada jalan bagimu untuk 
itu, maka tetap ikutilah petunjuk Allah yang merupakan jalan untuk mendamaikan 
semua makhluk.



148

Kaidah yang baku ini diucapkan oleh Allah yang mengetahui semua rahasia 
dan yang lebih tersembunyi dari rahasia tersebut. Tidak ada kondisi makhluk-Nya 
yang tersembunyi dari-Nya, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang 
akan datang. Yang mengucapkan perkataan ini, Dia juga yang mengucapkan,

نثڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿمث
 “Apakah (pantas) Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia 

Mahahalus lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Mulk: 14).
Sungguh bagus apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Rasyid Rida, 

ketika beliau meringkas kaidah-kaidah yang terkandung di dalam surah Al-
Baqarah. Beliau menjadikan kaidah yang sedang kita bahas ini sebagai bagian 
dari kaidah-kaidah tersebut. Beliau berkata tentang ayat ini, “Sebuah ayat untuk 
Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam yang menyingkapkan keadaan pengikut kedua 
agama tersebut di zamannya, dan ini masih berlaku secara pasti terhadap umatnya 
setelahnya. Sebagian pemimpin bangsa-bangsa Islam terpedaya sehingga mereka 
berusaha untuk mencari keridaan beberapa negara tanpa mengikuti kekufuran 
agama mereka, tetapi mereka tetap saja tidak mau rida. Kalau pemimpin bangsa-
bangsa Islam tersebut mau mengikuti agama kufur tersebut, maka mereka akan 
mensyaratkan untuk mengikuti pemahaman dan bentuk-bentuk amalan agama 
tersebut, sehingga tidak ada lagi keindependenan mereka dalam masalah agama 
dan juga diri mereka.”

Meskipun makna nas Qur`āniy yang baku ini sudah sangat jelas, namun Anda 
akan merasa sedih dengan tindakan beberapa orang muslim yang meragukan hakikat 
ini. Keraguan tersebut terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari meragukan bahwa 
mereka itu adalah orang-orang kafir, dan berakhir pasda asimilasi (penyesuaian) 
dan integrasi total dengan mereka. Ini merupakan penghapusan terang-terangan 
terhadap salah satu pondasi Islam, yaitu masalah walā` (loyalitas) dan barā` 
(berlepas diri dari mereka).

Orang-orang tersebut tidak membedakan antara hal-hal yang layak diambil 
dan dimanfaatkan dari mereka terkait urusan dunia, dan kebanggaan seorang 
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mukmin dengan agamanya serta keunggulannya dengan akidahnya. Bukannya 
malah membangga-banggakan hal-hal yang menjadi musibah besar itu yang tidak 
akan dipedulikan oleh orang-orang berakal yang membaca sejarah, apalagi oleh 
orang yang mengerti tentang Allah dan Rasul-Nya.

Seorang mukmin, ketika mendengar kata-kata jelek seperti ini, akan bertanya-
tanya tentang para penulis yang membawa nama-nama Islami tersebut, apakah 
mereka tidak membaca firman Allah, 

نثک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻمث
 “Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat 

mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena 
rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka 

maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintah-Nya. 
Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 109)?!
Apakah mereka tidak merenungkan firman Allah tentang semua orang kafir,

نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿمث
 “Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menaati orang-orang yang kafir, 
niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang (murtad), maka kamu 

akan kembali menjadi orang yang rugi. Tetapi hanya Allah-lah pelindungmu, dan 
Dia penolong yang terbaik.” (QS. Āli ‘Imrān: 149-150).

Ini merupakan kesaksian Allah terhadap musuh-musuh kita terkait apa yang 
mereka inginkan dari kita dan tindakan mereka yang berusaha menghalang-
halangi kita dari agama kita. Maka apakah masih ada kesaksian lain (yang lebih 
kuat) setelah kesaksian Allah ini? Apakah tidak cukup Tuhanmu yang menjadi 
saksi atas segala sesuatu?!

Kalau kita ingin membuka kembali lembaran sejarah maka kita akan 
mendapatkan jawaban yang akan menambah keyakinan seorang mukmin dengan 
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kaidah yang baku ini. Siapakah yang meracuni kambing yang masih dirasakan 
Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam efeknya sampai beliau bertemu Tuhannya? 
Siapakah yang membunuh (Umar) Al-Fārūq? Siapakah yang meracuni beberapa 
orang khalifah umat Islam yang memiliki peran dalam melemahkan kekuasaan 
orang-orang Yahudi dan Nasrani?

Sungguh, beberapa pembicara tersebut sudah terpedaya dengan apa yang 
telah kita sampaikan, karena mereka bergaul dengan segelintir orang-orang Yahudi 
dan Nasrani, tetapi tidak menemukan selain interaksi yang bagus dari mereka, 
sebagaimana yang mereka klaim. Ini bisa saja terjadi, akan tetapi tidak mungkin 
sama sekali menjadi penghapus terhadap berita yang sudah pasti dari firman Tuhan 
kita. Karena interaksi individual bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, 
atau itu merupakan kondisi-kondisi yang dikecualikan. Namun ketika kondisi 
sudah serius maka akan kelihatan akhlak asli mereka yang sebenarnya. Orang 
yang memiliki sedikit saja penglihatan dan pengamatan akan mendapati apa yang 
mereka lakukan dalam perang salib yang menyerang negeri-negeri Syam sebelum 
dan sesudah masa Salahuddin, juga apa yang dilakukan oleh saudara-saudara dan 
anak keturunan mereka di Palestina, Afganistan, Bosnia Herzegovina, dan Irak, 
yang tidak lain merupakan saksi paling nyata (terhadap perilaku mereka).



151

KAIDAH KETIGA PULUH LIMA
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 

Aku, maka sesungguhnya Aku dekat”

Ini adalah kaidah Qur`āniy dan keimanan yang memiliki hubungan erat 
dengan ibadah paling agung, yaitu ibadah doa.

Kaidah ini berkaitan dengan doa yang disebutkan setelah beberapa ayat 
tentang puasa. Mari sejenak kita renungkan beberapa petunjuk kaidah Qur`āniy 
ini:
1. Al-Qur`ān berisi empat belas pertanyaan, semuanya dimulai dengan kalimat 

“yas`alūnaka (Mereka bertanya kepadamu).” Kemudian jawabannya dimulai 
dengan kata “Qul (Katakanlah)” kecuali dalam satu ayat yang dimulai 
dengan kata “Faqul (Maka katakanlah)” dalam surah Ṭāha; kecuali di sini 
satu-satunya tempat di mana pertanyaannya dimulai dengan kalimat syarat: 
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 
Aku.” Dan jawaban syaratnya datang tanpa ada perantaraan fi’il Qul (kata 
kerja “katakanlah”), tetapi Allah langsung mengatakan, “Maka sesungguhnya 
Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa 
kepada-Ku.” Keberadaan pembatas meskipun singkat, yaitu kata Qul, seolah-
olah menjauhkan jarak yang dekat antara orang yang berdoa dengan Tuhannya, 
maka jawabannya disebutkan tanpa memakai perantara tersebut, tetapi langsung 
“Maka sesungguhnya Aku dekat.” Ini sebagai peringatan bahwa hamba sangat 
dekat dengan Tuhannya ketika berdoa. Ini merupakan jawaban yang paling 
pas tentang sebab turunnya ayat ini, jika riwayatnya sahih, yaitu ketika Nabi 
ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam ditanya, “Apakah Tuhan kita dekat sehingga kita 
berbisik kepada-Nya, atau jauh sehingga kita perlu memanggil-Nya?”

2. Renungkan firman Allah: “hamba-Ku”. Betapa lafal ini mengandung kasih 
sayang terhadap para hamba, di mana Allah menyandarkan mereka kepada 
diri-Nya yang Mahatinggi, Dia Mahasuci dan Maha Terpuji. Maka di manakah 
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orang-orang yang mau berdoa? Di mana orang-orang yang mau mengetuk pintu 
karunia-Nya?

3. “Maka sesungguhnya Aku dekat.” Dalam kalimat ini terdapat penetapan 
kedekatan Allah, yang Mahamulia lagi Mahatinggi, dari hamba-hamba-Nya. 
Ini merupakan kedekatan khusus bagi orang-orang yang menyembah-Nya dan 
berdoa kepada-Nya. Ini, demi Allah, merupakan motivasi yang paling agung 
bagi seorang mukmin untuk bersemangat ketika berdoa kepada Tuhannya.

4. Firman Allah: “Aku kabulkan”, menunjukkan kemampuan Allah dan 
kesempurnaan pendengaran-Nya Subḥānahu. Ini tidak bisa dilakukan oleh 
siapa pun selain Allah Subḥānahu.

Raja mana pun di dunia ini, dan hanya bagi Allah permisalan tertinggi, 
berapa pun kekuatan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya tidak akan 
mungkin untuk melaksanakan semua apa yang diminta darinya, karena dia 
adalah makhluk yang lemah. Dia tidak bisa menolak sakit dan kematian 
dari dirinya, apalagi dari orang lain. Mahaberkah Allah yang Mahakuat lagi 
Mahaperkasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

5. Juga firman Allah: “Apabila dia berdoa kepada-Ku” mengandung isyarat bahwa 
di antara syarat doa dikabulkan adalah orang yang berdoa harus menghadirkan 
hatinya ketika berdoa kepada Tuhannya, jujur dalam berdoa kepada 
Maulanya, dengan cara ikhlas dan merasakan kefakiran diri kepada Tuhannya, 
memperlihatkan dirinya membutuhkan kemuliaan dan kedermawanan Allah.

6. Inti sari petunjuk yang langsung berkaitan dengan salah satu kaidah ibadah 
ini: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 
Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang 
berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku” adalah Anda dapat melihat salah satu 
rahasia agung agama ini, yaitu tauhid. Dialah Tuhanmu, wahai orang mukmin, 
Raja segala raja, Maha Perkasa lagi Maha Sombong. Tidak ada kerajaan yang 
menyerupai kerajaan-Nya, tidak ada kekuasaan yang menyerupai kekuasaan-
Nya. Anda tidak butuh membuat janji jika ingin berdoa kepada-Nya, juga tidak 
membutuhkan perizinan dan berbagai sarana lainnya. Anda cukup mengangkat 
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kedua tangan, disertai hati yang jujur, dan meminta kebutuhan Anda. 
Sebagaimana dikatakan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzaniy, salah seorang 
tokoh tabiin, “Siapa lagi yang seperti Anda wahai anak Adam? Anda cukup 
berada di mihrab dan masuk ke dalamnya jika ingin bertemu Tuhanmu. Tidak 
ada pembatas dan penerjemah antara Anda dengan-Nya.” Sungguh, betapa 
besar nikmat ini, yang nilainya tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang 
mendapatkan taufik. Kalau tidak maka dia akan melihat apa yang terjadi dengan 
sebagian besar orang-orang muslim yang bodoh, yang bertawasul dengan para 
wali dan orang-orang saleh, atau mereka mengira bahwa doa tidak diterima 
kecuali melalui wali tertentu, atau sayyid tertentu.

Jika sudah jelas kedudukan kaidah ini, maka Anda akan menyadari bahwa 
kegagalan hakiki bagi seorang hamba adalah ketika dia terhalangi untuk mengetuk 
pintu Tuhannya, dan dirinya membuatnya lupa terhadap jalan yang agung ini. 
Sebagaimana dikatakan oleh Abu Ḥāzim, “Saya kalau dihalangi untuk berdoa 
lebih saya takuti daripada saya dihalangi mendapatkan pengabulan.”

Di antara petunjuk kaidah ini yang berhubungan dengan kontesknya adalah 
anjuran untuk berdoa ketika berbuka puasa di bulan Ramadan dan hari lainnya. 
Ini ditunjukkan oleh makna lahir ayat Al-Qur`ān, amalan para salaf, dan dalam 
Sunnah yang marfū’ ada beberapa hadis yang dikuatkan oleh sebagian ulama. 
Namun demikian, Anda melihat makna lahir Al-Qur`ān menguatkan pendapat 
ini. Sisi pendalilannya dari ayat tersebut untuk pendapat ini adalah bahwa Allah 
Ta’ālā menyebutkan ayat ini, yakni ayat doa, pas setelah ayat-ayat tentang puasa, 
dan sebelum ayat-ayat tentang kebolehan menggauli istri di malam Ramadan. 
Ibnu Kaṡīr mengatakan, “Dalam penyebutan Allah Ta’ālā terhadap ayat yang 
memotivasi untuk berdoa ini, diselingi dengan hukum-hukum puasa, terdapat 
isyarat untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa setelah menyelesaikan hitungan 
(hari puasa), dan bahkan ketika setiap kali berbuka puasa.”

Alangkah indahnya seorang hamba ketika memperlihatkan kefakiran dan 
penghambaannya dengan berdoa kepada Maulanya, menangis di hadapan Sang 
Pencipta dan Pemberinya rezeki, di hadapan Pemilik ubun-ubunnya.
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Alangkah bahagianya dia ketika bersungguh-sungguh berdoa pada waktu-
waktu pengabulan doa untuk memohon kepada Tuhannya, meminta-Nya untuk 
memberikan sebagian dari karunia-Nya yang luas terkait kebaikan dunia dan 
akhirat.



155

KAIDAH KETIGA PULUH ENAM
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu”

Ini merupakan salah satu kaidah syariat yang dijadikan para ulama sebagai 
acuan dalam fatwa-fatwa mereka.

Kaidah Qur`āniy yang baku ini disebutkan dalam surah At-Tagābun. Ada yang 
bagus disampaikan di sini untuk merenungkan konteksnya, terlebih lagi karena 
kaidah ini dimulai dengan huruf fā` (maka) yang dinamakan oleh sebagian ulama 
sebagai fā`u at-tafrī` (perincian), maksudnya bahwa apa yang disebutkan setelah 
huruf tersebut merupakan cabang/bagian dari apa yang disebutkan sebelumnya. 
Karena sebelum menyebutkan kaidah ini, Allah Ta’ālā berfirman, 

نث ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀمث
 “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan 
anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni 
(mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi 
Allah pahala yang besar.” (QS. At-Tagābun: 14-15)

Kemudian datang pelengkapnya setelah itu, yaitu firman Allah, 

نث ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇمث
 “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah 
serta taatlah (kepada Rasulullah); dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. 

Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang 
beruntung.” (QS. At-Tagābun: 16)

Maksudnya, “Jika kalian sudah mengetahui ini, maka bertakwalah kepada 
Allah terkait hal-hal yang wajib kamu bertakwa di dalamnya, seperti berinteraksi 
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dengan anak-anak, pasangan, dan penggunaan harta. Maka jangan sampai 
kecintaan kepada semua itu dan kesibukan kalian dengannya menghalangi kalian 
untuk melaksanakan berbagai kewajiban. Jangan sampai kemarahan dan sikap 
semisalnya mengeluarkan kalian dari sikap adil yang diperintahkan; jangan 
sampai kecintaan kalian kepada harta menghalangi kalian untuk menunaikan 
kewajiban terkait harta tersebut dan mencarinya dengan cara-cara yang halal. 
Maka, perintah bertakwa mencakup semua larangan di atas dan juga menjadi 
motivasi untuk memaafkan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan 
juga karena hal lainnya… Dan karena kadang-kadang seseorang ditimpa kelalaian 
dalam merealisasikan takwa itu lantaran lebih berharap ingin memenuhi syahwat 
diri dalam berbagai kesempatan, maka perintah takwa di sini dipertegas dengan 
firman-Nya: “Menurut kesanggupanmu.” Dan itu berlaku untuk semua zaman 
dan keumuman kesanggupan itu sendiri. Jadi, dalam firman Allah: “Menurut 
kesanggupanmu” bukan berarti sebagai pemberian keringanan dan juga bukan 
penambahan beban, tetapi itu merupakan keadilan dan keobjektifan. Di dalamnya 
terdapat apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagaimana di sana juga 
terdapat hal-hal yang menguntungkan mereka.” (1)

Kaidah Qur`āniy yang baku ini menunjukkan dengan jelas bahwa setiap 
kewajiban yang tidak sanggup dilakukan oleh seorang mukalaf maka kawajiban itu 
jadi gugur darinya. Jika dia sanggup untuk melakukan sebagian yang diperintahkan 
dan tidak bisa melakukan sebagian lainnya, maka dia hanya melakukan apa yang 
sanggup dilakukannnya, sementara yang tidak sanggup dilakukannya menjadi 
gugur. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis 
Abu Hurairah, “Jika aku memerintahkan kalian dengan sebuah perintah maka 
lakukanlah menurut kesanggupan kalian.”

Jadi, banyak sekali cabang-cabang persoalan yang tidak bisa dihitung yang 
masuk ke dalam kaidah syariat ini.

Kita akan menyebutkan beberapa contoh yang akan memperjelas kaidah ini:
1. Contoh pertama adalah kejadian yang membuat Nabi ṣallallāhu ‹alaihi wa 

(1) At-Taḥrīr wa at-Tanwīr, 28/258, dengan sedikit perubahan.
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sallam menyampaikan ucapannya yang sangat ringkas dan padat tadi, yaitu: 
«Jika aku memerintahkan kalian dengan sebuah perintah maka lakukanlah 
menurut kesanggupan kalian.» Imam Muslim meriwayatkan dalam Kitab 
Sahihnya dari hadis Abu Hurairah, dia berkata, «Rasulullah ṣallallāhu ‹alaihi 
wa sallam berkhotbah kepada kami dengan mengatakan, ‹Wahai manusia! 
Sungguh, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka laksanakanlah haji 
itu.› Seorang laki-laki berkata, ‹Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?› Maka 
beliau diam, sehingga laki-laki itu mengulanginya sampai tiga kali. Kemudian 
Rasulullah ṣallallāhu ‹alaihi wa sallam bersabda, ‹Kalau aku katakan, ‹Ya›, 
maka (haji setiap tahun) itu akan wajib, dan kalian pasti tidak akan sanggup 
(melakukannya).› Kemudian beliau melanjutkan, ‹Biarkan aku dengan apa 
yang aku tinggalkan! Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian celaka karena 
kebanyakan pertanyaan mereka, dan penyimpangan yang mereka lakukan 
terhadap para nabi mereka. Jika aku memerintahkan kalian dengan sebuah 
perintah maka lakukanlah menurut kesanggupan kalian, dan jika aku melarang 
kalian melakukan sesuatu maka tinggalkanlah›.»

2. Di antara penerapan kaidah ini adalah jika berkumpul antara kemaslahatan dan 
kerusakan, apabila saat itu memungkinkan untuk mendapatkan kemaslahatan 
serta menghilangkan kerusakan, maka kita harus melaksanakannya sebagai 
bentuk pengejawantahan perintah Allah terhadap keduanya, berdasarkan 
firman Allah Subḥānahu wa Ta›ālā: «Maka bertakwalah kamu kepada Allah 
menurut kesanggupanmu.» Namun jika kerusakan tidak bisa dihilangkan dan 
kemaslahatan tidak bisa diraih, sementara kerusakannya lebih besar daripada 
kemaslahatannya maka kita hendaknya menghilangkan kerusakan dan tidak 
mempedulikan kehilangan kemaslahatan. Allah Ta›ālā berfirman, 

نثۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئمث
 “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 

Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya’.” (QS. Al-Baqarah: 219)
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Allah mengharamkan keduanya karena kerusakannya lebih besar daripada 
manfaatnya.

3. Yang wajib dilakukan ketika hendak salat adalah bersuci dengan air. Jika tidak 
ada air, atau tidak bisa dipakai, maka orang boleh berpindah ke tayamum 
sebagaimana sudah diketahui.

4. Salat fardu pada asalnya dilakukan orang dalam keadaan berdiri. Jika dia tidak 
sanggup maka dia salat sambil duduk, dan jika tidak sanggup maka dia salat 
sambil berbaring, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ‹Imrān bin Ḥuṣain. 
Termasuk di dalamnya melakukan semua syarat, rukun, dan wajib-wajib salat.

5. Pada waktu berpuasa, seorang muslim wajib menahan diri dari semua yang 
membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jika 
puasa memberatkannya maka dia boleh berbuka dan menggantinya dengan 
memberikan makanan (kepada fakir miskin).

6. Di manasik haji, orang yang tidak mendapatkan tempat di Mina atau Muzdalifah 
maka dia boleh tinggal di tempat mana saja yang bisa didapatkannya. Demikian 
juga dengan orang yang tidak sanggup untuk melempar (Jamrah) karena sebab 
yang legal secara syariat. Barangkali pelaksanan ibadah haji merupakan rukun 
Islam yang paling banyak cabangnya untuk penerapan kaidah yang agung ini.

7. Di antara bentuk penerapan kaidah agung ini dalam bab amar makruf nahi 
mungkar adalah seorang mukalaf berkewajiban untuk mengingkari kemungkaran 
dengan tangannya jika dia sanggup. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya, 
dan jika tidak sanggup juga maka dengan hatinya, sebagaimana ditunjukkan 
oleh hadis Abu Sa’īd Al-Khudriy yang disebutkan di dalam Kitab Sahih Muslim.

8. Dalam bab nafkah, orang yang wajib memberikan nafkah wajib namun tidak 
sanggup melaksanakan semuanya, maka dia memulainya dengan nafkah 
istrinya, kemudian budaknya, kemudian anaknya, kemudian kedua orang 
tuanya, kemudian keluarga terdekat, kemudian keluarga dekat. Demikian juga 
dengan pembayaran zakat fitrah.

Dari contoh-contoh tersebut menjadi jelas bagi kita keagungan kaidah ini 
dalam syariat suci ini, yang dibangun atas dasar kemudahan dan keluwesan. Kita 
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berdoa pada Allah semoga memberikan hidayah kepada kita dalam menjalankan 
agama yang lurus ini, dan mengukuhkan kita di dalam agama tersebut sampai 
berjumpa dengan-Nya. Dan semoga Dia memberikan kita pemahaman dan 
kejernihan berfikir dalam agama ini.
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KAIDAH KETIGA PULUH TUJUH
“Maka tetaplah engkau istikamah (di jalan yang benar), sebagaimana telah 

diperintahkan kepadamu”

Ini adalah kaidah Qur`āniy agung yang mencakup kalimat-kalimat yang 
ringkas bermakna luas, dan merepresantasikan salah satu pondasi pesan-pesan 
Qur`āniy.

Kaidah Qur`āniy yang baku ini disebutkan dalam surah Hūd, surah yang sangat 
agung di mana Allah menjelaskan jalan kebenaran dan kebatilan di dalamnya. 
Kemudian Allah menyebutkan tempat kembali orang-orang yang mengikutinya 
masing-masing, serta contoh dari sejarah dari peristiwa-peristiwa yang dialami 
para Rasul bersama kaum mereka.

Orang yang merenungi surah yang agung ini akan melihat dengan jelas 
betapa banyak perintah kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, baik dengan 
memakai kata ganti orang kedua dalam puluhan tempat, dan ini mayoritas, atau 
bukan dengan kata ganti orang kedua. Di antaranya adalah ayat yang sedang kita 
bicarakan ini terkait kaidah baku di atas.

نثڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گمث
 «Maka tetaplah engkau (Muhammad) istikamah (di jalan yang benar), 

sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang bertobat 
bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan.» (QS. Hūd: 112)
Ada beberapa renungan bagi kita terkait kaidah ini:

Renungan pertama
Apa hakikat istikamah? Apa rahasia yang terkandung dalam perintah yang 

sangat tegas ini kepada Nabi dan pengikutnya untuk senantiasa beristikamah?
Adapun hakikat istikamah adalah menapaki jalan yang lurus, yaitu agama 

yang lurus tanpa menyimpang darinya ke kanan dan juga ke kiri. Termasuk di 
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dalamnya melaksanakan semua ketaatan, lahir dan batin, dan meninggalkan semua 
larangan. Jadi, wasiat ini mengumpulkan semua ajaran agama.

Adapun terkait rahasia yang terkandung dalam perintah yang sangat tegas ini 
kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya untuk senantiasa 
istikamah, maka jawabannya akan sangat panjang, tetapi yang paling jelas adalah 
supaya seorang mukmin mengetahui bahwa tujuan utama yang diinginkan oleh 
setan dari anak Adam adalah untuk menyesatkan mereka dari jalan keistikamahan. 
Bukankah musuh Allah tersebut sudah mengatakan (sebagaimana dalam ayat),

نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍمث
 «Karena Engkau (Allah) telah menghukumku tersesat, maka pasti aku akan 
selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus.» (QS. Al-A’rāf: 16)?

Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk membaca berulang kali, minimal 17 
kali sehari semalam, firman Allah Ta’ālā,

 نثٹ ٹ ٹمث

 «Tunjukilah kami jalan yang lurus.» (QS. Al-Fātiḥah: 6)
Ya Allah! Tunjukilah kami jalan yang lurus dan kukuhkan kami di atasnya, 

wahai Tuhan semesta alam.
Renungan kedua

Perintah untuk istikamah kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam ini 
merupakan perintah untuk tetap berada di atas keistikamahan tersebut, dan juga 
perintah kepada orang selainnya untuk istikamah dan tetap berada di atasnya. Ini 
seperti tindakan Anda yang memerintahkan orang lain untuk berjalan, makan, dan 
sebagainya ketika dia sedang mengerjakan hal-hal tersebut. Ini diperjelas oleh apa 
yang sudah kita isyaratkan sebelumnya, yaitu senantiasa mengulang-ulang doa 
yang ada dalam surah Al-Fātiḥah, “Tunjukilah kami jalan yang lurus.”

Karena agungnya urusan istikamah dan akibatnya yang baik, maka perintah 
untuk melakukannya disebutkan berulang kali di dalam Al-Qur`ān, juga pujian 
untuk pelakunya di berbagai tempat dan dengan gaya bahasa yang beragam.
Renungan ketiga
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Seorang manusia, betapa pun tingkat ketakwaan dan keimanannya, dia 
tetap sangat butuh untuk diingatkan dengan sesuatu yang membuatnya kukuh 
dan menambah keistikamahannya. Kalau seseorang boleh merasa tidak butuh 
diingatkan untuk istikamah maka orang paling utama untuk merasakan itu adalah 
Nabi kita ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Puncak 
kemuliaan adalah senantiasa istikamah. Allah tidak memuliakan seseorang dengan 
sesuatu yang menyamai bantuan-Nya untuk melakukan apa yang dicintai dan 
diridai-Nya, dan menambah kedekatannya kepada-Nya, serta bisa meninggikan 
derajatnya.”
Renungan keempat

Seorang mukmin hendaknya mengetahui bahwa tingkatan istikamah 
yang paling agung adalah istikamahnya hati, karena keistikamahan hati pasti 
akan memberi dampak kepada seluruh anggota tubuh. Asal istikamah adalah 
istikamah hati di atas tauhid, sebagaimana sebagian ulama salaf menafsirkan 
firman Allah: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah 
Allah, kemudian mereka istikamah” bahwa mereka itu tidak berpaling kepada 
selain-Nya. Ketika hati sudah istikamah di atas pengetahuan terhadap Allah, takut 
kepada-Nya, pengagungan-Nya, segan kepada-Nya, mencintai-Nya, keinginan 
terhadap-Nya, mengharap, berdoa, dan tawakal kepada-Nya, serta berpaling 
dari selain-Nya, maka semua anggota tubuh akan istikamah menaati-Nya. 
Sesungguhnya hati adalah raja untuk semua anggota tubuh, dan anggota tubuh 
adalah tentara hati, sehingga jika raja telah istikamah maka para tentara dan rakyat 
akan istikamah. Anggota tubuh yang perlu mendapat perhatian setelah hati adalah 
lisan. Karena dia merupakan penerjemah hati dan yang mengungkapkan apa yang 
ada di dalamnya. 

