Pelajaran TAUHID:
Kajian Kitab Tsalatsatul Ushul (Bagian 14)
———————————————
Asy-Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab Rohimahullah menjelaskan:
1) ﻼﻤﻨَﺎ ﻫﻛﺘْﺮ ﻳﻟَﻢ )و،…
(1) Dan Dia (yaitu Allah Ta’ala) tidak membiarkan kita begitu saja.
———————
PENJELASAN:
(1) Penjelasan Asy-Syaikh Rohimahullah di atas semakna dengan firman Allah
Ta’ala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, yang berbunyi;
ﺪًىكَ ﺳﺘْﺮنْ ﻳﺎنُ اﻧْﺴ اﺐﺴﺤﻳا
“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja.”
Karena makna kata “Sudan” di dalam ayat tersebut sama dengan makna kata
“Hamalan”, sebagaimana dijelaskan oleh Shahabat Ibnu Abbas Rodhiyallahu
‘anhuma (Lihat Tafsir Ath-Thobari 24/83)
Zhohir makna ayat tersebut mencakup dua keadaan manusia:
Keadaan Pertama: Di dunia; tidak dibiarkan tanpa perintah dan tanpa larangan,
(Sebagaimana penafsiran dari Imam Mujahid dan Asy-Syafi’i).
Keadaan Kedua: Di kuburannya; tidak dibiarkan (begitu saja menjadi tanah)
tanpa dibangkitkan, (Sebagaimana penafsiran dari Imam As-Suddiy). (Lihat Tafsir
Ibnu Katsir 8/283)
Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafizhohullah menjelaskan, bahwasanya ada hikmah yang
agung tatkala Allah Ta’ala menciptakan kita -umat manusia-, termasuk (tatkala
menciptakan) rezeki dan kemampuan untuk mengaisnya. Hikmah tersebut adalah
agar kita beribadah (hanya) kepada Allah Ta’ala. Sebagaimana ditegaskan dalam
firman-Nya:

ﺪُونﺒﻌﻴ ﻟ اﻧْﺲا و اﻟْﺠِﻦﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖﻣو
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah
(hanya) kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat:56) (Lihat Syarah Al-Ushul Ats-Tsalatsah
hal.43)
Artinya Allah ‘Azza waJalla menciptakan kita dan memberikan rezeki-Nya kepada
kita bukan untuk main-main atau suatu perkara yang sia-sia. Namun untuk
perkara yang agung yaitu; beribadah kepada-Nya, taat dalam menjalankan segala
perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.
Karena Ibadah adalah taat kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintahNya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu
Katsir Rohimahullah. (Lihat Fathul Majid hal.14)
Jangan sampai umat manusia seperti binatang yang diciptakan hanya untuk
kemanfaatan umat manusia, kemudian (setelah) mati akan pergi sirna (tanpa
pertanggung jawaban). Karena mereka diciptakan tanpa dibebani syari’at,
(artinya) mereka tidak diperintah dan tidak dilarang. (Lihat Syarah Al-Ushul
Ats-Tsalatsah hal.43)
Semoga kita bisa menggunakan kehidupan kita serta rezeki yang Allah
anugerahkan kepada kita untuk menggapai keridhoan-Nya. Aamiin ya Robbal
‘Aalaamiin
Wallahu A’lamu bis-Showab
Ikuti terus pelajaran Tsalatsatul Ushul ( )ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮلsetiap hari senin dan
kamis, Insya Allah
Dirangkum oleh: Al-Ustadz Abdul Hadi Pekalongan Hafizhahullahu Ta’ala.
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