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KISAH BANI ISRAIL MENYEMBAH ANAK SAPI

Ditulis oleh: Al Ustadz Abu Muhammad Harits
Setelah berada di Bukit Thursina, Allah Subhanahu wata’ala menerangkan kepada Nabi
Musa ‘alaihis salam bahwa Dia telah memberikan cobaan kepada bani Israil dan mereka pun
disesatkan oleh Samiri. Nabi Musa ‘alaihis salam pun terkejut dan kecewa.
Begitu kembali dari Bukit Thur, beliau ‘alaihis salam melihat sebagian besar (sekitar 70.000
orang) bani Israil benar-benar melakukan kesyirikan, beribadah kepada patung anak sapi
emas. Mereka meratap dan menari-nari di sekeliling patung itu, sehingga kemarahan beliau
pun memuncak. Sambil melemparkan lembaran Taurat yang ada di tangannya ke tanah,
beliau berkata sebagaimana ﬁrman Allah Subhanahu wata’ala,
َ ﺑﺌْﺴﻤﺎ ﺧَﻠ َ ْﻔﺘﻤﻮﻧِﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ۖ أَﻋَﺠﻠْﺘ
ﻢ
ِ َْ ِ
ْ ُ ﻜﻢ أ ْﻣ َﺮ َرﺑ
ْ ُ ِ
ُ ُ
َ َ ِ
“Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu
hendak mendahului janji Rabbmu?” (al-A’raf: 150)
Tidak sampai di situ saja, beliau mengira bahwa saudaranya, Harun ‘alaihis salam, kurang
maksimal dalam mengingatkan dan membimbing kaumnya, sehingga beliau mencari Nabi
Harun ‘alaihis salamlalu menarik kepala dan janggut Nabi Harun ‘alaihis salam, seraya
berkata sebagaimana ﬁrman AllahSubhanahu wata’ala,
َ
َ
َ
َ ﻢ
َ َن َﻣﺎ َﻣﻨَﻌ
َ ﻗَﺎ
ﺖ أ َ ْﻣﺮِي
ُ ﺎرو
َ ْ ﺼﻴ
ْ ُﻚ إِذ ْ َرأﻳْﺘَﻬ
َ َﻦ ۖ أﻓَﻌ
ُ َل ﻳَﺎ ﻫ
ِ َﺒِﻌﺿﻠﻮا ) ( أﻻ ﺗَﺘ
“Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat,
(sehingga) kamu tidak mengikuti aku? Apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai
perintahku?” (Thaha: 92-93)
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Nabi Harun ‘alaihis salam pun berkata kepada saudaranya, sebagaimana dalam ﬁrman
AllahSubhanahu wata’ala,
ْ
ْ
َ ﺳ َﺮاﺋِﻴ
َ ﻴﺖ أَن ﺗَﻘُﻮ
َ ﻗَﺎ
ﺐ ﻗَﻮْﻟِﻲ
َ ﻲﺳﻲ ۖ إِﻧ
ُ م َﻻ ﺗَﺄ ُ ﻦ أ
ِ ﺧ
ِ ﺤﻴَﺘِﻲ وَ َﻻ ﺑ ِ َﺮأ
ْ ُﻢ ﺗ َ ْﺮﻗ
ْ ِ ﺧﺬ ْ ﺑِﻠ
ْ ِ ﻦ ﺑَﻨِﻲ إ
ْ َ ﻞ وَﻟ
َ ْﺮﻗ َل ﻓ
ُ ﺸ
َ ْ ﺖ ﺑَﻴ
َ ْ ل ﻳَﺎ اﺑ
“Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang jenggotku dan jangan (pula) kepalaku.
Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata (kepadaku), ‘Kamu telah memecah
antara bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku’.” (Thaha: 94)
Memang, Nabi Harun ‘alaihis salam tidak diam begitu saja dan membiarkan mereka
melakukan kesyirikan. Namun, karena bani Israil yang menyembah patung anak sapi itu
menganggapnya lemah, mereka hampir membunuh beliau.