Orang yang istikamah di atas jalan ini maka dia akan mendapatkan 
kebahagiaan dunia dan akhirat, hidupnya akan istikamah di jalan tersebut sampai 
hari kiamat. Siapa yang keluar dari jalan tersebut maka bisa jadi dia termasuk 
orang yang dimurkai, yaitu orang yang tidak mengetahui dan tidak mengikuti 
jalan petunjuk seperti orang-orang Yahudi, atau dia menjadi orang yang tersesat 
dari jalan petunjuk seperti orang-orang Nasrani dan orang kafir lainnya.
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KAIDAH KETIGA PULUH DELAPAN
“Maka siapa mengerjakan kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya. Dan siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy, kalimat singkat dan padat yang dikandung 
oleh kaidah ini merupakan salah satu dasar keadilan, pembalasan, dan perhitungan. 

(1)

Kaidah Qur`āniy yang baku ini disebutkan dalam surah Al-Zalzalah yang 
berbicara tentang kedahsyatan hari kiamat, sehingga membuat anak-anak beruban. 
Surah tersebut ditutup dengan kaidah yang sedang kita bicarakan ini. Kaidah 
ini diawali dengan huruf fā` yang berfungsi untuk membuat perincian. Allah 
Subḥānahu berfirman,

 نثڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ مث

 «Maka siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (QS. Az-Zalzalah: 7-8)
Ayat ini sebagai perincian dari firman-Nya: «Untuk diperlihatkan kepada 

mereka (balasan) semua perbuatannya» supaya orang-orang yang berbuat baik 
yakin dengan kesempurnaan rahmat Allah dan orang-orang yang berbuat jahat 
yakin dengan kesempuraan keadilan-Nya.

Para ulama salaf memahami ayat ini secara umum, sehingga dampak dari 
pemahaman mereka ini terlihat dalam berbagai peristiwa, di antaranya,
•	 Seorang peminta-minta datang menemui Aisyah, maka Aisyah pun memberinya 

sebuah kurma. Lalu ada orang berkata, “Wahai Ummul Mukminin! Kalian 
bersedekah dengan sebuah kurma?” Dia menjawab, “Ya. Demi Allah. 
Sesungguhnya makhluk itu sangat banyak, dan tidak ada yang membuat mereka 

(1) Lihat kitab Al-Qāwa’id Al-Ḥisān, karangan As-Sa’diy: (141), At-Taḥīrir wa At-Tanwīr: 30/463. Dia 
mengatakan, “Ayat ini termasuk Jawāmi’ Al-Kalim (kalimat singkat mengandung arti yang luas). 
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kenyang kecuali Allah. Bukankah dalam satu kurma itu terdapat berat zarah 
yang cukup banyak?!”

•	 Seorang miskin datang menemui Ibnu Umar, ketika itu di tangannya ada 
setangkai anggur, lalu Ibnu Umar memberikan kepadanya satu buah, dan 
berkata, “Di satu buah anggur ini terdapat berat zarah yang banyak.”

Jika makna di atas terkait dengan bab menghitung (pahala) sedekah meskipun 
sedikit, maka ada makna lain yang dicermati oleh orang-orang yang memiliki 
hati yang hidup, yaitu: rasa takut terhadap akibat perbuatan jelek. Ibnu Abi 
Syaibah meriwayatkan dari Al-Ḥāriṡ bin Suwaid, bahwasanya dia membaca (ayat 
yang artinya), “Jika bumi diguncang... sampai firman Allah “Maka siapa yang 
mengerjakan kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya,” dia 
berkata, “Sesungguhnya penghitungan ini sangat keras.” (1)

Di dalam Sunnah yang sahih terdapat banyak contoh dan kisah yang 
memperjelas makna kaidah yang agung ini. Saya akan mencukupkan dengan 
menyebutkan dua hadis yang bisa menjelaskan gambaran kaidah ini.

Hadis pertama adalah sabda Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, “Ketika 
seekor anjing mengelilingi sebuah sumur, dia hampir saja mati karena kehausan, 
tiba-tiba ada seorang wanita pezina dari kaum Bani Israil yang melihatnya. Wanita 
itu membuka sepatunya, lalu ia mengambilkan air dengan sepatu itu untuk anjing 
tersebut, kemudian memberikannya minum, maka wanita itu pun diampuni 
(dosanya) dengan sebab tersebut.”

Adapun hadis lainnya adalah hadis muttafaq ‘alaih di mana Nabi ṣallallāhu 
‘alaihi wa sallam mengabarkan dalam hadis tersebut tentang seorang wanita yang 
masuk neraka gara-gara seekor kucing. Wanita tersebut mengikat kucing tersebut, 
tetapi tidak memberinya makan, dan juga tidak melepaskannya untuk mencari 
makanan dari serangga tanah sehingga kucing itu mati kelaparan.

Wanita pertama yang tidak disebut oleh Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
bahwa dia adalah ahli ibadah, suka puasa! Bahkan Nabi tidak menyebutnya kecuali 
sebagai pelacur. Namun demikian, tindakannya memberi minum anjing tersebut 

(1) Lihat kitab Ad-Durrul-Manṡūr: 15/591.
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bermanfaat baginya. Apa tindakannya? Dia hanya memberi minuman hewan yang 
termasuk paling bernajis, yaitu anjing. Akan tetapi, Allah Maha Penyayang lagi 
Mahamulia, Dia tidak menyia-nyiakan sebuah kebaikan.

Dalam hadis kedua, Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam tidak menyebutkan 
penyebab dia masuk neraka selain tindakannya mengurung hewan kecil yang 
(biasanya) tidak dipedulikan orang.

Semua itu bertujuan supaya orang mukmin bisa merealisasikan kaidah baku 
ini: “Maka siapa mengerjakan kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. Dan siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

Di antara bentuk taufik teragung yang diberikan Allah Ta’ālā kepada hamba-
Nya adalah taufik untuk mengagungkan perintah dan larangan-Nya. Sehingga 
dia tidak meremehkan dosa kecil betapapun kecilnya dosa tersebut dalam 
pandangannya. Karena yang dimaksiatinya adalah Allah, sebagaimana dikatakan 
oleh Bilāl bin Sa’d, “Janganlah kamu melihat kepada kecilnya dosa, tetapi lihatlah 
siapa yang engkau durhakai.”

Adapun terkait kenapa seorang mukmin tidak boleh zuhud terhadap amal 
saleh meskipun dia mengiranya sangat kecil, karena dia tidak tahu amalan apakah 
yang bisa membantunya masuk surga. Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
“Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan 
wajah cerita ketika bertemu dengan saudaramu.” (1)

Ketika Abu Barzah bertanya kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dengan 
mengatakan, “Wahai Nabiyullah! Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bermanfaat 
bagiku!” Beliau bersabda, “Singkirkanlah duri dari jalan orang-orang muslim!”. (2)

Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah 
ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Seorang laki-laki melewati ranting pohon 
yang menghalangi jalan, maka dia berkata, ‘Demi Allah! Saya akan menyingkirkan 
ranting ini dari orang-orang Islam.’ Maka Allah pun memasukkannya ke surga’.” 

(1) HR. Muslim: 2626, dari hadis Abu Żar
(2)HR. Muslim: 2618.
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(1)

Renungkanlah wahai hamba Allah! Betapa banyak orang yang meremehkan 
pekerjaan-pekerjaan ringan seperti ini!

Betapa banyak ranting kayu yang kita jumpai dalam keseharian kita? 
Begitu juga dengan batu dan pecahan kaca? Barangkali kita malas untuk 
menyingkirkannya, padahal ia adalah amalan yang merupakan penyebab masuk 
surga, dan sudah dijelaskan oleh sebagian sahabat.

Kalau Anda ingin memeriksa kehidupan kita sehari-hari maka Anda akan 
mendapati puluhan contoh pekerjaan ringan yang kalau dikumpulkan bisa 
membentuk luapan kebaikan, seperti air mata anak yatim yang Anda hapus, 
rasa lapar seorang fakir yang Anda hilangkan, bantuan terhadap orang lemah, 
senyuman di hadapan seorang muslim, dan berbagai amalan lain yang tidak 
bisa dihitung. Alangkah baiknya jika kita menjadi orang yang berlomba-lomba 
melakukan semua kebaikan, meskipun ukurannya sangat kecil dalam pandangan 
kita, dengan tetap mengingat kaidah yang agung ini: “Maka siapa mengerjakan 
kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan siapa 
mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)
nya.”

Kita berdoa kepada Allah Ta’ālā supaya Dia melipatgandakan kebaikan untuk 
kita, dan memaafkan berbagai kesalahan kita. Semoga Allah memudahkan kita 
untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan kita dari penyebab kejahatan.

(1) HR. Muslim: 1914.
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KAIDAH KETIGA PULUH SEMBILAN
“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 

berharap”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy dan kalimat singkat yang memiliki arti luas. 
Ini adalah salah satu kaidah terkait pendidikan jiwa dan arahan tentang interaksinya 
dengan Allah. Allah menyebutkannya dalam surah Asy-Syarḥ, sebuah surah 
yang semua pembicaraannya diarahkan kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
dengan menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada beliau. Di penutupnya Allah 
memerintahkan Nabi-Nya ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam jika sudah menyelesaikan 
sebuah ketaatan atau amalan tertentu maka hendaknya beliau mulai melakukan 
amalan atau ketaatan lain, dan supaya beliau berharap kepada Tuhannya ketika 
berdoa dan beribadah, merendahkan diri dan fokus. Karena kehidupan seorang 
muslim yang benar hanya untuk Allah semuanya, sehingga tidak boleh ada 
kesempatan untuk melakukan pekerjaan sia-sia. Bahkan, sebagian permainan 
yang dibolehkan oleh syariat untuk sebagian orang, seperti wanita dan anak-anak, 
atau pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya dan hari bersenang-senang; di 
antara maksud utamanya adalah supaya manusia bisa rileks dan mengembalikan 
semangatnya untuk kembali serius melakukan amalan yang bermanfaat, dan 
supaya dia bisa hidup dalam penghambaan kepada Allah di semua kondisinya. 
Dia hidup dalam penghambaan tersebut ketika senang dan susah, ketika miskin 
dan kaya, ketika mukim dan bepergian, ketika tertawa dan menangis. Semua itu 
untuk merealisasikan firman Allah Ta’ālā:

نثڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈمث
 «Katakanlah (Muhammad), ‹Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam›.» (QS. Al-An›ām: 162)

Makna yang ditunjukkan oleh kaidah ini: «Maka apabila engkau telah 
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selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap» merupakan makna yang 
agung, dan merupakan salah satu pondasi yang menunjukkan bahwa Islam tidak 
menyukai pengikutnya untuk menganggur, tanpa melakukan apa pun terkait 
pekerjaan agama atau dunia.

Ibnu Mas›ud mengatakan, «Sungguh, aku tidak suka melihat seorang laki-
laki menganggur, tidak melakukan amalan dunia dan juga amalan akhirat.» Hal ini 
karena duduknya seseorang dalam keadaan menganggur dari pekerjaan apa pun, 
atau dia melakukan pekerjaan yang tidak membantunya untuk kehidupan agama 
atau dunia merupakan bentuk kebodohan berfikir, kelemahan akal, dan dikuasai 
oleh kelalaian.»

Di antara petunjuk kaidah Qur`āniy yang baku ini: «Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap» adalah dia mendidik 
orang mukmin untuk segera menyelesaikan urusan-urusannya sebisa mungkin, dan 
tidak menunda penyelesaiannya ke waktu-waktu kosong, karena itu merupakan 
metode yang dipakai orang untuk menipu dirinya sendiri, dan mencari-carai alasan 
untuk membenarkan kelemahannya. Orang yang tidak kuasa memiliki harinya 
sekarang, maka dia lebih tidak bisa lagi untuk memiliki hari esok.

Sebagian ulama salaf mengatakan, “Orang-orang saleh dahulu malu kepada 
Allah jika kondisinya sekarang sama dengan kondisinya hari kemarin, karena 
mereka tidak rela setiap harinya kecuali ada tambahan amal kebaikan. Mereka 
malu jika kehilangan hal tersebut, dan menganggapnya sebagai sebuah kerugian.”

Di antara dampak menyalahi kaidah ini: “Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” adalah sebagian manusia 
tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk menuntut dan mendapatkan ilmu. 
Jika umurnya sudah berlalu dan zaman sudah lewat maka dia menyesal karena 
tidak mendapatkan sedikit pun ilmu yang bermanfaat dalam kehidupannya dan 
juga setelah dia meninggal.
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Contoh lainnya adalah kelalaian kebanyakan orang, terutama sekali para 
pemuda dan pemudi untuk bertobat, kembali kepada Allah, dan berharap kepada-
Nya, dengan alasan bahwa jika mereka sudah tua maka mereka akan bertobat. Ini, 
demi Allah, merupakan tipu daya iblis.

Semua itu bisa diusir dengan merenungkan kaidah seperti ini, yang sedang 
menjadi perbincangan kita sekarang, yaitu: 

نث ۅ ۉ ۉمث
“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. 
Asy- Syarḥ: 7-8).
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KAIDAH KEEMPAT PULUH
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy dan kalimat singkat yang memiliki arti luas. 
Ini adalah salah satu kaidah yang paling agung dari kaidah-kaidah syariat samawi 
semuanya. Tidak ada satu pun yang lepas dari kaidah ini. Jumlah cabang-cabang 
masalah yang masuk dalam kaidah ini tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Ta’ālā. 
Kaidah ini juga disepakati oleh semua syariat-syariat samawi.

Sebagian ulama mengatakan, “Keadilan merupakan sesuatu yang disepakati 
kebaikannya oleh syariat-syariat ilahi, akal yang bijaksana, dan umat-umat besar 
bangga mengklaim telah mewujudkannya. Mereka menuliskan kebanggaan 
mereka itu dalam bentuk tulisan prasasti seperti Kaldani, Mesir, dan India.”

