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Sesungguhnya (bukit) As-Shafa dan Al-Marwah adalah sebahagian dari syi'ar

(ugama) Allah. Oleh itu, sesiapa yang mengerjakan Haji ke Baitullah atau

mengerjakan "Umrah,z+s maka tiada apa-apa kesalahan kepadanya untuk

bersa'i (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya (dalam keadaan

bertakbir dan bertahlit). Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan

dengan sukarela, maka sesungguhnya Allah Maha Menghargai kebajikan lagi

Maha Mengetahui. I I 58].

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami

turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas)246 dan petunjuk, setelah

Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci,2a7 mereka ifu

zas Keqa'Umrah itu sama saja dengan kerja Haji. Semua amalan yang dilakukan
dalam Haji dilakukan juga dalam'Umrah kecuali berwuquf di 'Arafah.
246 tentang kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penyudah sekalian nabi dan

rasul.
247 Kitab Suci yang dimaksudkan di sini ialah Kitab Taurat. Banyak sekali kebenaran

tentang Nabi Muhammad s.a.w. dan ajaran yang dibawanya disembunyikan mereka.

Hakikat ini telah didedahkan oleh Allah pada firmanNya di dalam Surah al-An'aam
berikut:

8j e; +'&c$ qz*y 16 u ,S'r& ,i * iy',..ll JiuU'5 3l e$ b Nr;su3

d p;rp'g $'PW $'$'r$;s ? 6 #' us ali Wrr3,.*$'i3k1"oed,s--'

osfr'e.F
Bermaksud: Dan tiadalah mereka (kaum Yahudi) menghormati Allah sesuai dengan

penghormatan yang sebenarnya ketika mereka berkata: "Allah tidak menurunkan

sesuatu apapunkepada marusia." Bertanyalah (kepada kaum Yahudi yang ingkar itu):
Siapakah yang menunmkan Kitab (Taurat) yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai

cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas
yang bercerai-berai, kamu perlihatkan (kepada orang ramai sebahagian kecil
daripadanya) dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya; sedang kamu pula

diajarkan (dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya), yang tidak
diketahui olehmu (sebelum itu) dan tidak juga oleh datuk moyangmu? Katakanlah
(kepada mereka): *Allah jualah (yang menurunkannya), kemudian (sesudah kamu
menyampaikan Al-Quran kepada mereka), biarkanlah mereka leka bermain-main
dalam kesesatannya. (al-An' aam:9 I ).
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dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahl'uk) yarrg dapat

mela'nati.248 [59].
kecuali mereka yang telah bertaubat, memperbaiki (amalan mereka) dan

menerangkan (kebenaran yang mereka sembunyikan), maka orang-orang itu

Aku terima taubatnya, dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha

Mengasihani. [60].
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka

itulah orang-orang yang mendapat la'nat Allah, para Malaikat dan manusia

seluruhnya.24e 71611.

248 Dikatakan di sini bahawa mereka dila'nati Allah dan dila'nati juga oleh semua

(mahluk) yang dapat mela'nati. Siapakah semua (mahluk) yang dapat mela'nati itu

secara tepat danjelas tidak disebutkan. Tetapi ia di sebutkan dengan tepat danjelas di

dalam ayat 16l selepas ini. Mereka adalah para malaikat dan manusia seluruhnya.
2ae Dikatakan di sini bahawa mereka dila'nat oleh manusia seluruhnya, di manakah

seluruh manusia mala'natnya? Di duniakah atau di akhirat?? Kalau dikatakan di

dunia, maka kenyataan tidak menunjukkan begitu. Terutamanya orang-orang kafir
yang seagama, tentu sekali mereka tidak mela'nati satu sama lain biarpun setelah ia

meninggal dunia. Jelas sekali berdasarkan firman Allah, apa yung tersebut itu

berlakunya di akhirat. Lihat firman Allah berkenaan di bawah ini:

iyej,-*. |1L4 Hyr,$ii',ivtt*l a411"i6l &l os!,,i i:titriyJv:
@ iyf ,i 4 v, ltfi il3lju, w #.,,4

