
 مِ يِ حِ الرِ ِنِ حِ الرِ ِاللِ ِمِ سِ بِ 
 اْلِحَمارِي ُّْوَن  (3)

ِ
ِاْل  َماُر:َِحيَ َواٌنِ َاه ل  ِق ي َل:َِمع ُرو ٌفِيُ َعب  ُرِب ه َِعن ِاْل  َماَقة ِ.َِوَقد  ِال َغَباء َِواْلَ  َرُبِب ه ِال َمَثُلِِف  َِوُيض 

ُلَِعاٌرِ#َِوََلِيَ ر َضيِب ه ِإِ  َارٌِتَ َعل م ِيَاِفَ ََتِفَال  َجه  ِح  َِل 
  اار  فَ سْ أَ  ل  مِ حْ يَ  ارِ مَ حِ الْ  لِ ثَ مَ ا كَ هَ وْ ل  مِ حْ يَ  مْ  َ ل م  ث   اةَ رَ وْ وا الت   ل  م  ح   نَ يْ ذِ ال   ل  ثَ )مَ ايل:ِعَِت َِِاللُِِلَِاقَِ

ب  ْوا بِآيَاِت اهلِل َواهلل  ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظ اِلِمْيَن( ِ.5:اْلمعةِبِْئَس َمَثل  اْلَقْوِم ال ِذْيَن َكذ 
ِكُِح م ل وا الت  ْورَاةَ َمع ََنِ) ِمِ  َِلِمِ هُِن ِ أَِكَِاِفَِهَِ ِ اِبوِ لُِمَِعِ ي َِِمِ  َِلِاُِثِ هَِوِ لُِمِ َيِ ِمِ  َِلِاُِثِ ب َِِلَِمَِعَِالِ اِوَِهَِمَِلِ اِعِ وِ فُِلِ (

ََِلِوَِِاهَِلِ قَِثِ ِبِ َل ِإ ِِبِ تُِكُِِِنِ مِ ِلُِمِ اَِيِ مَِ  ِبِانُِوَِي َِحَِ ِ اِالهذَِِرُِعُِشِ ِيَِ,ََِلِِلِ مَِعَِالِ ِدِ قِ فَِل ِِةِ قَِي ِ قِ ِاْل َِاِِف ِهَِوِ لُِمِ َيِ 
َِب َِِِزُِي ِ  مَِيُِ ِقِ لِ ال َِِارِ رَِسِ َأِِقِ دَِاِأَِهَِي ِ فِ ِاب ِتُِكُِِِوِ َأِِارِ جَِحَِِوِ َأِِابِ شَِخَِِه ِر ِهِ ىِظَِلَِعَِِلُِوِ مُِحِ مَِالِ ِنَِوِ كَُِيِِنِ َأِِي 
تَ َفو اِب ِ ِت  و رَاةِ .َِلَقد ِاق  تَ َنَعَِهُؤََلء ِال َقو ُمِب ت ََلَوة ِالِِاةِ يَِِاْل َِِف ِِجِ هَِن ِ مَِِنُِسَِحِ أَِوَِ ِيُ ع َمَلِِذل كََِواك  ُدو َنَِأن 

ِاْل  َمارِ  َِكَمَثل  ِال َغَباءِ ِال ذ يُِيض َرُبِب هِ ِب  ُمو َجب َهاِهُؤََلء َِمثَ ُلُهم  َماَقةِ ِال َمَثُلِِف  قَاَلِالر اغ ُب:َِِِواْلَ 
ُرِال ك َتاُبِال ذ ي ََقائ قِ ِالس ف  ف ُرَِعن ِاْل  شِ ُِيس  َِيك  َفارَُِاي  َس  َِلف ُظِاْل  يَة ُِِفَِوُخص  ِاْل  َعَلىِِتَ ن ب ي  ه اِف 