Makna syariat yang agung ini, yaitu keadilan yang sedang kita bicarakan 
intisarinya terkait kaidah Qur`āniy yang baku ini: “Sesungguhnya Allah 
menyuruh (kamu) berlaku adil” merupakan makna yang disukai oleh jiwa-jiwa 
mulia dan fitrah yang lurus. Merealisasikannya menjadi sebab adanya kebaikan-
kebaikan agung dan keuntungan yang banyak. Sebaliknya juga begitu. Betapa 
banyak perwujudan keadilan ini menjadi sebab orang masuk Islam, padahal tidak 
ada yang memotivasi mereka untuk masuk Islam selain perwujudan dari pondasi 
dasar yang agung ini, yaitu keadilan.

Berikut ini beberapa kejadian yang menjelaskan secuil dari dampak keadilan 
di jiwa orang-orang yang menjadi lawan sebelum menjadi teman.

Ibnu ‘Asākir dalam buku Tārīkh Ad-Dimasyq meriwayatkan dari Asy-
Sya’biy bahwa ia mengatakan, “Ali bin Abi Ṭālib menemukan baju besinya ada di 
tangan seorang Nasrani. Maka Ali pun menggugatnya kepada Syuraiḥ.(1) Perawi 
mengatakan, “Ali membawa orang tersebut hingga duduk di samping Syuraiḥ.” 
Ali berkata kepadanya, “Wahai Syuraiḥ! Jika tergugat merupakan seorang 
muslim maka aku tidak akan duduk (menyelesaikan masalah in) kecuali berdua 
dengannya, akan tetapi dia seorang Nasrani. Dan Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, ‘Jika kalian dan mereka berada di jalan yang sama maka desaklah 

(1) Hakim Syuraiḥ, salah seorang hakim yang terkenal di masa Amirul Mukminin Ali. 
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dia sehingga dia terpaksa menyingkir’(1) dan buatlah mereka kerdil sebagaimana 
Allah Ta’ālā telah mengerdilkan mereka, tanpa melampaui batas.” Kemudian Ali 
berkata, “Baju besi ini adalah baju besiku. Aku belum pernah menjualnya ataupun 
menghibahkannya.” Lantas Syuraiḥ berkata kepada orang Nasrani tersebut, “Apa 
yang akan Anda katakan terkait apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin?” 
Orang Nasrani tersebut berkata, “Baju besi ini tidak lain adalah kepunyaanku. 
Dan Amirul Mukminin bukan seorang pendusta dalam pandanganku.” Syuraiḥ 
berpaling mengahadap kepada Ali dan berkata, Wahai Amirul Mukminin! Apakah 
Anda punya bukti?” Perawi berkata, “Maka Ali pun tertawa, dan berkata, “Syuraiḥ 
telah berbuat benar! Aku tidak memiliki bukti.” Maka Syuraiḥ pun memutuskan 
bahwa baju tersebut milik orang Nasrani itu.

Perawi melanjutkan, “Dia pun berjalan beberapa langkah kemudian balik 
lagi.” Orang Nasrani tersebut berkata, “Adapun saya, maka saya bersaksi bahwa 
ini merupakan hukum para Nabi. Amirul Mukminin memperkarakanku ke 
hakimnya, dan hakimnya memutuskan untuk keuntunganku? Aku bersaksi 
bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Baju besi ini, demi Allah, 
merupakan baju besimu wahai Amirul Mukminin. Aku mengikuti pasukan, 
sementara engkau berangkat menuju Ṣiffīn. Lalu baju besi ini terjatuh dari unta 
hitammu.” (Ali berkata,) “Karena Anda sudah masuk Islam, maka baju itu untukmu. 
Maka dia pun menaikkan laki-laki itu ke atas kuda. Asy-Sya’biy mengatakan, 
“Aku diberitahu oleh orang yang melihatnya bahwa dia ikut memerangi sekte 
Khawarij bersama Ali dalam sebuah peperangannya.”

Perhatikanlah bagaimana kejadian itu memberi dampak mengagumkan dari 
tindakan orang nomor satu di negara pada waktu itu terhadap keislaman laki-
laki tersebut. Bahkan dia ikut bergabung dengan pasukannya memerangi sekte 
Khawarij yang menyimpang. Keutamaan menegakkan keadilan bukan hanya 
sebatas di kejadian-kejadian itu saja, bahkan pemimpin yang adil merupakan satu 
dari tujuh orang yang akan dilindungi Allah dalam naungan-Nya pada hari yang 
tidak ada naungan kecuali naungan-Nya (hari kiamat).

(1) Kalimat ini merupakan penggalan dari hadis Abu Hurairah. Tirmizi mengatakan, “Hadis ini 
hasan sahih.” Hadis ini terdapat di kitab Ṣaḥiḥ Ibnu Ḥibbān: 501. 
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Di kejadian tersebut terdapat hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu: bahwa 
hakim tersebut tidak akan berani mengambil tindakan seperti itu kalau dia 
tidak mendapatkan apa yang bisa mendukung dan menguatkan posisinya dalam 
menerbitkan keputusan tersebut terhadap Khalifah kaum muslimin ketika itu, 
yaitu dukungan Khalifah itu sendiri. Ketika hakim merasa bahwa dia tidak bisa 
untuk memutuskan dengan adil sesuai pandangannya, maka ucapankan selamat 
tinggal untuk pengadilan.

Naungan kaidah yang agung ini: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 
berlaku adil” terus menyebar ke seluruh ruang kehidupan. Contohnya:
1. Adil kepada para istri. Ini merupakan urusan yang sudah baku dalam bab 

interaksi suami istri. Ini sudah sangat jelas sehingga tidak perlu dirincikan 
lagi. Namun yang perlu ditegaskan adalah mengingatkan para saudara yang 
berpoligami untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan berlaku adil kepada 
para istrinya, dan hendaknya mereka waspada terhadap dampak perilaku tidak 
adil dalam kehidupan sebelum kematian datang menjemput. Yaitu, pertengkaran 
dan perselisihan di antara anak-anak yang bukan saudara kandung, sehingga 
mereka menjadi ejekan orang lain. Adapun di akhirat nanti maka azabnya 
lebih dahysat dan lebih keras. Hendaknya mereka merenungkan biografi Nabi 
ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersama sembilan orang istrinya. Di dalam biografi 
tersebut terdapat keteladanan yang cukup dan banyak pelajaran.

2. Adil kepada anak-anak. Kedua orang tua harus berlaku adil kepada mereka, 
serta menjauhi sikap yang mengutamakan sebagian anak di atas sebagian yang 
lain, baik terkait urusan yang bersifat maknawi (abstrak) seperti rasa cinta, 
kasih sayang, kepedulian, dan sebagainya; atau dalam urusan yang bersifat 
materi seperti hadiah, hibah, dan sebagainya.

3. Adil dan objektif dalam memberikan tanggapan dan penilaian terhadap orang 
lain. Allah Ta’ālā berfirman, 

 نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃمث

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 
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saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu 
bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah 

Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisā`: 135)
Juga berfirman,

  نثٹ ٹ ڤمث

“Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil.” (QS. Al-An’ām: 
152)

4. Adil dalam memberi nafkah. Allah Ta’ālā berfirman,

 نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤمث

 “Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan 
(pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi 

tercela dan menyesal.” (QS. Al-Isrā`: 29)
Dan Allah berfirman memuji ‘Ibādurraḥman (hamba-hamba terpilih Tuhan 

Yang Maha Pengasih),

 نثېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمث

 “Dan orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, 
dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.” (QS. Al-Furqān: 67)

Dan di antara doa agung Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam adalah, “Dan 
aku meminta kepada-Mu kesederhanaan ketika fakir dan kaya.”

Secara umum, siapa pun yang merenungkan perintah-perintah Allah 
Ta’ālā maka dia akan mendapatkan sikap moderat di antara dua sikap tercela: 
berlebih-lebihan dan acuh tak acuh. Inilah makna kaidah Qur`āniy yang baku ini, 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil.”
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KAIDAH KEEMPAT PULUH SATU
“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu maka adalah karena 

perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari 
kesalahan-kesalahanmu)”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy yang baku, yang memiliki dampak keimanan 
dan tarbiah bagi orang yang memikirkan dan merenungkannya.

Kaidah Qur`āniy yang baku ini disebutkan berulang kali dengan redaksi yang 
hampir sama di beberapa tempat, dan maknanya juga diulang-ulang di beberapa 
tempat lainnya, seperti firman Allah Ta’ālā:

نثخب مب ىب يب جتمث
“Dan mengapa kamu (heran) ketika ditimpa musibah (kekalahan pada Perang 

Uhud), padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat (kepada musuh-
musuhmu pada Perang Badar). Kamu berkata, ‘Dari mana datangnya (kekalahan) 

ini?’ Katakanlah, ‘Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.’ Sungguh, Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. Āli ‘Imrān: 165)

Syekh Islam Ibnu Taimiyah memberikan kesimpulan yang ditunjukkan oleh 
ayat mulia ini dengan satu kesimpulan yang menunjukkan bahwa dirinya seorang 
alim yang meneliti nas-nas Al-Qur`ān secara sempurna dengan mengatakan, “Al-
Qur`ān menjelaskan di lebih dari satu tempat bahwa Allah tidak mencelakakan 
dan mengazab seseorang kecuali karena sebuah dosa.”

Makna yang ditunjukkan oleh ayat mulia ini juga ditunjukkan oleh nas-nas 
wahyu yang lain, yaitu Sunnah Nabi, semoga selawat dan salam terbaik selalu 
tercurah kepada beliau. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 
dalam Kitab Sahihnya dari Abu Żarr, dia berkata, Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi 
wa sallam bersabda dalam hadis qudsi yang agung yang beliau riwayatkan dari 
Tuhannya, Allah Ta’ālā, bahwa Dia berfirman, “Sesungguhnya amalan-amalan 
kalian Aku hitung (kumpulkan) untuk kalian, kemudian Aku akan menyempurnakan 
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balasannya pada kalian. Siapa yang mendapati kebaikan maka hendaklah dia 
memuji Allah. Dan siapa yang mendapatkan selain dari itu maka janganlah dia 
mencela kecuali dirinya sendiri.” (1)

Dalam Sahih Bukhari dari hadis Syaddād bin Aus, dia berkata, Rasulullah 
ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Penghulu istigfar adalah ucapan, ‘Ya Allah! 
Sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada tuhan yang berhak disembah 
selain Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu, dan 
aku selalu berada dalam perjanjian dengan-Mu dan janji-Mu semampuku. Aku 
berlindung dengan-Mu dari kejahatan perbuatanku, dan aku mengakui nikmat-Mu 
untukku, dan aku mengakui perbuatan dosaku, maka ampunilah aku karena tidak 
ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau....” dan seterusnya. (2)

Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika Abu Bakar meminta 
dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam untuk mengajarkannya sebuah doa yang 
akan dibacanya waktu salat, maka Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda 
kepadanya, “Katakanlah, ‘Ya Allah! Sungguh, aku telah menzalimi diriku dengan 
kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali 
Engkau, maka ampunilah Aku dengan ampunan dari-Mu, dan sayangilah aku, 
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Renungkanlah hadis ini baik-baik! Siapa yang bertanya? Siapa yang menjawab? 
Adapun penanya adalah Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq Al-Akbar, yang telah dipersaksikan 
oleh Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam di berbagai kesempatan bahwa dia termasuk 
penghuni surga. Adapun yang menjawab adalah Rasul ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, 
orang yang sangat suka menasehati dan sangat penyayang. Namun demikian, Nabi 
ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam tetap meminta beliau untuk mengakui dosa-dosanya, 
kezalimannya yang besar dan banyak. Kemudian meminta kepada Allah untuk 
mengampuni dan memaafkannya. Pertanyaannya, siapakah manusia (yang lebih 
terjauhkan dari dosa) selain Abu Bakar?

(1) HR. Muslim: 2577.
(2) HR. Bukhari: 6306.
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Jika hal hakikat syariat ini sudah jelas, yaitu bahwasanya dosa merupakan 
sebab datangnya hukuman-hukuman yang bersifat umum ataupun khusus, maka 
sudah seharusnya orang yang berakal untuk mulai memeriksa dirinya, memeriksa 
kesalahan-kesalahan dirinya, dan memohon kepada Tuhannya untuk memberinya 
petunjuk untuk mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut. Karena ada orang yang 
larut melakukan dosa demi dosa, maksiat demi maksiat, dan dia tidak menyadari hal 
tersebut, bahkan ada yang tidak mau peduli. Bisa jadi ada juga yang menganggap 
itu adalah perbuatan baik, sehingga hukuman kepadanya datang bertubi-tubi tanpa 
dia sadari, sehingga maksiatnya pada waktu itu semakin berlipat ganda. Mari kita 
berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut.

Ibnu Al-Qayyim raḥimahullāh, ketika menjelaskan sebagian dari dalalah 
kaidah Qur`āniy yang baku ini mengatakan, “Tidak ada keburukan dan penyakit 
di dunia dan akhirat melainkan disebabkan oleh dosa dan kamaksiatan.

Apa yang mengeluarkan kedua orang tua kita (Adam dan Hawa) dari surga, 
tempat kelezatan dan kenikmatan, tempat kebahagiaan dan kegembiraan, menuju 
tempat penyakit, kesedihan, dan berbagai musibah?

Apa yang mengeluarkan Iblis dari penduduk langit? Membuat dia terusir, 
terlaknat, dan lahir serta batinnya diubah oleh Allah? Sehingga bentuk fisiknya 
menjadi yang paling jelek dan paling buruk? Dan batinnya menjadi lebih jelek dan 
lebih buruk dari bentuk fisiknya?

Apa yang membuat kaum Nuh semuanya tenggelam? Sehingga air melimpah 
melebihi puncak gunung. Apa yang menyebabkan angin yang kering menimpa 
kaum ‘Ād sehingga membuat mereka menjadi bangkai-bangkai di permukaan 
bumi seperti pelepah kurma yang sudah lapuk?

Apa yang menyebabkan teriakan keras dikirim kepada kaum Ṡamūd? 
Sehingga membuat jantung mereka copot di dalam rongga dada mereka, dan 
semuanya mati?