Di sisi lain, orang-orang Yahudi dan Nasrani justru menganggap bahwa Nabi Harunlah yang
membuatkan patung itu untuk bani Israil. Alangkah kejinya tuduhan mereka ini.
Sangat disayangkan pula sikap sebagian kaum muslimin. Di manakah sentimen keagamaan
mereka terhadap salah seorang Nabi Allah Subhanahu wata’ala yang mulia? Relakah mereka
Nabi Harun‘alaihis salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wata’ala dilecehkan begitu
rupa dan dianggap sebagai pendukung kesyirikan?
Orang-orang Yahudi tidak pernah memuliakan para nabi dan rasul yang datang kepada
mereka. Jangankan terhadap para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wata’ala juga tidak lepas
dari sikap pelecehan mereka.
Lebih menyedihkan lagi, adanya sebagian kaum muslimin yang ditokohkan, menganggap
diamnya Nabi Harun ‘alaihis salam adalah sikap toleran terhadap perbedaan pendapat
meskipun dalam urusan tauhid dan syirik. Tidakkah dia memerhatikan alasan Nabi
Harun ‘alaihis salam Tidakkah dia membaca bahwa ketika itu Nabi Musa ‘alaihis
salam sedang tidak ada bersama mereka? Tidakkah dia membayangkan seandainya Nabi
Harun ‘alaihis salam menumpas orang-orang musyrik itu, lalu ditanya oleh Nabi Musa ‘alaihis
salam setelah tiba di tengah-tengah bani Israil, apa yang terjadi dengan bani Israil? Ke mana
70.000 orang bani Israil lainnya? Apa jawaban yang akan beliau berikan kepada Nabi
Musa ‘alaihis salam melihat bani Israil musnah?
Tidakkah dia memerhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak memberi
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peluang sedikit pun kepada kesyirikan? Beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak mengizinkan
penduduk Thaif masih menyimpan berhala pujaan mereka meskipun hanya sehari? Tokoh itu
pula yang menyatakan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukan dalam urusan agama,
tetapi tanah/wilayah. Semoga Allah Subhanahu wata’ala memberinya petunjuk agar
bertobat.
Kepada anak-anak kaum muslimin yang tertipu oleh penampilan Yahudi dan Nasrani,
masihkah mereka beriman kepada al-Qur’anul Karim? Tidakkah mereka yakin bahwa alQur’an ini menyempurnakan semua kitab agama yang terdahulu? Terhadap hadits
Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, mereka berani menolaknya kalau tidak sesuai dengan alQur’an, meskipun sanadnya sahih, tetapi mengapa terhadap kitab-kitab yang tidak jelas
kebenarannya, keasliannya, bahkan tidak mempunyai sanad yang sahih sampai kepada nabi
mereka, boleh diterima mentah-mentah, tidak dihadapkan kepada al-Qur’an untuk dinilai
benar atau tidaknya? Bahkan, dijadikan acuan untuk menilai dan mengoreksi ajaran Islam?
Wallahul musta’an.
Bukankah dengan jelas Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman, menceritakan upaya Nabi
Harun ‘alaihis salam memberi peringatan agar bani Israil tidak berbuat syirik?
َ
َ
ُ ْ ن ِﻣﻦ ﻗَﺒ
َ وَﻟ َ َﻘﺪ ْ ﻗَﺎ
ِح ﻋَﻠَﻴْﻪ
َ ﺒ ْ َﺮﺒِﻌُﻮﻧِﻲ وَأﻃِﻴﻌُﻮا أ ْﻣﺮِي )( ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻦ ﻧﻦ ﻓَﺎﺗ
ْ اﻟﺮ
 ِ ﻤﺎ ﻓُﺘِﻨﺘُﻢ ﺑِﻪِ ۖ وَإ
ُ ﺎرو
َٰ ﺣ
ُ ُ ﻜن َرﺑ
َ  ﻞ ﻳَﺎ ﻗَﻮْم ِ إِﻧ
ْ ُل ﻟَﻬ
ُ ﻤ
 ﻢ
ُ َﻢ ﻫ
ﻰ
َ ﻴﻦ
َ ﺟﻊَ إِﻟَﻴْﻨَﺎ ُﻣﻮ
ِ ﻰ ﻳ َ ْﺮ
َ ﻋَﺎﻛ ِ ِﻔ
ٰ ﺳ
ٰ  ﺣﺘ
“Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya,“Hai kaumku,
sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu dan sesungguhnya Rabbmu
ialah Allah yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.” Mereka
menjawab,“Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali
kepada kami.” (Thaha: 90—91)
Cukuplah Allah Subhanahu wata’ala menjadi saksi bahwa Nabi Harun ‘alaihis salam telah
berusaha melarang dan mencegah mereka dengan sekeras-kerasnya.
Bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu
wata’ala dan memuliakan para nabi dari kalangan mereka, yang jelas-jelas penerus bapak
moyang mereka -Ibrahim ‘alaihis salam– mereka semestinya mencabut tuduhan mereka
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terhadap Nabi Harun ‘alaihis salam. Sebab, bukan Nabi Harun ‘alaihis salam yang
membuatkan patung anak sapi emas itu, bahkan beliau tidak pernah menyetujui perbuatan
bani Israil yang menyembah patung anak sapi tersebut. Yahudi dan Nasrani juga harus
meyakini dan menerima bahwa memang Samirilah yang menyesatkan bani Israil.
Hendaknya mereka lebih dahulu dapat membuktikan keaslian dan kemurnian kitab yang ada
di tangan mereka, terutama dalam segi sanadnya. Rawi-rawinya harus bersih dari cacat
sampai kepada nabi mereka, dan ini tidak mungkin mereka lakukan kecuali mengada-ada.
Sebab itu, kaum mukminin, baik dari kalangan ahli kitab yang masuk Islam maupun bukan,
mereka sangat yakin bahwa kitab yang ada di tangan ahli kitab tidak lagi asli sebagaimana
diturunkan kepada Nabi Musa dan ‘Isa ‘alaihimassalam. Oleh sebab itu, tidak mungkin kitab
yang mereka anggap dari Nabi Musa dan ‘Isa ‘alaihimassalam tersebut dapat dijadikan acuan
untuk mengoreksi al-Qur’an.
Bahkan, seharusnya al-Qur’an-lah yang mereka jadikan acuan untuk mengoreksi kitab-kitab
tersebut. Dengan kenyataan tidak aslinya kitab yang ada di tangan mereka sebagaimana
diterima oleh Nabi Musa dan ‘Isa ‘alaihimassalam, sudah tentu keraguan mereka tentang
Samiri yang disebutkan dalam al-Qur’an tidak beralasan sama sekali.
Selain itu, apakah pantas seorang nabi yang mulia seperti Nabi Harun ‘alaihis
salam menyetujui kesyirikan, bahkan mendukungnya dengan menyediakan sarananya?
Mahasuci Allah, sungguh itu adalah tuduhan yang sangat keji. Siapa pun yang mengaku
beriman, tentu memuliakan para nabi yang diutus oleh Allah ‘azza wa jalla.
Kita kembali kepada kisah ini.
