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UJUB 
Abdurrahman Haqqi 

 
 

 

Pembaca Zanjabil yang mulia. Pengajian Zanjabil 
minggu lalu berlangsung di kediaman keluarga H. Arief 
Rivanto membahas surat an-Nisa  ayat 49 sampai 
ayat 52 tentang Ujub. 
 
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang 
menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah 
membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan 
mereka tidak dianiaya sedikit pun. [4:49] 
 
Ayat ini dimulai dengan kata “alam tara” yang 
bermaksud mengajak pembacanya memikirkan apa 
yang disampaikan dan mengambil pelajaran. Ayat 49 
mengajak kita memperhatikan orang-orang yang 
menganggap dirinya bersih, bertindak sok suci, 
padahal mereka sangat kotor.  QS 4:49 turun 
berkaitan dengan dakwaan orang-orang Yahudi (juga 
Nasrani) yang menganggap diri mereka adalah anak-
anak Allah. Kata orang Yahudi “kami anak-anak Allah 
dan merupakan orang-orang dikasihiNya.” Mereka 
mengklaim bahwa neraka tidak akan menyentuh 
mereka kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka 
menganggap Nabi Muhammad SAW dan ummatnya 
merupakan orang orang sesat yang kelak akan masuk 
neraka. 
 
Orang Yahudi disamping merasa mereka adalah 
orang-orang dikasihi Allah dan suci, untuk meyakinkan 
diri mereka sendiri mereka menjadikan anak-anak 
mereka sebagai imam dalam sembahyang mereka. 
Mengapa? Alasan mereka bahwa anak-anak itu suci, 
menjadi makmum  anak-anak akan ikut suci, suatu 
praktek absurd yang bertentangan dengan perintah 
Allah. 
 
Walaupun QS 4:49  turun karena tingkah laku orang 
Yahudi, tetapi secara esensi ayat ini mencerca siapa 
saja yang menganggap dirinya suci, menganggap 
dirinya hebat, atau singkatnya memiliki sifat ujub atau 
terkagum-kagum dengan diri sendiri sehingga lupa 
dengan dirinya sendiri. Lupa bahwa dirinya kotor, lupa 
bahwa sesungguhnya dirinya tak berdaya, dsb.   
 

Sayyidina Umar pernah berkata “Sesuatu yang paling 
aku takuti pada kamu adalah  seseorang di antara 
kamu terkagum-kagum dengan pendapatnya sendiri. 
Seandainya sampai begitu, maka apabila dia 
mendakwa bahwa dia beriman sebenarnya dia adalah 
seorang kafir dan seandainya dia mendakwa bahwa dia 
masuk sorga maka dia sebenarnya masuk neraka.”  
 
Sifat ujub, terkagum pada diri sendiri, sangat 
berbahaya. Nabi SAW pernah bersabda, bahwa untuk 
berhati-hati dengan pujian dan sanjungan, karena 
dapat membuat yang dipuji dan yang disanjung lupa 
daratan. Pujian merupakan suatu sembelihan bagi 
orang yang dipuji seperti disabdakan Baginda SAW. 
Sayyidina Abu Bakar mengingatkan bahwa kalau ada 
yang memuji, istighfar. Semuanya ini adalah nasehat 
agar seseorang tidak terjangkit penyakit ujub yang 
berbahaya itu. 
 
QS 4:49 menegaskan bahwa yang membersihkan hati 
manusia itu hanyalah Allah, dan Dia membersihkan hati 
siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah tidak akan 
pernah menganiaya mahluk-Nya sedikitpun.  
  
Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan 
dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu 
menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). [QS 4:50] 
 
QS 4:50 ini kelanjutan dari surat sebelumnya. Ayat ini 
membuka topeng orang-orang yang menganggap 
dirinya suci tersebut. Mereka itu sesungguhnya 
berdusta kepada Allah. Sungguh celaka orang-orang 
ini, karena mereka telah berbuat dosa yang nyata. 
  
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang 
diberi bahagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada 
jibt dan thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang 
kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar 
jalannya dari orang-orang yang beriman. [QS 4:51] 
 
QS 4:51  kembali mengajak kita memperhatikan 
tingkah laku Ahli Kitab yang sesat, mereka 
mempercayai  jibt dan taghut. Apa Jibt dan taghut itu? 
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Menurut Sayyidina Umar, jibt artinya sihir dan taghut 
artinya setan. 
 
Sihir dan setan itu memang ada, tetapi percaya bahwa 
sihir dan setan itu memiliki kekuatan mandiri ini 
disebut syirik. Sesunguhnya tanpa izin Allah maka 
sihir tidak akan bekerja dan setan tak berkutik.  
 