Apa yang menyebabkan kampung pengggemar homoseks diangkat sehingga 
para malaikat pun mendengar lolongan anjing mereka? Kemudian kampung itu 
dibalikkan menimpa mereka, sehingga bagian atasnya menjadi bagian bawah? 
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Sehngga mereka semua celaka, yang kemudian diikuti dengan lemparan batu dari 
langit? Mereka dihujani dengan batu tersebut, sehingga berbagai macam azab 
terkumpul pada mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat selain mereka, 
juga tidak dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang serupa dengan mereka. 
Dan azab tersebut tidak jauh dari orang-orang yang zalim.

Apa yang menyebabkan Firaun dan kaumnya tenggelam di lautan, kemudian 
arwah mereka dikirim ke neraka Jahanam, fisik mereka tenggelam dan arwah 
mereka dibakar?

Apa yang menyebabkan Karun ditenggelamkan bersama dengan rumah, 
harta, dan keluarganya?

Apa yang menyebabkan orang-orang yang datang setelah Nuh dihancurkan 
dengan berbagai hukuman? Dan mereka dihancurkan sehancur-hancurnya?” Dan 
seterusnya yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim raḥimahullāh.

Seharusnya kita menyadari bahwa hukuman-hukuman itu ketika disebutkan, 
maka tidak boleh dibatasi bahwa ia hanya berupa hukuman fisik, atau hukuman 
secara umum saja, sebagaimana diisyaratkan oleh Ibnu Al-Qayyim, seperti 
keruntuhan, tenggelam, teriakan keras, penjara, azab fisik, dan sebagainya. Tidak 
diragukan lagi bahwa itu merupakan jenis-jenis hukuman. Akan tetapi masih ada 
hukuman jenis lain yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya, yaitu hukuman yang 
ditimpakan terhadap hati, sehingga hati tersebut menjadi lalai dan keras, hingga 
seandainya gunung-gunung dunia bertabrakan di hadapannya, dia tetap tidak bisa 
mengambil nasihat dan pelajaran, kita belindung kepada Allah dari hati seperti itu. 
Bahkan ada yang mengira, atau ada umat yang mengira, ketika melihat nikmat 
datang bertubi-tubi dan bertambah padahal dia masih terus menjauh dari syariat 
Allah, dia mengira bahwa nikmat itu merupakan tanda keridaan Allah terhadapnya. 
Ini, demi Allah, merupakan hukuman paling besar yang ditimpakan terhadap 
seroang hamba, dan diujikan kepada sebuah umat. Kita berlindung kepada Allah 
dari sebab-sebab yang mendatangkan kemarahan dan kemurkaan-Nya.
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KAIDAH KEEMPAT PULUH DUA
“Dan jagalah sumpah kalian”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy yang baku, yang sangat erat kaitannya dengan 
realitas manusia; lantaran tidak ada orang yang terlepas darinya karena mereka 
sering menggunakannya. Maka peringatan terkait kaidah ini dan juga makna 
yang ditunjukkannya menjadi sangat penting. Kaidah ini merupakan firman Allah 
Ta’ālā:

نثىئ یمث
 «Dan jagalah sumpah kalian.» (QS. Al-Mā`idah: 89).

Kaidah Qur`āniy yang baku ini disebutkan dalam konteks pembicaraan 
tentang kafarat sumpah di dalam surah Al-Mā`idah. Makna kaidah yang sedang 
kita bahas ini; “Dan jagalah sumpah kalian” adalah menjaga sumpah dari tiga 
hal, yaitu:

Pertama, menjaga sumpah jangan sampai bersumpah bohong dengan 
nama Allah.

Kedua, menjaganya supaya jangan sampai banyak bersumpah.
Ketiga, menjaga sumpah jangan sampai dilanggar jika seseorang 

bersumpah, kecuali jika melanggar sumpah itu lebih baik. Kesempurnaan 
penjagaannya adalah dengan melakukan yang lebih baik (daripada sumpah), agar 
jangan sampai sumpah itu menjadi sebab dia meningggalkan kebaikan yang dia 
bersumpah untuk meninggalkannya.

Penjelasan ketiga hal ini adalah sebagai berikut:
Adapun menjaga sumpah dari sumpah bohong karena sumpah bohong 

termasuk dosa paling besar. Inilah yang dikatakan dengan yamīn gamūs (sumpah 
yang menjerumuskan), yang menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Dalam 
hadis Abdullah bin ‘Amr bin Al-’Āṣ, dia berkata, “Ada seorang arab Badui datang 
menemui Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, ‘Wahai Rasulullah! Apa 
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saja dosa besar itu?’ Beliau bersabda, ‘Mempersekutukan Allah.’ Dia berkata, 
‘Kemudian apa lagi?’ Beliau bersabda, ‘Durhaka kepada kedua orang tua.’ Dia 
berkata, ‘Kemudian apa lagi?’ Beliau bersabda, ‘Yamīn gamūs (sumpah yang 
menjerumuskan).’ Saya bertanya, ‘Apakah yamīn gamūs itu?’ Beliau menjawab, 
‘Orang yang mengambil harta seorang muslim dengan melakukan (sumpah) 
dusta’.” (1)

Anda pasti merasa heran, ketika perintah untuk menjaga sumpah ini dan 
larangan dari bersumpah bohong begitu sangat jelas, masih ada sebagian orang 
yang berani melakuan sumpah bohong hanya untuk mendapatkan sampah dunia, 
atau untuk menolak kemudaratan terhadap dirinya hanya karena kebohongan atau 
tipu daya yang dilakukannya.

Apakah mereka tidak mengetahui bahwa azab dunia lebih ringan daripada 
azab akhirat?

Apakah mereka tidak pernah mendengar hadis Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa 
sallam yang membuat hati gemetar: “Siapa yang bersumpah dengan sumpah sabar 
untuk mendapatkan harta seorang muslim, padahal dia berbuat jahat, maka dia akan 
menemui Allah dalam keadaan murka kepadanya.”(2) Sumpah sabar sebagaimana 
dikatakan para ulama adalah sumpah di mana pelakukanya menahan dirinya di 
atas sumpah tersebut. Sumpah ini dinamakan juga dengan yamīn gamūs (sumpah 
yang menjerumuskan), karena dia menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa.

Adapun menjaganya supaya jangan sampai banyak bersumpah adalah 
karena Allah Ta’ālā berfirman terkait kaidah ini, “Dan jagalah sumpah kalian.” Ini 
adalah perintah untuk mempersedikit sumpah. Allah Ta’ālā telah mencela orang 
yang banyak bersumpah dengan firman-Nya,

 نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث

 “Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi hina.” 
(QS. Al-Qalam: 10).

Di antara hikmah mempersedikit sumpah adalah:
(1) HR. Bukhari: 6522.
(2) HR. Muslim: 220.
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1. Seseorang jika semakin mengagungkan Allah Ta’ālā maka berarti ibadahnya 
lebih sempurna. Dan di antara bentuk kesempurnaan pengagungan Allah 
adalah menjadikan zikir (menyebut) Allah lebih mulia dan lebih tinggi baginya 
daripada dipakaikan untuk kesaksian (sumpah) demi mendapatkan harta benda 
dunia.

2. Banyak bersumpah membuat seseorang kurang percaya pada dirinya sendiri, 
juga membuat kepercayaan orang terhadap pelakunya menurun, karena hal 
tersebut mengisyaratkan bahwa dia tidak jujur sehingga perlu untuk bersumpah. 
Oleh karena itu, Allah menyifatinya dengan sifat hina.

Oleh karena itu, seharusnya para orang tua dan pendidik memperhatikan 
kesalahan ini yang sering dilakukan oleh sebagian orang. Hendaknya mereka 
mendidik orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya untuk mengagungkan 
Allah. Di antara bentuknya adalah melarang mereka sering bersumpah tanpa 
diperlukan.

Adapun menjaganya supaya jangan sampai dilanggar karena kewajiban 
seorang mukmin jika dia bersumpah terhadap sesuatu yang termasuk urusan 
kebaikan atau mubah adalah dia harus bertakwa kepada Allah dan memenuhi 
sumpahnya, karena ini merupakan bentuk pengagungan dan penghormatan 
terhadap Allah.

Dan dikecualikan dari hal ini jika melanggar sumpah tersebut lebih baik 
daripada meneruskannya, karena bentuk penjagaannya di sini adalah melakukan 
yang lebih baik dan jangan sampai sumpahnya tersebut menjadi sebab dia 
meninggalkan kebaikan yang dia bersumpah untuk meninggalkannya.

Contohnya adalah jika dia bersumpah untuk tidak memakan jenis makanan 
tertentu, atau tidak akan masuk ke rumah tertentu. Maka yang lebih baik di sini 
adalah dia tidak meneruskan sumpahnya, terlebih lagi jika kemaslahatannya lebih 
jelas jika dia melanggarnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa 
sallam: “Siapa yang bersumpah kemudian dia melihat ada yang lebih baik dari 
sumpah tersebut maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik dan membayar 
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kafarat sumpahnya.” (1)

Jadi maksud kita di sini adalah hendaknya kita merenungkan kaidah 
Qur`āniy ini dengan baik, yaitu kaidah: “Dan jagalah sumpah kalian” dengan cara 
menjaganya supaya tidak bersumpah atas nama Allah secara dusta, menjaganya 
supaya tidak banyak melakukan sumpah tanpa diperlukan, dan menjaganya 
supaya tidak dilanggar kecuali jika melanggarnya lebih baik daripada meneruskan 
sumpah tersebut.

(1) HR. Muslim: 1650.
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KAIDAH KEEMPAT PULUH TIGA
“Dan siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-

orang yang beruntung”

Kaidah Qur`āniy yang baku dalam bab akhlak ini memiliki hubungan yang 
kuat dengan pendidikan dan pembersihan hati, sebagaimana dia juga memiliki 
hubungan dengan interaksi seseorang dengan orang lain.

Sebelum kita menjelaskan makna kaidah ini, kita harus menjelaskan terlebih 
dahulu makna kikir. Kikir adalah enggan menolong dan memberikan disertai 
keinginan kuat untuk memilikinya. 

Karena kikir merupakan insting dalam jiwa maka Allah menyandarkannya 
kepada diri, “Dan siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya.” Ini bukan berarti bahwa 
kita tidak bisa terbebas darinya. Bahkan membebaskan diri darinya sangat mudah 
bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Akan tetapi, terbebas dari semua 
jenisnya, fisik dan maknawi, secara paripurna tidak bisa dilakukan kecuali oleh 
orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Auf pernah dilihat 
sedang tawaf di Kakbah sembari mengucapkan, “Wahai Tuhanku! Peliharalah aku 
dari kekikiran jiwaku! Wahai Tuhanku! Peliharalah aku dari kekikiran jiwaku!” 
Dia tidak menambah lebih dari ucapan tersebut. Lalu ditanyakan kepadanya terkait 
hal itu, maka dia menjawab, “Jika aku dijaga dari kekikiran jiwa maka aku tidak 
akan pernah mencuri, tidak akan berzina, dan tidak akan melakukan (perbuatan 
lainnya yang dilarang).”

Ini merupakan salah satu gambaran pemahaman para salaf yang mendalam, 
khususnya para sahabat, terhadap makna-makna firman Allah Ta’ālā.

Yang menjadi catatatan di sini adalah adanya kaitan antara kaidah ini dengan 
topik harta. Karena harta, wallāhu ‘alam, merupakan hal yang sangat gamblang 
memperlihatkan sifat kikir, meskipun kekikiran itu tidak terbatas pada harta saja.

Di antara contoh aplikatif yang menjelaskan makna kaidah yang sedang kita 
bicarakan ini adalah:
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1. Perbuatan terpuji yang dijelaskan oleh ayat dalam surah Al- Ḥasyr:

نثې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبمث
“Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati Kota Madinah dan telah 

beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang 
yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam 

hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka 
mengutamakan (Muhajirin) atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga 

memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah 
orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Ḥasyr: 9).

Ini merupakan perbuatan terpuji yang Allah sanjungkan terhadap orang-
orang Ansar yang membukakan pintu rumah dan dada mereka untuk saudara-
saudara mereka, orang-orang Muhajirin raḍiyallāhu ‘anhum, meskipun sebagian 
besar dari kaum Ansar tidak memiliki harta yang banyak. Namun, cukup bagi 
mereka pujian ilahi dari Allah yang Maha Mengetahui, yang mengetahui apa 
yang disembunyikan oleh jiwa.

Renungkanlah amalan hati yang diungkapkan oleh Tuhan kita tentang 
mereka. Semuanya menunjukkan keselamatan mereka dari kekikiran hati:

a. Amalan pertama adalah «mereka mencintai» ketika saat itu sikap para kabilah-
kabilah lain adalah enggan menerima orang-orang yang hijrah ke tempat 
mereka, karena merasa akan mempersulit mereka.

b. Amalan kedua adalah dalam firman Allah: “Dan mereka tidak menaruh 
keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka 
(Muhajirin).” Karena kalau keinginan itu ada maka mereka pasti merasakan 
dalam diri mereka.

c. Amalan ketiga adalah sifat īṡār (mengutamakan orang lain). Īṡār adalah 
mengutamakan sesuatu dibandingkan yang lain dengan memberikannya suatu 
kemuliaan atau manfaat. Maksudnya, mereka mengutamakan orang lain di atas 
kepentingan mereka dengan sukarela. Adapun Al-Khaṣāṣāh maksudnya sangat 
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membutuhkan.
2. Di antara bentuk aplikatif kaidah ini “Dan siapa yang dijaga dari kekikiran 

dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung” adalah pujian 
yang Allah berikan kepada orang yang memiliki sifat īṡār, baik dari golongan 
Ansar, maupun orang lain yang memiliki sifat tersebut. Ibnu Al-Qayyim 
menjadikan sifat ini sebagai salah satu tangga orang-orang yang berjalan 
menuju penghambaan diri kepada Allah Tuhan semesta alama. Dia menjadi 
sifat īṡār termasuk bagian dari tangga-tangga tersebut.