Setelah menerima jawaban Nabi Harun ‘alaihis salam, Nabi Musa ‘alaihis salam berdoa
kepada AllahSubhanahu wata’ala memintakan ampunan untuk dirinya dan saudaranya yang
mulia ini,‘alaihimassalam. Orang-orang yang tergoda ikut menyembah patung anak sapi itu
akhirnya sadar, mereka merasa berdosa,
َ َ
َ
َ ﺳ ِﻘ
ﻳﻦ
ِ ﻦ اﻟْﺨَﺎ
َ ﻢ ﻳ َ ْﺮ
َ ْ ﻢ ﻗَﺪ
ُ ﻤﺎ
ْ ﺣ
ْ  ﻮا ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﺌِﻦ ﻟﺿﻠ
ْ ُﻬﻢ وَ َرأوْا أﻧ
ْ ِﻂ ﻓِﻲ أﻳْﺪِﻳﻬ
 َ وَﻟ
َ ِﺳﺮ
َ ﻦ ِﻣ
 َ ﻨَﺎ وَﻳَﻐْ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ﻟَﻨَﻜُﻮﻧﻤﻨَﺎ َرﺑ
“Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah
sesat, mereka pun berkata, “Sungguh, jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami
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dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi.” (al-A’raf:
149)
Mereka pun datang menemui Nabi Musa ‘alaihis salam dan menanyakan cara bertobat dari
dosa tersebut. Allah Subhanahu wata’ala berﬁrman,
َ
َ ل ﻣﻮﺳﻰ ﻟِﻘَﻮﻣﻪ ﻳﺎ ﻗَﻮم إﻧﻜُﻢ ﻇَﻠَﻤﺘ
َ
َ ﺠ
ﻢ
َ ﻢ
ْ ِﻢ اﻟْﻌ
َ ﻢ ﻓَﺎﻗْﺘُﻠُﻮا أﻧ ُﻔ
َ ﻢ أﻧ ُﻔ
ْ ُ ﻜﺧﻴ ْ ٌﺮ ﻟ
ْ ُ ﻢ ذَٰﻟِﻜ
ْ ُ ﺴﻜ
ْ ُ ﻰ ﺑَﺎرِﺋِﻜ
ُ ُ ﺨَﺎذِﻛﺴﻜُﻢ ﺑِﺎﺗ
ْ ُْ
ْ ِ ِ ْ َ ِ ِ ْ
ٰ ﻞ ﻓَﺘُﻮﺑُﻮا إِﻟ
ٰ َ ُ َ وَإِذ ْ ﻗَﺎ
ﻢ
ِ اﻟﺮ
ُ ﻮ ُﻪ ﻫُﻮَ اﻟﺘ ﻢ ۚ إِﻧ
َ َ ﻢ ﻓَﺘ
ُ ﺣﻴ
ْ ُ ﺎب ﻋَﻠَﻴْﻜ
ْ ُ ِﻋﻨﺪ َ ﺑَﺎرِﺋِﻜ
 اب
“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Hai kaumku, sesungguhnya kamu
telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu),
maka bertobatlah kepada Bari’ (Allah Yang Menjadikan) kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu
lebih baik bagimu pada sisi Rabb yang menjadikan kamu; maka Allah akan menerima
tobatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.” (alBaqarah: 54)
Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wata’ala menerima tobat mereka setelah
mereka membunuh diri mereka. Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan bahwa mereka yang
bunuh diri itu hampir mencapai 70.000 orang. Kemudian, Allah ‘azza wa jalla berﬁrman,
َ ل ﺑﺼﺮت ﺑﻤﺎ ﻟَﻢ ﻳﺒﺼﺮوا ﺑﻪ ﻓَ َﻘﺒﻀﺖ ﻗَﺒﻀ ًﺔ ﻣ
َ ِ ﻮل ﻓَﻨَﺒَﺬْﺗُﻬَﺎ وَﻛَﺬَٰﻟ
َ ُ ﻤﺎ ﺧَﻄْﺒ
َ ﻗَﺎ
ﺖ ﻟِﻲ
ِ ِ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ ُ َ َ  ) ( ﻗَﺎﺳﺎ ِﻣﺮِي
َ ﻚ
ُ اﻟﺮ
َ ﻚ ﻳَﺎ
ْ َ ﻟﺳﻮ
َ َل ﻓ
ِ ﺳ
 ِﻦ أﺛَﺮ
ْ  َ ْ ُ ْ َ
َ ُ
َ

َ ِﻰ إِﻟَٰﻬ
َ َن ﻟ
