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BAB  III

PENAFSIRAN, LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEWUJUDKAN ‘IZZAH
AL-MAHMÛDAHDAN REALISASINYA DALAM KEHIDUPAN

A. Penafsiran Ayat al-Qur’an Tentang ‘Izzah al-Mahmûdah

1. Tafsir Taisîr al-Karîmi al-Rahmân fi Tafsîri Kalâmi al-Mannân

a. QS. al-Nisâ’ [4]: 139







“(Yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir

menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang
mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu?
Maka Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.” (QS. al-
Nisâ’ [4]: 139)

Beritakanlah kepada orang-orang yang menampakkan

keislamannya dan menyembunyikan kekafiran mereka dengan

kabar yang buruk, yaitu adzab yang sangat pedih. Itu karena

mereka mencintai orang-orang kafir, bersahabat, menolong dan

tidak mau bersahabat dengan orang-orang mukmin. Faktor apa

yang membuat mereka seperti itu? Apakah karena mereka mencari

kemuliaan di antara orang-orang kafir?53

Inilah keadaan yang terjadi di antara orang-orang munafik,

mereka berburuk sangka terhadap Allah, meragukan pertolongan

Allah kepada hamba-Nya yang beriman, dan mereka hanya melihat

53Abdu al-Rahman Bin Nasir al-Sa’di, Taisîru al-Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-
Mannãn(Pustaka: Dâr al-Salâm li al-Nasyri wa al-Tauzî’, 1422 H/ 2002 M), Cet. II, hlm. 228
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sebagian dari sebab-sebab yang menjadikan kaum kafir memiliki

kemulian, tanpa memperhatikan akibat di balik semua itu. Dengan

demikian, mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin,

mengharap kemulian dan meminta pertolongan kepadanya.54

Sesungguhnya kemuliaan itu semuanya hanya milik Allah,

tempat berlindungnya para hamba adalah di tangan Allah dan

kehendak-Nya berlaku atas hamba-hamba-Nya. Allah menjamin

akan menolong agama-Nya dan hamba-hamba-Nya yang beriman,

walaupun kadang Allah memberikan ujian-ujian dan permusuhan

terhadap mereka dan itu bukanlah sesuatu yang bersifat kontinuitas,

sesungguhnya balasan yang baik dan ketetapan adalah untuk umat

mukmin. Ayat ini adalah peringatan keras bagi orang-orang yang

bersahabat dengan orang-orang kafir dan enggan bersahabat

dengan kaum mukmin, itulah sifat-sifat orang munafik,

sesungguhnya iman menuntut seseorang agar mencintai dan

bersahabat dengan orang-orang mukmin, membenci orang-orang

kafir dan memusuhi mereka.55

b. QS. al-Mâidah [5]: 54










54Ibid
55Ibid
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“Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu
yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan
mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan
merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap
orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang
kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada
celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-
Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui.” (QS. al-Mâidah [5]: 54)

Allah SWT mengumandangkan kepada alam semesta bahwa Ia

Maha Kaya, barang siapa yang menentang agama Allah maka ia

tidak akan merugikan Allah sedikitpun melainkan akan merugikan

dirinya sendiri. Sesungguhnya hamba-hamba yang ikhlas dan

orang-orang yang jujur adalah milik Allah SWT yang akan

mendapatkan hidayah dan karunia dari-Nya. Seseorang apabila

telah mendapatkan hidayah dan karunia dari Allah maka ia akan

menjadi makhluk yang sempurna, memiliki jiwa yang kuat dan

akhlak yang mulia.56

Kalimat menjelaskan tentang bukti cinta Allahیحبونھم ویحبونھ

kepada hamba-Nya dan cinta seorang hamba kepada-Nya. Jika

Allah SWT telah mencintai hamba-Nya maka Ia akan memberikan

kemudahan kepadanya, membimbingnya untuk melakukan

kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta menghadirkan rasa

cinta dan kasih sayang kedalam hati hamba-Nya tersebut.57

Sedangkan bukti rasa cinta seorang hamba kepada tuhan-Nya

56Ibid, hlm. 259
57Ibid
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adalah ia harus mengikuti sifat Rasullullah SAW secara dzohir

maupun batin, baik dalam hal perkataan, perbuataan dan semua

keadaan. Hal ini beliau pertegas dengan firman Allah: Katakanlah:

"Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya

Allah mengasihi.” (QS. al-Imran [3]: 36)

Selayaknya bukti rasa cinta seseorang kepada tuhannya adalah

dengan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, yaitu

dengan melaksanakan segala perintah-perintah-Nya baik dari hal

yang  wajib maupun yang sunnah.58 Kemudian, bukti rasa cinta

seorang hamba kepada tuhannya adalah dengan Ma’rifat

Allah(mengenal Allah) dan banyak mengingat-Nya. Menurut

beliau, tidaklah sempurna cinta seseorang kepada tuhan-Nya, jika

ia tidak mengenal-Nya, oleh karena itu, jika seorang hamba telah

mencintai Allah, maka ia akan senantiasa mengingat-Nya, begitu

juga sebaliknya, jika Allah telah mencintai hamba-Nya, maka Ia

akan memberikan kemudahan dan mengampuni segala dosanya.59

Kalimat على الكـفرین menjelaskan tentangاذلة على المؤمنین أعزة

hubungan mu’âmalah mereka kepada sesama mukmin dan non

mukmin, di antara sikap seorang mukmin kepada mukmin lainnya

adalah mereka akan bersikap lemah lembut, saling nasehat-

menasehati, bersikap tawadhu’, menjalin ukhwah Islamiyah dan

berkasih sayang di antara sesamanya. Sedangkan terhadap orang-

58Ibid
59Ibid
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orang kafir yang ingkar dengan ayat-ayat Allah dan mendustai

Rasul-rasul-Nya adalah mereka akan bersikap keras dan tegas

kepadanya, sesungguhnya Izzah telah menyatu pada jiwa dan

keinginan mereka untuk menghadapi orang-orang yang

membangkang.60Ungkapan ini beliau tegaskan dengan firman

Allah yang artinya:“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka

kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang

ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu

menggentarkan musuh Allah dan musuhmu). (Q.S al-Anfâl [8]: 60),

danjuga firman-Nya:“Dia adalah keras terhadap orang-orang

kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka”. (Q.S. al-Fath [48]:

29).61

Kalimat berarti: mereka melakukanیجاھدون فى سبیل هللا jihâd

dengan menggunakan harta, jiwa, lisan dan perbuatan mereka.

Sedangkan kalimat menunjukan bahwaوال یخافون لومة الئم  mereka

lebih mengutamakan keridaan Allah tanpa merasa takut dengan

celaan yang datang dari makhluk. Hal ini menunjukkan kepada kita

bahwa mereka memiliki semangat dan kesungguhan yang luar

biasa dalam membela agama Allah.62

Kondisi hati seseorangsangat berpengaruh terhadap aktifitas

yang akan ia lakukan, karena lemahnya hati akan menimbulkan

lemahnya tujuan dan semangat perjuangan untuk

60Ibid
61Ibid
62Ibib, hlm. 260
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menghadapimusuh, bahkan yang lebih parahnya lagi ia akan

menimbulkan kesyirikanterhadap Allah SWT. Sesekali tidaklah

akan selamat seseorang yang di dalam hatinya terdapat sesembahan

selain dariAllah SWT, karena hal tersebut akan menyebabkannya

menjadi takut dengan celaan yang berasal dari makhluk.63

Adapun tujuan Allah SWT memuji mereka dengan sifat-sifat

di atas tanpa menyebutkan perbuatan-perbuatan baik yang mereka

lakukan adalah agar mereka tidak bersifat ujub terhadap diri sendiri

dan supaya mereka bersyukur atas karunia yang telah diberikan

kepadanya. Dengan demikian, Allah SWT akan menambahkan

karunia-Nya kepada mereka, sekaligus memberitahukan kepada

manusia bahwa karunia Allah SWT tidak ada batasnya.64 Kalimat

menjelaskanذلك فضل هللا یؤتیھ من یشاء وهللا واسع علیم bahwa rahmat Allah

meliputi segala sesuatu yang akan diberikan kepada  para

kekasihnya, bukan kepada selain mereka, Allah Maha Mengetahui

siapa yang berhak untuk mendapatkan karunia-Nya tersebut.65

c. QS. Yûnus [10]: 65





“Janganlah kamu bersedih oleh perkataan mereka,

sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyan Allah.
Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS.
Yûnus [10]: 65).