Lantas, apakah yang dimaksud dengan īṡār? Īṡār adalah lawan dari kikir. Orang 
yang bersikap īṡār (mengutamakan orang lain) akan meninggalkan apa yang dia 
butuhkan. Sementara orang kikir akan berusaha mendapatkan apa yang tidak ada 
di tangannya. Jika sesuatu itu sudah di tangannya maka dia berlaku bakhil untuk 
memberikannya kepada orang lain. Sifat bakhil merupakan buah dari kekikiran, 
dan kekikiran mendorong orang untuk bersifat bakhil.
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KAIDAH KEEMPAT PULUH EMPAT
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”

Ini merupakan kaidah paling agung yang bisa membantu penghambaan hati 
kepada Allah Tuhan semesta alam, dan mendidiknya untuk berserah diri serta 
tunduk kepada-Nya.

Kaidah ini menunjukkan dengan jelas bahwa Allah Ta’ālā mewajibkan alam 
semesta untuk taat kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dengan kewajiban 
mutlak, tanpa syarat dan tanpa pengecualian. Juga menunjukkan bahwa Allah 
Ta’ālā mewajibkan kepada manusia untuk mencontoh beliau terkait perkataan dan 
perbuatannya secara mutlak, tanpa ada pengecualian. Allah berfirman,

نثڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہمث
 “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (QS. Al-Ḥasyr: 7).
Para ulama sudah terbiasa berdalil dengan kaidah ini di semua bab ilmu dan 

persoalan agama. Penulis buku-buku akidah menjadikannya sebagai pondasi dalam 
bab penyerahan diri dan ketundukan terhadap nas-nas syariat yang tersembunyi 
maksudnya, atau susah dipahami oleh para mukalaf.

Dalam bab fikih, kebanyakan mufti dari kalangan sahabat dan orang-orang 
setelah mereka berdalil dengan kaidah ini dalam masalah perintah atau larangan 
melakukan sesuatu.

Contohnya adalah: salah seorang tabiin melihat seseorang yang sedang 
berihram memakai baju, maka dia pun menghardik orang yang berihram 
tersebut. Orang tersebut berkata, “Sebutkan kepadaku satu ayat dari Kitabullah 
yang memerintahkanku untuk membuka bajuku!” Maka seorang tabiin tersebut 
membaca,



نثڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہمث
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”
Siapa saja yang merenungkan kondisi para sahabat, semoga Allah meridai 

mereka semua, maka dia akan mendapati bahwa mereka itu berada di barisan 
terdepan dalam menerima perintah dan larangan dengan jiwa yang pasrah, 
hati yang tunduk, serta kesiapan untuk melaksanakannya. Anda tidak akan 
mendapatkan dalam kamus kehidupan mereka istilah memeriksa dan menganalisa 
terlebih dahulu; “Apakah larangan ini menunjukkan keharaman atau sekadar 
makruh saja?” Dan juga tidak ada pertanyaan; “Apakah perintah ini menunjukkan 
wajib atau sunnah (anjuran) saja?” Tetapi mereka langsung mengeksekusi dan 
melaksanakan apa yang terkandung dalam nas. Mereka mengambil agama ini 
dengan sepenuhnya, sehingga pengaruh mereka terhadap manusia sangat besar.

Di kurun waktu belakangan, ketika pertanyaan yang banyak dan berbagai 
analisa menguasai manusia; “Apakah perintah ini menunjukkan wajib atau 
sunnah? Apakah ini makruh atau haram?” maka akhirnya tindakan manusia dalam 
mengambil perintah Allah dan larangan-Nya menjadi lemah. Akibatnya, pengaruh 
ibadah kepada Allah terhadap diri mereka menjadi lemah dan ketundukan kepada-
Nya menjadi sulit.

Saya tidak mengingkari pembagian perintah itu menjadi wajib dan sunnah, 
dan juga tidak mengingkari pembagian larangan itu menjadi haram dan makruh. 
Dan tidak perlu pula diingkari ketika seseorang perlu melihat secara rinci ketika 
terjadi pelanggaran, untuk meneliti hukum Allah, dan kafarat apa yang harus 
dilakukan terkait pelanggaran tersebut. Tetapi yang sangat disayangkan adalah 
bahwa kebanyakan orang yang menanyakan pembagian tersebut tidak bermaksud 
untuk mencari ilmu atau menganalisa masalah, tetapi untuk mencari keringanan 
atau berusaha untuk menghindar dari melakukannya. Kepada orang-orang yang 
seperti itulah disampaikan pembicaraan tentang kaidah Qur`āniy yang baku 
ini: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”
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KAIDAH KEEMPAT PULUH LIMA
“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-

kesalahan”

Ini adalah kaidah Qur`āniy yang baku, dibutuhkan oleh setiap orang mukmin, 
khususnya orang yang bertekad untuk beribadah kepada Tuhannya, dan mengetuk 
pintu tobat.

Kaidah ini merupakan bagian dari ayat yang mulia dalam surah Hūd. Allah 
Ta’ālā berfirman,

نثہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆمث
 “Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan 

pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu 
menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu 

mengingat (Allah).” (QS. Hūd: 114)
Makna ayat yang di dalamnya terdapat kaidah ini, secara ringkas adalah: 

bahwasanya Allah Ta’ālā berbicara kepada Nabi-Nya ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, 
dan itu juga merupakan pembicaraan kepada umatnya semuanya, supaya mereka 
mendirikan salat di kedua ujung siang, dan beberapa jam dari malam hari. Pada 
waktu-waktu ini dia hendaknya berdiri salat karena Allah Ta’ālā. Kemudian 
Allah menyebutkan alasan perintah tersebut dengan mengatakan, “Sesungguhnya 
perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan.” Maksudnya; 
menghapusnya dan menghilangkannya sehingga seolah-olah tidak pernah ada.

Penghapusan kesalahan-kesalahan tersebut mengandung dua hal:
1. Menghindarkan kejadiannya, menghapus kecintaan jiwa terhadapnya, dan 

membuatnya benci terhadap kesalahan tersebut, sehingga jiwanya merasa 
mudah dan ringan untuk meninggalkannya, seperti firman Allah Ta›ālā:

نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژمث
 «Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan 
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(iman) itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, 
kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan 

yang lurus.” (QS. Al-Ḥujurāt: 7)
Dan ini merupakan karakteristik semua kebaikan.

2. Juga mengandung penghapusan dosanya jika terjadi. Dan ini merupakan 
karakteristik semua kebaikan juga, sebagai karunia dari Allah terhadap hamba-
hamba-Nya yang saleh.

Contoh-contoh aplikatif yang menjelaskan makna kaidah yang baku ini: 
“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-
kesalahan” sangat banyak. Kita akan menyebutkan beberapa saja untuk 
mengingatkan contoh yang lainnya. Contoh pertama yang akan kita sebutkan 
adalah apa yang disebutkan oleh Tuhan kita dalam ayat mulia yang mengandung 
kaidah ini, yaitu:
1. Mendirikan salat di kedua ujung siang, awal dan akhirnya, serta beberapa jam 

dari malam hari. Tidak diragukan lagi bahwa yang pertama sekali masuk dalam 
perintah ini adalah salat lima waktu, sebagaimana salat sunnah lainnya juga 
masuk, seperti sunnah rawatib dan salat tahajud.

Jika ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa salat wajib lima waktu 
dan salat-salat sunnah merupakan kebaikan teragung yang menghapuskan 
kesalahan-kesalahan, maka hadis juga dengan tegas menjelaskan hal tersebut, 
sebagaimana telah berlalu, dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar.

Maka berbahagialah orang-orang yang menjaga salat fardu dan salat 
sunnah mereka, karena mereka orang yang paling beruntung dengan kaidah 
Qur`āniy ini: «Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus 
kesalahan-kesalahan.» Alangkah melarat dan meruginya orang yang menyia-
nyiakan kewajiban salat.

2. Kisah tobat seorang pembunuh yang telah membunuh sembilan puluh sembilan 
orang, sebagaimana di sebutkan dalam dua kitab sahih yang merupakan kisah 
yang sangat masyhur. Yang menjadi dalil di sana adalah bahwa dia ketika pergi 
meninggalkan daerah kejahatan menuju daerah kebaikan: “Maka ajal pun 
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menjemputnya. Lalu terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat 
azab. Malaikat rahmat berkata, “Orang ini datang dalam keadaan bertobat 
dan menghadap dengan sepenuh hati kepada Allah.” Malaikat azab berkata, 
“Orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun.” Maka kemudian 
datanglah satu malaikat dalam bentuk manusia. Mereka pun menjadikannya 
sebagai hakim. Dia berkata, “Ukurlah antara kedua daerah tersebut. Ke daerah 
mana dia lebih dekat maka itu menjadi haknya.” Mereka pun mengukurnya, 
dan mendapati bahwa orang tersebut lebih dekat ke daerah yang dia tuju. Maka 
dia pun diambil oleh malaikat rahmat. (1)

Kepada setiap orang yang melampaui batas terhadap dirinya dan setan 
membuatnya putus asa dari rahmat Allah; janganlah pernah berputus ada. Laki-
laki di atas telah membunuh sembilan puluh sembilan orang. Tatkala tobatnya 
benar maka Tuhannya merahmatinya, padahal dia belum melakukan sebuah 
kebaikan pun dengan anggota tubuhnya kecuali hijrah (perpindahannya) dari 
daerah kejahatan menuju daerah kebaikan. Apakah kisah ini tidak menggerakkan 
keinginanmu untuk meninggalkan kemaksiatan dan datang menghadap kepada 
Allah, yang tidak ada kebahagiaan dan ketenangan kecuali dengan menghadap 
kepada-Nya?!

Ya Allah! Karuniakanlah kepada kami berbagai kebaikan yang akan 
menghapus kesalahan-kesalahan kami. Karuniakan kepada kami tobat yang 
cahayanya akan menerangi kegelapan kesalahan dan kemaksiatan.

(1) HR. Bukhari: 3283, dan Muslim: 2766.
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KAIDAH KEEMPAT PULUH ENAM
“Dan segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy yang baku, sangat erat hubungannya dengan 
persoalan penting dalam bab hubungan dengan Allah dan dengan para hamba-
Nya.

Kaidah Qur`āniy yang baku ini disebutkan dalam konteks ayat-ayat haji. 
Allah Ta’ālā berfirman,

نثہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆمث
 “(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maka siapa yang 

mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan) itu, janganlah dia berkata jorok (rafaṡ), 
berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Dan segala 

yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena 
sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku 

wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (QS. Al-Baqarah: 197)
Kaidah yang mulia ini akan menanamkan dalam diri orang mukmin makna-

makna keimanan dan pendidikan yang banyak sekali dalam perjalanannya menuju 
Allah dan kampung akhirat. Kita akan meringkas makna-makna tersebut sebagai 
berikut:

Pertama, dalam ayat ini terdapat motivasi untuk mengikhlaskan amalan 
karena Allah Jalla wa ‘Alā, meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Bahkan 
justru orang yang mendapat taufik dari Allah adalah orang yang berusaha untuk 
menyembunyikan amalannya dari makhluk sebisa mungkin. Tindakan tersebut 
mengandung faedah dan keuntungan yang banyak sekali untuk hati dan jiwa.

Kedua, di antara makna yang ditanamkan oleh kaidah ini “Dan segala yang 
baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya” di dalam jiwa pelakunya 
adalah: ketenagan jiwa dan ketenteraman hati. Hal itu karena orang yang berbuat 
baik kepada makhluk dan ikhlas melakukannya tidak menunggu penghargaan dan 
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pujian dari mereka, bahkan dia merasa santai saja dalam kesabaran menghadapi 
ketidakpedulian orang terhadap kebaikan yang diberikannya, atau perbuatan 
makruf yang dilakukannya. Karena dia ketika melakukan kebaikan yakin bahwa 
Tuhannya mengetahui hal tersebut dan akan memberikan pahala kepadanya. 
Sehingga pengingkaran dan ketidakpedulian orang lain menjadi hal yang lumrah 
bagi dia, apalagi kalau mereka hanya sekadar tidak melaksanakan kewajiban yang 
menjadi haknya. Tindakannya ini sebagaimana disebutkan oleh Allah tentang 
penghuni surga, 

نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄمث
 “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena 

mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih 
dari kamu.” (QS. Al-Insān: 9)

Saya mengenal seorang yang sangat dermawan. Dia memiliki banyak syafaat 
dan pengaruh untuk memberikan pertolongan kepada banyak orang. Namun ia diuji 
dengan orang-orang yang melupakan kebaikannya, dan tidak mengakui perbuatan 
makrufnya. Bahkan dia merasa bahwa sebagian dari mereka menikamnya dari 
belakang. Lalu saya menyebutkan makna kaidah yang sedang kita bicarakan ini. 
Dia pun menjadi sangat lega.

Bersamaan dengan apa yang sudah disampaikan, maka buat saudara-saudara 
saya yang Allah berikan nikmat untuk bisa berbuat baik kepada makhluk dan diuji 
dengan ketidakacuhan mereka, saya hadiahkan kepada mereka ungkapan berharga 
dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, di mana dalam sebuah pembicaraan yang panjang 
terkait makna ini dia mengatakan, “Jangan sampai hal tersebut membuatmu tidak 
mengacuhkan manusia, meninggalkan perbuatan baik kepada mereka dan tidak 
bisa bersabar menghadapi celaan mereka. Tetapi tetaplah berbuat baik kepada 
mereka karena Allah, bukan karena mengharapkan mereka. Sebagaimana halnya 
Anda tidak takut terhadap mereka maka jangan pula Anda mengharapakan mereka. 
Takutlah kepada Allah terkait tindakan kepada manusia, dan jangan takut kepada 
manusia (terhadap perilakumu) kepada Allah. Berharaplah kepada Allah dalam 
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tindakan terhadap manusia, dan jangan mengharapkan manusia dalam tindakanmu 
kepada Allah. Jadilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah tentangnya:

نثڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤمث
 “Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang yang paling bertakwa, yang 

menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan (dirinya), dan tidak 
ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, 

tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari wajah Tuhannya Yang 
Mahatinggi.” (QS. Al-Lail: 17-20)

Dan firman Allah:

نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄمث
 “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena 

mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih 
dari kamu.” (QS. Al-Insān: 9)

Maksudnya di sini adalah bahwa orang yang memahami apa yang diajarkan 
oleh kaidah Qur`āniy yang baku ini; “Dan segala yang baik yang kamu kerjakan, 
Allah mengetahuinya” maka dia akan bersegera melakukan kebaikan, dia mudah 
mendapatkan kesabaran atas kekurangan dan ketidakacuhan orang lain, karena dia 
tidak mengharapkan selain Allah.

