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Plata pendahuluan

***

Dalam Kitab Suci A1 Quran terdanat kisah-
kisah para Nabi dan Rasul. Juga kisah-kisah manu-
sia lain, karena ada ke istimewaannya, mungkin ka-
rena kebaikannya, ke durhakaannya - dan sebagainya.

Sudah banyak buku-buku yang ber isikan kisah-
kisah seperti itu yang di terbitkan. Dalam berba-
gai bentuk, ber' macam gaya, namun pokoknya tetap
sama yaitu bahan-bahan yang ber .sumberkan dari Ki-
tab Suci. 1etapi imajinasi dan versi setiap penu-
lis atau penyadur kisah-kisah itu saling berbeda.

Tujuan penulisan kisah-kisah seperti i tu ia-
lah agar Generasi zaman sekarang dapat raengetahui
bagaimana kekuasaan Tuhan atas hambaNya. Agar da-
pat menjadi pedoman hidup dan menjadi tamsil tela-
dan dalam mengarungi samudera hidup yang luas tak
bertepi.

Salah satu kisah itu ialah kisah Qarun de-
ngan harta kekayaannya yang tak bisa di hitung.
Kalau pada masa itu komputer seperti dalam zaman
sekarang sudah ada, pasti akan sangat repot meng-
hitung berapa banyaknya kekayaan Qarun itu. Qarun
ialah keturunan kaum Bani Israil, saudara sepupu
Nabi Musa. Iapun mendapat kedudukan yang mente-
reng di samping Raja Fira 'un, maharaja #esir yang
berkuasa pada zaman itu.

Tetapi .’ sayang hartanya itu tidak diperguna-
I

;
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rkannya menurut wajarnya yaitu sesuai dengan tuntut-
, A

an agama dan peri kemanusiaan. Malahan di^gunakan-
nya untuk menindas bangsanya sendiri.

Qarun sudah sangat jauh tersesat. Janjinya
yang semula tidak di ingat-ingatnya lagi, malahan
sudah di bngkarinya. Nabi Musa yang memberinya ban-
tuan untuk memberinya kedudukan yang empuk dalam

Pemerintahan sebagai sudah di musuhinya.
Banyak sikap -dan - laku pekertinya yang tidak

terpuji sedikit j-uga. Dan bagaimana akhirnya nasib
Qarun maha jutawan itu?

Buku ini sudah pernah di
_

terbitkan oleh Pe-
nerbit " Bulan Bintang 11 sepuluh tahtin yang silam.
Dan selcarang di terbitkan kembali dengan perbaikan
dan tambahan disana sini sehingga lebih segar dan

sesuai dengan riak alun zaman sekarang ini.
Jakarta, 7 September 1985.-

!

Pengarang
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3.*****-****#************##**#*****-************* .

1. Sepasang suami isteri.
***

Malam telah larut. Semua penduduk sejak tadi
masuk ke tempat tidurnya, mengCukur panjang ranjang-
nya. Atau menciptakan angka lima dalam . selimutnya.

Tetapi di sebuah rumah yang sederhana dua o-
rang suami isteri belum ber^maksud rupanya akan mem-
baringkan tubuhnya diatas ranjang. 0, tidak ada ran-
jang dalam pondok itu. Yang ada. hanya selembar ti-
kar anyaman daun korma. Sudah robek-robek pula.

• • i

Semuanya tampak redup dibawah sinAr pelita mi-
nyak zaitun yang ber ke$ap-kelip. Wajah yang laki-

I
laki juga kelihatan muram. Ia sedang termenung pan-
jang menghadapi sebuah kendi dan piring kosong.

Si isteri duduk ber~pangku tangan. Dalam Jiari-
baannya terletak selembar pakaian yang tadi .disisip-
nya. Tetapi sisipan itu tak kunjung selesai. Ia ia-
syik dibawa lamunannya. Sekali-sekali terdengar ia
mengeluh, menarik nafas panjang. Pada setiap ia menge-
luh suaminya mengerling kepadanya dengan wajah menun-
jukkan iba kasihan.

Hulu hatinya serasa dl^cocok duri melihat ke-
adaan isterinya. Wajahnya cukup sederhana apalagi bi-
la diberi pakaian yang baik, Tubuhnya kurus karena
kurang mendapat gizi. Dan selalu dirundung perasa-
an sedih sepanjang hari.
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Isterinya mengeluh sekali lagi dan kemudian

mengangkat kepalanya dan menatap wajah suaminya.
Jvlata mereka saling ber^tatapan. Suaminya menunduk
dan tersenyum sedih.

" Sejak tadi saya dengar kau selalu mengeluh, "
" Sakitkah engkau?"

kanda, saya tetap sehat-sehat saja.
Saya mengeluh karena teringat dengan nasib kita.
Terutama melihat nasib kakanda. Setiap hari kan-

ujar suaminya pelan.
" Tidak,

da .^nembanting tulang , namun hidup kita tetap seper-
tivjuga, akh i t i

" Bagi kita yang perlu ialah ber^usaha dalam
batas kemampuan dan keahlian kita. Bila kita sudah
melakukannya maka Tuhanlah yang akan mengaruniakan
sesuatunya kepada kita...."

" Kanda benar, " jawab isterinya. " ietapi
sudah berapa lama kita ber^nasib sebagai sekarang
dan kapan Tuhan akan memberi sedikit kelapangan ke-
pada kita?"

" itu namanya engkau mengCumpat kepada Tu-
han. Tak boleh begitu. Pada satu saat nanti Tuhan
pasti akan mengabulkan permohonan kita . Manusia
yang ber^iman tak pernah mengeluh menghadapi hidup
ini. » lU ; W

1" T-etapi, saya mengeluh bukannya karena pende-
ritaan hidup , l&elainkan sebagai saya katakan tadi 1

merasa sedih dan iba melihat kanda 11

saya sepulub kali lebih kasihan dan i-
ba melihat keadaanmu Ainun!" kata suaminya.

Suaminya mengangkat kendi dan menunggangkan-

3
*

» Oh,
• U

•a *
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nya ke mulutnya. Airnya tinggal 3edikit dan kendi
itupun kosong sudah.

" Kanda mau air lagi?"
» Tidak, sudah cukup, " sahut suaminya.
Sebentar keduanya berdiam diri. Seakan-akan

mengumpulkan pikiran untuk diperbincangkan lagi.
" Yah, " ujar suaminya sejenak kemudian.

" Yang perlu bagi kita ialah ber^doa kepada Tuhan

dan kemudian ber^usaha dengan sepenuh daya dan te-
naga kita. Dan semuanya dengan kejujuran

" Sekali lagi:" sahut isterinya, " kanda be-
nar ! Tetapi sadarkah kanda bahwa kanda ada memili-
ki sifat itu?"

" Sifat yang mana?"
" Itu, yang kanda sebut terCa.khir tadi."
" Ya, kejujuran, entahlah! Tetapi saya rasa

untuk sekarang memang ada. Baik ter^hadap orang la-
in maupun dalam rumah tangga kita."

1 » Moga-moga demikianlah. Sebab kadang-kadang

kanda: MengCucapkan sesuatu sangatlah mudahnya te-
tapi dalam melaksanakannya adalah soal lain

" Jika pikiran saya tak ber^ubah semuanya

juga takkan berCubah..."
" I'etapi jika kanda menjadi kaya bagaimana?"

Suaminya yang bernama Qarun tersenyum.
" Saya sudah berjanji dengan diri sendiri .

Jika kanda menjadi orang kaya maka kanda akan mem-
beri kelapangan kepada kaum kita Bani Israil yang
miskin-miskin itu. Kanda takkan membiarkan hidup

mereka tetap menderita seperti sekarang. Lebih-

• • • •

'1 !

I
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lebih keadaan dirimu sendiri. Takkan saya biarkan
kau memakai pakaian yang buruk-buruk. Takkan saya

biarkan kau makan seperti sekarang. Pendeknya eng-
kau akan saya letakkan dalam sebuah istana cukup

dengan inang dan pengasuhnya tidak ber^kekurangan

suatu apapun....." ,

Isterinya tertawa kecil .
" Bagi dinda semuanya itu tidak perlu dan ti-

dak penting. Bagi dinda talc perlu sangkar emas. Tak

perlu makan an yang lazat-lazat, tak penting pakaian
dari sutera dan beledru

" Jadi apa?"
" Yang terpenting ialah: Kanda tetap dengan

pendirian sekarang ' dan mempergunakan harta kanda
menurut jalan Allah. Sebab seandainya Tuhan membe-
ri kekayaan kepada kanda bukannya tidak mungkin

pikiran kanda berCubah dari sekarang. Kalau seka-
rang ke "pirnur nanti ke barat. Dan yang bernama ke-
jujuran itu akan musnah

Sebab tidak sekali dua kali terjadi dalam

dunia ini. Ketika seseorang itu dalam melarat
/'N

ia ber^kata begini begitu. Tetapi kemudian benar-
benar Tuhan mengaruniakan rezeki berClimpah kepa-
danya malca jalan pikirannya ber^ tukarlah 11

" Ya, tidak usah kita memohonkan kepada Tu-
han menjadi kaya. BerCubah dari sekarang saja su-
dah untung. Marilah kita ber doa!"

Maka lceduanya bangkit dan menCdoa kepada Tu-
han menurut cara dan kelaziman pada masa itu.
run dan isterinya memang selalu berCibadat dan ber

• • • •

Qa-

i
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doa kepada Tuhan. Demi perubahan hidupnya. Dan de-
mi perubahan nasib kaumnya,- kaum Bani Israil. Pa-
da masa itu antara kaum Bani Iarail senantiasa di-
beda-bedakan dengan kaum Qibti. Mereka dianggap ka-

I

urn asli di Mesir sehingga mendapat perlakuan yang
berbeda dari Raja Fira ' un.

Kaum Qibti mendapat kedudukan yang baik dan

empuk dalam pemerintahan. Mereka menjadi pengawal,
punya kedudukan kuat dalam keCtentaraan dan dalam
masjrarakat. Mereka di kasihi oleh Raja Mesir.

Sedang kaum Bani Israil sebaliknya. Raja Fi-
ra'un sangat benci kepada kaum itu. Sang raja meng-
anggap jika mereka di beri hati maka mereka akan

ber
^

kuasa . di Mesir. Mereka akan menjadi berpenga-
ruh dan memegang tampuk kekuasaan. Sebab itu kaum

Bani Israil senantiasa tertindas. Walaupun pembu-
nuhan bayi-bayi semasa sebelum Nabi Musa lahir tak

ada lagi, namun pembunuhan terhadap bayi-bayi kaum

Bani Israil tetap terjadi secara rahasia dan diam-
diam. Seolah-olah kaum Bani Israil tak berhak hi-
dup dan harus di^musnahkan dari muka bumi ini.

Tentang kisah kaum Bani Israil ini akan kita

lanjutkan kemudian.
Pagi besoknya Qarun dan isterinya bangun dan

tidak lupa mendoa keselamatan dan perlindungan Tu-
han atas mereka. Dan keduanya lalu berpencaran men-
cari rezekinya masing-ipasing. Qarun mengambil upah

ke ladang pertanian orang kaya. Dan isterinya meng-
ambil upah mengerjakan sesuatu ke rumah-rumah orang
kaya. Pekerjaan apa saja. Asal menerima upah.
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Bukan main sengsara dan beratnya penderi'taan
hidup kedua suami isteri itu. Namun dengan tekad
yang keras dan kemauan yang tak pernah mundur mere-
ka terus memperjuangkan nasibnya. Dan taqwanya terha-
dap Tuhan tak pernah luntur.