63Ibid
64Ibid
65Ibid
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Imam al-Sa’di menerangkan bahwa kita tidak boleh merasa

bersedih terhadap ucapan orang-orang yang mendustakanmu, yaitu

ucapan-ucapan yang mengandung penghinaan kepadamu dan

kepada agamamu, karena ucapan-ucapan mereka itu tidak membuat

mereka mulia dan tidak pula membuatmu merugi. Kemudian,

kalimat )( menjelaskan bahwa Allah SWT akan

memberikan kepada orang yang Dia kehendaki dan tidak diberikan

kepada orang yang tidak Dia kehendaki.66


……

“Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-

lah kemuliaan itu semuanya”. (QS. Fâthir [35]: 10).

Carilah ia dengan ketaatan kepada-Nya, ungkapan ini beliau

tegaskan dengan firman-Nya: “Kepada-Nya-lah naik perkataan-

perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkannya.” (QS.

Fâthir [35]: 10). Seperti yang telah diketahui bahwa kamu berada di

atas ketaatan kepada Allah, dan bahwa kemuliaanmu dan

pengikutmu adalah dari Allah. Allah berfirman: “Padahal kekuatan

itu hanyalah bagi Allah, bagi RasulNya dan bagi orang-orang

Mukmin.” (QS. al-Munâfiqûn [63]: 8).67

Firman-Nya, )وھو السمیع العلیم( Menjelaskan bahwa, pendengaran

Allah meliputi segala suara, tak sedikit pun yang samar bagi-Nya,

ilmu-Nya meliputi yang lahir dan batin, tidak luput dari-Nya

66Abdu al-Rahman bin Nasir al-Sa’di, (Jakarta, Dâr al-Haq, 2015), Op. Cit, Jld. III, hlm.
452

67Ibid, hlm. 453
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sebesar dzarrah pun, baik yang di langit maupun di bumi. Allah

mendengar ucapanmu dan ucapan musuh-musuhmu tentang dirimu,

Dia mengetahui itu secara terperinci, cukuplah untukmu ilmu dan

perlindungan Allah, dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka

Dia akan mencukupkannya.68

d. QS. Fâtir [35]: 10











“Barangsiapa yang menhendaki kemuliaan, maka hanya milik

Allah kemuliaan itu semuanya. kepadaNya-lah naiknya perkataan-
perkataan yang baik dan amal yang shalih yang dinaikkanNya.
Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab
yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.” (QS. Fâtir
[35]: 10)

Ayat ini menyerukan kepada orang-orang yang menghendaki

kemuliaan, carilah kemuliaan itu pada Dzat Yang kemuliaan itu ada

di tangan-Nya. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya di Tangan

Allah, dan ia tidak bisa diperoleh kecuali dengan mentaati-Nya.”

Hal ini, telah dijelaskan oleh firman-Nya, )إلیھ یصعد الكلم الطیب( yaitu:

seperti bacaan al-Qur’an, tasbîh, tahmîd, tahlîl dan setiap perkataan

yang baik lagi mulia. Ia diangkat kepada Allah dan diperlihatkan

68Ibid
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kepada-Nya, lalu Allah membanggakan pelakunya di hadapan para

malaikat.69

Kalimat )والعمل الصالح( yaitu berupa amalan-amalan hati dan

amalan-amalan yang bersifat lahiriah. Menurut beliau, kata )یرفعھ(

berarti, amalan tersebut diangkat oleh Allah sebagaimana halnya

kalimat-kalimat yang baik. Ada yang mengatakan: Maksud dari

kata )یرفعھ( adalah amal shalih tersebut mengangkat perkataan-

perkataan yang baik, sehingga terangkatnya perkataan-perkataan

yang baik itu tergantung kepada amal-amal shalih sang hamba.

Amal shalihnya-lah yang akan mengangkat perkataan-perkataan

yang baik itu. Jika ia tidak mempunyai amal shalih, maka tidak ada

satu perkataan pun yang akan dinaikkan kepada Allah SWT. Itulah

amal-amal yang dinaikkan kepada Allah SWT, yang pada akhirnya

Allah akan meninggikan dan memuliakan pelakunya.70

Adapun amal-amal buruk, maka sebaliknya, pelakunya

menginginkan kemuliaan dengannya; ia melakukan tipu daya dan

muslihat namun akibatnya menimpa dirinya sendiri. Ia tidak makin

bertambah kecuali kehinaan dan kerendahan. Maka dari itu Allah

berfirman, )دوالذین یمكرون السیئات لھم عذاب شدی, والعمل الصالح یرفعھ( di

mana mereka dihinakan di dalamnya dengan sehina-hinanya.

Maksud dari kalimat )ومكر أولئك ھو یبور( adalah akan binasa dan

menjadi sirna, dan rencana jahat merea sama sekali tidak

69Ibid, Jld. VI, hlm. 17
70Ibid
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menguntungkan mereka sedikitpun; sebab ia adalah rencana jahat

dengan kebatilan dan untuk tujuan kebatilan pula.71

e. QS. al-Saffât [37] ayat: 180




“Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa

yang mereka katakan.” (QS. al-Saffât [37] ayat: 80)

Ayat ini menjelaskan tentang perkataan-perkataan keji yang

dilontarkan oleh orang-orang musyrik terhadap Allah SWT,

kemudian Allah menyucikan diri-Nya dari perkataan-perkataan keji

itu, seraya berfirman: )سبحان ربك( maksud dari kalimat itu adalah,

Maha Bebas dan Maha TinggiDia. Kalimat )رب العزة عما یصفون(

Yang tidak bisa dikalahkan, maka dari itu Dia menundukkan segala

sesuatu dan suci dari segala keburukan yang mereka sandangkan

terhadap-Nya.72

Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang orang-orang yang

selamat dalam firman-Nya: )وسالم على المرسلین( yaitu, mereka

mendapatkan kesejahteraan kerena keselamatan dari dosa-dosa,

noda-noda dan selamatnya apa yang mereka sandangkan terhadap

pencipta langit dan bumi. Pada ayat berikutnya disebutkan: والحمد (

)ین Huruf Alif dan Lam (“al” pada kata al-Hamdu)

71Ibid, hlm. 18
72Ibid,hlm. 148
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bermakna meliputi (li al-Istighrâq). Artinya, seluruh bentuk pujian

dari berbagai sifat yang sempurna lagi agung dan perbatan-

perbuatan yang dengannya Dia mengatur semesta alam ini,

melimpahkan berbagai nikmat, melepaskan berbagai bencana,

mengendalikan mereka dalam segala gerak, diam dan seluruh

kondisi mereka. Semua itu adalah milik Allah, jadi Dia-lah Yang

Maha Qudus (suci) dari segala kekurangan, Yang Terpuji dengan

segala kesempurnaan, Yang di-Cintai lagi di-Agungkan. Allah

menyebutkan bahwa para Rasul-Nya sejahtera dan diucapkan

selamat atas mereka, dan bagi siapa yang mengikuti mereka dalam

hal ini, maka dia akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan

akhirat, sedangkan bagi musuh mereka adalah kebinasaan dan

bencana di dunia dan akhirat.73

f. QS. Sâd [38] : 82




Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan

menyesatkan mereka semuanya.” (QS. Sâd [38] : 82)