Kita berdoa kepada Allah Ta’ālā dengan karunia dan kemuliaan-Nya supaya 
memudahkan kita melakukan kebaikan dan ikhlas kepada-Nya dalam setiap apa 
yang kita lakukakan dan kita tinggalkan.
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KAIDAH KEEMPAT PULUH TUJUH
“Dan siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk 

kepada hatinya”

Ini merupakan kaidah Qur`āniy yang baku. Kita sangat membutuhkan kaidah 
ini setiap waktu, khususnya ketika seseorang ditimpa musibah yang meresahkan. 
Dan alangkah banyaknya musibah seperti itu di masa sekarang.

Kaidah Qur`āniy ini disebutkan di ayat mulia dalam surah At-Tagābun. Allah 
Ta’ālā berfirman,

نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦمث
 «Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin 
Allah; dan siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk 

kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.» (QS. At-Tagābun: 
11)

Ayat ini, sebagaimana sudah jelas dan tegas, menunjukkan bahwa segala 
macam musibah, apa pun bentuknya, baik terhadap jiwa, harta, anak, kerabat, dan 
sebagainya, semuanya itu terjadi dengan kada dan kadar Allah. Semua itu terjadi 
berdasarkan ilmu dan izin-Nya yang bersifat takdir, sudah dituliskan oleh pena, 
dilaksanakan oleh keinginan Allah, dan sesuai dengah hikmah. Yang menjadi 
persoalan adalah apakah hamba mau melakukan apa yang wajib dilakukannya 
terkait ibadah sabar dan pasrah, yang keduanya wajib dilakukan, kemudian rida 
kepada Allah? Meskipun rida bukan merupakan sebuah kewajiban, tetapi bersifat 
anjuran.

Renungkanlah bagaimana Allah Ta›ālā mengaitkan petunjuk hati dengan 
keimanan, karena pada asalnya seorang mukmin itu sudah dilatih oleh keimanan 
untuk menerima berbagai macam musibah, dan mengikuti perintah syariat supaya 
tidak berkeluh kesah dan panik, serta hendaknya memikirkan bahwa kehidupan ini 
tidak terlepas dari gangguan dan rintangan. 
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Dan ini sebagaimana menjadi tuntutan keimanan, maka sesungguhnya kaidah 
ini, «Dan siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk 
kepada hatinya» mengisyaratkan kepada perintah untuk kukuh dan sabar ketika 
terjadi berbagai musibah, karena konsekuensi dari petunjuk yang Allah berikan 
kepada hati seorang mukmin ketika ditimpa musibah adalah adanya motivasi 
terhadap orang-orang mukmin untuk kukuh dan berusaha sabar ketika musibah itu 
terjadi. Oleh karena itu, maka ayat ini ditutup dengan ungkapan: “Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.”

Penutupan yang indah dengan ungkapan: “Dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu” menambah ketenteraman dan ketenangan seorang mukmin terkait 
keluasan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, 
dan Dia lah yang lebih mengetahui apa yang akan memperbaiki kondisi dan hati 
hamba-Nya, dan apa yang lebih baik baginya untuk jangka pendek dan jangka 
panjang, di dunia dan di akhirat. Seorang mukmin hendaknya membaca ayat ini 
sembari merasakan kandungan sabda Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam: “Sungguh 
menakjubkan urusan orang mukmin! Sesungguhnya urusannya semuanya baik. 
Dan itu tidak akan dimiliki oleh seseorang selain orang mukmin. Jika dia ditimpa 
sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Dan jika 
dia ditimpa kesusahan, dia bersabar maka itu lebih baik baginya.” (1)

Di dalam komentar para salaf terkait ayat ini terdapat apa yang menjelaskan 
dan mengukuhkan makna ini lebih dalam. Di antaranya:
1. Ibnu Abbas raḍiyallāhu ‹anhu berkata tentang firman Allah Ta›ālā (Dan siapa 

beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada 
hatinya), «Dia akan menunjukkan hatinya kepada keyakinan, sehingga dia 
mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan mungkin terpeleset 
darinya, dan apa yang terpeleset darinya pasti tidak akan menimpanya.»

2. ‹Alqamah bin Qais berkata tentang kaidah ini (Dan siapa beriman kepada 
Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya), «Yaitu laki-
laki yang ditimpa musibah, kemudian dia tahu bahwa itu adalah dari Allah 

(1) HR. Muslim: 2999.
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sehingga dia pasrah dan meridainya.»
Penyebutan kaidah ini dalam konteks ayat di atas memiliki dalalah yang 

sangat penting, di antaranya:
1. Mendidik hati untuk pasrah dengan segala takdir Allah yang menyakitkan, 

sebagaimana telah dijelaskan.
2. Di antara hal utama yang membantu seseorang dalam menerima berbagai 

musibah ini dengan tenang dan tenteram adalah keimanan yang kuat kepada 
Allah Tuhan semesta alam, dan rida kepada Allah tanpa ada keraguan ketika dia 
menghadapi musibah itu, bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihannya 
untuk dirinya sendiri, dan bahwa hasil yang baik akan menjadi miliknya selama 
dia masih beriman.

Di antara cara Al-Qur`ān mendidik hati ketika terjadi musibah adalah:
1. Dengan kaidah yang sedang kita bicarakan ini, yaitu; “Dan siapa beriman 

kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.” Kaidah 
ini mengingatkan kepada pembicaraan sebelumnya tentang urgensi kesabaran 
dan sikap pasrah, serta penguatan keimanan yang menjadi sandarannya ketika 
menghadapi berbagai musibah ini.

2. Di antara cara Al-Qur`ān mengatasi musibah adalah dengan menunjuki manusia 
untuk membaca doa agung yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah 
Ta’ālā berfirman,

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ
 “Dan Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira 
kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa 

musibah, mereka berkata, ‘Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji’ūn (sesungguhnya kami 
milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali)’.” (QS. Al-Baqarah: 155-156)

3. Banyak memuat kisah-kisah tentang para Nabi dan pengikut mereka yang 
menghadapi berbagai jenis musibah dan ujian, yang membuat orang mukmin 
mengambil pelajaran dan mencontoh mereka, serta dia bisa merasa ringan 
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dengan musibah yang menimpanya jika dia mengingat musibah yang menimpa 
para Nabi dan pengikut mereka tersebut, dan tentu saja yang terdepan adalah 
meneladain Nabi, pemimpin, dan penghulu kita, Muhammad ṣallallāhu ‹alaihi 
wa sallam.

Imam yang mulia Abu Ḥāzim raḥimahullāh mengatakan, “Dunia itu terbagi 
dua, satu untukku dan satu lagi untuk orang lain. Apa yang menjadi hakku jika 
aku mencarinya dengan berbagai trik orang yang ada di langit dan bumi maka 
dia tidak akan datang sebelum waktunya. Dan apa yang menjadi hak orang lain 
maka saya tidak mengharapkannya terkait yang sudah lewat, dan tidak akan 
mengharapkannya juga terkait yang masih tersisa. Rezekiku akan terhalang untuk 
sampai kepada orang lain sebagaimana rezeki orang lain terhalang untuk sampai 
kepadaku. Maka di mana dari kedua hal ini aku harus menghabiskan umurku?!”

Kemudian, kenapa sebagian kita marah dan merasa sakit terhadap kejadian 
yang sudah terjadi beberapa tahun yang lampau? Kenapa seseorang masih juga 
membuka kembali file pernikahannya yang gagal setelah satu dasawarsa? Atau 
kontrak bisnis yang merugi, serta perdagangan saham yang bangkrut? Seolah-oleh 
dengan melakukan hal itu dia ingin membuka kembali kesedihannya!!

Sebagai penutup kaidah ini saya mewasiatkan untuk membaca sebuah 
buku yang sangat berharga sekali, kalimat-kalimatnya simpel namun memiliki 
makna yang agung, yang ditulis oleh guru para syekh kami yang mulia, Syekh 
Abdurraḥmān bin Nāṣir As-Sa’diy. Judul bukunya Al-Wasā`il Al-Mufīdah Lil-
Ḥayāh As-Sa’īdah (Sarana Mencapai Hidup Bahagia).
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KAIDAH KEEMPAT PULUH DELAPAN
“Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing)”

Ini adalah kaidah Qur`āniy yang baku, sudah menjadi sebuah adagium 
(peribahasa). Kaidah ini merupakan salah satu dampak dari hikmah Allah dalam 
penciptaan-Nya, yang akan membantu orang yang merenunginya dalam melihat 
berbagai kejadian secara seimbang dan moderat.

Kaidah ini merupakan bagian dari ayat mulia dalam surah Al-Baqarah dan 
surah Al-A’rāf terkait kisah permintaan karunia air oleh Nabi Musa ‘alaihiṣ-ṣalātu 
was-salām. Allah Ta’ālā berfirman, 

 نثچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ

 کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳمث

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 
‘Pukullah batu itu dengan tongkatmu!’ Maka memancarlah daripadanya dua 

belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). 
Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu 

melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Al-Baqarah: 60)
Makna khusus terkait ayat mulia ini adalah bahwa Allah Ta’ālā telah 

memberikan nikmat kepada Bani Israil dengan menjadikan mata air untuk 
mereka yang memancar dari batu sebanyak dua belas mata air, sesuai dengan 
jumlah kabilah Bani Israil, supaya mereka tidak berdesak-desakan, dan bisa 

mempermudah mereka memanfaatkannya, serta masing-masing anak keturunan 
Bani Israil mengetahuinya. Setelah nikmat ini terealisasi maka sempurnalah 

karunia yang mereka dapatkan; berupa adanya ragam makanan dan minuman 
tanpa perlu usaha dan susah payah, tetapi semua itu semata-mata karunia dan 
rezeki dari Allah. Kenikmatan itu sempurna dengan adanya pengaturan kapan 
mengambil air dan kapan keluar, sehingga mereka bisa teratur, tidak ada orang 

yang menzalimi orang lain, dan tidak pula ada yang merugikan orang lain.
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Selain ditunjukkan oleh kaidah ini, makna tersebut juga ditekankan oleh 
Sunnah sebagaimana dalam sabda Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam: “Beramallah 
kalian, sebab semuanya dimudahkan untuk apa yang sudah diciptakan untuknya.” 

(1)

Mudah-mudahan contoh-contoh aplikatif yang akan kita sebutkan bisa 
memperjelas makna kaidah ini dengan izin Allah. Di antaranya:

Urgensi seseorang mengetahui bakat dan kemampuan yang diberikan Allah 
kepadanya untuk dimanfaatkan pada bidang yang cocok dan sesuai dengan 
kemampuan dan bakatnya tersebut, karena sudah menjadi hal yang pasti bahwa 
manusia tidak berada dalam derajat yang sama terkait bakat, kemampuan, dan 
kekuatan. Kesempurnaan manusia tidak terkumpul kecuali pada diri para Nabi 
‘alaihimuṣ-ṣalātu was-salām.

Pengetahuan seseorang dengan apa yang bisa dilakukannya dan kelebihan 
yang dimilikinya sangat penting dalam menentukan bidang yang akan menjadi 
titik tolak amalannya untuk berkreasi dan memberikan manfaat kepada umat, 
karena tujuannya bukan hanya sekadar beramal, tetapi juga bagaimana dia bisa 
berinovasi dan profesional dalam mengerjakannya.

Siapa yang melihat kembali biografi para sahabat riḍwānullāhi ‘alaihim 
akan mendapati ketelitian mereka dalam menerapkan makna-makna kaidah yang 
sedang kita bicarakan ini: “Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya 
(masing-masing).” Di antara mereka ada yang menjadi alim yang spesialis, ada 
yang terkenal sebagai pemanah dan penakluk komandan-komandan pasukan, dan 
ada juga yang berinovasi dalam bidang syair dan bahasa.

Di dalam kehidupan ini kita temukan sangat banyak contoh di mana umat 
kehilangan tenaga mereka karena kekurangan dalam memahami apa yang 
ditunjukkan oleh kaidah ini. Ada pemuda yang inovatif dalam menuntut ilmu, Allah 
memberikan kepadanya pemahaman dan kekuatan hafalan, dan dia pun menempuh 
jalan menutut ilmu. Namun kemudian datang orang yang meyakinkan dia untuk 
terjun di amal sosial, seolah-olah jalan yang ditempuhnya dalam menuntut ilmu 

(1) HR. Bukhari: 7112, dan Muslim: 2648.
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adalah jalan kurang tepat, atau amalan yang nomor dua.
Demikian pula sebaliknya, ada pemuda yang berusaha menuntut ilmu, 

tetapi dia tidak sukses dan tidak maju. Orang di sekelilingnya mengetahui bahwa 
dia bukan termasuk orang yang pas di bidang ini. Jadi tidak bijaksana jika dia 
dan orang-orang seperti dia diminta untuk berjuang lebih keras lagi, karena 
pengalaman sudah menunjukkan bahwa dia bukan termasuk orang-orang yang 
cocok di bidang keilmuan. Maka seharusnya dia diarahkan ke bidang amalan yang 
menjadi keahliannya. Umat sangat membutuhkan banyak tenaga dalam bidang 
amal kebaikan, bantuan bencana, sosial, dan dakwah. 

