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Balasan Kesombongan Dan Pengerusakan Di Muka Bumi

BALASAN KESOMBONGAN DAN PENGERUSAKAN DI MUKA BUMI
Oleh
Ustadz Said Yai Ardiansyah Lc MA
Allâh Azza wa Jalla berfirman:
ﻭَﺍﻟْﻌَﺎﻗِﺒَﺔُ ﻟِﻠْﻤُﺘﱠﻘِﻴﻦَۚ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭُ ﺍْﻵﺧِﺮَﺓُ ﻧَﺠْﻌَﻠُﻬَﺎ ﻟِﻠﱠﺬِﻳﻦَ َﻻ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﻋُﻠُﻮًّﺍ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﺭْﺽِ ﻭََﻻ ﻓَﺴَﺎﺩًﺍ
Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang
yang bertakwa.[Al-Qashash/28:83]
TAFSIR RINGKAS
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Ketika Allâh Azza wa Jalla menyebutkan kisah Qârûn dan rezeki yang telah diberikan
kepadanya serta bagaimana akhir kehidupannya, Allâh Azza wa Jalla memberikan motivasi
untuk meraih negeri akhirat dan juga memberitahukan cara meraihnya. Allâh Azza wa Jalla
berfirman, “Negeri akhirat itu,” yaitu negeri yang Allâh Azza wa Jalla kabarkan dalam Kitab-kitabNya dan juga yang dikabarkan oleh para rasul-Nya. Negeri yang berisi seluruh kenikmatan dan
melenyapkan semua kesedihan dan kesusahan. “Kami jadikan (dia)” sebagai negeri dan
tempat menetap “untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat
kerusakan di (muka) bumi,” yaitu orang orang yang tidak memiliki keinginan (untuk berbuat
sombong). Lalu, bagaimana jika sampai pada tahapan melakukan sesuatu yang menunjukkan
kesombongan di muka bumi terhadap para hamba Allâh dan merasa lebih tinggi daripada
mereka serta merasa berada di atas kebenaran?
Firman Allâh, “dan yang tidak ingin berbuat kerusakan (di muka bumi),” (kata ‘kerusakan-red)
ini mencakup seluruh maksiat.
Apabila mereka tidak memiliki keinginan untuk berlaku sombong di bumi dan tidak ada
keinginan untuk berbuat kerusakan, ini berarti keinginan mereka hanya diarahkan kepada Allâh
dan niat mereka hanyalah untuk meraih negeri akhirat. Mereka selalu dalam keadaan tawâdhu’
(rendah hati), tunduk kepada kebenaran dan beramal shalih. Merekalah orang-orang bertakwa
yang akan mendapatkan akhir yang baik.
Firman Allâh Azza wa Jalla , “Kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang
bertakwa,” maksudnya, keberuntungan dan keselamatan yang tetap dan terus-menerus itu
untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allâh Azza wa Jalla …
Dan dari pembatasan (pengkhususan) di dalam ayat ini diketahui bahwa orang yang
menginginkan ketinggian di muka bumi dan menginginkan kerusakan, maka mereka tidak
mendapatkan bagian apapun di akhirat.[1]
PENJABARAN AYAT
Firman Allâh Azza wa Jalla :
ُﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭُ ﺍْﻵﺧِﺮَﺓ
Negeri akhirat itu
Allâh Azza wa Jalla menyebutkan negeri akhirat di dalam surat al-Qashash ini setelah
menyebutkan kisah Qârûn yang memiliki banyak harta, sampai-sampai Allâh Azza wa Jalla
mengabadikan penyebutan Qârûn di dalam al-Qur’an. Allâh Azza wa Jalla berfirman:
ْﺇِﻥﱠۖ ﻭَﺁﺗَﻴْﻨَﺎﻩُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜُﻨُﻮﺯِ ﻣَﺎ ﺇِﻥﱠ ﻣَﻔَﺎﺗِﺤَﻪُ ﻟَﺘَﻨُﻮﺀُ ﺑِﺎﻟْﻌُﺼْﺒَﺔِ ﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻟْﻘُﻮﱠﺓِ ﺇِﺫْ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﻗَﻮْﻣُﻪُ َﻻ ﺗَﻔْﺮَﺡْۖ ﺇِﻥﱠ ﻗَﺎﺭُﻭﻥَ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻡِ ﻣُﻮﺳَﻰٰ ﻓَﺒَﻐَﻰٰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ
َﺍﻟﻠﱠﻪَ َﻻ ﻳُﺤِﺐﱡ ﺍﻟْﻔَﺮِﺣِﻴﻦ
Sesungguhnya Qârûn adalah termasuk kaum Musa, maka dia berlaku aniaya terhadap mereka,
dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya
