
Pembaca Zanjabil yang mulia, minggu lalu Pengajian Zan- 
jabil  berlangsung  di  rumah  keluarga  Dr  Iik  Arifin 
Mansurnoor membahas tafsir surat al-Maidah ayat 20 sam-
pai ayat 26 tentang  pembangkangan Bani Israil.

Sebelum  pembahasan  tafsir,  Ustad  Haqqi  mengingatkan 
pentingnya mempelajari  ilmu tajwid agar kita dapat mem-
baca Al-Qur'an dengan benar. InsyaAllah mulai minggu de-
pan, sekitar 10 sampai 15 menit  pengajian Zanjabil  akan 
dimulai  dengan  mempelajari  ilmu  tajwid  dari  ayat  yang 
dibaca.

Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai 
kaumku,  ingatlah  nikmat  Allah  atasmu  ketika  Dia 
mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikanNya kamu 
orang-orang  merdeka,  dan  diberikan-Nya  kepadamu apa 
yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di 
antara umat-umat yang lain". [QS 5:20]

Kecenderungan Bani  Israil  untuk membangkang dipahami 
dengan  baik  oleh  Nabi  Musa  AS,  oleh  karena  itu  beliau 
mengingatkan  kepada  kaumnya  bahwa  betapa  banyak 
sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil, 
Diantaranya  adalah   nikmat-nikmat  besar  seperti  disebut 
dalam QS 5:20, yaitu banyaknya nabi yang diangkat untuk 
membimbing  Bani  Israil  ke  jalan  yang  lurus,  nikmat 
kemerdekaan  (dibebaskan  dari  perbudakan  yang 
menyakitkan oleh Fir'aun), dan nikmat yang sangat besar 
yang  belum  pernah  diberikan  kepada  bangsa-bangsa 
sebelumnya  (kemuliaan dan ketinggian derajat  Bani  Israil 
pada  masa  itu),  mendapatkan  manna  dan  salwa  serta 
mereka  selalu  dilindungi  awan  agar  tidak  kepanasan 
selama  mereka  bersama  Nabi  Musa  dalam  perjalanan 
menuju tanah yang dijanjikan.

Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah  
ditentukan  Allah  bagimu,  dan  janganlah  kamu  lari  ke 
belakang  (karena  takut  kepada  musuh),  maka  kamu 
menjadi orang-orang yang merugi. [QS 5:21]

Perjalanan  panjang  (dari  Mesir)  menuju  tanah  yang 
dijanjikan  itu,  yaitu  tanah  suci  Palestina,  akhirnya  telah 
sampai dan Nabi Musa AS bersama ummatnya, Bani Israil, 
berhenti  di  perbatasan.  Nabi  Musa  AS  memerintahkan 
kepada kaumnya agar segera memasuki tanah suci yang 
dijanjikan itu dan melarang untuk berpaling. Jika berpaling 
maka mereka akan rugi, tanah yang dijanjikan itu tidak akan 

mereka dapatkan sekaligus mengabaikan  perintah Allah dan 
rasulNya yang telah menyelamatkan mereka dari  perbudakan 
dan  penyiksaan  yang  dilakukan  oleh  Fir'aun  selama  mereka 
tinggal di Mesir.

Mereka  berkata:  "Hai  Musa,  sesungguhnya  dalam negeri  itu  
ada  orang-orang  yang  gagah  perkasa,  sesungguhnya  kami 
sekali-kali  tidak  akan memasukinya sebelum mereka ke  luar 
daripadanya. Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami akan 
memasukinya." [QS 5:22]

Sayang  sekali  ajakan  Nabi  Musa  untuk  kejayaan  dan 
kemaslahatan  Bani  Israil  ditolak  oleh  sebagian  besar 
ummatnya.  Mereka  tidak  mau  berjuang  untuk  masa  depan 
mereka.  Dengan  alasan  takut  dengan  penduduk  lokal  yang 
katanya  perkasa dan ganas, hati  mereka ciut. Mereka takut 
mati,  takut  menghadapi orang lokal  yang kuat,  tetapi  mereka 
tidak takut pada Allah, berani durhaka kepada Nabi Musa AS 
yang  telah  menyelamatkan  mereka  dari  kesengsaraan  dan 
kehinaan.   Mereka  ingin  santai  saja  dan  dengan  cara  yang 
sangat kurang ajar, mereka membangkang terhadap Nabi Musa 
AS – mereka tidak mau masuk tanah suci itu, kecuali orang-
orang yang mereka takuti  telah keluar dari tanah itu!   Benar-
benar bengal!