Sore hari barulah kedua suami isteri itu ber-
temu kembali di pondoknya. Keduanya terlihat letih
lesu setelah memperjuangkan hidupnya sehari suntuk.
Qarun masih duduk tersandar di pojok dengan alat per-
taniannya masih tergeletak disampingnya. Isterinya
pulang dengan menggendong sesuatu dalam keranjang-
nya.

" Bukan main, " keluh Qarun kepada isterinya,
" seharian bekerja di ladang yang dapat hanya makan
sedikit dan n

" Gandum?" tanya isterinya penuh harap.
caci maki dan sumpah serapah. Rupanya

orang itu kaum Qibti. Aku tak tahu sebelumnya. Dan
aku tak diberi upah apa-apa..
jaanku dianggap tak ada saja

"• Sudahlah kanda, kita harus sabar. Nabi Musa
tentu akan sanggup juga nanti menyelesaikan kemelut
antara kaum kita dengan kaum itu. Dinda ada membawa
tepung gandum sedikit. Pergilah mandi dan dinda akan
membuat roti

" Dan••••

Malahan hasil peker-
i i••••

i i

i
Lega juga perasaan Qarun mendapat hiburan da-

ri, isterinya yang setia itu.
.

1 ; Setelah makan malam tubuh sudah terasa pulih
kembali. Dan ingatan sudah bertambah jernih. Kemba- .

1
^ ili kedua suami isteri itu ber̂ cakap-cakap sebagai

t
A

if
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biasa. Masalahnya: tetap berkisar pada kehidupan
mereka dan tentang kaumnya,- kaum Bani Israil.

" Percayalah kanda, " ujar isterinya, " hidup
di dunia ini -s-^ibarat roda. Terus berCputar. Kini
dibawah dan besok diatas.
harapan akan turun pula kebawah. Ini jangan diClupa-
kan. Yah,
kaya di ^esir i n i.... ..."

" Tetapi dari mana datangnya?" tanya iQarun.
" Apakah aku harus menjadi perampok dan merampas
kafilah-kafilah yang datang dari Kanaan menuju Me-
sir? Atau aku akan menemukan sebuah gua yang penuh
dengan mas intan?"

" Itu dibawah kekuasaan Tuhan. Asal kita te-
tap berdoa dan berharap serta melakukan tugas kita
dengan sungguh-sungguh dinda rasa pada satu saat Tu-
han akan menaikkan darajat kanda. Apalagi kita ada
mempunyai hubungan keluarga dengan Nabi Musa. Beliau
sudah mulai ber2,pengaruh terhadap Fira ' un "

Qarun mendongakkan kepalanya. ^ata-kata iste-
rinya itu menimbulkan sesuatu gagasan dalam benak-
nya.

Dan bila sudah diatas ada

mana tahu kanda bisa juga menjadi arang

sekali lagi kau benar dinda! ivanda se-
akan-akan sudah melupakan s a j a hal itu. Besok kanda
akan menemui beliau. Selain membicarakan masalah i-
tu juga kanda akan bertanyak-an^ beberapa hal yang kan-
da kurang mengerti dari Kitab Taurat .

Qarun seakan-akan melihat ada pancaran sinar
gaib menerangi rumahnya yang bobrok. Sinar f a j a r
baru yang akan merobah kehidupannya.

» Ya* • • •

V

!)
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Sebagaimana biasa sebelum tidur Qarun berCdoa
memohonkan kepada Tuhan. Dan kali ini sarigat seka-
li khusyuknya sehingga sampai meleleh air matanya
dan ter^esak-esak sedang menadahkan kedua belah ta-
ngannya.

" Ya, Tuhanku! Engkau jugalah Yang Maha^Ta-hu akan nasib hambaMu. Engkau jugalah yang mendengar

keluh kesahku dan melihat bagaimana penderitaan ham-
baMu.

Engkau jugalah Yang Tuhan. Engkau sudah meli-
hat bagaimana kesengsaraan yang sudah menimpa diri
kaumku, kaum Bani Israil. Limpahkanlah karuniaMu
o, Tuhan, kepadaku dan kepada kaumku .....

Berilah kekuatan bagi kami untuk menempuh hi-
dup ini dan kelapangan dalam menjalankan ibadat un-
tukMu ya Tuhan kami "

Bulu tengkuk Qarun sampai merinding mendengar

kata-kata doanya sendiri dan air matanya mengucur

tak ber^henti-hentinya sampai membasahi kumis dan

jenggotnya. Sehingga tak disadarinya ia sudah rebah

ditempat ia memuja Tuhan. Dan seakan-akan ia ada pu-
la mendengar suara bisikan Tuhan:

" Temuilah Nabi Musa temuilah Nabi Musa.." I

Maka lceesokan harinya Qarun memakai pakaian-
nya yang agak baik. Artinya pakaiannya yang agak ku-
rang tambal tumambalnya dan bersih sebab selalu di
rawat dengan rapi oleh isterinya. Ia tidak pergi
mencari kerja hari itu. Tetapi sesuai dengan pembi-
caraan semalam dengan isterinya ia akan mencari Na-
bi Musa. Untuk mendapatkan sesuatunya disana.

* •••

r\
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Setelah payah berytanya-tanya dan men^cori-
cari akhirnya Qarun menemukan Nabi Musa. Ia sedang
berQada di Istana Fira ' un dan sedang berObicara de-
ngan beberapa orang yang tidak dikenalnya. Darah-
nya berCdebar-debar, lututnya terasa goyah dan selu-
ruh tubuhnya gementar waktu dia di persilakan raasuk
kedalam istana untuk menemui Nabi Musa. Baru seka-
li itulah dia memasuki istana itu. Dan Qarun merasa
dirinya sangat kecil, keciiiil sekali

Majlis yang melihat kehadiran Qarun memberi
hormat kepadanya sehingga Qarun bertambah kikuk dan
sal ah kiprah. Kok, ia seorang Isccil diQberi-ber-1 hor-
mat seperti i tu. Seakan-akan menghina dirinya. Atau-
kah mereka salah mengira bahwa dia seorang besar yang
datang kesana?

Tetapi Nabi Musa berdiri menyambut kedatangan-
nya dan mengunjukkan tangannya bersalaman dengan pe-
nuh ke ikhlasan tanpa di buat-buat.

" D^n itu Menteri Haman, " ujar Nabi Musa mem-
perkenalkan salah seorang yang ikut hadir dalam maj-
lis itu. Qarun bersalaman pula dengan tokoh penting
itu. Dia memang sudah pernah juga mendengar nama
itu. Tetapi berjumpa rriuka itulah baru.

Kemudian Qarun dipersilakan duduk bersama-sa-
ma mereka.

" Saudara Qarun, " kata Nabi Musa. " Sudah
semenjak beberapa hari karni menanya-nanyakan alamat
saudara dan beberapa orang utusan yang diperintahkan
untuk mencari saudara "

Qarun merasa amat heran dalam hatinya. Untuk
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apa dia di^cari-cari, apakah salah dan dosanya?
" Maka kebetulan benar saudara datang hari

ini. Mungkin sudah digerakkan Tuhan saudara akan da-
tang hari ini "

" i'etapi untuk apa saya di~cari-cari?" tanya
Qarun dengan memendam perasaan herannya. .

11 iNanti akan saudara ketahui juga, sabarlah ! "
“aka be ribu-ribu perasaan kini membuncah

kalbu Qarun. Apa tujuannya mereka mencari dia?
Setelah beberapa lamanya “enteri Haman ikut ber-

bicara:

" Saudara Qarun ! uari hasil informasi yang ka-
mi terima kami dapat mengetahui bagaimana keadaan
saudara. Betapa saudara berCdoa setiap malam dengan
khusyuk, dan bagaimana saudara tidak mengeluh meng-
hadapi tantangan hidup ini. Dan kamipun mengetahui
bagaimana keyakinan dan kejujuran saudara "

pikir Qarun dal am hatinya.
Qarun tidak sadar. Nabi Musa ialah nabi , seo-

rang rasul Tuhan. Ia bisa saja mendengar perintah Tu-
han lewat wahyu-wahyu yang diturunkan Tuhan kepada
rasulNya. Tuhan wahakuasa dan I a ber^kuasa membuat
sesuatu yang dikehendakiNya.

" Saudara ketahuilah, " Nabi Musa menyambung,
11 kami sudah sekian lama memperbincangkan dan meCmu-
syawarahkan masalah ini dan akhirnya 11

Menteri Haman memberi isyarat dan seorang ijen4o- -
ra mumcul membawa selembar papyrus ber^gulung , La-
zimnya. papyrus seperti itu ialah semacam surat kepu-
tusan raja atas sesuatu pengangkatan. Wenteri Haman

Kok mereka tahu?-

A
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memerintahkan seorang benta^a membaca papyrus itu.

Qarun menahan gejolak yang membahana dalam
kalbu nubarinya, sambil berbisik dalam hatinya:

" Oh, isteriku Ainun .wahai kaumku, barang-
kali sudah tibal’ah saatnya akan terjadi sesuatu se-
bagai karunia dari pada Tuhan

I ••

Terima kasih Tuhan
bengan gagah dan kocak sang bentara membuka

lembaran papyrus itu lalu membacanya......

t n

.//.
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2. Kaum Bani Israil.
xxx

Nabi Yakub ialah asal keturunan kaum Bani Is-
rail. Nabi Yakub mempunyai dua belas orang anak.
Puteranya yang ke sebelas bernama Yusuf . Itulah Na-
bi Yusuf yang terkenal dalam sejarah anbiya karena
keCgantengannya. Adik Yusuf bernama Bunyamin. Ibu
mereka bernama Rahil.

Dari isteri-isterinya yang lain Nabi Yakub
ber oleh sepuluh orang putera. Keturunan putera-
puteranya inilah yang kemudiannya membentuk satu ka-
um yang dinamakan dengan Bani Israil. Sehingga Na-
bi Yakub mendapat satu julukan dengan: Asbath yang
artinya: Yang banyak mempunyai keturunan.

Ke sepuluh saudara-saudara Yusuf amat memben-
cinya sebab Yusuf yang paling diClsayangi oleh ayah-
nya Yakub. Sebab iitu mereka menCcari-cari kesempatan

untuk menyingkirkan Yusuf . Kesempatan itu akhirnya

datang. Mereka membawa Yusuf kedalam hutan. Disana
Yusuf di paksa dan dimasukkan kedalam sebuah perigi.
Pakaiannya di robek-robek dan dilumuri dengan darah

Lalu mereka datang menemui ayahnya dan ber-.
sandiwara dengan mengatakan bahwa Yusuf sudah mati
diCterkam binatang buas. Walaupun ia tidak pereaya >
tetapi Yakub menerima peristiwa ini dengan hati yang
sedih.

binatang.
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Dal am pada itu Yusuf di tolong oleh sebuah ka-

filah dan dibawa ke Mesir. Yusuf di^ jual kepada seo-
rang kaya. Isteri orang kaya itu bernama Zulecha ja-
tuh cinta kepada Yusuf yang ganteng. Akhirnya ia di-
fitnah dan dimasukkan kedalam

l3ada satu kali Raja
penj ara.

- U
wesir berCmimpi.

orangpun yang mampu men^ takbirkan mimpi sang raja.
Akhirnya diketahui bahwa Yusuf ahli dalam takbir mim-

Tidak se-

pi. Ialah yang memberi arti mimpi raja itu. Yang
nerangkan bahwa air sungai Nil akan meluap. Dan dalam
satu kurun waktu selama tujuh tahun Mesir akan menga-
lami paceklik yang hebat. Oleh sebab itu, Mesir harus
berCsedia cadangan pangan yang banyak. Yusuf diangkat
menjadi raja muda.