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sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata
kepadanya, “Janganlah kamu terlalu senang atau bangga! Sesungguhnya Allâh tidak menyukai
orang-orang yang terlalu membanggakan diri.” [Al-Qashash/28:76]
Meskipun Qârûn adalah manusia yang sangat kaya, namun kekayaannya itu tidak
menyebabkannya selamat di akhirat nanti. Oleh karena itu, Allâh Azza wa Jalla
memperingatkan kita untuk selalu mengharapkan akhirat-Nya. Allâh Azza wa Jalla berfirman:
َﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪَ َﻻۖ ﻭََﻻ ﺗَﺒْﻎِ ﺍﻟْﻔَﺴَﺎﺩَ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﺭْﺽِۖ ﻭَﺃَﺣْﺴِﻦْ ﻛَﻤَﺎ ﺃَﺣْﺴَﻦَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﺇِﻟَﻴْﻚَۖ ﻭََﻻ ﺗَﻨْﺲَ ﻧَﺼِﻴﺒَﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎۖ ﻭَﺍﺑْﺘَﻎِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺁﺗَﺎﻙَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭَ ﺍْﻵﺧِﺮَﺓ
َﻳُﺤِﺐﱡ ﺍﻟْﻤُﻔْﺴِﺪِﻳﻦ
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allâh kepadamu (yaitu kebahagiaan) negeri
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allâh telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah
kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang-orang
yang berbuat kerusakan. [Al-Qashash/28:77]
Allâh Subhanahu wa Ta’ala menyebutkan bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak
kekal dan dia hanyalah kesenangan yang bersifat sementara. Allâh Azza wa Jalla berfirman:
ٌﻟَﻮْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَۚ ﻭَﺇِﻥﱠ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭَ ﺍْﻵﺧِﺮَﺓَ ﻟَﻬِﻲَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮَﺍﻥُۚ ﻭَﻣَﺎ ﻫَٰﺬِﻩِ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓُ ﺍﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ ﺇِﱠﻻ ﻟَﻬْﻮٌ ﻭَﻟَﻌِﺐ
Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya
akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. [Al-‘Ankabût/29:64]
Dengan kabar yang Allâh sampaikan ini sudah sepantasnya manusia tidak terlena dengan
kesibukannya mengejar dunia dan lalai akan akhiratnya.
Firman Allâh Azza wa Jalla :
َِﺟْﻌَﻠُﻬَﺎ ﻟِﻠﱠﺬِﻳﻦَ َﻻ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﻋُﻠُﻮًّﺍ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﺭْﺽ
Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ‘uluwwan (ketinggian) di bumi
Para Ulama ahli tafsir menyebutkan beberapa makna dalam menafsirkan “tidak ingin
‘ulluwwan (ketinggian)” di dalam ayat ini. Di antara makna-makna yang disebutkan adalah
sebagai berikut[2]:
1. Tidak ingin istikbâr ‘anil îman (yaitu sombong dari beriman). Ini adalah pendapat alKalbi dan Muqâtil rahimahullah .
2. Tidak ingin istithâlah ‘alan nâs (merasa lebih dari manusia) dan tidak ingin tahâwun
bihim (meremehkan mereka). Ini adalah pendapat ‘Athâ’ rahimahullah.
3. Tidak ingin asy-syaraf wal-‘izz (kehormatan dan kemuliaan) di hadapan orang yang
memiliki kekuasaan. Ini adalah pendapat al-Hasan rahimahullah.
4. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan nasab dan kemampuan namun
tetap rendah hati (tawâdhu’). Ini adalah pendapat ‘Ali Radhiyallahu anhu.
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5. Tidak menginginkan kesombongan (takabbur) dengan cara yang tidak benar. Ini adalah
pendapat Muslim al-Bathin rahimahullah.
6. Tidak menginginkan kesombongan atau tidak merasa lebih tinggi daripada makhlukmakhluk Allâh. Ini adalah pendapat ‘Ikrimah, Ibnu Juraij, Ibnu Katsir rahimahumullah.