ِتَُِِأن ِالت  و رَاةَِ َِكاَنت  شََِوإ ن  َهاِفُِك  َِمَعان ي   َاه لَُِِعن  َهاِفَاْل  َِوُُتُق َقَِماِف ي   نُ َهاِإ َذاِقُر َئت  َتب ي   ََِلَِيَكاُدَِيس 
ََِلَاِ.ِاه ِ. َام ل  1َِكاْل  َمار ِاْل 

َمُلِهذَِ َِِاِال  طَابَُِوَيش  ل م ي  لَتَ رَْكب ن  َسَنَن َمْن قَ و لُهَِصل ىِاللَُِعَلي ه َِوَسل َم:ِ]َِكَماَِأَشاَرِإ لَي هِ ِِال ُمس 
ر ا ِبِشْبٍر َوِذرَاع ا ِبِذرَاٍع َحت ي َلْو َأن  َأَحَده ْم َدَخَل ج ْحَر َضبٍّ َلَدَخْلت ْم َوَحت ي َلْو  َلك ْم ِشب ْ قَ ب ْ

2ِ.رواهِاْلاكم[َِده ْم َجاَمَع اْمَرأَتَه  بِالط رِْيِق َلَفَعْلت م ْوه  َأن  َأحَ 
َنةَِ َياَنِب ن ُِعيَ ي   َِكُسف  َِكاَنِالس َلَف ِ:ِيَ ُقو ُلو نََِِول  هَذا

ب هٌِ ُِعَلَمائ َناَِفف ي ه ِش  َِفَسَدِم ن  ب ٌهِم نَِِال يَ ُهو دِ م َنَِِِمن  ُِعب اد نَاَِفف ي ه ِش  َِفَسَدِم ن  ِالن َصاَريَِقَضاءَُِوَمن 
بَ َرَِرُسو لُِ ِع ل م هِ َِصل ىِاللَُِعَلي ه َِوَسل مَِِهُِالل ِنَاف ٌذِب  َماَِأخ  د ي ثُِِب  َماَِسَبَقِِف  ِلَي َسِاْلَ  َبار اِلك ن  ِإ خ 

ُم ةِ  ِاْل  ي ع  َِجَ  ُعَِعَلىَِضََلَلة ِ.ِاه .َِعن  3ِل َماِتَ َواتَ َرَِعن ُهِأَن  َهاََِلََِت َتم 
َِأن ُِهنَِوَِ َِرُجَل ِم َنِال َمع ُلو م  َ ل م ي  َِجام َعةِ ِاَكِم َنِال ُمس  ي ن ي ة ِِف  ِالد  ِال ُعُلو م  م َنِِنَاَلَِشَهاَدة َِعال َية ِِف 

ن هِ  د ة ِذ ه  ِذََكائ ه َِوح  ِنَاَلَِمَعِالش َهاَدة ِب َفض ل  ِال ُكب  َريَِوَقد  َام َعات  ِال َكث ي  َرِم َنِالت  ز ِِاْل  ِال َت  ك َيات 
ر ي َسَِوال  طَابََةَِواع ت ََلَءِال َمَناب ر ِ ِالت د  ِيَ تَ َويل  َِلُهَِأن  َرةِ َِخو َلت  تَ َمرَاتِ ِال َكث ي   ُضو َرِل ل ُمؤ  َور ئَاَسَةَِِواْلُ 

َِوال ُمَؤس َساتِ  ع ي ات  م  ُِقدِ ِال َكث ْي  ِم َنِاْلَ  ِنَاَلِب َسَبب  َِوَقد  َمار ِِرَت ه ِال َفائ َقةِ َوال ُمَنظ َمات  ت ح  َعَلىِا إل س 
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َتل َفةِ  ي ة ِال ُمخ  ِال َعاَلم  َِضم ت هُِِةِ ي ِن ِوِ ي َِهِ الصِ ِةُِمَِظِ نََِوُخُصو ص اِمَُِِور َضاِال َكث ْي  ِم َنِال ُمَنظ َمات  ِاي ِف ِرَِشَِِال َت 
ل م اَِور َثِ َِكو ن ه ُِمس  َِمَع َ ف ي  ي  ِآبَائ هِ إ ََلِأَع َضائ َهاِال َمخ  ََلَمِم ن  ِِاإل  س  َفت  َِأخ  َِوَقد  َ ِالس ن ي  ل م َئات 