Apa yang sudah kita sampaikan terkait keanekaragaman spesialisasi para 
sahabat riḍwānullāhi ‘alaihim menegaskan urgensi pemahaman kaidah ini secara 
benar, sehingga kita tidak kehilangan sumber daya yang sangat kita butuhkan, 
khususnya pada zaman di mana spesialisasi semakin beraneka ragam, dan 
begitu banyaknya cara untuk melayani agama Islam dan memberikan manfaat 
kepada manusia. Orang yang mendapat taufik adalah orang yang mengetahui 
apa keahliannya, sehingga dia menggunakannya untuk melayani agama dan 
umatnya. Dalam aṡar disebutkan, “Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang 
di antara kalian melakuan sebuah amalan supaya dia mengerjakannya dengan baik 
(profesional).” Bagaimana bisa suatu profesionalitas akan datang dari orang yang 
tidak ahli dengan apa yang dihadapi dan dikerjakannya?!

Inilah beberapa petunjuk wahyu: “Dan setiap suku telah mengetahui 
tempat minumnya (masing-masing),” dan “Katakanlah, ‘Tiap-tiap orang 
berbuat menurut keadaannya masing-masing,” serta hadis “Beramallah kalian, 
sebab semuanya dimudahkan untuk apa yang sudah diciptakan untuknya.” 
Apakah kita sudah merenungkan dan mengambil faedah darinya dalam rangka 
menggunakan sumber daya kita lebih maksimal?
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KAIDAH KEEMPAT PULUH SEMBILAN
“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu 

tidak mengetahui”

Ini adalah kaidah Qur`āniy yang baku. Kaidah ini memiliki dampak yang 
sangat kuat dalam meluruskan perjalanan manusia menuju Tuhannya, dan dalam 
mengatur ibadah, muamalah, perilaku, dan mengetahui apa yang tersembunyi 
baginya serta urusan agama yang kurang dipahaminya.

Kaidah ini disebutkan berulang di dua tempat dalam Kitabullah. Pertama di 
surah An-Naḥl dan kedua di surah Al-Anbiyā`.

Kedua ayat itu disebutkan dalam konteks memberikan arahan kepada orang-
orang kafir, baik yang durhaka ataupun yang mendustakan, untuk bertanya kepada 
Ahli Kitab sebelum mereka. Dalam arahan tersebut terdapat isyarat yang jelas 
bahwa orang-orang musyrik yang durhaka tersebut tidak mengetahui, dan mereka 
adalah orang-orang bodoh. Kalau tidak demikian, maka pemberian arahan untuk 
bertanya tersebut tidak ada faedahnya.

Jika Anda merenungkan kaidah ini beserta konteksnya di kedua tempat dalam 
surah An-Naḥl dan surah Al-Anbiyā`, maka akan didapati hal-hal berikut ini:
1. Secara umum kaidah ini berisi pujian kepada orang-orang yang berilmu.
2. Jenis ilmu yang paling tinggi adalah ilmu dengan kitab Allah yang diturunkan. 

Karena Allah memerintahkan orang yang tidak mengetahui makna-makna 
wahyu untuk bertanya kepada mereka dalam semua kejadian.

3. Orang yang bertanya dan orang bodoh keluar dari ruang lingkup sekadar 
ikut-ikutan begitu dia bertanya. Di dalamnya tersirat bahwa Allah telah 
memberikan amanah kepada mereka terkait wahyu dan penurunannya, mereka 
diperintahkan untuk menyucikan jiwa mereka, dan supaya menggunakan sifat-
sifat kesempuranaan.

4. Kaidah ini juga memberi isyarat tentang keutamaan orang-orang yang berzikir, 
yaitu para pembawa Al-Qur`ān yang mulia in. Mereka itulah orang-orang 
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yang berzikir sebenarnya, dan mereka lebih berhak menyandang nama ini 
dibandingkan orang lain.

5. Perintah untuk belajar dan bertanya kepada orang yang berilmu. Tidaklah 
diperintahkan untuk bertanya kepada mereka kecuali karena mereka 
berkewajiban mengajarkan dan menjawab tentang apa yang mereka ketahui.

6. Pengkhususan pertanyaan kepada orang yang berzikir dan berilmu berisi 
larangan untuk bertanya kepada orang yang terkenal bodoh dan tidak berilmu. 
Dan orang tersebut pun dilarang untuk menjawabnya.

Sebagian orang terjatuh pada kekeliruan dalam menerapkan kaidah ini. Di 
antara bentuk kekeliruan tersebut adalah:
1.  Sebagian orang Anda perhatikan ketika dia menghadapi masalah atau kejadian 

baru yang butuh untuk ditanyakan maka dia bertanya kepada orang terdekat yang 
ditemuinya, meskipun dia tidak mengetahui kondisi orang tersebut, apakah dia 
orang yang berilmu atau tidak. Sebagian orang lagi ada yang berpatokan pada 
penampilan lahiriah saja. Jika dia melihat ada tanda-tanda kebaikan padanya 
maka dia mengira orang tersebut merupakan penuntut ilmu atau ulama yang 
layak untuk dimintai fatwa. Ini adalah sebuah kekeliruan.

Saya tidak tahu, apa yang akan dilakukan oleh orang seperti itu jika ada 
di antara mereka yang sakit? Apakah dia akan menyetop orang pertama yang 
ditemuinya di jalan untuk bertanya kepadanya? Ataukah mereka akan pergi 
menemui dokter paling pintar dan paling ahli?

Saya tidak tahu, apa yang akan dilakukan orang tersebut jika mobilnya 
mogok atau rusak? Apakah dia akan menyerahkannya kepada orang terdekat 
yang lewat? Atau dia akan mencari teknisi paling pintar yang bisa memperbaiki 
kerusakan mobilnya?

Jika ini terkait dengan perbaikan urusan-urusan dunia, maka kehati-
hatiannya dalam memperbaiki urusan agamanya harus lebih besar lagi.

Malik bin Anas berkata, «Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka 
lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian.»
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Di antara bentuk penyimpangan lain terhadap kaidah ini adalah:
2. Tidak teliti dalam mengambil ilmu dari ahli zikir yang sebenarnya. Karena 

orang yang berafiliasi kepada ilmu sangat banyak, dan orang yang pura-
pura berafiliasi kepada ilmu lebih banyak lagi. Siapa yang menonton orang-
orang yang tampil di program-program televisi akan mengetahui hal tersebut. 
Sesungguhnya manusia, karena kelemahan mereka dalam pengetahuan 
dan kurang bisa membedakan, mengira bahwa setiap orang yang berbicara 
tentang Islam merupakan ulama dan bisa dimintai fatwanya terkait masalah-
masalah agama. Mereka tidak bisa membedakan antara dai atau orator, dan 
orang berilmu yang mengetahui tempat pengambilan dalil, dan tempat-tempat 
nas. Akibatnya akan muncullah berbagai fatwa aneh bahkan salah yang tidak 
menyinggung masalah sedikit pun dan tidak bisa diterima. Kemudian akan 
banyak muncul orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan mencari-cari 
rukhsah. Sehingga sikap keagamaan mereka menjadi tipis, dan ibadah mereka 
menjadi lemah karena beberapa sebab, di antaranya: karena fatwa serampangan 
yang bertebaran di berbagai stasiun televisi.

Maksud dari penjelasan ringkas ini adalah untuk mengingatkan tentang 
pentingnya seseorang berhati-hati dalam bertanya. Ia tidak boleh bertanya kecuali 
kepada orang yang bisa melepaskan tanggung jawabnya, yaitu orang yang lebih 
bertakwa, lebih berilmu, dan lebih warak. Mereka itulah orang-orang yang benar-
benar disebut ahli zikir, orang-orang yang sifat mereka disebutkan dalam kaidah 
ini: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu 
tidak mengetahui.”
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KAIDAH KELIMA PULUH
“Sungguh, Al-Qur`ān ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus”

Barangkali penutupan buku ini dengan kaidah ini memiliki munsabah yang 
sangat jelas, yang membuat seorang mukmin bertambah yakin dengan keagungan 
Al-Qur`ān, dan bahwa dia adalah satu-satunya kitab yang cocok untuk sepanjang 
masa dan setiap tempat.

Qatādah berkata untuk menjelaskan makna kaidah ini dengan kalimat singkat, 
“Sesungguhnya Al-Qur`ān menunjukkan kepada kalian tentang penyakit dan obat 
kalian. Adapun penyakit kalian adalah berbagai dosa dan kesalahan, sedangkan 
obat kalian adalah istigfar.”

Tafsir dari Imam yang mulia ini memiliki isyarat yang jelas terhadap 
kekomprehensifan Al-Qur`ān dalam mengobati semua jenis penyakit, dan di 
dalamnya juga ada semua obatnya. Sekarang tinggal tugas orang untuk mencari 
obat-obat tersebut di dalam Al-Qur`ān yang agung ini.

Siapa yang ingin mengetahui sebagian usaha para ulama raḥimahumullāh 
dalam mencari ilham terkait hal itu maka hendaknya dia membaca apa yang 
ditulis oleh ‘Allāmah Asy-Syinqītiy dalam tafsirnya terhadap ayat ini dan kaidah 
yang sedang kita bicarakan. Beliau menulis lebih kurang enam puluh halaman 
membicarakan tentang contoh-contoh masalah yang diselesaikan oleh Al-Qur`ān, 
dan menunjukkan ke jalan yang paling lurus dalam memberikan solusinya. Saya 
akan memilih perkataannya yang memiliki korelasi langsung terhadap penjelasan 
keuniversalan kaidah ini. Beliau berkata, “Dalam ayat yang mulia ini, Allah Jalla 
wa ‘Alā menyebutkan secara global semua yang ada dalam Al-Qur`ān tentang 
petunjuk ke jalan terbaik, jalan terlurus dan paling benar. Kalau kita menelusuri 
rinciannya secara lengkap maka kita harus menelusuri semua Al-Qur`ān yang 
agung ini, karena kekomprehensifannya terhadap segala sesuatu yang memiliki 
petunjuk kepada kebaikan dunia dan akhirat. Tetapi kita, dengan izin Allah Ta’ālā 
akan menyebutkan beberapa contoh yang memadai dari berbagai sisi dari petunjuk 
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Al-Qur`ān ke jalan yang paling lurus....” Kemudian beliau menyebutkan sejumlah 
masalah akidah dan sosial. Di antaranya:

“Al-Qur`ān menunjukkan ke jalan yang paling lurus dalam mengatur 
keseimbangan antara lahir dan batin manusia, antara perasaan dan perbuatannya, 
serta antara akidah dan amalannya.

Al-Qur`ān menunjukkan ke jalan yang paling lurus dalam dunia ibadah dengan 
menyeimbangkan antara taklif dan kekuatan. Sehingga taklif tidak memberatkan 
jiwa yang menyebabkannya bosan dan putus asa bisa melaksanakannya dengan 
baik; dan juga tidak terlalu ringan dan mudah yang menyebabkannya merasa 
lapang dan main-main; serta tidak melewati batas kecukupan, keseimbangan, dan 
batas-batas kesanggupan.

Al-Qur`ān menunjukkan ke jalan yang paling lurus dalam hubungan sesama 
manuisa, baik secara individu dan berpasangan, pemerintahan dan rakyat, serta 
negara dan bangsa-bangsa. Al-Qur`ān mendirikan hubungan tersebut atas dasar 
yang kukuh, tidak terpengaruh dengan pemikiran dan hawa nafsu, tidak berat 
sebelah karena kecintaan dan kebencian, dan juga tidak mengalihkannya dari 
kemaslahatan dan tujuan.

Al-Qur`ān menunjukkan ke jalan yang paling lurus dalam mengayomi 
semua agama samawi, dan menghubungkan di antara semuanya, mengagungkan 
hal-hal yang disucikannya, serta menjaga kehormatannya. Sehingga membuat 
manusia semuanya dalam berbagai akidah samawi berada dalam kedamaian dan 
persahabatan.” Sampai di sini perkataan Syekh Asy-Syinqītiy raḥimahullāh.

Sungguh, ini adalah kaidah yang memutus jalan bagi semua orang yang 
merasa minder dan malas dari penganut agama Islam, orang-orang yang berafiliasi 
kepadanya, atau orang-orang zindik yang mengira, karena kebodohan mereka, 
bahwa Al-Qur`ān itu hanya kitab akhlak dan nasihat, serta mengatasi beberapa 
kasus hukum saja. Adapun kasus-kasus besar, seperti masalah politik, hubungan 
internasional, dan sejenisnya, maka Al-Qur`ān tidak membahas secara mendalam 
dalam mencari solusinya.

Pembicaraan ini, di samping sangat berbahaya dan bisa mengantarkan kepada 
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kekufuran, merupakan bentuk adab yang jelek kepada Allah. Karena Tuhan 
kita, dan Dia Maha Mengetahui lagi Mahateliti, ketika menurunkan Al-Qur`ān 
mengetahui bahwa para hamba akan menghadapi banyak perubahan, keterbukaan, 
hubungan, dan kasus-kasus baru. Dia tidak membiarkan mereka begitu saja, tetapi 
Allah menjaga Al-Qur`ān ini supaya mereka bisa kembali kepada pentunjuk-
petunjuknya. Dia juga menjagakan Sunnah Nabi-Nya ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
untuk menjadi penjelas hal-hal yang masih global terkait kaidah-kaidah Al-Qur`ān, 
bahkan Dia menjadikan di dalam Sunnah tersebut hukum-hukum tersendiri. 
Siapa yang menginginkan petunjuk maka dia akan mendapatkannya dalam kedua 
sumber tersebut. Siapa yang matanya tertutup, atau hatinya buta, maka hendaklah 
dia menuduh dirinya sendiri, dan jangan melemparkan tuduhan terhadap nas-nas 
wahyu dengan berbagai kekurangan dan keteledoran.

Ini adalah kitab Tuhan kita, yang mengabarkan bahwa dia menjadi pentunjuk 
kepada jalan yang paling lurus. Maka di manakah orang-orang yang mencari 
petunjuknya? Di manakah orang-orang yang mendatangi telaganya? Di manakah 
orang-orang yang mengambil faedah dari mata airnya? Di manakah orang-orang 
yang mendapat petunjuk dengan arahan-arahannya?
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