َ َن ﻟ
َ ﺤﻴَﺎةِ أَن ﺗَﻘُﻮ
َ ﺴﻲ ) ( ﻗَﺎ
ﺬِيﻚ اﻟ
ِ ﻧ َ ْﻔ
 ِ س ۖ وَإ
َ ْ ﻚ ﻓِﻲ اﻟ
 ِ ﺐ ﻓَﺈ
ْ َل ﻓَﺎذْﻫ
َ ل َﻻ ِﻣ
َ ﺴﺎ
ٰ ﻚ َﻣﻮْ ِﻋﺪًا ﻟﻦ ﺗُﺨْﻠ َﻔ ُﻪ ۖ وَاﻧﻈ ْﺮ إِﻟ
 ُ ﺳﻊَ ﻛ
( ) ﻤﺎ
ِ َﻻ ﻫُﻮَ ۚ و ِ ﺬِي َﻻ إِﻟ َٰ َﻪ إ ُﻪ اﻟ ﻢ اﻟﻠ
ِ ﻢ ﻟَﻨَﻨ
َ ُ ﻨﺖ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻋَﺎﻛِﻔًﺎ ۖ ﻟ
ْ َﻢ ﻧ
ً ْ ﻲءٍ ِﻋﻠ
ُ ُ ﻤﺎ إِﻟَٰﻬُﻜ
َ  ﺴﻔًﺎ ) ( إِﻧ
 َ  ُﻪ ﻓِﻲ اﻟْﻴ ﺴ َﻔﻨ
 ُ  ُﻪ ﺛ ﺮﻗَﻨ ﺤ
َ ْ ﻇَﻠ
ْ َﻞ ﺷ
َ ﺪﻧﺎ ذﻛْﺮا ) ( ﻣك ﻣﻦ ﻟ
َ ﻚﻣ
َ ِ ﻛَﺬَٰﻟ
ُ ﻤ
ﻞ ﻳَﻮْ َم اﻟ ْ ِﻘﻴَﺎ َﻣﺔِ وِ ْز ًرا
ِ ﺤ
ِ َ ﺳﺒَﻖَ ۚ وَﻗَﺪ ْ آﺗَﻴْﻨَﺎ
ْ َ  ُﻪ ﻳ ض ﻋَﻨ ْ ُﻪ ﻓَﺈِﻧ
َ ْ ﻦ أﻧﺒَﺎءِ َﻣﺎ ﻗَﺪ
َ ﻦ أﻋ َْﺮ
 ﻚ ﻧ َ ُﻘ
ْ 
ً ِ ُ
ْ ِ َ ْ ﺺ ﻋَﻠَﻴ
“Musa berkata, “Apakah yang mendorongmu (berbuat demikian), hai Samiri?” Samiri
menjawab, “Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil
segenggam dari jejak rasul lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku
membujukku.” Musa berkata, “Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam
kehidupan di dunia ini (hanya dapat) mengatakan, ‘Janganlah menyentuh (aku).’ Dan
sesungguhnya bagimu hukuman (di akhirat) yang kamu sekali-kali tidak dapat
menghindarinya, dan lihatlah sesembahanmu itu yang kamu tetap menyembahnya.
Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan
menghamburkannya ke dalam laut (berupa abu yang berserakan). Sesungguhnya
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sesembahanmu hanyalah Allah, yang tidak ada sesembahan yang haq selain Dia.
Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu.” (Thaha: 95-98)
Meskipun singkat, ternyata kecintaan menyembah patung anak sapi itu benar-benar meresap
ke dalam hati sebagian besar bani Israil. Oleh sebab itu, Nabi Musa ‘alaihis
salam menghancurkan patung itu dengan membakarnya, lalu menghamburkannya ke dalam
laut sambil disaksikan oleh seluruh bani Israil. Semua itu agar mereka melihat bahwa benda
yang mereka sembah selain AllahSubhanahu wata’ala itu tidak berdaya apa-apa. Tidak
mampu menyelamatkan dirinya sedikit pun, sehingga bagaimana mungkin dia dapat
menyelamatkan orang-orang yang menyembahnya? Dengan lenyapnya wujud patung itu,
hilang pula rasa cinta terhadap benda yang tidak memberi manfaat atau mudarat tersebut.
Ingat kembali kisah ‘Amr bin Jumuh radhiyallahu ‘anhu sebelum masuk Islam.