Ayat di atas menjelaskan tentang kisah Iblis yang diberikan

tangguhan waktu oleh Allah, lalu ia terang-terangan melawan

Rabb-Nya, dengan kebusukan dan permusuhan yang sengit

terhadap Allah dan Nabi Adam beserta keturunannya. Seraya

berkata: )وینھم أجمعینقال فبعزتك ألغ( 74 huruf ba’ pada kata )فبعزتك )

73Ibid,hlm. 149
74Ibid, hlm. 194
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bermakna sumpah, yaitu (iblis) bersumpah dengan keperkasaan

Allah bahwa Iblis benar-benar akan menyesatkan mereka (Nabi

Adam  dan keturuannya) semuanya, kecuali hamba-hamba-Nya

yang diberi keikhlasan di antara mereka.Yaitu, iblis mengetahui

bahwa Allah akan melindungi mereka dari tipu dayanya.75

Kemudian, huruf ba’ itu bisa juga bermakna Istiânah (meminta

pertolongan). Artinya, oleh karena iblis mengetahui bahwa dia

lemah dari segala sisinya dan ia sama sekali tidak bisa menyesatkan

seseorang kecuali dengan kehendak Allah SWT, maka dia mencari

pertolongan kepada keperkasaan Allah agar bisa menyesatkan anak

keturunan Nabi Adam. Demikianlah, dan benar-benar musuh-

musuh Allah yang sejati.76

g. QS. al-Munâfiqûn [63] : 8








“Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke

Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-
orang yang lemah dari padanya." Padahal kekuatan itu hanyalah
milik Allah, milik Rasul-Nya dan milik orang-orang mukmin, tetapi
orang-orang munafik itu tiada mengetahui.” (QS. al-Munâfiqûn
[63] : 8)

Ini terjadi pada saat Perang al-Muraisî’, ketika beberapa orang

dari kalangan Muhâjirîn dan Anshâr terlibat adu mulut yang

mengusik perasaan, saat itu kemunafikan mereka nampak dan

75Ibid, hlm. 195
76Ibid



43

jelaslah apa yang tersembunyi di hatinya. Pemimpin kaum

Munafik, Abdullah bin Ubai bin Salul berkata, “Perumpaan kami

dengan mereka-maksudnya kaum Muhajirin-tidak lain adalah

seperti orang yang berkata, Gemukkanlah anjingmu, niscaya ia

akan memakanmu.” Pada saat yang sama, dia juga berkata,

“Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar

orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya,”

karena ia mengira bahwa dia dan teman-temannya dari kalangan

munafik adalah orang-orang yang kuat, sedangkan Rasulullah

SAW dan orang-orang yang bersamanya adalah kalangan lemah,

padahal sebenarnya perkataan si munafik itu terbalik.77

Allah berfirman: ) ( Yang menjelaskan

bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah kuat,

sedangkan orang-orang munafik dan teman-temannya adalah

lemah. Kalimat )ولكن المنافقین ال یعلمون( menjelaskan bahwa orang-

orang munafik itu tiada mengetahui hal itu, karena itu mereka

mengira bahwa kekuatan adalah miliknya.78

2. Tafsir al-Kassyâf

a. QS. al-Nisâ’ [5] ayat: 139








77Ibid, Jld. VII, hlm. 254
78Ibid, hlm. 255
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“(yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir
menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang
mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu?
Maka Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.” (QS. al-
Nisâ’ [5] : 139)

Kata )الذین( dinasabkan kepada sifat tercela, atau marfû’ yang

berarti: “orang-orang yang menginginkan”, atau “mereka yang”,

mereka adalah orang-orang yang cenderung kepada kekafiran dan

bersahabat dengannya, sebagian dari mereka berkata kepada

sebagian yang lainnya, bahwa: “perintah Muhammad tidaklah

sempurna, maka kembalilah ke ajaran yang diberikan kepada

orang-orang Yahudi.” 79

Kalimat )( berarti: “kemuliaan dan kemenangan

adalah milik para kekasih Allah yang telah ditetapkan untuk

mendapatkan kemuliaan dan mengalahkan kaum Yahudi atau yang

lainnya,” seperti disebutkan dalam firman-Nya: العزة ولرسولھ (

)وللمؤمنین “Bagi Allah lah kemuliaan, dan bagi rasul-Nya, dan juga

bagi umat Mukmin”(QS. al-Munâfiqûn [63] ayat: 8).80

b. QS. al-Mâidah [6] ayat: 54













79Abû al-Qâsim al-Zamakhsyari, Op. Cit, Jld. II, hlm. 164
80Ibid
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“Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu
yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan
mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan
merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap
orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang
kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada
celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-
Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas
lagi Maha mengetahui.” (QS. al-Mâidah [6] ayat: 54)

Kata من یرتدد(barangsiapa di antara kamu yang murtad)

memiliki perbedaan bacaan, yaitu: dibaca dengan Man)من یرتد

Yartaddu), menurut Imam Tafsîr al-Kasyyâf, kata tersebutمن یرتد

menunjukkan pada dua arah, yaitu: manusia yang diciptakan

sebelum alam semesta,ada juga pendapat yang mengatakan bahwa

mereka itu terdiri dari sebelas golongan, tiga golongan terdapat

pada masa Rasûlullâh SAW, tujuh golongan pada masa Abû Bakar

r.a, dan satu golongan berada pada masa Umar r.a.81

Pertama, yaitu banu Mudlaj dan pemimpin mereka yang

bertutup kepala, yakni: al-Usûd al-‘Insi, ia seorang ahli tenung

yang mengaku Nabi di Yaman dan menguasai negaranya dan

mengusir para pekerja Rasûlullâh SAW. Dengan demikian maka

Rasulullah SAW menulis surat kepada Mu’âdz bin Jabal untuk

pemimpin Yamân. Maka Allah menghancurkannya melalui tangan

Fairuz ad-Dailimi yang menghampirinya pada malam hari

kemudian membunuhnya, dan memberitahu Rasûlullâh bahwa ia

telah membunuhnya pada malam hari, maka bergembiralah kaum

81Ibid, hlm. 254
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muslimin. Rasûlullâh SAW menahan berita tersebut hingga

keesokan harinya, kemudian berita itu disampaikan pada akhir

bulan Rabi’u al-Awal.82

Kedua, yaitu Banu Hunaifah kaum Musailamah yang juga

mengaku sebagai Nabi dan menulis surat untuk Rasûlullâh SAW:

“Dari Musailamah Rasulullâh untuk Muhammad Rasûlullâh SAW,

sesungguhnya dunia ini separuhnya milikku dan separuhnya lagi

milikmu. Rasûlullâh SAW menjawab: dari Muhammad Rasûlullâh

untuk Musailamah al-Kadzdzâb: “Sesungguhnya dunia ini milik

Allah, dan Allah mewariskannya kepada siapapun yang Ia

kehendaki dari hamba-Nya, dan balasan yang baik itu untuk

orang-orang yang bertakwa.” Setelah mendengar berita tersebut,

Abu Bakar pun memerangi mereka bersama pasukan dari kaum

muslimin yang pada akhirnya Musailamah pun mati di tangan

Wahsyi yang membunuh Hamzah (paman Nabi), ia berkata: “Aku

telah membunuh orang terbaik pada masa kebodohanku, dan aku

telah membunuh orang terburuk pada masa keislamanku.83

Ketiga, yaitu Banu Asad kaum Tolaihah bin Khuwailid yang

juga mengaku Nabi, maka Rasulullah SAW mengutus Kholid

kepadanya. Setelah perang, Tholaihah terusir ke Negri Syam yang

pada akhirnya ia masuk Islam dan menjadi muslim yang baik.

