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Hanya Iman yang Bisa Menyatukan Kembali 
(Tadabbur Surat At Thur ayat 21) 

Baru-baru ini masyarakat Muslim di Indonesia 
dikejutkan dengan adanya tokoh yang secara 
terbuka menyatakan dirinya ingin keluar dari 
Islam dengan memilih agama yang lain. Ia tidak 
lagi merasa malu dengan tindakannya, bahkan 
merasakan hal itu patut untuk diselebrasi 
layaknya sebuah prestasi sehingga perlu 
disaksikan oleh pejabat-pejabat negara. 
Dalam bahasa Arab ada ungkapan yang 
berbunyi; “Musibah bagi satu kaum harus 
menjadi nasehat sehingga membawa manfaat 
bagi kaum yang lain”. Bagi seorang Muslim 
setiap apa yang dilihat, didengar dan dirasakan 
harus menjadi bagian dari ayat Allah yang perlu 
direnungkan dan dipikirkan apa di balik itu 
semua.   
 
Betapa Mahalnya Nikmat Hidayah 
 
Hidayah adalah anugerah yang tidak ada 
duanya. Jika kita pernah merasa bangga 
mendapatkan hadiah dari tokoh atau pejabat 
tertentu, maka hidayah adalah pemberian yang 
tidak bisa dilakukan oleh manusia seistimewa 
apapun kedudukannya. Hidayah itu semata-
mata hanya Allah yang berhak memberikan 
kepada siapa yang dikehendaki. Bahkan 
Rasulullah pun tidak berhak memberikan 
hidayah meskipun kepada orang yang sangat 
dicintai seperti disebutkan dalam surat al-
Qashash ayat 56. Di samping itu, nikmat ini tidak 
bisa dibeli oleh siapapun orang yang paling kaya 
di dunia. Kumpulan harta dan uang yang tidak 
berseri tidak bisa membeli hidayah 
 
 

 Seorang milyarder atau bilyuner dengan ribuan 
trilyun harta dalam genggamannya, semua itu 
tidak berarti apa-apa di depan nikmat hidayah 
yang Allah berikan. Jika hendak ditimbang 
nikmat-nikmat yang Allah berikan, di satu sisi 
diletakkan “Hidayah” sementara di sisi lain 
“Seluruh anugerah dan nikmat lainnya di 
dunia”, maka nikmat hidayah itu tetap lebih 
besar dan lebih berat dibandingkan dengan 
kumpulan nikmat-nikmat dunia tersebut. Oleh 
karena itu sudah sangat sepatutnya, mereka 
yang hari ini mendapatkan anugerah tersebut 
merasa sangat bahagia dan berusaha terus 
menjaga nikmat tersebut hingga akhir hayat.  
 
Konsekuensi Ada dan Tidaknya Hidayah 
Pada saat seorang bapak mendapatkan hadiah 
tiket gratis untuk traveling ke tempat wisata 
atau bahkan melaksanakan ibadah haji dan 
umrah tentu saja ia sangat bahagia. Namun 
sesampainya di sana, ia akan teringat dengan 
istrinya dan berandai-andai jika suatu saat ia 
bisa pergi bersama sang istri tentu akan jauh 
lebih bahagia. Jika kesempatan itu diberikan 
untuk berjalan-jalan bersama pasangannya, 
tentu keduanya sangat bahagia, namun 
keduanya berharap jika mereka merasakan 
kebahagiaan itu bersama anak-anaknya. Begitu 
seterusnya, bahwa kebagiaan semakin 
sempurna ketika dirasakan bersama dengan 
orang-orang terdekat seperti keluarga. 
Kebahagiaan kolektif jauh lebih menyenangkan 
dibandikan dengan kebahagiaan personal. 
 
 
 
 
 



 

Begitu pula sebaliknya, perpisahan dengan 
keluarga menjadi musibah yang sangat berat 
untuk bisa dihadapi. Kesulitan yang dirasakan 
seseorang dalam kesendirian tanpa keluarga 
menambah beban dari kesulitan itu sendiri. 
Fenomena karantina pada saat pandemi yang 
harus dijalani oleh seseorang selama 2 atau 3 
pekan, terasa begitu berat karena di samping 
ada kesulitan dengan penyakit yang dirasakan 
juga ada keterpisahan antara orang tersebut 
dengan keluarganya. Hal itu dirasakan cukup 
berat, sehingga ada di antara mereka yang 
menderita berani melarikan diri dari tempat 
tersebut. Padahal saat itu, masih banyak 
alternatif kebersamaan yang dapat diwujudkan 
seperti tetap bisa bersama di media virtual atau 
media sosial. Kebersamaan untuk saling 
memotivasi dan mendoakan masih bisa 
dilakukan walaupun jasad terpisah. 
 
