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Berbuat Baik Sesama Manusia, Meminta Kepada Allah! 
(Tadabbur Surat al-Qashash Ayat 20-24) 

Nabi Musa pernah mengalami ujian yang berat 
ketika ada sekelompok pembesar di wilayah 
Mesir sudah berkumpul untuk membunuhnya. 
Rencana tersebut diinformasikan seseorang 
kepada Nabi Musa. Hal itu diceritakan dalam al-
Qur’an surat al-Qashash ayat 20 yang berbunyi: 

 
Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota 
bergegas-gegas seraya berkata: Hai Musa, 
sesungguhnya pembesar negeri sedang 
berunding tentang kamu untuk membunuhmu, 
sebab itu keluarlah (dari kota ini) sesungguhnya 
aku termasuk orang-orang yang memberi 
nasehat kepadamu. 
 
Mendapatkan informasi tersebut, Nabi Musa 
segera bergerak untuk menghindar diiringi 
dengan rasa takut yang luar biasa. Tentu saja 
melarikan diri dari kejaran dari musuh saat itu 
berbeda dengan hari ini, ketika seseorang 
dengan mudah berpindah tempat dengan 
menggunakan alat transportasi yang canggih. 
Nabi Musa hanya bisa berjalan berhari-hari 
hingga sampai ke Negeri Madyan. 
 
Namun di tengah kegalauan dan ketakutannya, 
Nabi Musa tetap sebagai sosok manusia yang 
peduli dan mudah membantu orang lain. Hal ini 
patut menjadi contoh betapa kepekaan 
terhadap keadaan sekitar tidak boleh luntur 
meskipun seseorang sedang dalam kepanikan 
dan ketakutan yang teramat sangat. 
 
 
 

Sikap peduli dengan kondisi yang ada, harus 
tetap terjaga di mana saja dan kapan saja. 
Bahkan Nabi Musa mencontohkan hal itu 
meskipun di tempat yang asing baginya. 
 
Di tengah perjalanan, Nabi Musa melewati 
sekumpulan orang sedang antri untuk 
mengambil air.  Di bagian pinggir kerumunan 
tersebut, ada 2 orang perempuan yang 
menambatkan hewan ternaknya kemudian 
menunggu dekat sumber air tersebut. 
Kemudian Nabi Musa mendekat dan bertanya 
kepada mereka, apa yang hendak dilakukan. 
Ternyata keduanya enggan mengambil air 
kecuali jika tempatnya sudah sepi. Kemudian 
serta-merta muncul kepekaan Nabi Musa untuk 
membantunya mengambilkan air. Bagian kisah 
di atas disebutkan dalam surat al-Qashash ayat 
23 Allah berfirman: 

 
 
Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-
yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang 
yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia 
menjumpai di belakang orang banyak itu, dua 
orang wanita yang sedang menghambat 
(ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu 
(dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu 
menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan 
(ternak kami), sebelum pengembala-
pengembala itu memulangkan (ternaknya), 
sedang bapak kami adalah orang tua yang telah 
lanjut umurnya" 
 
 
 
 



 

Selepas itu, tentu saja Nabi Musa kembali 
dengan realitasnya sebagai orang yang sedang 
dalam ketakutan karena sedang diburu oleh 
sekelompok orang. Satu hal istimewa yang patut 
dicontoh berikutnya adalah ketika Nabi Musa 
sama sekali tidak bercerita tentang 
permasalahannya kepada kedua perempuan 
yang sudah dibantu tersebut. Akan tetapi Nabi 
Musa kembali mendekat kepada Allah seraya 
mengharapkan pertolongan-Nya Hal tersebut 
diabadikan dalam surat al-Qashash ayat 24 Allah 
berfirman: 
 

 
Maka Musa memberi minum ternak itu untuk 
(menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke 
tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku 
sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu 
kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku" 
 
Namun tak lama kemudian, kedua perempuan 
yang sudah ditolong tadi, tanpa diduga kembali 
datang dan meminta Nabi Musa untuk 
menghadap bapaknya yang sudah tua. 
Orangtua kedua gadis pun bukan manusia biasa 
yakni Nabi Syuaib. Ternyata buah dari kepekaan 
untuk terus membantu dalam kondisi sulit, yang 
kemudian diiringi dengan munajat hanya 
kepada Allah, Nabi Musa mendapatkan 
pertolongan yang luar biasa. Lebih dari sekedar 
mendapatkan minuman atau makanan, 
ternyata Nabi Musa kemudian mendapatkan 
perlindungan, bahkan dinikahkan dengan salah 
seorang putri Nabi Syuaib. 
 
Ada beberapa pesan berharga yang dapat 
dipetik dari sepenggalan kisah Nabi Musa 
tersebut. Pelajaran pertama, hendaknya 
manusia harus tetap melakukan ikhtiar untuk 
menghindari keburukan meskipun seorang 
Nabi. Pelajaran kedua, kepekaan untuk terus 
peduli dan berbagi perlu dihadirkan meskipun 
seseorang dalam kondisi yang sangat sulit. 
 
Hal tersebut menunjukkan kualitas atau kelas 
seseorang dalam berkomitmen melakukan 
kebaikan.   
 

Pelajaran ketiga, permohonan agar bisa lepas 
dari ujian yang berat tetap dengan bermunajat 
kepada Allah bukan kepada orang yang 
menerima bantuan. Kadangkala bantuan 
kepada orang lain diselipkan dengan harapan 
agar orang tersebut dapat menawarkan 
bantuan yang lebih besar. Pelajaran keempat, 
ketulusan dalam membantu seseorang dengan 
tidak mengharapkan balasan atas izin Allah akan 
berbuah pertolongan Allah yang tak terduga. 
Pelajaran kelima, keyakinan akan datangnya 
pertolongan Allah harus lebih besar dari 
keyakinan datangnya pertolongan dari sesama 
manusia.  
Semoga penuh berkah dan manfaat! 
 
DR. Abdul Ghoni, M.Hum 
 
 

  
 

 