82Ibid, hlm. 252
83Ibid
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Adapun7 kelompok lagi berada di masa kekhalifahan Abu

Bakar r.a. dan mereka itu adalah: Pertama, Fazaroh Kaum

Uyaynah bin Hashn. Kedua, Ghuthfan Kaum Qurroh bin Salmah

al-Qusyairi. Ketiga, Banu Salim kaum Faja’ah bin Abdi Yalail.

Keempat, Banu Yarbu’ kaum Malik bin Nuwairah. Kelima, adalah

sebagian dari suku Tamim kaum Sajah binti Mundzir al-

Mutanabbi’ah yang dinikahi oleh Musailamah al-Kadzdzâb.84

Untuk menjelaskan hal ini, imam al-Kassyaf menukil pendapat

Abu ‘Ala’ al-Ma’arri dalam bait syairnya yang disinyalirkan pada

sebuah kitab Istagfir Wa Istagfiri, yaitu: كذابة # أمت سجاح وواالھا مسیلمة 

85فى بني الدنیا وكذاب “Sajah menjadi pemimmpin dan dinikahi oleh

Musailamah # Ia adalah seorang pembohong besar dan suaminya

pun pembohong.”86

Kemudian yang keenam adalah, kelompok Kindah, yaitu

kaum Asy’âs bin Qois, dan yang ketujuh adalah  Banu Bakr bin

Wa’il terhadap Bahrain kaum Hathmi bin Zaid, dan Allah SWT

telah memusnahkan mereka di tangan Abû Bakr r.a, dan satu

kelompok lagi berada di masa kekhalifahan Umar bin Khattâb r.a.

mereka adalah kelompok Ghûsan kaum Jablah bin Aihâm, pada

84Ibid, hlm. 254
85Li Abi a-‘Ala’ al-Mu’ry. Kata Ammat dibaca dengan Tasydid. Ia adalah seorang Imam di

bani Hunaifah yang mengaku seorang Nabi. Dan di riwayatkan dengan Madd dan at-Takhfif,
yakni: ia seorang yang tidak menikah dan dia adalah anaknya Munzir. Dan ia (Sajah) adalah
seorang yang telah sepakat dengan Musailamah, yaitu Istrinya yang juga mengaku bahwa dirinya
adalah seorang Nabi. Dan setelah kematian Musailamah wanita tersebut taubat dan Islamnya
menjadi baik.

86Abû al-Qâsim al-Zamkhsyari, Op. Cit, Jld. II, hlm. 254
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waktu itu Luthmah menolongnya, kemudian setelah keislamannya

ia memperjalankannya ke Negeri Roma.87

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari

kalimat فسوف یأتي هللا بقوم dalam hal ini Imam al-Kassyâf

mengemukakan empat macam perbedaan yang masing-masing

memiliki landasan, yaitu: Pendapatyang menyatakan bahwa ketika

ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW menunjukkan jari telunjuknya

kepada Abu Musa al-Asy’âri lalu bersabda: “Kaum ini”.88

Pendapat yang mengatakan bahwamereka adalah dua ribu orang

dari kaum Nakh’I, lima ribu orang dari kaum Kandah dan kaum

Bajlah dan tiga ribu orang dari para mujahid di hari Qodisiyah.

Pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu adalah kaum Anshor.

Pendapat yang menyatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW

pernah ditanya tentang kaum tersebut, kemudian beliau menepuk

bahu Sulaiman dan bersabda: “Ini dan keturunannya.” Kemudian

beliau bersabda: “Jika iman tergantung di lampu-lampu kandil,

maka kaum dari keturunan Faris akan mendapatkannya”.89

Kalimat یحبھم ویحبونھ pada ayat di atas mengungkapkan tentang

cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Bukti rasa cinta seorang

hamba kepada Rabb-Nya adalah dengan menta’ati perintah-

perintah-Nya, mencari ridha-Nya, meninggalkan perbuatan yang

87Ibid
88Ibid
89Lafaz ini dikeluarkan oleh Abu Ya’la di dalam Musnadnya, Jil. III, bab ke-28, No. 1438,

berasal dari jalur sanad Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari ayahnya dari Qois bin Sa’id, ia berkata:
bersabda Rasulullah SAW SAW: ھذا وذووه: دون قولھ... لو كان  .
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mendatangkan kemurkaan dan adzâb-Nya. Sedangkan bukti Allah

SWT telah cinta kepada hamba-Nya adalah Ia akan memberikan

balasan yang terbaik atas keta’atannya, memuliakan, memuji dan

meridhoi hamba tersebut. Adapun yang diyakini oleh orang yang

bodoh, memusuhi ilmu, suka berbuat jahat, dan melakukan cara-

cara yang buruk, walaupun jalan yang mereka dapat dari orang-

orang yang mereka panuti itu adalah sesuatu yang bodoh dan salah,

mereka akan tetap mengikuti dan mengamalkannya. Karena mereka

yakin kepadanya, dan rasa cinta mereka, rasa cukup mereka

terhadap kedudukan mereka-semoga Allah menghancurkannya, dan

dalam tempat pesta mereka, semoga Allah menyia-nyiakannya -

dengan bait-bait candaan yang disebutkan dalam mirdan yaitu

orang-orang yang mereka sebut sebagai syuhada. Maka Maha

Besar dan Maha Tinggi bagi Allah atas yang demikian itu. Dan di

antara kalimat yang mereka ucapkan adalah: sebagaimana Allah

dengan dzat-Nya mencintai mereka, maka mereka mencitai-Nya.

Dan huruf ha dalam kalimat tersebut kembali pada dzat-Nya tanpa

nu’ut dan sifat, dan cinta yang demikian tersebut syaratnya adalah

harus bertemu dengan kematian terlebih dahulu, jika belum, maka

cinta tersebut belumlah hakiki.90

Di manakah letak kembalinya lafaz yang bermakna syarat

itu?maksud lafaz tersebut adalah tersembunyi.Allah SWT

90Abû al-Qâsim al-Zamkhsyari, Op. Cit, Jld. II, hlm. 257
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akanmenempatkan suatu kaum sesuai dengan kedudukan mereka,

atau yang selain dari mereka, atau yang seperti itu.91Kata اذلة pada

ayat di atas merupakan jamak dari kata ذلیل , sedangkan kata

(kehinaan)ذلول jamaknya adalah Barang.ذلل siapa di antara kalian

berpendapat bahwa kata berasal dari kataأذلة ذل (dengan

harakatdammah pada huruf dzal)yang berlawanan dengan kata ,اذلة

berarti ia adalah orang yang bodoh, karna kata ذلوال tidak

dijamakkan menjadi 92.اذلة

Bagaimana jika seseorang berkata kepadamu bahwa kehinaan

adalah milik orang-orang mukmin, sedangkan kemuliaan adalah

milik orang-orang kafir? kata tersebut memiliki dua arti: Pertama,

lafadz ذل(dengan harakat kasrah pada huruf dzal) bermakna kasih

sayang dan belas kasihan, lafadz tersebut seakan-akan menjelaskan

bahwamereka berbelas kasihan dari sisi menghinakan diri dan

tawâdhu’. Kedua, orang-orang beriman akan senantiasa bersikap

tawâdhu’ kepada mukmin lainnya, walaupun kemuliaan, pangkat

yang tinggidan kelebihan telah mereka miliki. Seperti disebutkan

dalam al-Qur’an Surat al-Fath, ayat ke-29, yaitu: أشداء على الكفار 

رحماء بینھم yang menunjukkan suatu keharusan bagi umat Islam

dalam setiap saat untuk menjaga sikap al-Tasyaddud (bersikap

keras) dan at-Ta’attuf (berkasih sayang), yaitu: bersikap keras dan

akan menentang orang-orang yang tidak berdiri di atas millah dan

91Ibid
92Ibid
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agama Islam, menjalin persahabatan dengan saudara-saudara

mereka di dalam Islam, saling mengasihi dengan kebaikan dan

persaudaraan, menghilangkan penyakit, saling tolong menolong,

saling memikul dan akhlak al-Sajihah. Kata أذلة dan tersebutأعزة

dinisbatkan kepada keadaan.93

Huruf “waw” pada kalimat وال یخافون لومة الئم memiliki dua arti:

Pertama, huruf wauyang bermakna hâl, yang menunjukkan pada

perbedaan jihad yang dilakukan oleh orang mukmin dengan orang

munafik. Orang munafikbersahabat dengan Yahudi

laknatullâh,apabila keluar bersama tentara orang-orang mukmin

akan merasa takut dengan sahabat mereka dari kalangan Yahudi.

Oleh karena itu mereka tidak berbuat apa-apa, hal ini disebabkan

karena mereka mengetahui bahwa orang-orang Yahudi akan

mengolok-oloknya, sedangkan orang mukmin melakukan jihad

karena Allah SWT, dengan demikian mereka tidak merasa takut

dengan celaan orang. Kedua, huruf wau tersebut bermakna sifat

yang menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat pejuang dan

kegigihan yang luar biasa dalam perkara agama, sehingga apabila

diserukankepada mereka tentang perkara agama, niscaya mereka

akan melakukan dan memenuhi seruan tersebut. Seorang mukmin

tidak takut dengan omongan, celaan dan bantahan dari orang-orang

kafir, karena seseorang apabila hatinya merasa was-was, takut

93Ibid
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dengan olok-olokan dan celaan makhluk akanmelemahkan

kesungguhandan semangatnyadalam menta’ati perintah Allah.

Seseorang apabila berhasil menghindari satu celaan dari orang yang

mencelanya maka ia akan mendapatkan dua hal yang sangat ekstra,

seakan-akan merekatidak takut dengan apapun bentuk celaan yang

datang dari para pencela.94

Kata ditujukan kepada orangذلك yang cinta kepada Allah,

tawadhu’, mulia, jihad di jalan Allah dan kepada orang-orang yang

tidak takut dengan celaan makhluk. Kemudian, kata یؤتیھ berarti:

Allah akan memberikan karunia-Nya, kalimatمن یشاءberarti: Allah

akan memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang memiliki

kelembutan. Kataواسع berarti: Allah adalah Maha Luas karunia dan

Rahmat-Nya, terakhir, kata علیم yaitu: Allah Maha Mengetahui

siapa yang berhak untuk mendapatkan karunia-Nya.”95

c. QS. Yûnus [10]: 65





“Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka, sesungguhnya

kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah, Dialah yang

Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Yûnus [10]: 65).

Kalimat, )والیحزنك( berarti: orang-orang yang menjadikannya

sedih, kata )قولھم( yaitu: kebohongan mereka terhadapmu, kekerasan

kerjasamanya untuk menghancurkan dan membantah perintahmu

94Ibib, hlm. 258
95Ibid
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dan juga semua yang mereka katakan tentang dirimu. Permulaan

kalimat )( menjelaskan bahwa seakan-akan dikatakan:

tidaklah aku bersedih, dan dikatakan: berarti:

sesungguhnya kemenangan dan keperkasaan berada dalam

kekuasaan Allah seluruhnya, tidak ada seorangpun yang

memilikinya sedikitpun darinya baik mereka atau yang lainnya,

maka Allah akan mengalahkan mereka dan menolongmu dari

gangguan mereka. Seperti disebutkan dalam firman-Nya: كتب هللا (

)ألغلبن أنا ورسلي (QS. al-Mujâdilah [58]: 21), dan firman-Nya: إنا (

)لننصر رسلنا QS. Ghâfir [40]: 51). Kalimat: )ھو السمیع العلیم( berarti:

Allah Maha Mendengar apa-apa yang mereka ucapkan, Maha

Mengetahui siasat dan yang mereka azamkan terhadap-Nya dan

Allah akan membalas semua itu.”96

d. QS. Fâtir [35] : 10











“Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-

lah kemuliaan itu semuanya, kepada-Nyalah naik perkataan-
perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya, dan
orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab
yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.” (QS. Fâtir
[35] : 10).

96Ibid, Jld. III, hlm. 158
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Orang-orang kafir meminta ‘Izzah kepada para berhala, seperti

disebutkan oleh firman-Nya: )واتخدوا من دون هللا ءالھة لیكون لھم عزا(

(QS. Maryâm [19]: 81). Orang-orang yang beriman dengan lisan

tanpa dibarengi dengan hati, maka orang tersebut mencari

kemuliaan seperti halnya orang-orang musyrik. Seperti disebutkan

dalam firman-Nya: أیبتغون , ون الكـفرین أولیاء من دون المؤمنینالذین یتخذ( 

( (QS. al-Nisâ’ [4]: 139), bahwa tidak ada

kemuliaan kecuali hanya milik Allah dan para Auliya’-Nya. Allah

berfirman: )( (QS. al-Munâfiqûn [63]: 8),

berarti: maka mintalah kemuliaan kepada Allah.97

Kalimat )فللھ العزة جمیعا( berarti:‘Izzah seluruhnya dikhususkan

untuk Allah baik di dunia maupun akhirat dan Allah telah

memberitahukan bahwa sesuatu yang menjadi keharusan untuk

mendapatkan ‘Izzah adalah Îmân dan ‘Amal Sâlih.  Seperti

disebutkan dalam firman-Nya: الیھ یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح (

)یرفعھ al-Kalam al-Tayyib adalah kalimat )الإلھ إالهللا( dari Ibnu Abbas,

r.a, berkata: “bahwa perkataan ini tidaklah diterima dan tidak juga

naik ke langit, tetapi ditulis sebagaimana ditulisnya amal baik”.

Seperti disebutkan dalam firman-Nya: )إن كتـب الألبرار لفي علیین( (QS.

al-Mutaffifîn [83] : 18), kecuali jika perkataan tersebut dibarengi

97Ibid, Jld. V, hlm. 144
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dengan ‘amal sâlih yang mewujudkan dan membenarkannya, maka

ia akan mengangkat dan menaikkannya ke langit.98

Dikatakan: yang tinggi adalah perkataan dan yang ditinggikan

adalah perbuatan, karena perbuatan tidaklah diterima kecuali bagi

orang bertauhid. Kemudian dikatakan juga: yang meninggikan itu

adalah Allah SWT dan yang ditinggikan itu adalah perbuatan, dan

dikatakan juga: perkataan yang baik adalah seluruh ucapan berupa

Takbîr, Tasbîh, Tahlîl, membaca al-Qur’an, do’â, Istigfâr, dan lain-

lain. Nabi SAW bersabda: seseorang apabila mengucapkan

ungkapan, )( maka malaikat naik

ke langit membawa ucapan tersebut dan Allah mengucapkan salam

kepadanya, apabila belum dilakukan dengan amal yang saleh, maka

tidaklah diterima darinya.99Disebutkan dalam sebuah hadîts bahwa

“Allah tidak menerima perkataan kecuali dengan amal dan tidak

menerima perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat, dan tidak

menerima perkataan, perbuatan, dan niat kecuali dengan

mengikuti sunnah.” dan dari Ibn al-Muqofa’: “Perkataan tanpa

perbuatan bagaikan bubur tanpa rasa, awan tanpa hujan dan busur

tanpa tali panah.”100

Jika engkau berkata: مكر bukan fi’lu muta’addi, maka tidak

dikatakan: tipu daya seseorang terlihat pada perbuatannya, lantas,

dengan apakah nasab kalimat )السیئات( itu? menurutnya, Ini

98Ibid
99Ibid
100Ibid, hlm. 145



56

merupakan sifat yang disandarkan, atau sebab mengapa ia

dihukumi dengannya, seperti disebutkan dalam firman-Nya:

)والیحیق المكر السیئ إال بأھلھ( (QS. Fâtir [35] : 43). Asalnya adalah

orang-orang yang membuat tipu daya dalam kejahatan, atau

bagian-bagian dari rencana kejahatan. Yakni, rencana-rencana jahat

yang dilakukan oleh kaum Quraisy ketika berkumpul di Dâr al-

Nudwah dan mereka melontarkan 11 rencana kejahatan yang akan

ditujukan kepada Rasulullah SAW, baik itu dari tempat tinggal,

membunuh dan mengusirnya dari kota Mekkah.101

Allah telah menceritakan tentang sikap mereka dalam surat al-

Anfâl [8]: 30. yaitu: )وإذ یمكر بك الذین كفروا لیثبتوك أویقتلوك  أو یخرجوك ( .

lafaz: )ومكر أولئك ھو یبور( berarti:Allah menghancurkan rencana jahat

mereka dan mereka akan dihancurkan, atau menjadikan mereka

hilang dan musnah, tanpa makar Allah terhadap orang-orang

Quraisy ketika mereka mengeluarkan Nabi Muhammad dari kota

Makkah dan pembunuhan yang mereka rencanakan terhadapnya,

dan mereka ditempatkan di lembah Badar, maka berkumpullah atas

mereka tipu dayan seluruhnya dan ketetapan bagi mereka bahwa

firman-Nya: )ویمكرون ویمكرهللا وهللا خیر المـكرین( (QS. al-Anfâl [8]: 30),

tidaklah ada seorangpun yang bisa membuat tipu daya kecuali

ahlinya.102

e. QS. al-Saffât [37] : 180

101Ibid
102Ibid
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“Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa

yang mereka katakan.” (QS. al-Saffât [37] : 180)

Kata Rabbdi sini merupakan idâfah (disifatkan) kepada sifat

Izzah, karena kekhususan Allah dengan sifat ‘Izzah, bisa juga

dikatakan bahwa Allah adalah pemilik kemuliaan, dan dapat pula

dimaksudkan bahwa tidaklah ada kemuliaan bagi seseorang baik itu

para raja dan sebagainya, kecuali Allah-lah pengatur dan pemilik

kemuliaan itu. Seperti disebutkan dalam firman-Nya: وتعز من (

)تشاء (QS. al-Imrân [3]: 26). Surat tersebut meliputi apa-apa yang

dikatakan oleh orang-orang musyrik tentang Allah, mereka

menasabkan dirinya kepada Allah Yang Maha Suci dan apa-apa

yang diderita para Rasul oleh mereka, juga pertolongan yang

mereka berikan kepada para Rasul. Barangsiapa yang mengatakan

bahwa Allah memiliki sifatberarti ia adalah orang-orang musyrik

dan keselamatan adalah milik para Rasul-rasul-Nya.103

f. QS. Sâd [38] ayat: 82




Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan

menyesatkan mereka semuanya.” (QS. Sâd [38] : 82)

Kata: )فبعزتك( menjelaskan bahwa Iblis telah bersumpah

dengan keperkasaan Allah (yaitu penguasa dan yang akan

103Ibid, Jld. V, hlm. 238
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menaklukkannya) untuk menyesatkan Nabi Adam dan

keturunannya, kecuali hamba-hamba-Nya yang Ikhlâs.104

g. Q.S. al-Munâfiqûn [63]: 8








“Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke

Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-
orang yang lemah dari padanya." Padahal kekuatan itu hanyalah
bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi
orang-orang munafik itu tiada mengetahui.”(QS. al-Munâfiqûn
[63] : 8)

Ayat ini berkaitan dengan kisah perdebatan adu mulut antara

kaum Anshâr dengan orang-orang Munafiq yang dipimpin oleh

Abdullâh bin Ubay. Ketika perang Khandâq, Rasulullah SAW

bertemu dengan Bani Musthaliq dan dia mâ’un bagi mereka dan

telah membunuh sebagian dari mereka. Dia telah dihancurkan oleh

Ma’ Juhjah bin Sa’id bin Ujir (tentara berkuda yang dipimpin oleh

Umar) dan dua kelompok golongan yang dipimpin oleh Abdullah

Bin Ubay105

Kalimat: berarti: kemenangan dan kekuatan hanyalah

milik Allah dan orang-orang yang diberikan kemuliaan dan

kekuatan, baik dari kalangan para Rasul maupun orang-orang

mu’min dan mereka berhak atas hal tersebut, seperti halnya

kehinaan dan kelemahan bagi syaitan dan para pengikutnya dari

104Ibid, hlm. 284
105Ibid, Jld. VI, hlm. 128
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kalangan orang-orang kafir dan munafik. Seorang wanita salihah

yang saat itu kondisinya sangat lemah, lalu berkata: “bukankah aku

ini seorang muslimah, Islam itu mulia dan tidaklah hina, Islam itu

kaya bukan miskin.” diriwayatkan dari Hasan bin Ali r.a, bahwa

suatu ketika ada seorang pemuda yang berkata kepadanya: إن الناس

لیس بتیھ، ولـكنھ عزة، وتال ھذه اآلیة: قال: یزعمون أن فیك تیھا “sesungguhnya

manusia mengira bahwa engkau memiliki kesombongan, Hasan

menjawab: Bukan kesombongan, tetapi Izzah, kemudian ia

membaca ayat ini.”106

B. Langkah-Langkah Untuk Mewujudkan Izzah al-Mahmûdah

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan konsep yang dikemukakan

oleh Syeikh al-Sa’di dan Imam al-Zamakhsyari dalam mewujudkan al-Izzah

al-Mahmûdah. yaitu:

a. Beriman kepada Allah

Iman kepada Allah merupakan pondasi utama dalam menegakkan

syâri’ah Islam, seseorang yang beriman kepada Allah ia akan percaya

bahwa kemuliaan, kekuatan dan kemenangan adalah milik-Nya dan ia

akan meminta ‘Izzah kepada yang memiliki ‘Izzah. dalam hal ini Syaikh

al-Sa’di dan imam tafsir al-Kassyâf sepakat dengannya. Namun mereka

berbeda dalam masalah iman kepada Asma’ wa al-Sifat,  imam al-Sa’di

mngemukakan bahwa seluruh bentuk pujian dari berbagai sifat yang

sempurna lagi agung dan perbuatan-perbuatan yang dengannya Dia

106
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mengatur semesta alam ini, melimpahkan berbagai nikmat, melepaskan