Dua kisah di atas menggambarkan betapa 
kebahagiaan tidak sempurna tanpa kehadiran 
anggota keluarga, sementara kesengsaraan 
semakin berat ketika anggota keluarga saling 
terpisah. Jika durasi yang singkat saja dirasakan 
begitu berat, bagaimana dengan keterpisahan 
antar anggota keluarga dalam perjalanan 
panjang kelak di akhirat! Oleh karena itu, sejak 
awal Allah sudah memberikan pesan prioritas 
kepada setiap kepala keluarga, sepasang suami 
istri, untuk terus mengawal agar tidak ada 
perpisahan keluarga pada saat kembali kepada 
Allah dengan cara menghindarkan mereka 
semua dari keterpurukan dalam neraka. Mereka 
diperintahkan oleh Allah untuk terus-menerus 
berjuang mengawal dan mengantarkan seluruh  
 
Hidayah Kunci Utama Kebersamaan 
 
Apa kunci utama yang menjadi jalan 
kebersamaan orang beriman dengan 
keluarganya di syurga. Tidak ada lain jalan 
utamanya adalah kesamaan iman atau aqidah 
pada diri masing-masing anggota keluarga. Allah 
tidak mensyaratkan kesamaan harta yang 
dimiliki, jabatan yang pernah disandang di 
sebuah perusahaan, popularitas yang dimiliki 
dalam kehidupan dunia, dan lain sebagainya. 
Semua itu tidak harus ada kesamaan, namun 
satu hal yang wajib sama dan mesti dimiliki 
adalah kesamaan aqidah dan iman. 

Hal tersebut secara eksplisit disebutkan dalam 
surat ath-Thur ayat 21 yang berbunyi: 
 

 
Dan orang-oranng yang beriman, dan yang 
anak cucu mereka mengikuti mereka dalam 
keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka 
dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi 
sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap 
manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya 
 
Dalam tafsirnya, Imam Thanthawi menjelaskan 
bahwa pada awalnya mungkin ada 
ketidaksamaan derajat kebaikan antara 
orangtua dan anak cucu mereka, namun 
demikian semua dipertemukan oleh Allah 
sebagai tambahan ganjarannya. Jika para 
orangtua kedudukannya lebih mulia, maka 
keturunannya akan diangkat derajatnya 
sehingga bersama di dalam syurga. Pada saat 
yang lain jika anak cucu mereka lebih mulia, 
maka para orangtua akan diangkat 
kedudukannya di sisi Allah. 
 
Namun jika ada ketidaksamaan aqidah atau 
iman, maka apapun kedekatan selama di dunia 
akan sia-sia dan tidak bisa menyatukan 
sedikitpun. Hubungan darah yang tersimpan 
dalam kartu keluaga menjadi tidak berarti, 
ketika satu sama lain sudah berbeda keyakinan. 
Jangankan di akhirat, hukum saling mewarisi 
pun putus saat salah satunya berada dalam 
kekufuran. 
Teringat ketika Allah menggambarkan betapa 
sayangnya Nabi Nuh, ketika hendak mengajak 
anaknya untuk naik ke atas bahtera agar 
mendapatkan keselamatan. Nabi Nuh terus 
memanggil anaknya dengan kalimat yang 
lembuat “Ya Bunayya” (wahai anakku)! Namun 
semua ajakan itu ditolak oleh anaknya, 
kemudian Allah menyampakan pesan kepada 
Nabi Nuh seperti yang diabadikan dalam surat 
Hud ayat 46 yang berbunyi: 
 

 
Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia 
bukanlah termasuk keluargamu (yang 
dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya 
(perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. 

 
 
 



 

Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku 
sesuatu yang kamu tidak mengetahui 
(hakekat)nya. Sesungguhnya Aku 
memperingatkan kepadamu supaya kamu 
jangan termasuk orang-orang yang tidak 
berpengetahuan. 
 
Dalam tafsirnya, Imam Thanthawi menjelaskan 
bahwa hubungan kekeluargaan yang 
sebenarnya adalah hubungan yang didasari oleh 
kesamaan aqidah, jika itu tidak ada maka 
terputuslah hubungan di antara anggota 
keluarga. Imam Fakhrurazi menjelaskan bahwa 
hubungan nasab adalah faktor utama yang 
menyatukan seseorang dengan yang lainnya. 
Tidak ada hubungan kedekatan melebihi 
hubungan nasab atau keluarga. Namun 
hubungan yang sangat dekat itu sekalipun 
menjadi sia-sia ketika tidak ada kesamaan 
aqidah dan keimanan. Maka menurut beliau 
ayat yang berbunyi: " أهلك من ليس انه" memiliki 
kefasihan yang sangat indah dan luar biasa. 
  
Dengan gambaran di atas, betapa kita 
merasakan nikmat hidayah adalah nikmat yang 
paling mahal yang saat ini ada dalam diri setiap 
Muslim. Hendaklah nikmat itu terus dijaga dan 
dirawat. Nikmat ini memiliki konsekuensi yang 
sangat besar, di mana keberadaan iman akan 
menjadi jalan berkumpulnya sebuah keluarga 
sebagaimana mereka berkumpul di dunia. 
Sebaliknya, ketiadaan nikmat hidayah akan 
memisahkan setiap kebersamaan, betapapun 
dekatnya mereka saat hidup di dunia. Semoga 
Allah menyatukan keluarga kita semua dengan 
iman, sehingga dapat berkumpul kelak di syurga 
sebagaimana kita sedang berkumpul saat ini di 
dunia bersama orang-orang yang sangat dikasihi 
dan dicintai. 
 
Dr. Abdul Ghoni, M.Hum 
 
 

 
 

 