Takbir mimpi' raja menjadi kenyataan. Musim pa-
ceklik yang hebat melanda Mesir dan Timur Tengah. Kana-
an negeri asal Yusuf tak luput dari mala^petaka ini.
Maka Yakub menyuruh anak-anaknya ke Mesir untuk membe-
li gandum.

me-

Ke sepuluh mereka tidak mengetahui bahwa raja
muda Mesir tempat mereka minta bantuan pangan itu ia-
lah saudaranya sendiri , Yusuf yang pernah dî khianati-
nya. Tetapi Yusuf kenal dengan saudara-saudaranya.
Dan merasa rindu kepada adiknya Benyamin yang ikut

0

dalam rombongan itu.
^engan satu siasat Benyamin terpaksa tinggal di

Mesir. Ketika mereka me^ laporkan kepada ayahnya Nabi
Yakub merasakan bahwa raja muda Mesir itu ialah putera-
nya sendiri yang di^katakan mati, yakni Yusuf.

Kemudian Nabi Yakub sendiri ikut pindah ke Me-
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sir. Mnka bertemulah kembali ayah dengan puteranya
yang di

_
cintainya. Yusuf memberi maaf atas kesalahan

saudara-3audaranya itu. Dan sejak itu mulailah per-
kembangan anak cucu Nabi Yakub di Mesir. Mereka dina-
makan Kaum Bani Israel.

Sebah^gian mereka dengan ketekunan dan ke^ule-
tannya chpat menjadi or ang penting dan kaya di Me 3ir.
Karena kedudukannya itu mereka merasa menjadi rakyat
Mesir yang hebat dan penting. Ke~ sombongan dan ke^ang-
kuhan mereka datang menyusul.

^arena itu pula penduduk asli Mesir yang berna-
ma Qibti merasa ter^desak. Terjadilah rakyat Mesir
manjadi dua puak yang tidak selalu berbaik, malahan
boleh dikatakan saling ber^musuhan. Kgbeneian antar
mereka men^ jadi- jadi . ^rang Bani Israil yang merasa
dirinya kaum ningrat emoh kawin dengan kaum Qibti
yang di pandang mereka rendah dan hina. tiemikian pu-
la sebaliknya.

Peristiwa itu kian memuncak sewaktu terbetik
berita bahwa akan lahir seorang Nabi dari kaum Bani
Israil yang akan meruntuh kekuasaan Fira 'un. Bukan
alang kepalang murkanya Fira ' un mendengar berita itu.
Dengan serta merta diperintahkannya agar semua bayi
laki-laki dari Bani Israil dibunuh. Ribuan bayi-bayi
yang mati ter aniaya dengan perintah Fira 'un itu.

Tetapi kekuasaan Tuhan ber juta- juta kali se-
besar kekuasaan Fira ' un yang menganggap dirinya Tuhan
itu. Bayi yang kemudian hari akan menjadi seorang na-
bi itu di hanyutkan ke sungai Nil. Dan ter^ sekat di-
istana Fira ' un. Bayi ini di selamatkan oleh permai-
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surl Fira 'un sendiri. Dan dipelihara dalam istana
Fira 'un sendiri. Dan diausukan oleh ibunya sendiri.
Bayi itu dinamakan dengan Musa yang maknanya:
lamat dari air '.

? se-
Fira 'un tidak ber^daya mengatasi kekuasaan Tm-han. Tidak dapat menyingkirkannya. Riwayat Nabi Mu-sa dengan Fira'un ini merupakan sebuah kisah yang pan-jang dan ber belit-belit. Tentu saja tidak dapat kita

uraikan dalam kisah kita ini. Sebab dalam zaman Na-
bi Musa banyak terjadi hal-h&l yang aneh dan menarik.
Dan semuanya dapat kita temui dalam Kitab Suci A1 Qur-an. Baiah Satu misalnya kisah: Azar bin Hailuk dengan
anaknya Ilyab. Yaitu kisah terlibatnya suatu pembu-
nuhan penuh misteri pada masa itu. Bengan seekor lem-
bu misteri itu akhirnya dapat di pecahkan oleh Nabi

<

i

Musa. Kisah ini tersebut dalam ayat A1 Baqarah. *) .
Sangatlah sengsaranya nasib kaum Bani Israil

sesudah mereka di^tindas oleh Fira’un dengan berbagai
cara, naja merasa kuatir kalau-kalau kaum itu nanti
akan mengu^sai semua lapangan ekonomi dan sempat ber
kuasa dalam semua bidang, termasuk bidang Pemerintah-an. Dan jangan- jangan mereka akan melalcukan kudeta
dan menCcaplok kekuasaan Mesir sendiri. Barangkali
raja ini mengambil contoh kepada riwayatnya sendiri.

Menurut ceritanya Fira 'un ini bukanlah asal
keturunan raja-raja Mesir. Pada masa mudanya Fira 'un
itu seorang anak muda petualangan yang berCtubuh ke-
kar dan gagah berani. £a dapat bekerja di istana Me-

i
%

l

*). Bacalah: Lembu Keadilan oleh A. Damhoeri
penerbitan: WIDJAYA, Jakarta- 1985.

a
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. Kemudian ia meng
^ khianati raja Mesir. Raja

yang sah dapat di bunuhnya dan kemudian dia sendiri

air

menobatkan dirinya menjadi raja di Mesir. Ia tetap
memakai gelar Fira ' un. ftata ini dalam bahasa 8arat
dikatakan I' arao yang ber. asal dari bahasa ^ brani:

rumah besar ' .Per-0 yang maksudnya
Demikianlah selama ber abad-abad keturunan

Fira 'un memerintah dan berkuasa di Mesir. Dinasti -i^
ni pulalah yang membangun piramid©-piramid£ di Mesir
yang sampai sekarang masih tetap utuh dan megah. Se-
hingga di^anggap termasuk keajaiban dunia yang ke-
tujuh. Piramide itu sebenarnya ialah makam raja-raja
Fira ' un itu. Raja itu sendiri di balsem dan diCletak-
kan dalam sebuah peti yang bernama mumia. Para ahli
zaman sekarang tidak mengetahui apa resep untuk mem-
balsem mayat i tu sehingga dalam tempoh be ^ribu-ribu
tahun mayat i tu tetap utuh seperti orang tidur saja
layaknya. Dan dalam kuburan itu terdapatlah pusaka
raja itu yang berupa emas dan intan perhiasan tidak
terUcira-kd-r^ nilainya.

Salah satu piramidS itu bernama: Cheops. Di-
bangun kira-kira 3000 tahun 3ebelum Masehi , Tinggi-
nya 137 meter terbuat dari batu cadas yang keras,
Sangatlah herannya manusia zaman sekarang bagaimana
orang Mesir kuno itu membangun piramidS yang sebesar

Batu-batu cadas itu di jadikannyadan sekokoh itu.
potongan-potongan berbentuk kubus dan kubus itu di
susunnya, ribuan ya jutaan buah sampai berbentuk
piramide. Piramide) Cheops itu terletak dekat Gizeh
sebelah tenggara kota Mairo.
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Semuanya ada tiga buah piramidS dekat kota

Gizeh itu.
Maka salah seorang dari kaum Bani Israil itu

bernama Qarun. Apakah ke istimewaannya? Marilah kitu
lanjutkan kiaahnya !

. // .

U

*fl 1
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3. Doa yang musta.jab.
***

I

Dengan gaya yang gagah sang bentara membuka
papyrusnya lalu membaca:

Kami Fira ' un Maharaja Kerajaan Mesir,
Setelah mendengar pertimbangan beberapa
orang pejabat, d.1.1.
Setelah mempertimbangkan
Setelah menyelidiki keadaan tokoh yang
dimaksud, maka kami mengangkat:

Q A R U N
" I

menjadi Wali Kota A1 Kahirah dengan keten-
tuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Qarun merasa sekujur tubuhnya lemas tak ber-
KrKtenaga. Ia sebaga-i^ dal am alam mimpi. Betulkah apa

yang diCLdengarnya? Qarun menatap wajah Nabi Musa sea-
kan-akan bertanya. Beliau hanya tertawa.

" Nah, sahabatku Qarun. ^tulah keputusan yang
mulia Fira ' un. Saudara diangkat menjadi Wali Kota
A1 Kahirah sejak di umumkan pemberiCtahuan ini. Apa-
kah saudara menolak ?"

Qarun membisu. Tidak menjawab agak sepatah kata-

• • • •

pun.
" ^aya tak mengerti wahai nabi yang mulia, Me-

ngapa baginda sudah meletakkan jabatan yang se berat
v

_
/

i tu diatas kepala saya
r\

r r• • •
1

- j
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11 Semuanya sudah dj£ pertimbangkan maaok-masak

saudara Qarun. Tidak saja karena saudara adalah
dara sepupu saya, melainkan memang sudah sejak lama
gerak gerik, tindak tanduk saudara dl^nilai oleh Pe-
merintah. Kejujuran dan keyakinan saudara berCibadat
menjadi catatan pemerintah. Dan doa-doa saudara rupa-
nya dimakbulkan oleh Tuhan. Nah,
segala senang hati dan ber -̂ janjilah akan memegang
jabatan itu sebaik-baiknya. Dan peliharalah kaum ki-
ta yang tertindas dengan semua kesanggupan saudara.

Cobalah dengan kebijaksanaan saudara antara
kaum Bani Israil dan kaum Qibti akan terjadi kerjasa-
ma dan persatuan yang erat . Sebab persatuan dan kesa-
tuan sangat penting artinya dalam kelcuatan sebuah ne-
gara.

sau-

terimalah dengan

kekurangan ilmu pengetahuan dapat dipelajari
dan ditambah. Tetapi kurang jujur tak ada buku pela-
jarannya, sebab itu bergantung dari bakat dan watak
seseorang. ^aka dari
ruh ^esir ini saudaralah yang paling tepat memangku
jabatan itu

semua k'aum Bani Israil di seluru-j

• • • •
Seribu macam perasaan membuncah kalbu Qarun.

Benarkah doa-doanya mustajab dan sudah di^makbulkan
oleh Tuhan? Dari tukang ambil upah bekerja di ladang-
ladang orang kini diangkat menjadi Wali Kota yang
akan berpengaruh diatas semua rakyat ^esir. Terlalu
cepat perputaran roda-roda itu !

i'etapi Qarun yakin dan pereaya semuanya tentu-
lah disebabkan pengaruh Nabi Musa. Jugasesuai dengan
wahyu yang diterimanya dari Tuhan

I' - t
1

• • • • •



t

22

Kalau Tuhan menghendakinya apa saja bisa ter-
jadi, Seorang pengemia jika dikehendaki Tuhan dal am
tempoh bebe'rapa detik dapat menjadi seorang raja.
Dan sebaliknya kalau Tuhan menggerakkan dalam tem-
poh tak lebih dari beberapa menit seorang raja yang
berkuasa atas jutaan rakyatnya boleh di^luncurkanNya
dan menj.adi rakyat jelata yang hina dina.

i Qarun pulang ke rumahnya. Tak sabar dia menung-
gu isterinya pulang kerumah akan mengabarkan berita
yang hebat itu. Isterinya belum pulang. Entah dimana
hari 'itu dia bekerja. ,Entah mengambil upah mencuci,!

entah menumbuk gandum, dan entah mengapa untuk menda-I

pat se kati dua kati gandum. ’getapi kini semuanya
akan berCakhir.

i

.
I

Akhirnya setelah menunggu yang rasanya bebe- ;
I

rapa hari Ainun isterinya kelihatan datang. Langkah- |
nya ter tatih-tatih, tubuhnya terlihat loyo, wajahnya !
kerut merut. Baru sampai ia menghempaskan tubuhnya
diatas eebuah bangku kayu di depan pondoknya. Qarun

menatap isterinya dengan seribu satu macam perasaan.
" Bagaimana?" tanya suaminya.
" Sial

" Sial bagaimana?"
" Seharian aku membanting tulang tetapi si ka-

ya itu emoh membayar upahnya. Di janjikan besok..."
Qarun tertawa.