Bermaksud: Dan dia (Nabi Ibrahim) berkata pula (kepada kaumnya): "Perbuatan

kamu menyembah berbagai berhala, tidak menyembah Allah itu, hanyalah kerana

menjaga hubungan kasih mesra di antara kamu masing-masing dalam kehidupan

dunia ini; kemudian pada hari kiamat kelak sebahagian kamu akan membantah

sebahagian yang lain, dan sebahagian kamu pula akan melaknatkan sebahagian yang

lain; dan (kesudahannya) tempat kembali kamu ialah neraka, dan kamu tidak akan

beroleh sesiapapun yang dapat memberikan pertolongan." (al-'Ankabuut:25).

$5ti,l riy#,W uf fi eJ*s t*"1:sl A ,i$i # :, # o, eJt $ J4'lri$f JE

i ,Ht ,i+ #Jl;si G w u'b '€F vj:; ;{'$ e.s 4h 'eA eJE w w.

o 6;15

Bermaksud: Allah berfirman: "Masuklah kamu ke dalam neraka bersama-sama umat-

umat yang terdahulu daripada kamu, dari (kalangan) jin dan manusia." Tiap-tiap satu

umat yang masuk, mengutuk (mela'nat) akan saudaranya (golongannya sendiri);

hingga apabila mereka semua berhimpun di dalamnya, berkatalah golongan yang

akhir mengenai golongan yang pertama di antara mereka: "Wahai Tuhan kami,
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#06\@e9t$$';iLa)Lt"3"ti'4)\fu yiso;"H;if;qaatR;eiii-i'W.Ab

*nr\re4,:'ari'Au;ciAti&-V4rAoi$eu]aq(ilttpr.i*;r;rp:ir.v*ill

C :5 r ;,Lsr A j,'tst vAr i gy d i,: i " {:s & CrW. & ;W r *,.? :5 r aVG,,V

t ; *,W ;;i r izt 4$r 5 "ro, 4 X *j- s tir ti'r o ;i en @ ci,-rwr 6n ; s o M + A *i
A,ir cnt4;t g$rifSilo vt&jt,ffg,^r *i,r ti1V4 fui'';iit tivtoat o;';'s\riit* A;10';

'Vt;",:y,sr{ ;#4f,t143"f lAbi it+tilt6i'itiE;o +kyr ;ae^;Ei:i..2t,kjt tit:;ti$t

6rw a64 rtius";+ne z P $Yhi^\t ;44aYir

Mereka kekal di dalam la'nat itu; tidak akan diringankan bzab sengsara dari

mereka dan tidak (pula) mereka diberi tempoh kelonggaran.2s0 71621.

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak

disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.2sr

[163].

mereka inilah yang telah menyesatkan kami; oleh itu berilah kepada mereka azab

seksa yang berlipat ganda dai (azab) neraka." Allah berfirman: "Kepada masing-

masing dari kamu disediakan (azab seksa) yang berlipat ganda tetapi kamu tidak

mengetahui." (al-A' raaf: 3 8).
250 Kerana Allah telah berfirman:

@tt:3+4 Jt;tgi; O 'o'tb'i{1;tu

Bermaksud: Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu). (35)

Dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.

(3 6). (al-Mursalaat: 3 5-3 6).

Allah juga telah berfirman:

@ dr.fiI,eSu,',:e$'i+ 611r1;tl,-tA

Bermaksud: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang

ubun-ubun dan kaki mereka. (ar-Rahman:41)
2sl Seruan tauhid yang tersebut di dalam ayat-ayat seperti inilah yhng tidak difahami

dan ditolak serta ditentang oleh orang-orang musyrikin Mekah dahulu sehingga

mereka berkata seperti digambarkan oleh Allah di dalam firmanNya ini:

r6it:tL tty"'ruav iy'Vl-irSlrl* $ ';i"*:S dnVO e. r+i ',6fiiil- tttVS$A* g
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Sesungguhnya pada

malam dan siang,2s3

Bermaksud: Patutkah dia (Muhammad) menafftan tuhan-tuhan yang berbilang itu

dengan mengatakan: Tuhin hanya Satu? Sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang

sangat menakjubkan!