Ayat ini berkaitan dengan upaya dua orang Yahudi 
yang mencoba menarik hati orang-orang musyrikin 
Mekkah. Kedua orang ini adalah Huyay ibn Ahtab dan 
Kaab al-Asyraf datang ke Mekkah setelah Nabi Hijrah 
ke Madina. Setelah orang musyrik bertanya kepada 
mereka tentang siapa yang benar antara mereka 
(musyrik) dan Muhammad, sambil belagak pilon, 
kedua orang ini bertanya kepada musyrikin Mekkah, 
“Ada apa antara kamu dengan Muhammad dan para 
pengikutnya?” Musyrikin Mekkah menjawab 
“Bukankah kamu tahu bahwa kami adalah orang-
orang penolong, menjaga silaturrahmi, membantu 

orang-orang yang berhaji, memberi meraka makan dan 
minum, dsb. “ Lalu kedua orang Yahudi itu berkomentar 
“kamu lebih baik dari Muhammad dan para 
pengikutnya.”   
Allah mengabari Nabi SAW tentang tingkah laku kedua 
orang Yahudi ini melalui ayat di atas. Mereka itulah 
orang yang dikutuki Allah.  Barang siapa yang dikutuki 
Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh 
penolong baginya. [QS 4:52] 
 
Sungguh berat cercaan Allah kepada orang-orang 
Yahudi itu, mereka percaya kepada jibt dan taghut 
serta mengatakan Nabi SAW dan pengikutNya meniti 
jalan sesat. Merekalah yang dikutuk Allah. Sungguh 
berat dosa yang mereka pikul. Tidak ada yang mampu 
menolong siapa yang telah dikutuk Allah. Sungguh 
merana! 
 
Wallahu ‘alam bish shawab. 

Disarikan oleh m.nabil almunawar
 

 BERITA MINGGUAN 
 

Pengajian Zanjabil Berikutnya 
Kamis, 16 Agustus 2007 Insya Allah akan berlangsung di rumah keluarga Ustad Ahmad Dhofir, Jln Kota batu No 866, Kg Sg Belukut. Bagi 
yang ingin menjadikan rumahnya sebagai “taman-taman surga” tempat penyelenggaraan pengajian Zanjabil dapat menghubungi Ustad 
Muhammad Zaki pada HP: 8836721 
 

Sumantri Pindah Tugas ke Madinah 
Sumantri akan meninggalkan Brunei Darussalam tanggal 11 Agustus 2007 untuk selanjutnya menjalani karir sebagai Direktur Devisi Ruang 
pada Hotel ”Al Rashid Golden Orchid” di Madinah Saudi Arabia. Sejak 7 tahun lalu, Sumantri bekerja di Hotel Sheraton Utama setelah 
sebelumnya menjalani karir sebagai hotelier di Indonesia.  Sumantri dan Amirah akan meninggalkan Bandar Seri Begawan pada hari Sabtu, 
11 Agustus 2007  jam 12.25 penerbangan RBA ke Jakarta untuk kemudian pada bulan September 2007 ke Saudi Arabia. Kita ucapkan 
selamat atas posisinya yang baru semoga silaturrahmi yang terjalin tetap kuat adanya. Amin.  
  

Piknik Potlak Hari Sabtu di Pantai Serasa Muara 
Ustad Dr. Abdurrahman Haqqi dan pengurus Zanjabil mengajak keikutsertaan jamaah pengajian Zanjabil untuk mengikuti acara piknik potlak 
sambil bakar-bakar ikan di Pantai Serasa Muara pada hari Sabtu, 11 Agustus 2007 pukul 09.00 sampai selesai. Kegiatan tersebut diadakan 
sehubungan dengan liburan Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW. Kepada peserta piknik potlak tentunya diharapkan dapat membawa 
makanan dan bahan-bahan sendiri (plotlak) dan jangan lupa ajak seisi keluarga dan kawan-kawan. 
  

Pertandingan Final Badminton dan Eksebisi Master Badminton Indonesia 
Kerabat Nusantara akan mengadakan pertandingan final badminton dalam rangka HUT RI ke-62 pada hari Minggu, 12 Agustus 2007 jam 
09.00 – selesai di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Dalam kesempatan itu juga ditampilkan eksebisi pertandingan para master badmiminton 
Indonesia di Brunei. Kepada warga KN dan Masyarakat Indonesia khusunya penggemar badminton jangan lupa hadir menyaksikan 
pertandingan seru tersebut. Masuk gratis dan ada ”door prize” lagi. Udah ... ayo ajak keluarga dan kawan-kawan. 
  

KN Terima Sumbangan WARITA dari KBRI 
Sesuai dengan komitmen Dubes RI dalam kesempatan pelantikan Pengurus KN periode 2005-2007, KBRI Bandar Seri Begawan telah 
menyerahkan sumbangan sebanyak B$600 kepada Ketua KN Pak Ismaya Sukardi tanggal 6 Agustus 2007. Sumbangan tersebut merupakan 
bagian akhir dari sumbangan sebesar B$1.200 selama setahun yang digunakan untuk meningkatkan perwajahan WARITA. KN mengucapkan 
terima kasih kepada Dubes RI Bapak Herijanto Soeprapto atas sumbangan KBRI dalam memajukan penampilan majalah tercinta kita. 
Semoga bermanfaat adanya. 
 