7. Tidak menginginkan al-baghy (mengganggu yang melampau batas). Ini adalah
pendapat Sa’id bin Jubair Radhiyallahu anhu
Allâhu a’lam bishshawaab. Keenam makna yang disebutkan pada pendapat pertama hingga
keenam
memiliki makna yang berdekatan, yang menunjukkan bahwa negeri akhirat tidak diperuntukkan
bagi orang yang menginginkan ‘uluwwan (ketinggian). Artinya, tidak diperuntukkan untuk orangorang yang sombong sehingga tidak mau beriman, tidak pula untuk orang-orang yang
meremehkan orang lain dan tidak memiliki sifat rendah hati; Dan tidak diperuntukkan untuk
orang-orang yang mengejar kesombongan.
Adapun pendapat Sa’id bin Jubair yang mengatakan bahwa mereka adalah orang yang tidak
menginginkan al-baghy (melampaui batas). Ini bisa saja dibawa pengertiannya kepada makna
bahwa orang yang sombong akan meremehkan orang lain sehingga ia berpeluang untuk
berbuat zhalim kepada orang lain tersebut dengan melampaui batas.
Allâhu a’lam, seluruh makna di atas, maknanya bermuara kepada al-kibr (sombong). Allâh
Azza wa Jalla dan Rasul-Nya n mencela sifat ini.Dalam banyak dalil, Rasûlullâh Shallallahu
‘alaihi wa sallam menyebutkan berbagai macam keutamaan orang yang bersifat tawâdhu’
(rendah hati). Oleh karena itu, Ibnu Jarir ath-Thabari rahimahullah menyebutkan sebuah atsar
dalam Tafsirnya[3] dari ‘Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu anhu, beliau berkata:
ُ ﻓَﻴَﺪْﺧُﻞ،ِ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﺮﱠﺟُﻞَ ﻟَﻴُﻌْﺠِﺒُﻪُ ﻣِﻦْ ﺷِﺮَﺍﻙِ ﻧَﻌْﻠِﻪِ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮْﻥَ ﺃَﺟْﻮَﺩَ ﻣِﻦْ ﺷِﺮَﺍﻙِ ﺻَﺎﺣِﺒِﻪ:ِﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﺪﱠﺍﺭُ ﺍْﻵﺧِﺮَﺓُ ﻧَﺠْﻌَﻠُﻬَﺎ ﻟِﻠﱠﺬِﻳﻦَ َﻻ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﻋُﻠُﻮًّﺍ ﻓِﻲﻓِﻲْ ﻗَﻮْﻟِﻪ
 ﻭَﺍﻟْﻌَﺎﻗِﺒَﺔُ ﻟِﻠْﻤُﺘﱠﻘِﻴﻦَۚ ﺍْﻷَﺭْﺽِ ﻭََﻻ ﻓَﺴَﺎﺩًﺍ.
Sesungguhnya seseorang yang merasa kagum dengan tali sepatunya dan dia merasa bahwa
talinya lebih bagus daripada tali sahabatnya ini tersebut termasuk di dalam firman Allâh Azza
wa Jalla :
“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang
yang bertakwa.” [Al-Qashash/28:83]
Dengan jelas kita pahami bahwa yang dimaksud oleh ‘Ali bin Abi Thalib z adalah bentuk
kesombongan yang kita pahami, yaitu seorang merasa memiliki sesuatu yang lebih baik
daripada yang lainnya. Jika kesombongan jenis ini terlarang bagaimana dengan kesombongan
yang mengakibatkan seseorang menolak kebenaran, merasa berada di atas kebenaran
padahal dia berada di dalam kebatilan dan menolak untuk memeluk Islam dan mengikuti ajaran
Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
BAHAYA BERBUAT SOMBONG
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Ada banyak dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan sombong, di antaranya yang
disabdakan oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam :
َ ﻓَﻴُﺴَﺎﻗُﻮﻥَ ﺇِﻟَﻰ ﺳِﺠْﻦٍ ﻓِﻲ ﺟَﻬَﻨﱠﻢَ ﻳُﺴَﻤﱠﻰ ﺑُﻮﻟَﺲ، ٍﻳُﺤْﺸَﺮُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻜَﺒﱢﺮُﻭﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺃَﻣْﺜَﺎﻝَ ﺍﻟﺬﱠﺭﱢ ﻓِﻲ ﺻُﻮَﺭِ ﺍﻟﺮﱢﺟَﺎﻝِ ﻳَﻐْﺸَﺎﻫُﻢُ ﺍﻟﺬﱡﻝﱡ ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ ﻣَﻜَﺎﻥ
.ِﺗَﻌْﻠُﻮﻫُﻢْ ﻧَﺎﺭُ ﺍﻷَﻧْﻴَﺎﺭِ ﻳُﺴْﻘَﻮْﻥَ ﻣِﻦْ ﻋُﺼَﺎﺭَﺓِ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭِ ﻃِﻴﻨَﺔِ ﺍﻟﺨَﺒَﺎﻝ
Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan di hari kiamat seperti semut kecil dalam bentuk
laki-laki. Mereka dilingkupi dengan kehinaan dari segala tempat. Kemudian mereka diiring ke
penjara di dalam Jahannam yang bernama Buulas. Di atas mereka ada api yang paling panas
dan mereka diberi minum dari perasan kotoran penduduk neraka, yaitu nanah mereka.[4]
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:
ُﺍﻟْﻌِﺰﱡ ﺇِﺯَﺍﺭُﻩُ ﻭَﺍﻟْﻜِﺒْﺮِﻳَﺎﺀُ ﺭِﺩَﺍؤُﻩُ ﻓَﻤَﻦْ ﻳُﻨَﺎﺯِﻋُﻨِﻰ ﻋَﺬﱠﺑْﺘُﻪ
Kemuliaan adalah sarung-Nya dan kesombongan adalah selendang-Nya. ‘Barangsiapa yang
mengambilnya dariku maka Aku akan mengadzabnya.’[5]
Hadits di atas menunjukkan bahwa kesombongan hanyalah milik Allâh Azza wa Jalla dan tidak
sepantasnya makhluk bersifat dengan sifat tersebut.
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:
 ﺇِﻥﱠ:ٌ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺟُﻞ.(( ٍ )) ﻻَ ﻳَﺪْﺧُﻞُ ﺍﻟْﺠَﻨﱠﺔَ ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻓِﻰ ﻗَﻠْﺒِﻪِ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝُ ﺫَﺭﱠﺓٍ ﻣِﻦْ ﻛِﺒْﺮ:َ ﻗَﺎﻝ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮﺩٍ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻰﱢ
((. )) ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﺟَﻤِﻴﻞٌ ﻳُﺤِﺐﱡ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝَ ﺍﻟْﻜِﺒْﺮُ ﺑَﻄَﺮُ ﺍﻟْﺤَﻖﱢ ﻭَﻏَﻤْﻂُ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ:َ ﻗَﺎﻝ.ًﺍﻟﺮﱠﺟُﻞَ ﻳُﺤِﺐﱡ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﺛَﻮْﺑُﻪُ ﺣَﺴَﻨًﺎ ﻭَﻧَﻌْﻠُﻪُ ﺣَﺴَﻨَﺔ
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah (semut
terkecil/benda terkecil) dari kesombongan.” Seseorang berkata, “Sesungguhnya seseorang
suka jika bajunya bagus dan sandalnya bagus.” Beliau berkata, “Sesungguhnya Allâh itu indah
dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan
manusia.”[6]
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:
ٌﺛَﻼَﺛَﺔٌ ﻻَ ﻳُﻜَﻠﱢﻤُﻬُﻢُ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻭَﻻَ ﻳُﺰَﻛﱢﻴﻬِﻢْ – ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻣُﻌَﺎﻭِﻳَﺔَ ﻭَﻻَ ﻳَﻨْﻈُﺮُ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢْ – ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺃَﻟِﻴﻢٌ ﺷَﻴْﺦٌ ﺯَﺍﻥٍ ﻭَﻣَﻠِﻚٌ ﻛَﺬﱠﺍﺏٌ ﻭَﻋَﺎﺋِﻞٌ ﻣُﺴْﺘَﻜْﺒِﺮ
Ada tiga orang yang Allâh tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak juga
mensucikan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka serta bagi mereka adzab yang
sangat pedih: orang tua yang berzina, raja yang suka berdusta dan orang miskin yang
sombong.[7]
KEUTAMAAN ORANG YANG RENDAH HATI
Kebalikan dari sombong adalah rendah hati. Dalam banyak dalil, Allâh Azza wa Jalla dan RasulNya memuji dan menyebutkan keutaamaan orang yang bersifat rendah hati. Di antaranya
adalah firman Allâh Azza wa Jalla :
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َﻭَﺍﺧْﻔِﺾْ ﺟَﻨَﺎﺣَﻚَ ﻟِﻤَﻦِ ﺍﺗﱠﺒَﻌَﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُؤْﻣِﻨِﻴﻦ
Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang
beriman. [Asy-Syu’ara’/26:215]
Allâh Azza wa Jalla juga berfirman:
ﺇِﻧﱠﻚَ ﻟَﻦْ ﺗَﺨْﺮِﻕَ ﺍْﻷَﺭْﺽَ ﻭَﻟَﻦْ ﺗَﺒْﻠُﻎَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﻃُﻮًﻻۖ ﻭََﻻ ﺗَﻤْﺶِ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﺭْﺽِ ﻣَﺮَﺣًﺎ
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu
sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.
