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KEDENGKIAN YAHUDI 
Abdurrahman Haqqi 

 
 

 

Pembaca Zanjabil yang mulia. Pengajian Zanjabil minggu 
lalu berlangsung di restoran “ARHA” atas jamuan dari 
keluarga Rusdianto membahas surat an-Nisa  ayat 54 
sampai ayat 57 tentang  kedengkian orang-orang Yahudi 
terhadap Rasullullah SAW. 
 
Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) 
lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? 
Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan 
Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah 
memberikan kepadanya kerajaan yang besar. [QS 4:54] 
 
Ayat di atas mengungkapkan sebab kedengkian kaum 
Yahudi terhadap Nabi SAW. Orang-orang Yahudi 
memang sedang berharap-harap akan datangnya Rasul 
terakhir. Mereka bahkan sesumbar dengan orang-orang 
Arab Madinah. Sesumbar orang-orang Yahudi ini 
ternyata merangsang pemuka Arab Madinah untuk 
mencari kabar tentang Nabi tersebut, sehingga mereka 
sampai ke Mekkah berjumpa dengan Nabi SAW dan  
berbaiat kepadanya.  
 
Setelah orang-orang Yahudi tahu bahwa Nabi terakhir 
tersebut bukan dari golongan mereka, seperti yang 
selama ini mereka harap-harapkan, maka sikap harap 
mereka berubah menjadi dengki. Mereka dengki kepada 
Nabi SAW karena Nabi SAW bukan orang Yahudi.   
 
Allah mengingatkan kaum Yahudi ini, bahwa tak 
sepatutnya mereka dengki kepada Nabi Muhammad 
SAW, karena dia juga berasal dari keluarga Ibrahim, 
sebagaimana Bani Israil. Kitab-kitab suci seperti Taurat, 
Zabur dan Injil telah diturunkan kepada kepada para 
Rasul dari Bani Israil dan para Nabi dan Rasul ini telah 
mewariskan hikmah yang berupa tauladan yang baik 
untuk mengarungi hidup agar selamat dunia-akhirat. 
Bahkan salah seorang Rasul dari Bani Israil, yaitu Nabi 
Sulaiman, telah diangkat Allah sebagai raja yang agung 
(diberi kerajaan yang tidak akan pernah diberikan kepada 
manusia lain). Jadi tidak sepatutnya kaum Yahudi itu 
mendengki kepada Nabi SAW. 
 
Maka di antara mereka, ada orang-orang yang beriman 
kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang 
menghalangi (manusia) beriman kepadanya. Dan 

cukuplah (bagi mereka) Jahanam yang menyala-nyala 
apinya. [QS 4:55] 
 
Di kalangan bani Israil ada dua kelompok. Kelompok 
mayoritas yang dengki dengan kelompok yang beriman. 
Ada dua pendapat ahli tafsir mengenai kelompok yang 
beriman. Pendapat pertama menafsirkan kata “bi-hi” pada 
ayat ini adalah keluarga Ibrahim. Pendapat kedua 
menafsirkan kata “bi-hi” maksudnya kepada Nabi 
Muhammad SAW (yakni percaya kepada Nabi 
Muhammad SAW).  Kelompok  yang dengki kemudian 
menjadi penantang Nabi SAW dan mereka menghalang-
halangi manusia beriman kepadanya. Kelompok 
pendengki ini akan merana bersama kedengkiannya dan 
yang jelas mereka kelak berdomisili di neraka jahannam, 
mereka akan dipanggang api yang menyala-nyala 
selamanya. 
 
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat 
Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam 
neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit 
mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan 
azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. [QS 4:56] 
  
Ayat ini sungguh menyeramkan bagi orang kafir. Betapa 
tidak, mereka akan kekal di dalam neraka, mereka akan 
merasakan pedihnya siksa neraka yang maha dahsyat. 
Kepedihan siksaan itu digambarkan dengan terbakarnya 
kulit selamanya. Kulit yang terbakar tersebut diganti 
dengan kulit baru, kemudian terbakar dan seterusnya. 
Kata Rasulullah SAW , “sesaat kulitnya diganti 100x”. 
Betapa pedihnya siksa di neraka itu. Namun, itulah 
balasan yang setimpal buat orang-orang kafir.  Allah Maha 
Perkasa dan Diapun Maha Bijaksana.  
 
Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-
amal saleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam 
surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal 
mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai 
istri-istri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat 
yang teduh lagi nyaman. [QS 4:57] 
 
QS 4:56 adalah ancaman buat orang kafir dan 
konsekuensi kekafiran mereka. QS 4:57 adalah kabar 
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gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal 
sholeh. Orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, 
yakni beramal sesuai dengan hukum-hukum Allah, 
mengikuti perintahNya dan menjauhi laranganNya, 
mereka kelak dimasukkan di dalam sorga, suatu tempat 
yang indah, penuh kesenangan yang abadi. Keindahan 
dilukiskan dengan sungai-sungai yang mengalir yang 
menyejukan hati. Orang-orang beriman dan bermal soleh 
ditemani pasangan-pasangan mereka yang suci. Sorga 
itu sungguh menyenangkan, tempat idaman manusia. 
 
Menarik untuk disimak dalam ayat ini, ataupun dalam 
ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an. Bila berbicara neraka 
menggunakan kata tunggal, sedangkan sorga selalu 
jamak. Mengapa?  Neraka itu memang hanya satu. Dia 
adalah jurang yang sangat  dalam dan bertingkat. Setiap 

tingkat menunjukkan pangkat kedurhakaan penghuninya. 
Orang-orang kafir di tingkat bawah. Orang-orang munafik 
paling parah, tempatnya di dasar neraka!  Sorga itu 
banyak jumlahnya, tempatnya terpisah-pisah, masing-
masing dihuni oleh orang yang diridhoi Allah. Tingkat 
ketakwaan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah 
akan menentukan di sorga mana dia akan tinggal.  
 
Semoga kita termasuk kepada golongan orang-orang 
yang beriman dan beramal soleh, yang insyaAllah 
dimasukkan oleh Allah kedalam sorga-sorgaNya.  
 
 
Wallahu ‘alam bish shawab. 

Disarikan oleh m.nabil almunawar

 
 BERITA MINGGUAN 

 
Tanggal 23 Agustus 2007 di kediaman keluarga dr Mohd Kartono Ibnoe  dengan alamat: No: 9, Simp. 127-155, Kg. Kiulap, Telp: 2231211, HP: 
8623721. Bagi yang ingin menjadikan rumahnya sebagai “taman-taman surga” tempat penyelenggaraan pengajian Zanjabil dapat 
menghubungi Ustad Muhammad Zaki pada HP: 8836721  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sumbangan untuk Bencana Alam Morewali Sulteng 
Alhamdulillah pada pengajian Zanjabil minggu lalu, 09/08/07, telah terkumpul dana dari sumbangan Jama'ah Pengjian Zanjabil sebanyak 
$206. Seluruh dana yang terkumpul pada malam itu disalurkan kepada  para korban bencana alam di Morewali, Sulawesi Tengah. Dana 
tersebut disampaikan kepada Saudara Hamzah yang kemudian akan menyalurkannya kepada yang berhak di Morewali. Semoga 
Allahmeringankan beban saudara kita di Morewali dan semoga yang menyumbang mendapatkan pahala yang berlipatganda. 
 
 

Pahala Kebaikan Berlipat Ganda 
Dari Ibnu Abbas radhiallahuanhuma, dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam sebagaimana dia riwayatkan dari Rabbnya Yang Maha Suci 
dan Maha Tinggi : Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut : Siapa yang ingin 
melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat disisi-Nya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat 
melakukannya dan kemudian melaksanakannya maka Allah akan mencatatnya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat bahkan 
hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya maka baginya satu 
kebaikan penuh, sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya Allah mencatatnya sebagai satu keburukan (HR Bukhori dan 
Muslim)  
 

Membantu Sesama Muslim 
Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang 
mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang 
memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang 
muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa 
yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu 
rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan 
dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa  
yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya (HR Muslim) 
 

 Sedekah 
Dari Abu Dzar radhiallahuanhu : Sesungguhnya sejumlah orang dari shahabat Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam berkata kepada 
Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam: “ Wahai Rasululullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak, mereka 
shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedang 
kami tidak dapat melakukannya). (Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam) bersabda : Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk 
bersedekah ? : Sesungguhnya setiap tashbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, 
setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma’ruf nahi munkar merupakan sedekah dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka 
bertanya : Ya Rasulullah masakah dikatakan berpahala seseorang diantara kami yang menyalurkan syahwatnya ?, beliau bersabda : 
Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan dijalan yang haram, bukankah baginya dosa ?, demikianlah halnya jika hal 
tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. (Riwayat Muslim) 
 