َها. ِرَئ ي س  ر ص اَِعَلىَِحَيات هَِفَحَياتُُهِأََهم ِع ن َدَهاِم ن  َِعن ُهِح  تُ ع ل ن  َُهِوَلَِ  ِا ْس 
ِعَِمَِالِ ِلُِهِ َأِِالَِقَِ َِعَِمَِِمُِهَِفِ ي َِِنِ مَِِلَُِثِمَِِلَُِثِمَِاِالِ ذَِ:ِهَِان  إ ع رَاَضِِهُِن ِعَِِضَِرَِعِ أَِوَِِهِ ب ِِلِ مَِعِ ي َِِمِ  َِلوَِِآنِ ر ِقُِالِ ِان 

ََِلَِي َتاُجِإ لَي هِ  ِيَ ن َتف عِ 4.ِاهَمن  ِل َم  َِضَربَُهِاللُِتَ َعايلِل َمن  ي ةِ ِ َِِوُهَوِأَق  َبُحَِمَثل  ل ه  َدايَة ِاإل   ِِب أَن  َوار ِال  ه 
5ِاه .

َلِالِ انَِرَِهِ مِ ِنُِب ِِنُِوِ مُِي ِمَِِالَِاِقَِهذَِ  ِلوَِ ِات ب ُعواِال ُقر آنَِ:ِيَاَِأه  ِيَ ت ب َعُكمِ ُِقر آن  يََةِ.ِقَ ب َلَِأن  َتََلِهذ ه ِاْل  6ُِثِ 
م ْي ِ ِا:ِوِ الُِقَِ َفُرِم َنِاْلَ  َن ِال ُكف رَُِِهَوَِأك  َهُلِْل  ب ي ُهِب هِ ِم َنِال  َجَهاَلةِ ِايَِأج  ق ْي ِ ِفَالت ش  ِل ز يَاَدة ِالت ح 

َهانَةِ  َِوالت  و ب ي خِ َول ن َهايَة ِالت ِ َِواإل   َِحال  ه مِ ِةِ دَََِلِبَِالِ ب َِِهك م  ن ي ع  ب ي ه ِال َمع ُقو لِ َِول َتش  َِتش  َِوُهَوِم ن 
ُسو سِ  د يَِِول ذل َكِذ ي َلِب َذم َِحال  ه مِ ِب ال َمح  ِالل َِواللََُِلِيَ ه  بُ و اِب آيَات  َِكذ  ِال ذ ي َن )ب ئ َسَِمَثُلِال َقو م 
(ال َقو َمِالظ الِ  َ ِ.ِم ي 

َِ ل م ي  ِيُ ع َتبَ ُرِذل َكِاَي ض اَُِت ذ ي  ر اِل ل ُمس  ِيَ ن تَ ُهو اِإ ََلَِماِان  تَ َهيِإ لَي ه ِال يَ ُهو دَُِِِعَليَِأي َِحال  َِأن  َِكاف ة ِم ن 
َةُِ ُهُمِالر ح  َلت   َِشَ  ل ه ي ُةَِونَ َزَلَِعَلي ه ُمِال ُقر آنُِِفَ َقد  ِيَِِال َكر ي ُِِا إل  ِيَ ع ُلو ُهِال غَُبارَُِِضُعو ُهَِعَلىِالر فُ و فِ ََلِل َكي 