berbagai bencana, mengendalikan mereka dalam segala gerak, diam dan

seluruh kondisi mereka. Semua itu adalah milik Allah, jadi Dia-lah

Yang Maha Qudus dari segala kekurangan, Yang Terpuji dengan segala

kesempurnaan, Yang dicintai lagi diagungkan.107 Sedangkan dalam

pandangan imam tafsir al-Kassyâfmenafikan sifat ‘Izzah dari Dzât yang

memiliki Izzah. Menurutnya, seseorang yang mengatakan bahwa Allah

memiliki sifat berarti ia adalah musyrik dan keselamatan adalah milik

para Rasul-rasul-Nya.108

Menurut al-Sa’di, Allah akan memberikan Izzah kepada siapa yang

Ia kehendaki dan tidak memberikannya kepada orang yang tidak Dia

kehendaki.109 Berbeda dengan Imam al-Zamakhsyari yang menyatakan

bahwa “kemenangan dan kekuatan seluruhnya berada dalam kekuasaan

Allah, tidak ada seorangpun yang memilikinya, baik mereka atau yang

lainnya, dengan demikian jelaslah bahwa Allah akan mengalahkan dan

menolongmu dari gangguan mereka, Allah Maha mendengar, Maha

Mengetahui siasat yang mereka azamkan terhadap-Nya, Allah akan

membalas semua itu.”110 Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa

“kemuliaan dan kemenangan adalah milik para kekasih Allah yang

107Ibid, hlm. 149
108Abû al-Qâsim al-Zamakhsyari, Op. Cit, jld. V, hlm. 238
109Abdu al-Rahman bin Nasir al-Sa’di, (Jakarta, Pustaka: Dâr al-Haq), Op. Cit, Jld. VI, hlm.

453
110Abû al-Qâsim al-Zamakhsyari, Op. Cit, Jld. V, hlm. 238
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telah ditetapkan untuk mendapatkan kemuliaan dan mengalahkan kaum

Yahudi atau yang lainnya.”111

b. Beramal saleh

Menurut Syeikh al-Sa’di, amal salih terdiri dari amalan-amalan hati

dan amalan-amalan yang bersifat lahiriah, amalan-amalah tersebut akan

diangkat oleh Allah sebagaimana halnya kalimat-kalimat yang baik.

Kalimat-kalimat yang baik itu seperti bacaan al-Qur’an, tasbîh, tahmîd,

tahlîl dan setiap perkataan yang baik lagi mulia. Amal salih akan

mengangkat perkataan-perkataan yang baik itu, jika ia tidak mempunyai

amal salih, maka tidak ada satu perkataan pun yang akan dinaikkan

kepada Allah. Itulah amal-amal yang dinaikkan kepada Allah, yang

pada akhirnya Allah akan meninggikan dan memuliakan pelakunya.112

Adapun amal-amal buruk, ia tidak makin bertambah kecuali kehinaan

dan kerendahan yang mana mereka akan dihinakan di dalamnya dengan

sehina-hinanya, mereka akan binasa dan menjadi sirna, dan rencana

jahat mereka sama sekali tidak menguntungkan mereka sedikitpun.113

Menurut Imam Zamakhsyari, al-Kalam al-Tayyib adalah kalimat

)الإلھ إالهللا( kalimat ini tidaklah akan diterima dan tidak juga naik ke

langit, tetapi ditulis sebagaimana ditulisnya amal baik,kecuali jika

perkataan tersebut dibarengi dengan ‘amal sâlih yang mewujudkan dan

membenarkannya, maka ia akan mengangkat dan menaikkannya ke

111Ibid
112Abdu al-Rahman bin Nasir al-Sa’di, (Jakarta, Pustaka: Dâr al-Haq), Op. Cit, Jld. VI, hlm.

17
113Ibid, Jld. VI hlm. 18
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langit.114Orang-orang yang membuat tipu daya dalam kejahatan, atau

bagian-bagian dari rencana kejahatan akan dihancurkan oleh Allah, atau

menjadikan mereka hina dan musnah. Tanpa makar Allah terhadap

orang-orang Quraisy ketika mereka mengeluarkan Nabi Muhammad

dari kota Makkah dan pembunuhan yang mereka rencanakan

terhadapnya, dan mereka ditempatkan di lembah Badar, maka

berkumpullah atas mereka tipu dayanya seluruhnya dan ketetapan bagi

mereka bahwa tidaklah ada seorangpun yang bisa membuat tipu daya

kecuali ahlinya.115

c. Menuntut Ilmu

Ilmu agama merupakan sarana untuk mengenal Allah, “seseorang

apabila telah mengenal Allah ia akan cinta kepada-Nya dan akan

banyak mengingat-Nya. Seorang mukmin apabila tidak mengenal

Allahmaka tidaklah sempurna cintanya kepada tuhan-Nya. Demikian

penjelasan imam al-Sa’di dalam tafsirnya.116 Sementara dalam

pandangan Imam Zamakhsyari, “orang yang tidak berilmu (bodoh)

akan memusuhi ilmu, suka berbuat jahat dan melakukan cara-cara yang

buruk, walaupun jalan yang mereka dapat dari orang-orang yang

mereka panuti itu adalah sesuatu yang bodoh dan salah, mereka akan

tetap mengikuti dan mengamalkannya, karena rasa yakin, cinta dan

cukup terhadap kedudukan yang dimiliki, semoga Allah SWT

114Abû al-Qâsim al-Zamakhsyari, Op. Cit, Jld. IV, hlm. 144
115Ibid, hlm. 145
116Abdu al-Rahman bin Nasir al-Sa’di, (Pustaka: Dâr al-Salâm li al-Nasyri wa al-Tauzî’),

Op. Cit, hlm. 259



63

menghancurkannya - dan dalam tempat pesta mereka, semoga Allah

menyia-nyiakannya bait-bait candaan yang disebutkan dalam mirdan,

yaitu orang-orang yang mereka sebut sebagai syuhada. Maka Maha

Besar dan Maha Tinggi bagi Allah atas yang demikian itu. Dan dari

kalimat mereka: sebagaimana Allah dengan dzat-Nya mencintai

mereka, maka mereka mencitai-Nya. Menurutnya, cinta yang demikian

syaratnya adalah harus bertemu dengan kematian terlebih dahulu, jika

belum, maka cinta tersebut belumlah hakiki.117

d. Cinta Kepada Allah

Bukti rasa cinta seorang hamba kepada tuhan-Nya adalah ia harus

mengikuti sifat Rasullullah secara zâhir maupun bâtin, baik dalam hal

perkataan, perbuataan dan semua keadaan, senantiasa mendekatkan

dirinya kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-

perintah-Nya baik dari hal yang  wajib maupun yang sunnah.118

Kemudian, dengan mengenal Allah (Ma’rifat Allâh) dan banyak

mengingat-Nya. Tidaklah sempurna cinta seseorang kepada tuhan-Nya,

jika ia tidak mengenal-Nya. Demikian penjelasan Syeikh al-Sa’di dalam

buku Tafsirnya.119 Sedangkan menurut Imam al-Zamakhsyari, bukti

rasa cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya adalah dengan menta’ati

117Abû al-Qâsim al-Zamakhsyari, Op. Cit, Jld. II, hlm. 257
118Abdu al-Rahman bin Nasir al-Sa’di, (Pustaka: Dâr al-Salâm li al-Nasyri wa al-Tauzî’),