» Mulai besok engkau tak boleh pergi mengambil ;

upah lagi, isteriku. Dan akupun demikiant Aku tidak
akan bekerja mengambil upah lagi

" Kenapa?"

*ii

*
i

" keluh isterinya. rjjfc
I * • •

t l!
H

1 1
i
i

Li
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" Sebagai pernah kau katakan bahwa hidup

sekali keatas dan aekali keba-ini ae ibarat roda,
wah. Aaal kita bersungguh-sungguh berdoa dan ber-harap. Nah, beaok aku akan memegang pekerjaan baru,
aatu pekerjaan yang sebesar biji bayam tak pernah
ku harapkan ya, malahan tak pernah ku khayalkan.

" Menjadi apa?"
" Bekerja pada Raja Fira'un
" Jadi apa?"

• • • •

" Coba engkau terka!"
" Jadi jurutulisnya barangkali."» Tidak!"
" ^arangkali jadi opas penjaga..."

Qarun tersenyum.
" Semuanya tidak dan engkau takkan dapat mene-

baknya. Mulai beaok aku diangkat menjadi Wali Kota
A1 Kahirah "

" Apa??? Karida jangan ber^kelakar!"
" ^aya tidak ber^kelakar dinda. Mulai besok

kanda akan memegang jabatan Wali Kota dan kita akan
pindah menempati rumah yang ditentukan untuk kedia-
man seoragg Wali Kota "

Ainun membisu. Ia bag&ai bermimpi, tak percaya
dengan kata-kata suaminya.

" Tentu Nabi Mu3a yang memberikan bantuannya.
Dan yaah, ingat sajalah kanda dengan janji- janji
kakanda. Sebab bilamana kakanda mungkir atau melang-
gar perjanjian itu maka kutuk Tuhan akan menimpa di-
ri kakanda. Dan dinda akan berdiri dibelakang kakan-
da untuk membantu dengan tenaga dan segenap kemam-

J
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puan yang ada pada dinda

1§tapi kakanda harus berjanji "
" Janji apa?" tanya Qarun dengan tersenyum.
" ^ebab kakanda sudah akan menjadi orang be-

sar dan pergaulan kakanda akan lebih luas dan lebih
banyak tentu akan banyak kakanda berkenalan dengan."

" Dengan gadis-gadis maksudmu?"
Ainun mengangguk.
" Talc usah kuatir. Kanda talckan menyeleweng

dalam apapun sesudah kanda memegang jabatan itu.
Percayalah ! " Qarun menjabat tangan isterinya.

Mereka men doa kepada Tuhan dengan amat ku-
syuknya mengueapkan sylcur dan terima lcasih atas lcaru-
nianya yang sangat besar itu.

Ainun isteri Qarun percaya karena suaminya

seoi^ ang manusia yang taat , hafal Taurat dengan baik-
nya, dan salah aeorang pengikut Nabi Musa yang se-
tia,. i tulah sebabnya dia dianglcat menjadi Wali Kota.

Ainun merasakan hal itu sebagai peristiwa bi-
asa saja. Sebab jika Tuhan menghendakinya apakah

yang tak mfctngkin terjadi?

. // .
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4. Roda berputar , pendirianpun bertukar.
***

Warna suasana akan menjadikan manusia bisa
berputar arah. Janji- janji muluk akan diCinjak-in-
jak. Sumpah akan berubah menjadi sampah.

Waktu Qarun mula-mula menjabat Wali Kota
hampir semua warga kota memuji-mujinya. Semua gerak
gerik dan tingkah lakunya semuanya terpuji. Kaum
Bani Israil yang miskin melarat selalu menjadi per-
hatiannya. Rumah-rumah ibadat amat dipentingkannya.
Bilamana ada upacara agama pak Wali Kota selalu ke-
lihatan. Dan ber^pidato yang muluk-muluk serta ba-
gus-bagus bunyinya.

Pembangunanpun sangat giat dilaksanakan. Bailc
raja, para menteri , para pejabat, Nabi Musa sangat
senang dan tidak menyesal karena sudah mengangkat
Qarun menjadi Wali Kota. Isterinyapun mulai menja-
lani hidup yang tenang. Semua bekas majikannya di-
kunjunginya dan berjieramah-ceramah dengan mereka.
Bukan kepalang segan dan malunya mereka sewaktu di-
ketahuinya bahwa Ibu Wali Kota yang baru itu ialah
perempuan yang mengemis-ngemis minta pekerjaan di-
rumah mereka dahulu. Mereka memperlihatkan penyesal-
annya dan memohonkan be j?ibi|-ribu maaf . Tetapi Ainun
tidak merasa dendam.

Mereka hanya di nasehatinya agar menjaga pe-



if
- 26 -

rawatan pelayan-pelayan dan orang-orang yang mene-
rima upah dari mereka. Upah harus dibayar pada wak-
tunya dan sesuai dengan perjanjian. Perawatan ke-
sehatan mereka harus diperhatikan. Juga perawatan
kaum keluarganya.

Hari berganti dengan hari. Hari berubah men-
jadi bulan. Bulanpun datang silih berganti. Seta-
hun sudah Qarun menjadi Wall Kota. Semua raasih ber-
jalan lancar, diatas rel nya.

d?etapi dal am tahun kedua jalan mulai agak
ber ubah. Pale Wali Kota sudah mulai merasakan ba-
gaimana manisnya uang. Betapa indah dan cemerlangnya
intan permata. Bagaimana seronoknya nyanyian-nyanyi-
an yang - penuh gairah, bagaimana mesranya cumbu ra-
yuan wanita-wanita cantik. . j

JPengaruhnya menjadikan sejenis sumber uang
yang tak berkeputusan. Ada-ada saja jalannya. Dan
mata Qarun mulai terlatih untuk itu. tfengan sepa-
tah, kata ia bisa menerima ribuan dinar mas. Dengan
jamlnannya seseorang dengan gampang menyorongkan 1

sebuah pundi-pundi penuh berisi uang mas ' kedalam
kahtoograya. Seseorang yang lagi berperkara yang
mempunyai harta atau uang banyak dengan gampang
memutar balikkan jalannya kasus perkara itu. Tentu
saja tumpukan uang Qarun semakin bertambah besar,

\

Maka kegemaran Qarun satm-satunya ialah me--; '

nyimpan dan mengumpulkan harta itu. Dijbolak balik, i!
d£hitung-hitung, dijiengar gemerencingnya bagai ^
mendengar suara musik yang syahdu. Dan tak ^ pernah
bosan-bosannya. Ia merasa semuanya itu masih ter-
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lalu sedikit. Belum ada artinya apa-apa. Maunya
sepuluh seratus ya beribu kali tumpukan yang
sudah ada itu. Itupun agaknya belum memuaskan hati-

9 • • • 9 • • •

nya.
Dan ternyata Qarun cukup cerdik juga. Ia ta-

hu uang yang di" simp an-simp an itu tidak akan mau
berkembang. Yang seribu akan tetap seribu juga.
Waka di^ bentuknya beberapa orang kepercayaannya leng-
kap dengan tukang pukulnya.

Sebah-agian dibelikan ternalc: biri-biri , lem-
bu, bagal, dsb.nya dan disuruh pelihara oleh orang
lain. Dan entah bagaimana ternak milik Qarun itu le-
kas sekali berkembang biaknya. Mana yang patut di
jual lalu dijadikan uang dan disimpan dalam peti
besinya.

a

Sebahagian dibelikan ladang-ladang pertanian
yang subur sepanjang sungai Nil. Ladang-ladang itu

ditanami dengan gandum, jeruk manis , perzik, dan

tanaman apa s a j a yang boleh berkembang. Dalam tempoh

yang singkat ladang-ladang dan tanah kepunyaan Qa-
run tidak ter

^
kira-k-i-r-a lagi luasnya. Dan hasilnya

ber tump ah ruah masuk kedalam perbendaharaannya.
Sebagaian uang itu di perpinjamkan. Pinjam

sepuluh bayar lima belas. Jika terlambat membayar

tukang pukul Qarun siap sedia menghajar orang yang
/ •

dianggap fengkar i tu.
Banyak lagi cara-cara Qarun memperkembangkan

uangnya. Dan semuanya s eakan-akan diberkahi Tuhan ,

Berkembang dengan baik.. tang d u a j a d i empat $ yang
empat jadi delapan, yang delapan jadi enam belas

!«
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dan seterusnya. Kini bukan Qarun lagi yang mencari
uang dan harta tetapi sebaliknya. Uang dan hartalah
yang mencari-cari Qarun. Untuk menyimpan harta ben-
danya tidak kamar lagi tetapi gudang. Gudang yang
kokoh kuat dan di kunci dengan gembok-gembok yang
besar. Gudang itu dari satu, j adi dua, jadi tiga,
jadi empat dan seterusnya, entah sudah berapa puluh
gudang harta milik Qarun.

Seakan-akan semua intan permata dalam negeri
Mesir i tu di isap oleh semua gudang Qarun. Semua
uang masuk kedalam gudang Qarun. Tidak ter^hingga-
hingg* banyaknya. Namun Qarun merasakan semuanya ma-
sih belum cukup.

Dalam tempoh beberapa tahun saja Qarun sudah
menjadi maha jutawan yang disegani dalam negeri Me-
sir. Raja Fira ' un sendiri merasa segan dan hormat
kepada Qarun karena kekayaannya itu. Tuhan sendiri
dalam Kitab Suci A1 Quran menerangkan bagaimana be-
sarnya harta kekayaan Qarun:

Sesungguhnya Qarun itu masuk kaum Musa,
tetapi dia melakukan aniaya kepada mereka

dan Kami berikan kepadanya kekayaan yang a-
nak kuncinya berat dipikul oleh eekumpulan

orang yang kuat.
nya berkata kepadanya: Janganlah epgkau bang-
ga: sesungguhnya Tuhan tiada menyukai orang-
orang yang membanggakan dirinya.-"

Surat A1 Qashash ayat 76.

I

i

i

' n1i
i

i
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Perhatikanlah, ketika kaum- -||!

jjlTuhan tidak memperinci berapa kuintal berat

anak kunci peti dan gudang harta kekayaan Qarun i- 1
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Menurut setengah riwayat pembawa anak kunci

gudang-gudang perbendaharaan Qarun itu sebanyak:
tujuh ratus orang. Hampir tiga perempat ba-

talyon askar yang tegap-tegap. Bayangkan!
Taroklah seorang sanggup membawa seribu anak

kunci maka anak kunci aemua peti dan gudang harta
Qarun ada aekitar: 700.000 buah. Ini bukan banyak
hartanya melainkan anak kuncinya! Setiap anak kunci
untuk aebuah peti yang isinya bukan batu melainkan
harta kekayaan yang berupa uang dan mas intan. Pa-
dahal seseorang yang memiliki satu peti mas intan
saja sudah dianggap orang kaya.

Hanya Tuhan sendirilah yang mengetahui be-
rapa sebenarnya tumpukan harta kekayaan Qarun. De-
ngan harta kekayaan sebanyak itu ia mampu menghidu-
pi semua keluarga Bani Israil yang ber^domisili di
Mesir seumur hidupnya. Tetapi hal itu tak pernah
terjadi. Seorangpun kaUm miskin melarat dari kaum-
nya tak pernah di tolong atau diCbantunya. Malahan
kekejaman dan ke serakahannya kian menjadi- jadi.

Seseorang peminjam uangnya kalau terClambat
membayar utangnya akan didatangi tukang pukulnya,
Dengan tubuh kekar, pangkal lengan sebesar batang
korma, pakai berewok bagai binatang buas, dan slap
sedia untuk menghajar orang itu.