Dan (ketika itu) keluarlah ketua-ketua dari kalangan mereka (memberi peransang

dengan berkata): "Jalan teruslah kamu! Dan tetap tekunlah menyembah tuhan-

tuhanmu! Sebenarnya (sikap) ini adalah suatu perkara yang amat dikehendaki. (6).

(Shaad:5-6).
2s2 Tidak diterangkan di sini kenapakah terdapat tanda-tanda dan bukti-bukti yang

jelas bagi keesaan Allah dan kekuasaanNya pada penciptaan langit-langit dan bumi.

Tetapi ia dapat dilihat dengan jelas pada beberapa firman Allah di bawah ini:

dS eU \a \15rb W3i,-f$y, @ ei,1, V v2 r<zSS ri* 4'#, W J,trtfr I
o 
"i 

# & tsFtir,* o @i ei: & uw
Bermaksud: (Kalaulah mereka menyangka Kami tidak berkuasa mengembalikan

mereka hidup semula) maka tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka,

bagaimana Kami membina dan menghiasinya (dengan bintang-bintang) dalam

keadaan tidak ada padanya retak-renggang? (6)

Dan bumi, Kami hamparkannya, dan Kami letakkan padanya gunung-ganang yarllg

teguh, serta Kami tumbuhkan padanya segala jenis tanaman yang indah

pemandangarcrya? (7)

(Kami adakan semuanya itu) untuk menjadi pengajaran dan peringatan (yang

menunjukkan jalan kebenaran), kepada tiap-tiap seorang hamba Allah yang mahu

kembali kepadaNya (dengan taat dan berbakti). (8). (Qaaf:6-8).

dl,i @ tb u ts3 b ie,)l e6L,F ,y 6F{ ,* A$3v3w e(#6: ,iY ,sil

"q$#)J- v;) ti)rit1 &61fr 'J3fr 13$ t tSi q* tS qv f41 4t *-,#5 A
Ofil9$e {u-'*'*V

Bermaksud: Dialah Tuhan yang telah menciptakan tujuh petala langit yang berlapis-

lapis; engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pengasih itu

sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (iika engkau ragu-ragu)

maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? (3)

Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan

berbalik kepadamu dengan hampa (daripada melihat sebarang kecacatan), sedang dia

pula berkeadaan lemah lesu (kerana habis tenaga dengan sia-sia). (4).

Dan demi sesungguhnya! Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan

penduduk bumi) dengan bintang-bintang dan Kami jadikannya peluru yang merejam

syaitan-syaitan dan Kami sediakan untuk mereka azab neraka yang menjulang-julang.

(5) (al-Mulk:3-5).

Oj;iri AV bS- ,yt&3ttsv A1fi13 $jt 
"ej$'# tr4 ,sil t

penciptaan langit-langit

bahtera-baht era2sa yang

dan bumi,2s2 3ilih bergantinya

berlayar di lautan membawa
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Bermaksud: Dialah (Tuhan) yang telah menciptakan bumi mudah untukmu. Oleh itu
jelajahilah seluruh pelosoknya dan makanlah rezeki yang telah dikurniakanNya; dan

(ingatlah), kepadaNya jua kamu akan dibangkitkan kembali dan dipulangkan. (al-

Mulk:15).
253 Tidak diterangkan di sini kenapakah terdapat tanda-tanda dan bukti-bukti yang

jelas bagi keesaan Allah dan kekuasaanNya pada silih bergantinya malam dan siang.

Dan untuk apa pula ia diadakan? Tetapi ia dijelaskan pada beberapa tempat lain di

dalam Al-Qur'an. Antaranya ialah:

S O a;::i *rt"S-3,r ru;i\ itl'#'^lL S; *ti g 6yu7 Jli W 1ttt fr 6L'-n14 $
$1 i", 'o;,<3 ,y, 2-.'-i* $ i&'^1t;y yt/rl i;61$;r sv,,rl '^1tl k oL'.a1r'l

@'or$.i;i':=JrlS Ati orl@S g-lr:{a5Wi fi '4 k -*;3 u, @ 3:#
Bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): Bagaimana fikiran kamu jika Allah
menjadikan malam kepadamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat; tuhan

manakah selain Allah yang dapat membawakan sinar terang kepadamu? Maka mengapa

kamu tidak mahu mendengar (secara memahami dan menerima kebenaran)?