[Al-Isrâ’/17: 37]
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
ٍﻭَﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﺃَﻭْﺣَﻰ ﺇِﻟَﻰﱠ ﺃَﻥْ ﺗَﻮَﺍﺿَﻌُﻮﺍ ﺣَﺘﱠﻰ ﻻَ ﻳَﻔْﺨَﺮَ ﺃَﺣَﺪٌ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﺣَﺪٍ ﻭَﻻَ ﻳَﺒْﻐِﻰ ﺃَﺣَﺪٌ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﺣَﺪ
“ … Dan sesungguhnya Allâh telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersifat rendah hati,
sehingga seorang tidak merasa bangga terhadap yang lain dan seorang tidak menginginkan
lebih di atas yang lain.”[8]
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:
ُﻣَﺎ ﻧَﻘَﺼَﺖْ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﻝٍ ﻭَﻣَﺎ ﺯَﺍﺩَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﺒْﺪًﺍ ﺑِﻌَﻔْﻮٍ ﺇِﻻﱠ ﻋِﺰًّﺍ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﻮَﺍﺿَﻊَ ﺃَﺣَﺪٌ ﻟِﻠﱠﻪِ ﺇِﻻﱠ ﺭَﻓَﻌَﻪُ ﺍﻟﻠﱠﻪ
Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidaklah Allâh membekali seorang hamba dengan sifat
pemaaf kecuali itu adalah kemuliaannya. Dan tidaklah seorang hamba bersifat rendah hati
karena Allâh kecuali Allâh akan mengangkat derajatnya.[9]
Diriwayatkan dari Anas bin Malik z bahwa dia berkata:
ِﺇِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖِ ﺍْﻷَﻣَﺔُ ﻣِﻦْ ﺇِﻣَﺎﺀِ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻤَﺪِﻳﻨَﺔِ ﻟَﺘَﺄْﺧُﺬُ ﺑِﻴَﺪِ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﷲnْﻓَﺘَﻨْﻄَﻠِﻖُ ﺑِﻪِ ﺣَﻴْﺚُ ﺷَﺎءَﺕ
Apabila seorang budak wanita dari budak-budak wanita di Madinah mengambil tangan
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk meminta tolong), maka budak tersebut bisa
membawanya kemana pun dia inginkan.[10]
Dari hadits Anas bin Malik Radhiyallahu anhu di atas kita ketahui bahwa Rasûlullâh Shallallahu
‘alaihi wa sallam tidak merasa malu untuk diminta oleh seorang yang secara status sosial dia
adalah orang yang rendahan, yaitu seorang budak wanita. Ini menunjukkan ketawadhu’an
Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Beliau tidak sombong karena kedudukan tinggi yang
Allâh Azza wa Jalla berikan kepadanya.
Firman Allâh Azza wa Jalla :
ﻭََﻻ ﻓَﺴَﺎﺩًﺍ
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Dan berbuat kerusakan (di muka bumi)
Para Ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan kata “berbuat kerusakan” pada ayat ini. Di
antara pendapat-pendapat yang disebutkan adalah sebagai berikut[11]:
1. Mengajak beribadah kepada selain Allâh. Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh alKalbi rahimahullah.
2. Mengambil harta manusia dengan cara yang tidak dibenarkan. Ini adalah pendapat
‘Ikrimah rahimahullah.
3. Membunuh para nabi dan orang-orang yang beriman. Ini adalah pendapat Yahya bin
Salam rahimahullah.
4. Mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini adalah pendapat Ibnu Juraij, Muqâtil, athThabari, al-Qurthubi dan Ibnu Katsir rahimahumullah.