Seorang pegawainya atau anak buahnya yang
keluarganya menderita kesempitan, atau sakit ja-
ngan harap akan mendapat santunan dari Qarun. Mala-
han cacl maki dan sump ah serapahlah yang akan di-
terimanya, bukan uang.

tu.
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Maka isterinya Ainun lah yang secara diam-diam
memberi bantuan kepada pegawai yang ber ^nasib seper-
ti itu. I'etapi bantuan itu tak dapat di ambilnya
dari gudang harta suaminya. Sebab gudang dengan analk
kuncinya mendapat penjagaan yang amat ketat.

Ada seorang inangnya bernama Hasina. Inang i-
ni tak pernah lupa menjalankan ibadatnya. Sehingga
karena sikapnya itu Qarun merasa benci dengan dia.
Qarun membebaskannya dari pekerjaannya dan tanpa
diberi uang sangu agak satu dirhampun. Maka Hasina
pergi kepada isteri Qarun mengadukan nasibnya.
Inang ini masih tnuda dan masih gadis ,

Ainun mendengarkan laporan ^asina dengan se-
rius dan berkata:

" Suamiku memang kejam. Tetapi kini engkau

sudah merdeka. Sebaiknya engkau membina sebuah ru-
mah tangga yang sejahtera. Aku akan memberi bantuan

seperlunya. Maukah engkau saya carikan jodoh untuk-
mu?"

uI

tiWV

k f

n Saya menyerah saja at as kebaikan hati Ibu, n

jawab ^asina. Adalah pula seorang budak yang rajin

bekerja dan taat ber^ibadat seperti Hasina pula.
Gadis itu di pertemukan dengan anak muda itu yang

bernama Darius. Persesuaian terjadi . Ainun menikah-
kan kedua insan itu dan menjadikan sepasang suami
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isteri yang ber, bahagia.
' 1 I tulah leer ja Ainun sekarang. Ia hampir tidak

Sebab setiap saat ia a- t
Ndi ladeni oleh Qarun lagi.

syik' dengan puluhan gadis-gadis cantik jelita.
Menari ,

i,» ^ ,
menyanyi, mabuk-mabukan dan ber suka ra-ya- i-a ’
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tak kenal batas. Ber^kali—kali iaterinya memperi-
ngatkannya tetapi apa jawab Qarun?

" uruaanku, kau tak perlu ikut campur.
Kerjakanlah apa aukamu dan aku melakukan apa pula
keaukaanku. Dan kau maaih beruntung tidak ku uair
dari 3ini."

Ainun hanya menekan dada dan meneguk kepedi-
han itu dalam hatinya. Maka itulah yang di kerja-
kan Ainun. Dengan aembunyi-aembunyi ia dapat me-
ngumpulkan dana untuk membantu kaum Bani larail
yang miakin dan orang-orang yang membutuhkan modal
untuk bervuaaha. Sedang Qarun audah tak biaa di ben
tuk dan di^aturnya lagi. Kedua auami iateri itu
menjalani alur jalan hidupnya maaing-maaing.

Nabi Muaapun audah berCkali-kali menegur per-
buatan dan tindak tanduk Qarun.

" Bagaimana keadaanmu aekarang wahai aau-
daraku, Qarun?"

" Baik, " jawab Qarun.
" Nah, aaya aarankan kepadamu, keluarkanlah

sebahagian dari hartamu itu untuk zakat kepada o-
rang-orang miakin. Ingatlah bahwa harta kekayaanmu

itu kau dapat dari Tuhan
Qarun tersenyum pencong. Di mulutnya di

iyakannya perkataan Nabi Muaa tetapi dalam hati

%

&

X
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fl• • • •

8lain lagi. !

" Saya audah lama berniat untuk melakukan-
nya, wahai Nabi yang mulia."

" Bagua! Hari Jum ' at dimuka keluarkanlah
zakatmu itu!"

I
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" L’engan segala senang hati wahai nabi yang

raulia."
Nabi Musa meninggalkan Qarun dengan perasaan

lega karena rupanya Qarun masih ada mempunyai hati
sosial dan mematuhi peraturan agama. Hal itu dengan
cepat tersebar kedalam masyarakat kota Mesir. Lalu
pada hari yang di^tentukan jalan dimuka gedung Qa-
run penuhlah dengan bermacam-macam bentuk manusia.
Hampir semua berjpakaian ber^tambal-tambal. Dengan
tubuh kurus kering, anak-anaknya ber^perut buncit
karena kurang makan. Mereka mendapat berita bahwa
hari itu Qarun akan memberi eedekah kepada kaum fa-
kir miskin. Qarun akan mengeluarkan zakat hartanya
yang akan dibagi-bagikannya kepada orang miskin me-
larat dan fakir miskin dalam kota itu.

Ratusan manusia ber^kerumun di muka gedung
Qarun yang megah dan mewah lebih dari istana raja

Fira’un sendiri. Dengan menahan sengatan panas ne-
geri Mesir mereka ber^kerumun menanti sampai zakat
itu di bagi-bagikan kepada mereka. Dan jumlahnya

bertambah banyak juga.
Tetapi apakah artinya semuanya bagi Qarun?

Sepuluh dinar seorangnya atau sama dengan seribu

dirham belum akan mengosongkan beberapa buah peti

uang Qarun. Itu baru berCarti mengeluarkan beberapa

tong air dari dalam lautan.
Mata uang dinar terbuat dari emas. Setiap

memiliki 20 uang dinar ia sudah wajib

4

Si21%
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orang yang
mengeluarkan zakatnya setengah dinar. Demikian per-
aturan pada masa itu. Perniagaan atau perdagangan

I
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yang dinilai dengan dinar wajib pula mengeluarkan
zakatnya dengan perbandingan seperti tadi juga.

Dirham ialah mata uang terbuat dari perak.
Satu dirham beratnya kira—kira 2, 9 7 gram. Mata uang
dirham dipergunakan untuk mengeluarkan zakat dengan
perbandingan mata uang dirham. Setiap memiliki 200
dirham harus mengeluarkan zakatnya dua setengah per-
sen atau lima dirham.

Demikian pula dalam perhitungan perdagangan
dan niaga. Bilamana modalnya sudah berjumlah dua
tus dirham atau lebih sudah wajib dikeluarkan zakat-
nya dua setengah persen.

Kumpulan orang banyak dari kaum hina dina dan
miskin melarat itu semakin banyak. Suara ber^galau
terdengar sebagai dalam sebuah pasar. DiCcampur pula
dengan ngeak tangis bayi-bayi yang dibawa ibunya ke-
dalam kerumunan massa itu. ^au yang dua belas macam-
pun tersebar ke udara, maklum semua mereka dari ka-
langan orang-orang miskin yang tidak mementingkan ke-
bersihan dan kesehatan tubuhnya.

Tiba-tiba terdengar isyarat bahwa Qarun akan
muncul. Semua serentak berCdiri dan berCatur dengan
rapi dalam beberapa buah antrian. Semua mata melo-
ngok melewati pagar gedung mewah Qarun mafta jutawan
itu. Dan memang benar dialah yang keluar. Dengan
berpakaian yang indah-indah, intan perhiasan: serban-
nya memancar-mancar kena sorotan cahaya matahari.
Di^ jarinya kelihatan cincin-cincin pakai permata .

yang sangat mahal. Sandalnya di hiasi pula dengan
intan mutiara yang bergemerlapan.

ra-
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Semua orang

Kalau orang mengetahui keadaannya beberapa tahun
yang lalu tentu akan lebih heran lagi. Sangatlah
maha kuasanya Tuhan dalam memberi karunianya kepada i
hambaNya yang sudah di pilih dan di tentukanNya,

Qarun di iringkan oleh beberapa orang pengawal-
nya. Laki-laki Armenia dan ^absyi yang tegap-tegap
yang mampu melemparkan seorang manuaia biaaa aebagai

'aeorang anak melemparkan bonekanya. Di tangan seti-
ap pengawal itu terCpegang aebuah cambuk yang bila
di _ayunkan akan berbunyi ibarat guntur dan akan me-
nyambet mangaa yang beberapa depa jauhnya.

«—'Seorang petugaa Qarun naik keatas aebuah
temp at yang tinggi. Dan aemua mata ter^tancap ke-
pada orang itu. Sejenak ia melihat aekitar tempat
itu yang audah di banjiri ratuaan bahkan ribuan ka-
um fakir miakin dari aeluruh peloaok kota rfeair.

mendeceh-deceh dengan taajubnya.

" Untuk mengapa kalian berkumpul diaini?" ta-
nya petugaa itu dengan suara keraa aehingga terde-

Salah seorang yang suara-ngar ke aetiap penjuru.
nya keraa aebagai nguak seekor unta menjawab:

" ^abarnya Tuan Qarun hari ini akan membagi-
bagikan zakat dan aedekahnya "

» Dari aiapa kalian mendengar kabar itu?"
" Dari Nabi. Mu a a
» Nah, pergilah minta kepada Muaamu itu

Diaini tak ada apa-apa "
Ratuaan, ya ribuan tenggorokan mendeaah de-

ngan rasa kecewa mendengar pengumuman itu.
" i’etapi kami akan minta hak kami itu, " ae-

• • • •

• • • •
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ru seorang lagi dengan terl-'akan suara yang nyaring.

" Mintalah ke naraka!" jawab petugas itu,
Qarun sudah muncul dan berdiri tidak jauh

dari petugas tadi. Seseorang memberanikan diri la--gi dengan berseru kuat-kuat:
" Sagaimana ini tuan Qarun? Tuan sudah ber

janji akan membagi-bagikan zakat tuan pada hari i-
ni dan manakah yang tuan janjikan itu?"

Qarun me lambai-lambaikan tangannya sehingga
cincin di jarinya menyambar-nyambar sinarnya seba-
gai kerlipan bintang di langit:

11 Sebagai kalian dengar, disini tidnk ada a-
pa-apa. Pergilah!"

Ribuan suara mendesah sangat kecewa. Sedang
di puncak ubun-ubun mereka mentari Mesir yang terik
membakar mereka dengan garangnya.

Tetapi rombongan manusia itu masih belum ber-
gerak juga dari tempatnya.

Qarun memberi isyarat, êberapa orang pengawal
yang'tak ubahnya dengan ralcsasa ber berewok yang
ganas bentuknya dan menakutkan berCmunculan. Di
tangan masing-masing ada sebuah cambuk dan

kor anjing Herder yang sebesar anak lembu.
" kalian lihat," seru petugas tadi lagi, " ji-

see-•• ••

ka kalian tidak mau pergi dari sini itulah yang a-
" sambil ia me-lcan mengusir kalian dari sini

nuding pengawal-pengawal yang ber^wajah angker i-
tu. Seorang pengawal itu malah melepaskan cambuknya

" bunyinya menakutkan.ke udara: " Syiuuuuuut
Maka mulailah kerumunan manusia itu ber^ge-
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r &k per^lahan-lahan. Dalam rombongan manusia itu
mulai ter^engar auara menyumpah-nyumpah, suara ra-tap dan tangis, bei^galau saja tak tentu ragamnya
lagi. Namun belum juga bergerak meninggalkan tem-pat itu.