Katakanlah lagi: Bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan siang kepadamu

tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat; tuhan manakah selain Allah yang dapat

membawakan malam kepadamu untuk kamu berehat padanya? Maka mengapa kamu

tidak mahu melihat (dalil-dalil dan bukti keesaan dan kekuasaan Allah)? (72)

Dan di antara rahmat pemberianNya,Dia menjadikan untukmu malam dan siang (silih

berganti) supaya kamu berehat padanya dan supaya kamu berusaha mencari rezeki

dari limpah kurniaNya dan juga supaya kamu bersyukur. (73). (a1-Qashash:71-73).

'''..L1.5;{) #j A l:"11ri$i4ibi ;65 tir,\it;, ,fi ,ry,13y"l"ri6v :WV Jil vW

ox..r5 ai',J rg 3s74?ti*i,;rl
Bermaksud: Kami jadikan malam dan siang itu dua tanda (yang membuktikan

kekuasaan kami), Kami jadikan malam gelap-gelita, dan Kami jadikan siang terang-

benderang supaya kamu (mudah) mencari rezeki dari limpah kumia Tuhanmu dan

supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisab (bulan dan hari) dan

(ingatlah) tiaptiap sesuatu (yang kamu perlukan untuk dunia dan agamamu), telah

Kami terangkan (dalam Al-Quran) dengan sej elas-j elasnya. (al-Is raa' : l2).
2sa Bahtera-bahtera adalah terjemahan bagi perkaturn 'sllill. Di dalam Al-Qur'an ia

digunakan sebagai mufrad (kata tunggal) dan juga jama' (kata jama'). Di sini

perkataan dlill digunakan sebagai kata jama'. Sementara pada firman Allah di dalam

Surah Huud pula sebagai contohnya ia telah digunakan sebagai mufrad. Lihat ayatnya

di bawah ini:

@'o;tti etyr::s ail,t db:* 7s Vrs 4 aii;l €blj
Bermaksud: Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami dan dengan

panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya) dan janganlah engkau merayu

kepadaKu untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan

ditenggelamkan (dengan taufan). (Huud: 3 7).
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muatan yang berguna kepada manusia, dan (pada) apayangAllah turunkan dari

langit berupa air,zss lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matiny*s6

dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, juga (pada) peredaran angin

zss pi dalam Al-Qur'an air (hujan) seringkali dikatakan diturunkan dari langit. Ibarat

ini perlu sekali difahami dengan baik, kerana Al-Qur'an sendiri pada beberapa tempat

yang lain menyebutkan dengan terang bahawa ia turun dari awan. Di dalam ayat 164

ini pun terdapat isyarat kepadany4 iaitu pada firman Allah: .,13t3 )")lt jc;J:j3

,-F-l.il; ,ta:...tt d,Ji ,,l,.iil fiuga pada peredaran angin dan awan yang dikendalikan di

antara langit dan bumi). Adapun ayat yang terang mengenai air hujan itu diturunkan

dari awan, dapat dilihat pada dua ayat Al-Qur'an yang dikemukakan di bawah nota:

255 selepas ini. Penggunaan perkataan "langit" di dalam ayat ini kalau begitu perlulah

difahami dengan ma'na bahasanya semata-mata, iaitu segala apa yang terdapat pada

ruang di atas kita.
zse gitempat yang lain Allah menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang bagaimana

bumi yang mati dan kering kontang itu menjadi hidup dan subur dengan turunnya air

hujan. FirmanNya:

frf # u'"i * ;y'? # u'i vG $ :=lljiLf;,g ,+rit G *i q8 ol,iuf Eit

p;:?'r;1'y;:E'i & '#,.? F F ,fi 6t'J:6vr-t;itf a3ii'4 # rfrr F'
vle utilrsg-r'"ru ,f;tl ,sls$ * * ty'r14i5). A ;tl6t'*;,i fus &fr ,i