Alangkah lemah akal dan keyakinan orang-orang berbuat syirik, dan alangkah indahnya
perumpamaan yang dibuat oleh Allah ‘azza wa jalla di dalam al-Qur’anul Karim,
َ
ٌ َ ب َﻣﺜ
ﻢ
ِ َ ﺳﺘ
ْ ﻪِ ﻟَﻦ ﻳَﺨْﻠُﻘُﻮا ذُﺑَﺎﺑًﺎ وَﻟَﻮِ اون اﻟﻠ
َ ﻳﻦ ﺗَﺪْﻋُﻮ
 ِ ﻤﻌُﻮا ﻟ َ ُﻪ ۚ إ
َ ِﺿﺮ
ُ س
ْ َ ﻤﻌُﻮا ﻟ َ ُﻪ ۖ وَإِن ﻳ
ْ ﻞ ﻓَﺎ
ُ ُﺴﻠُﺒْﻬ
َ َ ﺟﺘ
ُ ﺎﻬَﺎ اﻟﻨﻳَﺎ أﻳ
ِ ُ ن ِﻣﻦ د
َ ِﺬن اﻟ
ﻮب
َ ُﺿﻌ
ُ ُ ﻤﻄْﻠ
ُ ِ ﺎﻟﻒ اﻟﻄ
َ ۚ ﺴﺘَﻨ ِﻘﺬ ُوهُ ِﻣﻨ ْ ُﻪ
ُ َ ﺑاﻟﺬ
ْ َ ﻻ ﻳ ﺎب ﺷَ ﻴْﺌًﺎ
َ ْ ﺐ وَاﻟ
“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu.
Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan
seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Jika lalat itu merampas sesuatu
dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang
menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah.” (al-Hajj: 73)
Jelaslah, semua yang diibadahi selain Allah ‘azza wa jalla, baik itu dari kalangan malaikat
yang didekatkan maupun nabi yang diutus, tidak akan pernah mampu menciptakan sesuatu.
Sudah tentu, selain dua golongan makhluk yang mulia ini tidak pula berdaya apa-apa.
Adakah yang mau mengambil pelajaran?
Sekilas Tentang Samiri
Samiri ini, menurut sebagian ahli tarikh, adalah salah seorang bani Israil yang terasing di
antara mereka. Ada pula yang berpendapat lain, dia termasuk penduduk Karman atau
Bajarma, dan nama aslinya adalah Mikha, atau Musa bin Zhafar. Samiri adalah penisbatan
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kepada salah satu kabilah bani Israil.
Dahulu, Samiri bergaul dengan orang-orang yang menyembah patung anak sapi, sehingga
cintanya kepada anak sapi benar-benar merasuk tulang. Setelah Fir’aun tenggelam dan bani
Israil menyeberangi Laut Merah dengan selamat, mereka melewati sebuah negeri yang
penduduknya menyembah anak sapi. Melihat keadaan penduduk tersebut, mereka pun
berkata kepada Nabi Musa‘alaihis salam, sebagaimana ﬁrman Allah Subhanahu wata’ala,
ﻢ آﻟِﻬَ ٌﺔ
ْ ﺳﻰ ا
َ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ ُﻣﻮ
ْ ُﻤﺎ ﻟَﻬ
َ َ ﻨَﺎ إِﻟَٰﻬًﺎ ﻛﺟﻌَﻞ ﻟ
“Hai Musa, buatlah untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa
sesembahan.” (al-A’raf: 138)
Dari sinilah muncul ambisi Samiri untuk mengajak bani Israil menyembah patung anak sapi.
Dia teringat ketika Jibril berada di depan pasukan Fir’aun menggiring mereka memasuki laut
yang terbelah. Waktu itu Jibril berada di atas kendaraannya, dan Samiri melihat jejak kaki
kuda Jibril tersebut.
Kemudian Samiri mengambil segenggam tanah bekas jejak kaki kuda itu dan menyimpannya
dalam sebuah kantong. Ketika bani Israil melemparkan emas dan perhiasan mereka ke
dalam api yang sedang berkobar melahap perhiasan tersebut hingga meleleh, Samiri
melemparkan tanah yang disimpannya ke tumpukan emas yang sudah meleleh dalam
kobaran api itu sambil berkata, “Jadilah anak sapi!”
Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wata’ala, cairan emas dan perhiasan itu menjadi patung
seekor anak sapi yang mengeluarkan suara. Hal ini semakin membenamkan bani Israil ke
dalam ﬁtnah (ujian) karena kebodohan mereka. Menurut Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma,
patung itu bersuara karena angin yang masuk dari dubur sapi itu dan keluar dari
mulut. Wallahu a’lam.