Seekor anjing Herder terlihat dilepaskan dari
ikatannya dan di halau menuju kerumunan manusia i-tu. Dengan suara salaknya yang besar dan mehgerikan
anjing sebesar anak kerbau itu meloncat dan menya- 1

lak-nyalak menghadap kepada orang ramai itu. Baru-
lah rombongan itu bergerak, tunggang langgang dengan
usaha menyingkir dari tempat itu jMaka tampaklah satu temasa yang entah lucu,
ent' ah menyedihkan. Manusia-manusia yang tumpang tin
dih melarikan diri dari tempat itu. Ada yang terCja- j
tuh dan di injak-injak oleh kawan-kawannya..... |

Beberapa ekor anjing di lepaskan lagi sehing
ga kian ramailah salak anjing dan tambah heboh pula
orang-orang miskin melarat itu ber^usaha melarikan
diri meninggalkan tempat itu

Qarun sendiri tertawa terC- bahak-bahak melihat~
nya seakan-akan dia sedang menyaksikan sebuah tonto-
nan yang lucu dan menarik hati

Dengan bergerak berCangsur-angsur rombongan
umat yang kecewa itu kembali berkumpul di sebuah
tanah lapang tak berapa jauh dari gedung mewah Qa- |

run. Betapa kecewanya mereka! Tidak ada kata-kata
yang mampu mengungkapkannya.

(
'^etapi tiba-tiba muncul beberapa orang wanita j

dan semuanya pakai kerudung sebagai lazimnya orang
Mesir.

f
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Seorang dari wanita itu memberi isyarat

paya gerombolan manusia itu teriang dan jangan ber ge—rak dari tempatnya. Dan beberapa orang wanita lagi
muncul. Dalam tangannya dibawanya sebuah pundi-pundi
yang besar. Ia mulai membagi-bagikan mata uang dir-
ham kepada merekai Setiap taligan menerima lima dirham.
Semua mata melongo, semua tenggorokan mengucapkan ra-
sa terima kasih. Dan siapakah wanita Dewi PenociLong
itu? Ainun, isteri Qarun. Ia melihat dan mengetahui
apa-apa yang sudah diperbuat dan dilakukan suaminya
Qarun terhadap orang miskin dan melarat itu.

Maka dengan buru-buru dibantu oleh beberapa o-
rang inangnya Ainun lalu membagi-bagikan sedekah pu-
Ikul rata lima dirham seorang. ^ata mendapat bagian
semuanya.

su-

" Sorga untukmu wahai wanita yang mulia,"
ucap seorang tua jompo sambil menaflahkan tangannya
ke langit sedang dalam telapak tangannya itu masih
terletak lima buah uang dirham yang putih berkilat • •

. //.



f

I

X X X-X H-H-H-HH K X X X X X X- X- X- -X- X- X X X- -X- X- -X -X- X- -X- X- -X- X- X- X -X -X- X -X- -X X X- 38.
I

II

5. Musa menyingkir ke Madyan.
*-**

Qarun kini sudah menjadi manusia maha penting
la sudah jadi manusia terCkaya tidak saja

di Mesir ,tetapi di seluruh dunia. Marta kekayaannya
itu membengkak terms sehingga tak terChisab-hisab
lagi banyaknya. Seolah-olah semua intan berlian dan
uang dinar emas yang ada di dunia ini berkumpul ke-
dalam perbendaharaan Qarun.

Jika permaiba intannya dikumpulkan sudah se
gudang banyaknya. Dan uang emasnya kalau di tumpuk
sama dengan sebuah bukit. kalau Qarun ' ber-
niat hendak membangun sebuah fxiramidS terbuat dari
mas murni agaknya ia akan mampu.

Tetapi sesuatu yang diharapkan dari Qarun mus-
nah sama sekali. Kaiau yang diharapkan dari jutawan

itu putih maka yang muncul ialah hitam. Sebagai su-
dah diketahui ia keturunan Bani Israil seratus per-
sen. -̂'etapi ia menjadi pembenci kaum Bani Israil no-
mor wahid. Ia tidak membantu mengeluarkan bangsanya

yang tertindas dalam lumpur kehinaan, malah sebalik-
nya. Ia memberi kesempatan dan bantuan dalam membasmi
bangsanya, kaumnya yang melahirkannya.

Dan sebaliknya ia menyenangi bangsa Qibti.
Bangsa Qibti diangkatnya menjadi pengawalnya, pega-
wainya, tukang pukulnya dengan upah dan gaji yang

di Mesir.
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besar. Karena itulah Raja Fira ' un sangat senang dansayang kepada Qarun , la diangkat menjadi Penasehat
Agung Sang Raja.

Qarun tutup mata terhadap siksaan-siksaan dan
penganiayaan yang dilakukan terhadap kaumnya oleh
nguasa Mesir. Bayi-bayi mereka di^ bunuh, dilemparkan
ke sungai Nil sebagai bangkai kucing, sedikitpun ti-dak menggugah perasaan belas kanihan Qarun.

Dengan harta kekayaannya iaQber usaha menying-
kirlcan kaum Bani Israil dari vbempat-tempat
jar dan terhormat. Dengan sikapnya itu ia seakan-
akan menjadi penantang Nabi Musa yang sejak sekian
lama menjadi seterus Fira ' un secara diam-diam. Dan i-
tulah yang disenangi Fira ' un. Karena itulah ia di-
angkat menjadi Penasehat Agung Kerajaan dan duduk
ber "dampingan dengan raja dalam istana Fira ' un di
Memphis.

pe-

yang wa-

Walaupun Qarun terQamat kaya raya tetapi raja
selalu memberinya berbagai macam hadiah-hadiah yang
mahal-mahal dan bintang-bintang kehormatan. BerO.de-
Pet-deret bintang kehormatan ’ di dada Qarun melebihi
seorang maharaja. Maka ia Qarun adalah ibarat seorang
Maharaja tanpa mahkota. Bahkan raja Fira ' un berada
dibawah pengaruhnya. Andaikata Qarun meminta kepada
raja itu sup aya kaum Bani Israil di bunuh mati saja
semuanya, barangkali dengan tidak ragu-ragu Fira ' un
akan mengeluarkan perintah itu , i’etapi untunglah Qa-
run belum sampai berttindak sekejam itu. Sebab masih
ada tokoh yang diseganinya ialah Nabi Musa.

Tetapi keangkuhannya bukan alang kepalang.
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Dan kpkikirannya tidak tanggung-tanggung. Tetapi
terhadap siapa? Ialah terhadap kaumnya sendiri , i

Terhadap wanita—wanita cantik yang pintar mem-
bujuk • rayunya pundi-pundinya senantiaaa terbuka,
hadap orang-orang yang pintar me^muja mujinya, uang
eraas akan mencurah kepada orang itu.
orang ibu dari Bani Israil yang sudah tiga hari ti-i

dak makan ber ŝama bayinya dan datang minta bantuan
kepada Qarun. Yang diterimanya hanya sumpah serapah
dan si miskin itu akan diCusir sebagai seekor anjing
kurap, Satu sen takkan keluar uangnya guna membantu
manusia kaumnya yang merana dan menderita itu.

Pada suatu hari seseorang yang masih setia
kepadanyadan cukup tegas dan berani berkata:

" Ingatlah wahai tuan Qaruni Harta kekayaan tu-
an ini dikaruniakan Tuhan kepada tuan bukanlah untuk
menindas dan menganiaya manusia.

Tuan ingatlah bahwa tidak selamanya tuan akan
hidup diatas dunia ini. Bahwa kampung akhirat itu-
lah tempat yang abadi untuk kita semuanya. Cobalah
tuan berbuat kebaikan dan jangan memperbanyak keru-
sakan diatas muka bumi ini dengan harta kekayaan tuan
itu

Ter-
Tetapi jika se-

iI I• • ••
» Di karuniakan Tuhan? ” ulang Qarun dengan ejek-

Tuhan memberikan kekayaan ini kepadaku?•r Knya.
Semuanya i»tu ku peroleh dengan kepintaranku, dengan
semangat juangku, dengan keuletanku bekerja dan ka-
rena berkat hematku # Kalau ini ku peroleh dari Tuhan

apan

mengapa Tuhan tidak memberikannya pula kepada kalian? ”
Ucapan—ucapan itu hanya sebagai angin llilu sa-

i

t .
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ja di kuping Qarun. Fira ' un sendiri sudah mengQ.angkat
dirinya sebagai Tuhan. Maka Qarun barangkali sudah me-
niru pula pendirian Fira 'un ini.

Sangatlah sedih hati Nabi Musa mendengar dan
Qarun yang sudah berQjanji pa-

da waktu ia diangkat menjadi Kali Kota sedikitpun tidak
ingat dengan janji — janjinya itu lagi. Usahkan akan me-
matuhi janjinya, teringat saja dengan janji itu tidak.
Ia menjanjikan akan menyatukan kaum Bani Israil dengan
kaum Qibti. Usahkan akan bersatu malahan semakin da-
lam jurang pemisahnya dan semakin jauh letak perkaum-
annya.

melihat semuanya ini.

Bani Israil diC/tindas, diLhinakan, diCaniaya,
ya duperlakukan sewenang-wenang tak ubahnya dengan
hewan. Dan kaum Qibti dimanjakan, diberi hati.

Qarun yang diharapkan untuk menyatukannya mala-
han ialah menjadi biangkladi perpecahan antara kedua
kaum itu. Padahal dal am tubuhnya mengalir darah Bani
Israil seratus persen.

Dulu yang di tantang Nabi Musa hanyalah Fira ' un.
Sekarang Qarun terang-terangan berdiri dan memihak kepa <
da Fira 'un. Padahal yang menaikkan darajatnya, meng
angkatnya dari pelimbahan ialah Nabi Musa sendiri.

Sangatlah murung dan sedihnya hati Nabi Musa
memikirkan semuanya itu, Qarun sudah terang bukan seo-
rang kawan lagi melainkan seorang lawan yang ber^ baha-
ya.

Maka duduklah Nabi Musa di pinggir sebuah j a-
lan. Sebuah adegan sedang terjadi tak jauh dari tempat
Nabi Musa berhenti i tu.
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Seorang Qibti sedang menggiring seorang bu-ruh bangsa Bani Israil. Di kepalanya diCjunjungnya

sebuah karung penuh berisi mungkin gandum, di tangan
jin0 in§nya sebuah. peti dan di tangan ka—nannya dikepitnya sebuah kotak. Dan di punggungnya

tergantung pula sesuatu, Hewan tak demikian membawa
beban. Langkahnya ter tatih—tatih, nafasnya memburu
karena amat keletihan tnembawa barang-barang sebanyak
dan seberat itu.

Tiba-tiba orang itu terChuyung-huyung lalu ja-
tuh tersungkur ketanah. Barang-barang yang dibawanya
jatuh berserakan.

" Hayo anjing, angkat kembali barang-barang
" hardik si Qibti dengan suara menggelegar ka-

rena marahnya. Tetapi si Bani Israil masih terduduk
di taraah . Usahkan akan mengangkat narang-barang itu,
berbangkit saja tak sanggup dia lagi rupanya. Nafas-
nya masih ter ^sengal-sengal tak ubahnya seekor lembu
yang keletihan karena menarik pedati yang amat sarat •

muatannya.

itu,

" Hayo jangan duduk saja bangsat ! Angkat barang-
barang ini, sudah rusak barang-barangku kau buat,
setan!"

sebentar, tuan," jawab si" Tung
Israil dengan suara ter putus—putus karena belum sele—tunggut•••• ••

sai nafasnya keluar.
eh kau membangkang, yaaa?" teriak» Eh

si Qibti. Ia maju kedepan dan membungkuk lalu mela-9 • • •

yanglah tempelengnya tiga kali ber turut-turut ke
pipi buruh yang sial itu. i i iplukplek" PIale •• •9 • • •I ••



43 -
Rupanya orang Israil itu masih punya harga di-

membalas pukul-
Qibti itu: >' Plaang

dongak ke-

ri. Seketika itu juga dia bangkit dan
an orang Qibti itu. Di tinjunya si
tepat kena dagunya sehingga kepalanya ter
belakang.

