
 
Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri 
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah 
Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 
 
Pada ayat di atas, kembali Allah menyebut dengan kata “Wahai hamba-
hamba-Ku”, dengan menisbatkan makhluk-Nya kepada Zat-nya sendiri. 
Berbeda dengan ayat 10 di atas ketika sebutan tersebut diberikan kepada 
orang beriman yang pantas mendapatkan kemuliaan karena besarnya ujian 
yang mereka hadapi, akan tetapi sebutan tersebut ternyata diberikan kepada 
orang-orang yang justru ingkar, kufur dan durhaka kepada Allah. Allah tetap 
memanggil manusia yang sudah keterlaluan dan melampaui batas dengan 
kalimat “Wahai hamba-hamba-Ku”. 
Imam as-Sa’dy berpendapat bahwa penggunaan panggilan di atas 
menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah kepada manusia. Kasih 
sayang itu tetap diberikan meskipun mereka menentang ayat-ayat Allah. Tak 
terbayang jika setiap orang berkaca pada diri sendiri, saat ada teman 
dekatnya yang justru  banyak menyakitinya, maka sungguh pada saat itu ia 
merasa berat untuk memanggil dengan panggilan “wahai temanku”.  
 
Pada ayat berikutnya dijelaskan bukti lain bahwa setiap orang berpeluang 
untuk mendapatkan rahmat Allah, oleh karena itu mereka tidak boleh 
berputus asa. Di tengah keterpurukan mereka dalam kubangan maksiat yang 
bertumpuk-tumpuk, Allah menjamin adanya ampunan secara keseluruhan 
atas dosa dan kesalahan sebanyak apapun yang mereka sudah lakukukan.  
Turunnya ayat di atas sekaligus menjadi pegangan bagi setiap Muslim untuk 
menyampaikan nilai optimisme untuk dapat kembali kepada Allah, apapun 
keadaan mereka saat ingin kembali bertaubat kepada Allah. Jika itu terjadi, 
betapa Allah senang kepada siapa saja yang hendak kembali tanpa kecuali 
melebihi seseorang yang menemukan kembali untanya (kendaraannya) yang 
hilang. Demikian kasih dan sayangnya Allah kepada manusia, dalam kondisi 
yang buruk sekalipun mereka tetap dipanggil dengan “Wahai hamba-hamba-
Ku”.  (Ust. DR. Abdul Ghoni, M.Hum) 

 
 

Panggilan Kasih Sayang Allah 

Tadabbur Surat Az-Zumar ayat 10 dan 53 
 

Ketika seseorang menyayangi orang lain, di antara tandanya adalah sebutan yang 
digunakan untuk memanggil orang tersebut dengan menggunakan kata yang 
menunjukkan kedekatan. Seorang bapak yang mencintai anaknya akan memanggil 
wahai anakku.  
 
Begitu pula Allah SWT yang sangat sayang kepada manusia, memanggil mereka 
dengan “Wahai hamba-hamba-Ku”. Hal itu disebutkan dalam surat az-Zumar ayat 10 
yang berbunyi: 

 
Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu" 
 
Pada ayat di atas Allah memanggil orang-orang beriman dengan panggilan “Hai 
hamba-hamba-Ku”.  Imam ath-Thanthawi menyebutkan bahwa kalimat panggilan 
tersebut juga mengandung penghormatan kepada komunitas yang paling mulia di 
kalangan manusia yaitu orang-orang yang beriman, ketika Allah menambahkan diri-
Nya “Ku” di akhir kata “hamba-hamba”.  Dalam hal ini orang-orang yang beriman 
memiliki kemuliaan dan kelayakan untuk disebut sebagai “hamba yang rajin 
beribadah”. 
 
Namun satu hal yang sangat menarik untuk direnungkan adalah pada surat yang 
sama, surat Az-Zumar ayat 53: 