َِكَماُُِت َمُلِالت  َعاو ي ذُِ َِي م ُلو ُه َِماِإ يَلَِِأو  ََِلِيَ تَ َعد يِاهِ ِذل كَِِأَو  َِمِ لِ سِ مُِالِ ِضِ عِ ب َِِامُِمَِتِ َوَقد  ِآنِ ر ِقُِالِ ب ِِي 
ِِلِ يِ َجَِ ِتِ وِ صَِب ِِهِ ت ِوَََِلِت ِِنِ مِ ِرَِث َِكِ أَِ ِ.ِِانِ يَِحِ اْل َِِبِ لَِغِ ِأَِف 

ِ
 =َواهلل  يَ تَ َول ي اْلَجِمْيَع ِبرَِعايَِته=
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 (3)  

Al Himariyyun 

 
Himar adalah hewan yang sudah cukup dikenal dan biasa dipakai untuk sebutan (cap buruk) bagi orang 
yang bodoh, dan digunakan pula sebagai perumpamaan tentang bodoh dan goblok seperti dikatakan: 
Belajarlah wahai anak muda karena bodoh itu cacat yang tidak diterima kecuali oleh himar. 
Allah Swt berfirman: “Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka 
tiada memikulnya adalah seperti himar yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk 
perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada 
kaum yang zhalim“(QS al Jum’at:5) 
 
Makna “…dipikulkan kepadanya Taurat…” adalah bahwa mereka dibebani agar mengerti dan 
mengamalkan. Kemudian mereka tidak memikulnya  dan (tentu) tidak pula mengamalkanya. Jadi pada 
hakikatnya sungguh seakan mereka tidak pernah memikulnya karena tidak pernah ada praktek yang 
dilaksanakan.  
Hewan ini tidak bisa mengerti tentang kitab-kitab yang dipikulnya kecuali hanya sekedar ada beban yang 
dipikul. Ia tidak bisa membedakan (tidak peduli pada) beban yang dipikulnya apakah itu berupa kayu, batu 
atau kitab-kitab yang memuat detil rahasia-rahasia makhluk dan manhaj terbaik kehidupan. Mereka 
sudah merasa puas dan merasa cukup hanya dengan membaca Taurat meski tanpa mempraktekkan 
tuntunannya. Perumpamaan mereka adalah seperti himar yang menjadi kiasan tentang bodoh dan 
goblok. Ar Raghib berkata: As Sifr (al Asfaar ; jamak) adalah kitab yang mengungkap dan menjelaskan 
hakikat-hakikat. Teks ini secara khusus digunakan dalam ayat sebagai peringatan bahwa meski telah 
diberikan penjelasan makna-makna Taurat serta diberikan kajian secara mendalam, akan tetapi tetap saja 
orang yang bodoh tidak bisa mengerti  seperti halnya himar yang memikulnya. 
 
Khithab ini juga berlaku bagi kaum muslimin sebagaimana diisyaratkan oleh sabda Rasulullah Saw: 
“Sungguh benar-benar kalian akan terus mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi 
sejengkal dan sehasta demi sehasta sehingga andai salah seorang dari mereka mamasuki lubang dlabb 
(kadal ekor berduri) niscaya kalian juga pasti ikut memasukinya dan sehingga andai seorang dari mereka 
mengumpuli isterinya di jalan niscaya kalian juga pasti ikut melakukannya”HR Hakim.7 
 
Oleh karena inilah para salaf seperti Sufyan bin Uyainah mengatakan: 
“Seseorang dari para ulama kita yang mengalami kerusakan maka pada dirinya ada keserupaan dengan 
Yahudi. Seseorang dari para ahli ibadah kita yang mengalami kerusakan maka pada dirinya ada 
keserupaan dengan Nashrani. Inilah qadla’ Allah Swt yang pasti terjadi sebagaimana halnya diberitakan 
oleh Rasulullah Saw dan sesuai dengan yang terdahulu di dalam ilmuNya. Akan tetapi hadits tersebut 
bukanlah berita tentang kondisi seluruh umat karena juga terdapat banyak riwayat (mutawatir) dari 
beliau Saw bahwa sesungguhnya umat ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan.”8 
 