Tentu saja si Qibti membalas,
rail ber turut-turut, sebagai baling-baling saja makan
tangannya. Maklura dia masih utuh tenaganya.
roboh terjerembab ke tanah, telapak kaki

di pukulnya si Is-
Si Israil

si Qibti da-
yangtang menyusul dan meng injak-injak tubuh buruh

malamg itu. " Tolooooong " terialcnya.
Nabi Musa datang melerai kedua orang yang ber

kelahi itu. Sejak tadi diperhatikannya bagaimana
dianya orng Qibti itu menyiksa orang t>ani Israil i-
tu, Tak tertahankan murkanya Nabi Musa. Ke wenang-
wenangan dan kebiadaban yang di pertmntonkan orang

• • •.

sa-

Qibti itu dipuncak hidungnya.
Nabi Musa menarikkan si Qibti dan baru saja

mukanya menghadap kepada Nabie» Musa beliau lalu mela-
yangkan tinjunya sekeras-kerasnya ke kepala orang
Qibti itu. *' Taaaak " saat itu juga batok kepala
si Qibti itu pecah dan benaknya berserakan. Robohlah
orang Qibti itu dan melayang nyawanya. Orang Israil
itu ter heran—heran sebentar dan melihat siapa yang

•••

manolongnya, Nabi Musa!
n Kau sama dengan setan, dan setan menyesatkan, * *

kata Musa kepada Qibti yang menggelepar tak bernyawa

lagi.
Nabi Musa sangat kaget dengan akibat serangannya

itu yang ternyata sudah menewaskan orang Qibti itu.
$



44 -
Haka Nabii Musa mendoa kepada Tuhan karena ia

sudah telanjur sampai tnembunuh orang itu. Doa Musa:
" Wahai Tuhanku ! Sesungguhnya aku sudah

niaya diriku sendiri. menga-
Sebab iitu ampunilah aku."

Nabi Musa mendoa lagi:
Wahai Tuhanku ! Dengan karunia yang telah Engkau

tiadalah aku menjadi penolong

I

karuniakan kepadaku,
orang-orang yang ber dosa

Doa Nabi Musa itu dikabulkan Tuhan. Nabi Musa .

terlepas dari siksaan sebab sudah mmbunuh si Qibti
yang memang sudah bersalah itu.

i i• • • i

I

I

' 4

• Tetapi dalam kota orang menjadi gempar karena
peristiwa itu. Ada yang pro dan ada yang tidak setuju
dengan akibat Nabi Musa itu. Namun Nabi Musa tenang-
tenang saja.

Dan hal itu sampai juga kepada Fira 'un. Raja
mengadakan sidang kilat. Menentukan dan menetapkan
apakah balasan yang selayaknya. di timpakan kepada
Nabi Musa. Qarun sebagai Penasehat Agung Kerajaan i-
kut juga dalam sidang kilat yang ber ^sifat rahasia
itu. Keputusan rapat: Musa bersalah dan ia harus di

hukum mati , Qarun malah ikut memperkuat keputusan itu
tidak ada memajukan pembelaan sedikit juga.

1 i l
i

1
1rll

Untunglah ada seorang laki-laki yang mengetahui
Setelahkeputusan itu. Segera diOcarinya Nabi Musa,

bertemu katanya kepada ^ abi Musa:
n Semua pembesar — pembesar dalam negeri Mesir

sudah semupalcat hendak membunuh engkau. Sebab itu

pergilah engkau ! Sesungguhnya aku adalah seorang pe-
nasehat yang baik.

m
iff
Vi

j
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Setelah mendoakan
maka berangkatlah Nabi Musa ke

keselamatannya kepada Tuhan, !

Madyan.
Sepeninggal Nabi Musa beberap

dan pesuruh Fira 'un dan Qarun
a orang mata-mata

mencari-carinya. Teta-
pi Nabi Musa sudah maherat sebagai di telan bumi .

Namun Qarun bersenang hati juga.
yang dianggapnya sebagai pengalangnya sudah tak ada

Sebab manusia

lagi. Ia akan semakin bebas bert indak sebagai seorang
raja tanpa mahkota diatas bumi Mesir

/ 1!

. //.
i

B

i ';4
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I
6. gemakin ber kuasa. semakin edan.

***-
Kepergian Nabi Musa menyebabkan Qarun tambah

lega. Ia semakin leluasa menekan dan menindas bang—sanya sendiri. Dan sebaliknya Qarun menjadi
momok yang menakutkan bagi bangsanya sendiri. Mende- j
ngar namanya saja Kaum Bani Israil sudah gementar '

ketakutan.
i Dan Raja Fira’un semakin akrab dengan Qarun.

Id pintar sekali mengambil muka dan membujuk-bujuk
rafta yang menganggap dirinya sebagai Tuhan itu.

1 j11 Kelak hamba akan membangun sebuah piramide un-
1

tulc kemegahan - dan menjadi lambang kebesarap tuanku
sampai be ribu-ribu tahun yang akan datang," kata
Qarun. " Ruangan tempat mumia tuanku akan dibangun
dari mas murni, emas berpadu. Pendeknya semuanya
akan dj.buat dari emas. "

Raja Pira 'un tersenyum-senyum simpul mendengar
ocehan Qarun itu.

» Ya, disampingnya akan dibuat sebuah ruangan
lagi khusus untuk saudaraku Qarun. Jadi dari dunia
sampai ke alam yang lain kita senantiasa tetap ber

n sang raja membalas.
Keduanya sangat gembira dengan gagasan yang j

muluk dan h.ebat itu. Maka sebagai imbalan gagasan
Qarun itu raja mengangkat Qarun dal am sebuah jabatan ,

semacam

dampingan • • • •
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barn. Qarun diangkat menjadi Ketua Pengadilan
SU 3 untuk perkara-perkara kaum Bani Israi l.
jabatan ini dipegang oleh seorang dari kaum Qibti.

rt'e tapi dengan Qarun duduk sebagai Ketua Pengadilan
i tu j angan harap kaum Bani Israi l akan mendapat ke-
entengan hukuman bila bersalah dan dihadaptan ke Pe-
ngadilan. Hakim yang baru ini yang dalam darahnya
mengalir darah israi l seratus persen lebih kejam la—
gi dari Hakim kaum Qibti sendiri.

Golongan kaum Bani Israi l semakin ngeri dan.

semakin ketakutan mendengar nama Qarun. ^alau dulu
Hakim Qibti menjatuhkan hukuman enam bulan misalnya,
maka Qarun akan menjatuhkan satu tahun. Padahal se-
baliknya ia harus menyelidiki suatu kasus perkara

i tu dengan lebih saksama dan memberi hukuman yang

se^enteng-entengnya. Dan ini tak pernah terjadi.
^etapi Fira 'un tambah sayang dan tambah ak-

khu-
Dahulu

rab dengan Qarun.
BeCribu-ribu bangsa Israi l dikerahkan kerja

paksa. Mereka di7 pekerjakan di ladang-ladang milik

atau milik Qarun sendiri atau milik kaum

»

I

R
\ f;negara,

hartawan lainnya. Pekerjaan amat berat , dan upah

sangat sedikit. Perawatan kesehatan tidak ada sama
M
i f!•M

seka’l i. Waka ladang-ladang kapas, ladang gandum,
sepanjang pinggir sungai Nil yang subur di tambah

darah bangsa -^ srai l.rabuknya dengan keringat dan

Penjaga-penjaga bangsa Qibti yang terkenal buas dan

kejam menjaga mereka dengan^, cemetinya. -̂ a lai atau
cambuk akan main bermain di tu-rn alas sedikit saja

buh mereka. Kadang —kadang sampai menghilangkan nya — (
M'lian
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sendiri. Laiu mayatnya dibiarkan begitu
saja menjadi tampan burung — burung nazar ( burung pe-
rn akan bangkai ) atau di

^ lemparkan kedalam
Nil tak ubahnya bangkai seekor anjing kurap.

Qarun mendengarkan saja kisah-kisah i tu seba-
gai satu ceri ta dongeng yang sangat menarik. Seakan-
akan hatinya terbuat dari batu cadas, jantungnya dari
batu karang, tak mempan merasakan sedikit siksaan
dari kaumnya sendiri ,

Malahan ia ber^lagak kian kemari , memjpamerkan
ke kayaannya ke tengah-tengah masyarakat bangsanya
yang hidup sama dengan hewan.

Selain membangun giidang-gudang untuk perben-
daharaannya, Qarun juga memerintahkan membangun

sinya cukup untuk

wa mereka

sungai

i
i

<

I
1gudang-gudang persiapan pangan.

memberi makan semua kaum Bani Israi l yang t inggal

di nesir. I'e tapi mereka jangan mengharap akan menda-
pat bantuan dari gudang-gudang Qarun i tu. Mereka
hanya melihatnya s a j a dan mendengar ceri tanya.

Maka setelah sekian lama ber^domisil i di Mesir
sesudah Nabi Yakub keadaan kaum Bani Israi l tambah

morat mari t dan kacau bilau. Dan pada zaman Qarun .

keadaan i tu ki an . memuncak. Hasil yang jelas dal am

tempoh selama i tu bagi kaum Bani Israi l antara la-
in-lain ialah:

Mereka terpecah belah antara kaum mereka sen—

J

;

J .f

u

I

diri. 1i i l!dan kemelaratan semakin menjadi-Kemiskinan
ijadi. t

Kebodohan dan keahmakan bertambah lama bertamfea

i M
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bah ibarat hiasan mereka.
Perasaan rendah diri kian

• )

merajalela. Orang-orang
Qibti menjadi golongan elite dan paling atas
mereka menjadi golongan kaum hina dina, golongan

dan

budak yang tidak berharga sama sekali .
Kesehatan mereka memburuk akibat dari banyak

kerja paksa dan kekurangan gizi.
Banyak lagi keburukan—keburukan lain

rajalela diantara mereka.
Maka terlingatlah. mereka kepada Nabi Musa.

Akh, betapa rindunya mereka dan betapa gairahnya
mereka mendambakan seorang pemimpin antara masyarakat
mereka yang mampu melepaskan mereka dari semua ke-
sulitan dan siksaan yang menjadi mainan hidup mereka

sepanjang hari. Mau menyingkir kenegeri lain musta-

A

yang me-

I < rI
' l!

j :
[
1

hil pula. Bagaimana mereka akan memboyong kaumnya

yang sudah berCjumlah ratusan ribu itu ke sebuah

negeri lain yang dianggap mereka lebih aman dan le-
bih memberi nafas segar bagi mereka.
bah menerima kenyataan hidup yang sangat pahit itu.
^engan harapan pada satu masa akan mungkin berubah

juga.

HI
I I

I
Mereka harus ta-

i
" Wahai Nabi Musa pimpinan kami ! Dimanakah

engkau sekarang, kembalilah kepada kami untuk mem-
beri bimbingan kepada kami . Lepaskanlah kami dari

siksaan yang paling pahit yang pernah kami alami..
Doa di sertai denganhemikian doa mereka.

cucuran air mata bercampur darah.
Qarun vtfalaupun dari kaumnya sendiri,

seekor singa kelaparan bagi mereka.
dia

lebih dari liy.
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Mendengar nama Qarun saja bulu tengkuk
dah merinding. mereka 3U-

Dan sebaliknya terhndap kalangan Pemerintah,
golongan kaum Qibti, keperluan Pira
nya sendiri Qarun mengeluarkan biaya yang tidak kenal
batas. Se gudang dua gudang, tidak menjadi soal.
xetapi satu, dua dirham untuk kepentingan kaum Bani
Israil

I dan kepentinganun

i

sabaaar ! Tak ada target untuk itu!
Maka maharaja tak berv_mahkota itu membuat perhu-

bungan dengan negara-negara lain , Dengan:
Libya, Syam, Turki dan negara-negara lainnya. Diki-
rimkan barang-barang ekspor negeri Mesir. Dan di da-

9 • • •

Abesinia,

tangkan dari negara-negara lain itu barang-barang
yang tak ada di Mesir terutama barang-barang mewah,
permadani yang indah-indah dan mahal, bahan-bahan pa-
kaian , perhiasan, dnn ratusan lagi yang lain,

ttampir semuanya untuk kemewahan hidup kalangan
oragg bangsawan, orang kaya-kaya, para pembesar, ke-
luarga raja dan Qarun sendiri. Tetapi jangan diharap
benda-bendn mewah itu akan diCkecap oleh kaum Bani Is-
rail , C^ereka hanya akan menerima dengan punggung dan
kepalanya menjadi kuli-kuli di pelabuhan untuk mem-
bongkar dan membawa barang-barang itu.