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada 
Allah)  yang  Allah  telah  memberi  nikmat  atas  keduanya: 
"Serbulah  mereka  dengan  melalui  pintu  gerbang  (kota)  itu,  
maka  bila  kamu memasukinya  niscaya  kamu akan  menang.  
Dan  hanya  kepada  Allah  hendaknya  kamu  bertawakal,  jika 
kamu benar-benar orang yang beriman". [QS 5:23]

Mayoritas  umat  Nabi  Musa  AS  membangkang  terhadap 
perintah untuk memasuki tanah yang dijanjikan. Ada dua orang 
pemimpin dari kelompok yang taat, nama mereka adalah Yusa' 
bin  Nun  dan  Kalif  bin  Yufana.  Kedua  orang  ini  berusaha 
menasehati Bani Israil untuk mengikuti perintah Nabi Musa AS 
memasuki  Palestina  (tanah  yang  dijanjikan)  melalui  berjuang 
dengan penuh keyakin dan tawakkal kepada Allah. 

Sayang iman sebagian besar ummat Nabi Musa AS ini sangat 
tipis, oleh karena itu mereka tidak mengenal tawakkal, padahal 
tawakkal adalah senjata yang sangat ampuh.  Nasehat kedua 
orang yang baik ini tidak digubris, Bani Israil bersikukuh tidak 
mau  masuk  tanah  yang  dijanjikan  itu  karena  mereka  takut 
berhadapan  dengan  mahluk,  tetapi  berani  membangkang 
kepada Al-Khalik, Pencipta mereka. 
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Mereka berkata: "Hai Musa, kami sekali-sekali  tidak akan 
memasukinya  selama-lamanya,  selagi  mereka  ada  di  
dalamnya,  karena  itu  pergilah  kamu  bersama  Tuhanmu,  
dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya 
duduk menanti di sini saja." [QS 5:24]

Pembangkangan Bani Israil kini telah benar nyata! Benar-
benar bengal dan celaka ummat Nabi Musa AS  ini, mereka 
membuat  pernyataan  yang  sangat  fatal,  pernyataan 
pembangkangan  yang  sudah  keterlaluan.  Mereka  berani 
menyuruh  Nabi  Musa  AS  dan  Tuhannya  berperang  dan 
mereka berpangku tangan. Nabi Musa tersentak, bagaikan 
tersambar  petir  yang  dahsyat  mendengar  pernyataan 
kebangkangan dahsyat itu. 

Nabi  Musa  berusaha  meminta  kepada  kaumnya  agar 
menarik pernyataan  itu, bahkan Nabi Musa AS dan Nabi 
Harun  AS  bersujud  kepada  kaumnya  agar  menarik 
pernyataan kebangkangan dahsyat tersebut. Namun, dasar 
Bani  Israil  berhati  batu,  mereka  tidak  perduli  dengan 
permohonan Nabi  Musa AS yang  memelas  itu.  Demikian 
pula halnya Yusa' dan Khalif, keduanya tidak dapat berbuat 
apa-apa lagi.

Berkata Musa: "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali  
diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara 
kami dengan orang-orang yang fasik itu" [QS 5:25]

Akhirnya Nabi Musa AS mengadu kepada Allah, bahwa dia 
dan  saudaranya  (Nabi  Harun  AS)  tidak  mampu  lagi 

mengatasi  kebangkangan  Bani  Israil,  dia  memohon  kepada 
Allah agar mereka dipisahkan dari Bani Israil yang fasik itu. 

Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS akhirnya memasuki tanah 
yang dijanjikan itu berdua saja. Keduanya meninggalkan kaum 
yang durhaka itu.