Bagaimana Samiri mengenali Jibril? Wallahu a’lam, sebagian orang menceritakan bahwa
ketika Fir’aun membantai anak laki-laki bani Israil, ibu Samiri juga berusaha menyelamatkan
putranya, seperti halnya ibu Nabi Musa ‘alaihis salam.
Samiri disembunyikan di dalam sebuah gua oleh ibunya lalu ditinggal pergi. Diceritakan
mereka bahwa Allah Subhanahu wata’ala mengutus Jibril merawat bayi ini untuk satu urusan

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

Kisah Bani Israil Menyembah Anak Sapi

yang sudah ditentukan oleh Allah ‘azza wa jalla. Sejak saat itulah Samiri mengenal Jibril.
Ketika bani Israil menyeberangi laut bersama Nabi Musa dan Harun alaihimassalam, Jibril
berada di depan rombongan itu di atas kudanya.
Samiri mengenalinya, lalu mengambil bekas tapak kaki kuda Jibril yang membuat tanah yang
diinjaknya menghijau.
Menurut sebagian ahli kitab, nama Samiri adalah penisbatan kepada kota Samirah yang
dibangun seratus tahun sesudah Nabi Musa alaihis salam. Jadi, tidak mungkin yang
menyesatkan bani Israil sehingga menyembah patung anak sapi salah seorang penduduk
kota yang munculnya seratus tahun kemudian.
Dari sinilah mereka menganggap al-Qur’an salah dan mengatakan bahwa Nabi Harun alaihis
salam -lah yang membuat patung tersebut. Semoga Allah Subhanahu
wata’ala membinasakan mereka.
Di dalam kitab-kitab Israiliyat sendiri, dia mempunyai nama yang sama dengan Nabi Harun
bin ‘Imran, saudara Nabi Musa alaihis salam, yaitu Harun as-Samiri.
Dari sini pula, entah karena sengaja atau karena kebodohan, mereka menuduh Nabi Harunlah yang menyesatkan bani Israil. Wallahul musta’an.
Yang jelas, al-Qur’anul Karim menyebut nama ini, dan berarti tokoh ini ada, entah dengan
nama sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’anul Karim, atau dengan nama dalam
bahasa Ibrani lalu disesuaikan dengan dialek Arab.
Pelajaran dari Kisah Ini
Dari rangkaian kisah bani Israil bersama Nabi Musa dan Harun ‘alaihimassalam sampai
mereka disesatkan oleh Samiri ini, dapat kita petik beberapa hikmah, di antaranya sebagai
berikut.
Luasnya kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wata’ala kepada bani Israil, sehingga
sudah sepantasnya mereka bersyukur dan semakin taat kepada-Nya.
Kebenaran itu tidak diukur berdasarkan jumlah yang banyak.
Orang yang lama terbenam dalam kebatilan dan baru sesaat meninggalkannya, sangat
dikhawatirkan sisa-sisa kebatilan itu masih bersemayam di dalam hatinya.
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Keadaan ini pernah dialami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Tetapi,
setelah mendapat teguran keras dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, mereka
tidak lagi mempunyai keinginan untuk melakukan kesyirikan itu. Inilah salah satu keutamaan
para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.
Orang-orang yang berbuat syirik sama sekali tidak memiliki hujah yang mendukung
kesyirikan mereka.
Syirik adalah pelanggaran terhadap hak asasi paling utama, yaitu hak Allah ‘azza wa jalla.
Sebab itu, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wata’ala selalu mengingatkan bahaya
syirik ini dan melarang umatnya melakukan syirik. Tidak mungkin mereka melegalkan
apalagi mendukung atau menyiapkan sarana kesyirikan, meskipun sekejap.
Rahmat Allah Subhanahu wata’ala terhadap umat Muhammad Shallallahu ‘alaihi
wasallam dengan tidak menetapkan syariat keharusan bunuh diri sebagai cara untuk
bertobat.
Wallahu a’lam.
—————————————————Sumber : Majalah AsySyariah
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