Allâhu a’lam pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang keempat karena. Penafsiran ini
lebih umum dan dipilih oleh banyak ahli tafsir. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allâh Azza
wa Jalla :
ﻭََﻻ ﺗُﻔْﺴِﺪُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﺭْﺽِ ﺑَﻌْﺪَ ﺇِﺻَْﻼﺣِﻬَﺎ
Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allâh memperbaikinya. [AlA’râf/7:56]
Imam al-Baghawi rahimahullah menafsirkan, “Maksudnya adalah janganlah kalian berbuat
kerusakan di bumi dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan mengajak orang lain
untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allâh, setelah Allâh memperbaikinya dengan mengutus
rasul-rasul, menjelaskan syariat dan mengajak kepada ketaatan kepada Allâh.”[12]
Firman Allâh Azza wa Jalla :
َﻭَﺍﻟْﻌَﺎﻗِﺒَﺔُ ﻟِﻠْﻤُﺘﱠﻘِﻴﻦ
Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa
Imam ath-Thabari rahimahullah mengatakan, “Artinya adalah ‘Dan surga bagi orang-orang
yang bertakwa’. Mereka adalah orang yang menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat
dan mengerjakan kewajiban-kewajiban Allâh.”
Para Ulama mengartikan takwa dengan ibarat yang bermacam-macam. Di antara arti yang
terbaik dari takwa adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Thalq bin Habib rahimahullah.
Ketika terjadi fitnah di zaman Tabi’in. Datanglah segerombolan penasihat kepada Thalq bin
Habib rahimahullah. Mereka berkata, “Telah terjadi fitnah. Bagaimana agar kita terbentengi
darinya?” Beliau rahimahullah menjawab, “Bentengilah diri dengan bertakwa.” Mereka
bertanya, “Jelaskanlah kepada kami tentang ketakwaan itu!” Beliau rahimahullah berkata:
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 ﻣِﻦَ ﻧُﻮﺭٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﷲِ ﺭَﺣْﻤَﺔِ ﺭَﺟَﺎﺀَ ﺍﷲِ ﺑِﻄَﺎﻋَﺔِ ﻋَﻤَﻞٌ ﺍﻟﺘﱠﻘْﻮَﻯ,ﺍﷲِ ﻣِﻦَ ﻧُﻮﺭٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﷲِ ﻣَﺨَﺎﻓَﺔَ ﺍﷲِ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺔِ ﺗَﺮْﻙُ ﻭَﺍﻟﺘﱠﻘْﻮَﻯ ﺍﷲ
Bertakwa adalah melakukan ketaatan kepada Allâh karena mengharapkan rahmat Allâh,
dengan cahaya dari Allâh, serta bertakwa itu juga adalah meninggalkan maksiat kepada-Nya
karena takut kepada Allâh dengan cahaya dari Allâh.”[13]
Inilah pengertian dari ketakwaan dan Allâh akan membalas orang-orang yang bertakwa dengan
surga-Nya kelak di negeri akhirat.
KESIMPULAN
1. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat, sehingga janganlah kita terlena
dengan kehidupan dunia.
2. Surga tidak diperuntukkan untuk orang yang memiliki sifat sombong dengan segala
jenisnya.
3. Surga tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat kerusakan atau maksiat di
dunia.
4. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allâh Azza wa Jalla .
DAFTAR PUSTAKA
1. Aisarut Tafâsîr li Kalâm ‘Aliyil Kabîr wa bihâmisyihi Nahril-Khair ‘Ala Aisarit-Tafâsî
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2. Al-Jâmi’ Li Ahkâmil Qur’ân. Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi. Kairo: Daar al-Kutub alMishriyah.
3. Jâmi’ul Bayaan fi Ta’wîlil Qur’ân. Muhammad bin Jariir Ath-Thabari. 1420 H/2000 M.
Beirut: Muassasah Ar-Risaalah.
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Footnote
[1] Lihat. Tafsîr as-Sa’di, hlm. 624
[2] Lihat Tafsîr al-Thabari XIX/637; Tafsîr al-Baghawi VI/226; Tafsîr al-Qurthubi XIII/320 dan
Tafsîr Ibni Katsiir VI/258.
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[3] Tafsîr ath-Thabari XIX/637.
[4] HR Ahmad no. 6677 dan at-Tirmidzi no. 2492. Hadits ini dinilai sebagai hadits hasan oleh
Syaikh al-Albani di dalam Shahih at-Tirmidzi.
[5] HR. Muslim, no. 2620.
[6] HR. Muslim, no. 91
[7] HR. Muslim, no. 107
[8] HR. Muslim, no. 2865
[9] HR. Muslim, no. 2588
[10] HR. Al-Bukhâri, no. 6072
[11] Lihat Tafsîr al-Thabari XIX/637; Tafsîr al-Baghawi VI/226; Tafsîr al-Qurthubi XIII/320 dan
Tafsîr Ibni Katsiir VI/258-259
[12] Tafsîr al-Baghawi III/238
[13] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam al-Îmân, no. 99
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