Bermaksud: Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentang

kebangkitan makhluk (hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatilah kepada

tingkatan kejadian manusia) kerana sebenarnya Kami telah menciptakan kamu dari

tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian

dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan;

(Kami jadikan secara yang demikian) kerana Kami hendak menerangkan kepada

kamu (kekuasaan Kami) dan Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim (ibu

yang mengandung itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa yang

ditentukan lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak;

kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa dan (dalam

pada itu) ada di antarakamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa dewasa) dan

ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga dia tidak

mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu dan (ineatlah satu bukti

lagi): Engkau melihat bumi itu kerins. kemudian apabila Kami menprunkan huian

menimpanya. bergeraklah tanahnya (dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup

tumbuh) dan gembur membusutlah ia. serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis

tanaman yang indah permai. (al-Hajj:5).

o
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dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi;257 sesungguhnya (pada

semua itu) terdapat bukti-bukti yang jelas (tentang keesaan Allah dan

kekuasaanNya) bagi orang-orang yang berfikir. U64|
(Walaupun demikian), di antara manusia ada orang-orang yang menyembah

sekutu-sekutu yang lain dari Allah; mereka menyintainya sebagaimata mereka

menyintai Allah. Tetapi orang-orang yang beriman amat sangat cintanya

kepada Allah. Dan andainya orang-orang yatg zalinlsS itu mengetahui ketika

2sz pi sini tidak disebut bagaimana ia dikendalikan, tetapi pada beberapa tempat lain
disebutkan kaifiat dan cara-caranya. Antaranya ialah pada dua firman Allah ini:

r**U'J:31 avi;U # iA'N*"{q qu; uJ:k+ &. i}fi eq c*,?.e! bi ail -A

@'oi*'$,9;6iti Lj atir L-#rt iF n +
Bermaksud: Dan Dialah (Tuhan) yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita
yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya (iaitu hujan), hingga apabila
angin itu membawa awan mendung, Kami halakannya ke negeri yang mati (ke daerah
yang kering kontang), lalu Kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian Kami
keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan (dan tanam-
tanaman). Demikianlah pula Kami mengeluarkan (menghidupkan semula) orang-
orang yang telah mati, supaya kamu mengambil pelajaran (daripadanya). (at-
A'raaf;57).

,y ;Llrl e J*;.li+ A; tA Ag ,siiivK', '1i14'"J ':$X 
,33pVw 6,i'&l it i pl

@rr;$t *q 4* v !4:'J:r:r-,i,f ,:iraj *4 u q,k{ )i tr W )V
Bermaksud: Tidakkah engkau melihat bahawa Allah mengarak awan, kemudian
mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian menjadikannya tebal berlapis-
lapis? Lalu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya dan Allah fiuga)
menurunkan hujan batu dari langit, dari gunung-ganang (awan) yang ada padanya;
maka Dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan
memalingkannya dari sesiapayarrg dikehendakiNya. Sinaran kilat yang terpancar da,'i
awan yang demikian keadaannya, hampir-hampir menyambar dan menghilangkan
pandangan. (an-Nuur: 43 ).

"t Y*g dimaksudkan dengan orang-orang yang zalimdi sini ialah orang-orang kafir.
Buktinya ialah ayat 167 selepas ini disudahi dengan firman Atlah: J6l d,r, Ci;n; $ u;
(dan mereka tidak sekali-kali akan keluar dari neraka). Firman Allah ini menunjukkan
mereka adalah orang-orang kafir. Kerana orang-orangyangberiman tidak akan kekal
di dalam neraka. Selain itu, menurut Al-Qur'an kekufuran dan kesyirikan juga
merupakan salah satu bentuk kezaliman. Malah ia dikatakan kezaliman yang sangat

besar. Beberapa firman Allah dengan jelas menyebutkan demikian. Antaranya ialah
ketika Allah membenarkan nasihat Luqman kepada anaknya melalui firmanNya ini:
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