Dan sudah dimaklumi bahwa sesungguhnya di sana, dari kaum muslimin, ada seorang tokoh yang meraih 
gelar akademik tinggi dalam bidang ilmu agama dari salah satu universitas besar. Oleh karena kecerdasan 
dan ketajaman otaknya, maka selain meraih gelar ia juga mendapatkan banyak rekomendasi yang 
memberikan kewenangan kepadanya untuk; memangku jabatan sebagai dosen, berceramah dari satu 
mimbar ke mimbar berikutnya, menghadiri seminar-seminar, dan menjadi pimpinan di banyak lembaga, 
yayasan dan organisasi. (tetapi sangat disayangkan), oleh sebab keunggulan yang dimiliki, ia pun 
mendapatkan kesempatan melakukan istihmaar (upaya pembodohan dan penyebaran kesesatan di 
kalangan umat) dan mendapatkan dukungan dari banyak organisasi dunia yang berbeda-beda, utamanya 
organisasi zionis yang menempatkannya sebagai salah satu anggota kehormatan yang namanya 
dirahasiakan, padahal ia adalah seorang muslim dan mewarisi islam dari nenek moyang sejak ratusan 
tahun. Oleh organisasi zionis pun nama tokoh tersebut dirahasiakan dan tidak dimunculkan demi 
keselamatannya karena hidupnya bagi mereka lebih penting daripada pimpinan mereka sendiri.  

 
7 Lihat al jami’ as shaghir no:7224 dari Abdullah bin Abbas ra 
8 Lihat faedlul qadir 5/333 



Para ulama ahli al ma’ani: 
Perumpamaan ini adalah perumpamaan orang yang memahami makna-makna al Qur’an tanpa mau 
pernah mengamalkannya. Ia justru berpaling dari al Qur’an seperti tidak membutuhkannya.9 Inilah 
perumpamaan terburuk yang dibuat oleh Allah Swt bagi orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari 
cahaya hidayahNya.10 
Oleh karena inilah Maimun bin Mihran mengatakan: 
“Wahai ahli al Qur’an, ikutilah al Qur’an sebelum ia mengikuti (kemauan)mu” lalu ia pun membaca ayat 
ini. 
Mereka mengatakan:  
Ia lebih ingkar daripada himar, maksudnya lebih bodoh karena pengingkaran (kekafiran) adalah 
bersumber dari kebodohan. Jadi menyerupakan dengan himar justru semakin menghina dan 
merendahkan, dan juga sebagai puncak dari sikap sinis dan pelecehan betapa bodoh dan begitu buruk 
kondisi mereka. Ini adalah bentuk menyerupakan hal yang abstrak dengan sesuatu yang konkret yang 
karenanya diakhiri dengan mencela keadaan mereka; “Amatlah buruk perumpamaan kaum yang 
mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim” 
 
Apapun kondisinya hal tersebut juga merupakan sebuah peringatan bagi seluruh kaum muslimin agar 
jangan sampai mengalami situasi yang sama dengan Yahudi karena mereka (kaum muslimin) adalah umat 
yang dirahmati dan diturunkan atas mereka kitab suci al Qur’an al Karim yang bukan untuk sekedar 
ditaruh dirak sampai berdebu, juga bukan agar mereka membawanya seperti halnya membawa jimat-
jimat, dan lain sebagainya. Sungguh dalam banyak kesempatan perhatian sebagian kaum muslimin kepada 
al Qur’an tidak lebih dari sekedar membacanya dengan suara yang merdu. 
 

. ِ=َواهلل  يَ تَ َول ي اْلَجِمْيَع ِبرَِعايَِته=  
 

 
9 Lihat tafsir al munir li ma’alim at tanziil Imam Nawawi hal 3760 
10Lihat at tafsir al wadlih al muyassar Syekh Ali as Shabuni hal 1411  