Op. Cit, hlm. 259
119Ibid
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perintah-perintah-Nya, mencari ridha-Nya, meninggalkan perbuatan

yang mendatangkan kemurkaan dan adzâb-Nya.120

e. Ukhuwah Islâmiyyah

Imam al-Sa’di menganjurkan kepada seorang mukmin untuk

bersikap lemah-lembut, saling nasehat-menasehati, bersikap tawadhu’,

menjalin ukhwah Islamiyah dan berkasih sayang kepada sesamanya.121

Menurut al-Zamakhsyari, sikap seorang mukmin hendaknya saling

berkasih sayang dan belas kasihan dari sisi menghinakan diri dan

tawadhu’ kepada mukmin lainnya, walaupun kemuliaan, pangkat yang

tinggidan kelebihan telah mereka miliki, menjalin persahabatan dengan

sesama muslim, saling mengasihi dengan kebaikan dan persaudaraan,

menghilangkan penyakit, tolong-menolong dan akhlak al-Sajihah.122

f. Jihâd fî Sabîlillâh

Dalam kitab tafsir Taisîr al-Karîmi al-Rahmân fi Tafsîri Kalâmi al-

Mannândisebutkan bahwa orang-orang mukmin melakukan jihâd

dengan menggunakan harta, jiwa, lisan dan perbuatan mereka dan

mereka lebih mengutamakan keridhaan Allah tanpa rasa takut dengan

celaan yang datang dari makhluk. Hal ini menunjukkan kepada kita

bahwa mereka memiliki semangat dan kesungguhan yang luar biasa

dalam membela agama Allah. Kondisi hati seseorangsangat

berpengaruh terhadap aktifitas yang akan ia lakukan, karena lemahnya

120Abû al-Qâsim al-Zamkhsyari, Op. Cit, Jld. II, hlm. 257
121Abdu al-Rahman bin Nasir al-Sa’di, (Pustaka: Dâr al-Salâm li al-Nasyri wa al-Tauzî’),

Op. Cit, hlm. 259
122Abû al-Qâsim al-Zamkhsyari, Op. Cit, Jld. II, hlm. 257
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hati akan menimbulkan lemahnya tujuan dan semangat perjuangan

untuk menghadapi musuh, bahkan yang lebih parahnya lagi ia akan

menimbulkan kesyirikanterhadap Allah SWT. Sesekali tidaklah akan

selamat seseorang yang di dalam hatinya terdapat sesembahan selain

dariAllah SWT, karena hal tersebut akan menyebabkannya menjadi

takut dengan celaan yang berasal dari makhluk.123

Menurut al-Zamakhsyari, seorang mukmin melakukan jihad karena

Allah, mereka tidak takut dengan celaan orang. Hal itu disebabkan

karena merekamemiliki sifat pejuang dan kegigihan yang luar biasa

dalam perkara agama, sehingga apabila diserukankepada mereka

tentang perkara agama, niscaya mereka akan melakukan dan memenuhi

seruan tersebut. Seorang mukmin tidak takut dengan omongan, celaan

dan bantahan dari orang-orang kafir, karena seseorang apabila hatinya

merasa was-was, takut dengan olok-olokan dan celaan makhluk

akanmelemahkan kesungguhandan semangatnyadalam menta’ati

perintah Allah. Menurutnya, seseorang apabila berhasil menghindari

satu celaan dari orang yang mencelanya maka ia akan mendapatkan dua

hal yang sangat ekstra, seakan-akan mereka tidak takut dengan apapun

bentuk celaan yang datang dari para pencela.124

g. Tidak Bersahabat Dengan Orang-orang Kafir

Bersahabat dengan orang-orang kafir merupakan perbuatan yang

dilarang oleh Allah, karena mereka akan senantiasa membuatmu

123Abdu al-Rahman bin Nasir al-Sa’di, (Pustaka: Dâr al-Salâm li al-Nasyri wa al-Tauzî’),
Op. Cit, hlm. 259

124Abû al-Qâsim al-Zamkhsyari, Op. Cit, Jld. II, hlm. 258
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bersedih, mendustaimu, menghina dirimu juga agamamu. Walaupun

mereka berbuat demikian terhadapmu, hendaknya engkau tidak

bersedih dengannya, karena ucapan-ucapan itu tidaklah akan membuat

mereka manjadi mulia dan tidak pula membuatmu merugi. Seorang

mukmin hendaknya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir

yang ingkar dengan ayat-ayat Allah dan mendustai rasul-rasul-Nya.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh al-Sa’di.125

Menurut imam al-Zamakhsyari, seseorang tidak boleh bersahabat

dengan orang-orang yang membuatnya sedih, dari kebohongan mereka

terhadapmu, kekerasan, kerjasamanya untuk menghancurkan dan

membantah perintahmu dan juga semua yang mereka katakan tentang

dirimu. Sesungguhnya kemenangan dan kekuatan seluruhnya berada di

dalam kekuasaan Allah, tidak ada seorangpun yang memilikinya, baik

mereka atau yang lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa Allah akan

mengalahkan dan menolongmu dari gangguan mereka. Sesungguhnya

Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui siasat dan yang mereka

azamkan terhadap-Nya, sungguh  Allah akan membalas semua itu.126

h. Amar Ma’rûfNahi Munkar

Amar Ma’rufahi Munkar memiliki peranan yang sangat penting

untuk menegakkan syari’at Islam, dan ia merupakan bahagian dari

iman. Menurut Syeikh al-Sa’di, orang-orang mukmin apabila mendapati

orang-orang kafir yang ingkar dengan ayat-ayat Allah dan mendustai

125Abdu al-Rahman bin Nasir al-Sa’di, (Jakarta, Darul Haq, 2015), Op. Cit, Jld. III, hlm.
452

126Abû al-Qâsim al-Zamkhsyari, Op. Cit, Jld. III, hlm. 158
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rasul-rasul-Nya, maka mereka akan bersikap keras dan tegas

kepadanya, sesungguhnya Izzah telah menyatu pada jiwa dan keinginan

mereka untuk menghadapi orang-orang yang membangkang.127 Pada

sisi lain imam al-Zamakhsyari menjelaskan bahwa seorang muslim

hendaknya senantiasa bersikap keras dan menentang orang-orang yang

tidak berdiri di atas millah dan agama Islam.128

C. Realisasi Izzah al-Mahmûdah Dalam Kehidupan Umat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia desebutkan bahwa kata realisasi

berarti menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata, kenyataan

dan wujud.129 Di antara realisasi ‘Izzah al-Mahmûdah dalam kehidupan

adalah:

a. Taat kepada Allah

Seseorang yang ber-Izzah akan senantiasa melaksanakan perintah-

perintah-Nya, beriman kepada rasul-rasul-Nya, beriman kepada sifat-

sifat-Nya, beriman kepada hari akhir.

b. Takut kepada Allah

Seseorang yang memiliki izzah tidak akan merasa takut kepada

selain Allah, tidak takut terhadap orang-orang yang mencela, menghina

dan mengolok-oloknya. Karena mengetahui bahwa kemuliaan, kekuatan

dan kemenangan adalah milik Allah dan mereka yakin bahwa Allah

akan menolongnya dari gangguan orang-orang tersebut.

127Abdu al-Rahman Bin Nasir al-Sa’di, (Pustaka: Dâr al-Salâm li al-Nasyri wa al-Tauzî’),
Op. Cit, hlm. 259

128Abû al-Qâsim al-Zamkhsyari, Op. Cit, Jld. II, hlm. 257
129Www.kbbi.web.id, ulasan ini diunduh pada hari Minggu, 12 November 2015, pukul:

11.15 WIB.
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c. Tawadhu’

Sikap tawadhu merupakan salah satu sikap yang terpuji dan ia

hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki Izzah al-Mahmûdah,

seseorang yang tidak memiliki Izzah al-Mahmûdah cenderung bersikap

sombong baik terhadap Allah maupun makhluk, sikap seperti ini akan

menjerumuskan dirinya kedalam kehinaan.

d. Ukhuwah Islamiyyah

Ukhuwah Islamiyyah adalah menjalin hubungan persaudaraan

antara sesama muslim dengan senantiasa berbuat kebajikan dan beramal

saleh secara ikhlas, berkasih-sayang kepada sesamanya, saling tolong-

menolong, saling pikul-memikul, saling memudahkan urusan orang

lain.
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