Allah berfirman: "(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri  
itu  diharamkan  atas  mereka  selama  empat  puluh tahun, 
(selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi 
(padang  Tiih)  itu.   Maka  janganlah  kamu  bersedih  hati  
(memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu." [QS 5:26]

Akhirnya kaum pembangkang, yang tidak tahu berterima kasih 
ini,  mendapat  azab  dari  Allah.  Selama  40  tahun  mereka 
sengsara, tersesat  dan hanya berputar putar di suatu padang. 
Tanah yang  dijanjikan  itu  dekat  saja  dengan  tempat  mereka 
berkeliaran,  tetapi  mereka  tak  dapat  masuk.  Mereka  benar-
benar sengasara, sampai generasi pembangkang dari kaum ini 
digantikan dengan generasi baru. Selama 40 tahun ini mereka 
dipimpin oleh Yusa' yang kemudian diangkat menjadi Nabi.

Setelah  40  berkeliaran  tak  menentu,  akhirnya  generasi  baru 
yang dipimpin oleh Nabi Yusa' memasuki Palestina pada hari 
Jum'at.

Wallahu ‘alam bish shawab.

Disarikan oleh m.nabil almunawar
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BERITA MINGGUAN

Pengajian Zanjabil Berikutnya
Tanggal  20 Nopember 2008 di  Aula  KBRI,  Lot  4498,  Spg 528 Kampung Sungai  Hanching, Jalan Muara, BS Begawan .  Bagi yang ingin 
menjadikan rumahnya sebagai “taman-taman surga” tempat penyelenggaraan pengajian Zanjabil dapat menghubungi Ustad Muhammad Zaki 
pada HP: 8836721.

PERAYAAN 20 TAHUN PERMAI DI RIZQUN INTERNATIONAL HOTEL

Dalam  rangka  perayaan  20  Tahun  PERMAI  akan  diselenggarakan  “Malam  Gebyar  Indonesia”  tanggal  15  Nopember  2008  di  Rizqun 
International Hotel di Gadong. Dalam kesempatan tersebut Duta Besar RI Bapak Herijanto Soeprapto bertindak sebagai Tetamu Kehormat 
dengan tamu undangan  sekitar  400 orang dari  berbagai  kalangan  termasuk  dari  kalangan  Brunei  Darussalam.  Malam Gebyar Indonesia 
merupakan puncak peringatan 20 Tahun PERMAI sebagai ungkapan kesyukuran atas berjalannya organisasi resmi masyarakat Indonesia ini 
dengan sukses. Acara disponsori oleh berbagai pihak antara lain: Baiduri Bank, AFIMA Remittance, PT Rekayasa Industri dan PT Elnusa. 

Malam Gebyar Indonesia diisi antara lain dengan peluncuran buku “Kiprah 20 Tahun Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei” dengan 
editor  Agus S Djamil  dan Efri  Yoni  Baikoeni.  Acara dimeriahkan pula  dengan berbagai  atraksi  kesenian seperti  tari  tradisional,  lagu dan 
pencabutan undian bertuah memperebutkan hadiah menarik dari sponsor. 

Bagi para undangan diharapkan hadir di tempat acara pukul 7.00 malam dengan berbakaian batik atau bebas rapi serta membawa undangan. 
Demi kesuksesan acara, Ketua Panitia Dr Mohd Kartono Ibnoe mengundang seluruh anggota panitia dan personil yang terlibat untuk dapat 
hadir dalam kegiatan gladi resik (rehersal) yang akan dilaksanakan pada hari Jumat,  14 Nopember 2008 pukul 03.00 siang di Hotel Rizqun. 
Begitu pula pada hari Sabtu, 15 Nopember 2008, diharapkan seluruh Panitia dan petugas yang terlibat dapat hadir sebelum pukul 06.00 sore 
untuk mendapatkan briefing dan persiapan akhir. Semoga acara besar ini terlaksanakan dengan sukses dan berkesan sebagai sumbangsih 
PERMAI untuk Tanah Air tercinta. (Efri)

SELAMAT UNTUK JAMAAH HAJI INDONESIA-BRUNEI

PERMAI mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji kepada beberapa keluarga Masyarakat Indonesia KB-Seria yang akan menunaikan 
ibadah haji sebagai Jamaah Haji Brunei Darussalam musim haji 1429 H/2008 yaitu: Isroful Mohammad Fatony, Nurul Hidayati Hindra, Ferhat 
Prijatna Bahanudin, Megasari Chayaningtyas dan Ari Subekti. Semoga berangkat dan kembali ke Brunei Darussalam dalam keadaaan selamat 
dan mendapat haji yang mabrur. Amiin. (Efri)