Kemakmuran hidup ralcyat selain Bani Israil t i-
dak dap at di cicipi oleh kaum yang sial ituj Mereka
terpaksa berjunng, bekerja keras, bermandi keringat,
sekadar mendapat sepotong roti penyambung hidupnya
dan anak isterinya * J^jalau tidak demikian maka mereka
akan jatuh kedalam lembah kemelaratan yang lebih dal am
dan hebat.

'ti

7*.

m

:: ir

j
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Mereka sendiri mendambakan kemerdekaan dan

kebebasan tetapi mereka sendiri tak bisa ber^buat
apa-apa. Mereka tak lebih dari budak Fira’un dan
konco-konconya. Satu-satunya manusia yang mampu me-lepaskan mereka dari kungkungan dan belenggu peninda-san iiliu hanyalah Musa.

Mereka masih ingat! Dan bagi mereka kisah i-
tu merupakan kisah bertuah yang tak dapat dilupakan.
Bagaimana Musa meninju seorang Qibti yang kejam itu
sampai kepalanya pecah dan bertaburan benaknya.

Dan dimanakah Nabi Musa? Mereka sangat mengha-
rapkan Nabi

^
Musa berada di tengah-tengah mereka kem-

bali. Banya Nabi Musa yang mampu melepaskan mereka
dari siksaan dan penindasan Qarun dan kawan-kawan-
nya. Sebab bagi Qarun hanya Nabi Musalah satu-satu-
nya manusia yang diseganinya.

Tuhan seakan-akan mendengar do a dan keluh
kesah manusia yang teraniaya itu. Tuhan mengabulkan
doa dari umatNya yang tersiksa dan teraniaya diluar
peri kemanusiaan. tfengan tiba—tiba saja Nabi Musa
muncul kembali di Mesir.

I

Tetapi kemunculannya tidak sendirian lagi,
la datang dengan keluarganya. Ternyata di Madyan Na-
bi Musa sudah melepaskan zaman remajanya. Beiiatm
menjadi menantu Nabi Su ' aib.
menolong dua orang puteri Nabi Su ' aib di sebuah sumur
ia berkenalan dengan puteri ^ abi Su ' aib. Sampai
akhirnya menjadi menantu Nabi itu.

Dan peristiwa itu terjadi setelah sepuluh ta—bun Nabi Musa menghilang.

Dermula dari Nabi Musa

$s» -
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Kaum Bani Iarail menyambut kedatangan Nabi

sa dengan gembira dan penub harapan. Seakan — akan
fajar baru sudah memancar dalam kehidupan
yang sudah sekian lama muram dan gelap gulita.

Dan memang kedatangan Musa ialah atas perintah
Tuhan lewat wahyuNya untuk membangkitkan batang te-
randam. Untuk mengeluarkan bangsanya dari lumpur
kehinaan yang sudah sekian lama melumuri kaumnya.
I'etapi kehadiran Nabi Musa sekarang dengan perintah
Allah dengan membawa ajaran-ajaran yang lebih
tap dan mukjizat-mukjizat tanda kenabiannya.

^engan kehadiran Nabi Musa Fira 'un dan kon-
co-konconya mengadakan sidang kilat rahasia. Acara-
nya tunggal: " Bagaimana caranya menerima kedatangan
Musa. Akan diterima sebaik-baiknya atau akan diCusir
kapbali dengan kekerasan. Dsb.nya, dsb.nya."

Paling tidak Nabi Musa harus dibuat lumpuh
sehirigga tak dapat bergerak untuk membangkitkan sema-
ngat kaumnya. Qarun dan Fira 'un juga Menterinya Haman
mengetahui pasti bahwajdalam keadaan seperti pada wak-
tu itu kaumnya akan menerima kedatangan Musa. Dan

mereka akan bersatu. Padahal jumlah mereka tidak

sedikit. Pada masa itu sensus kaum Bani Israil di

Mesir sudah lebih dari setengah juta orang. Kalau

Mu-
mereka

1

man~

!
ih

;!
2

tena^a mereka di^jgembleng maka mereka akan merupakan

kuat dan sukar di tantang. i
i
<!satu ; tenaga raksasa yang

Dan itu tak boleh terjadi , <

Kedudukan Qarun biaa terancam, Juga kedudukan
• i

Fira!un # Sebab manusia yang sudah putus asa bila

ia bangkit dan ber^
semangat tenaganya akan Jadi ber-

i\
!

I!

i
i 1}

1 1

*
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l ipa.t ganda. Kambing dengan rnendadak bisa menjelma
menjadi seelcor singa yang ganas dan perkasa.

^alam sidang itu Menteri] Mesir yang bernama
Haman juga ikut bern. hadir. Menteri ini dalam Kitab
Suci A1 Quran sudah diabadikan juga namanya.

Ia seorang menteri yang bi jaksana,
yat, disegani lawan dan kawan,

disegani rak-
fasih ber^bicara, dan

mempunyai wibawa yang besar.
it Bagaimana pendapat tuan Qarun dengan keda-

tangan Musa ini?" tanya Fira 'un meng ajuk pendirian
s' ,

mahajutawan itu.
" Mamba tetap berdiri dipihak tuanku. Hamba

akan mengorbankan harta kekayaan hamba berapa saja
diperlukan sehingga Musa tidak dap at menanamlcan
pengaruhnya diantara kaum Bani Israil. Sehab bilamana
Musa dapat menggembleng raanusi a-manusia bu3uk itu
mereka akan menjadi satu tenaga yang kuat yang sukar
dilumpuhkan. Karena dalam dada mereka tersimpan ra-
sa dendam yang hebat."

1" Pendapat tuan Qarun itu benar , " menyela

Menteri Haman. » Apalagi menubut informasi yang ham-
ba dapat Musa sekarang tidak sama dengan Musa yang

lari ke Madyan tempoh hari. Ia sekarang datang de-
ngan kekuatan dan ilmu sihirnya yang baru yang belum

ada di Mesir ini. Kabarnya ia mempunyai sebuah tong —

Is
V

i

kat keramat. Dengan kehendaknya tongkat itu bisa

raksasa dan mqmpu menelan seribumenjadi seekor. ular
orang sekali telan.

" 0 , Iia menjadi ahli sihir?" tanya raja.
" Kita juga mempunyai banyak tukang-tukang sihir

k
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fi

lyang lebih ampuh dan s a k t i . . . . "» Semuanya itu tak ada
1

artinya baginda.
berhadapan de-

ni empersaksilcannya kelak."renc'ana ^enteri dan Tuan

Sera- !tus tukang sihir kit a akan lumpuh
ngan Musa. Tuanku boleh

a11 Jadi bagaimana
Qa-run?"

" Saya menyokong pendapat tuan
rus menggembleng dan mengumpulkan satu
senjata yang kuat. Dengan tenaga itu kita
menekan kekuatan Musa dengan
sekali tekan saja. Sebagai inang tuanku menindas
kor kutu saja.»

" Satu rencana yang bagus,
kah Tuan Qarun bersedia membiayai pasukan itu?"

" Hamba bersedia tuanku. Berapa yang di perlu-
kan, sebutlah. Saat itu juga akan hamba keluarkan de-
ngan tidak ragu-ragu."

" Bagus ! Tetapi bagaimana dengan keputusan ki-
ta tentang hulcuman Musa yang kita jatuhkan sewaktu

ia membunuh seorang Qibti tempoh hari?"
" Untulc sementara hal itu tak usah kita se-

dai^ilu. Karena bila hal itu di ungkit ha-
ny& akan menjadikan kambing-kambing Israil itu le—
tih cepat bersatu. Mereka
nga-singa yang kelaparan dan penuh dendam.
3angat berbahaya bagi kita. Lebih baik kita memper-
tihatkan sikap berkawan dari pada berQseteru. Juga

bil & kita kelihatan oleh rakyat saling ber ^
tentangan

maka rakyat kita sendiri bisa pula ber; pecah

ban jangan- jangan mereka memihak kepada Musa.

Qarun. Kita ha-
pasukan ber- '

akan dap at L '

r.
semua pengikutnya dengan

[
see. -i

I
M jawab raja. " Bukan Uft!

nj

(. *

t

« •*

but-sebut
*.

bisa menjelma menjadi si-
Dan itu

belah. if

i

i
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Pada aaat ini kaum Bani Israil sedang ber^jgem-*

bira dengan kehadiran Musa kembali di tengah-tengah
mereka. Jangan kita usik kegembiraan mereka.

tfadi; usah kita perlihatkan sikap menantang
mereka. Sebab dengan mudah. Musa akan menggembleng
kambing-kambing itu. Bila seribu kambing
bu kambing, apalagi sampai setengah juta kambing ber-
satu itu merupakan satu tenaga yang sukar untuk di
lumpuhkan. Singa dari manapun takkan mampu menghada-
pinya. Jadi kita harus hati-hati

Pendapat Menteri ^aman itu memang tidaklah je-
lek. Memang dia seorang Menteri Mesir yang bijaksana
yang lidahnya asin dan semua pendapatnya diterima o-
rang. Fira'un dan Qarun dapat menerimanya.

Maka dengan di am-diam Ham an dan .Qarun lalu me-
nyusun pasukan yang kuat. Qarun membantu biayanya.
Sehingga boleh dikatakan pasukan itu ialah pasukan

pribadi Qarun. Rencana mereka 5 ^ama atau lambatnya

Musa harus di hancurkan tanpa ampun.

i

:

dua ri-y • • • •
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7 • Pc 51a penuh kemev/ ah an.
***

Qarun menyainbut kedatangan Nabi Musa dengan
caranya pula.

Sebagai sudah di -̂katakan bahwa tak pernah ter —
jadi hubungon perkawinan antara kaum Bani Israil de-
ngan kaum Qibti. Demikian pula sebaliknya. £etapi Qa-
run memecahkan dan menghancurkan kelaziman itu de-
ngan tindakannya. uengan satu upacara yang tidak

tanggung-tanggung pula. Seakan-akan untuk mengCejek

Nabi Musa dengan semua pengikutnya.
Qarun menikahkan salah seorang puterinya dengan

seorang priya Qibti termasuk keluarga Fira 'un juga.
Dan perkawinan itu di^pamaikan dengan sebuah pesta

yang agaknya tak pernah terjadi lagi sampai dunia

kiamat. Dan juga tidak pada zaman-zaman sebelumnya.
Penobatan Fira ' un sendiri takkan sampai separo pesta

itu malahan takkan sampai sepersepuluhnya.
Be. ribu-ribu undangan diCsebarkan dalam negeri

Mesir. ietapi yang diundang ialah kaum bangsawan,

orang hartawan, para pejabat dan pembesar, dari

kaya—kaya dari kaum Bani Is-
tidak lagi jiwa Israil.

ma-
syarat Mesir. Juga orang

rail yang jiwanya
Pada hari pesta itu Mesir seakan— akan tengge —

lam dalam aneka warna warni pakaian dan perhiasan

dan kilau-kilauan kena pancaran

terik.yang gemerlapan
sinar matahari

o
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MSetiap tamu saling berlumba mengenakan pakaian

dan perhiasan yang se^indah-indahnya. Pameran isti-mewa dari orang-orang berCduit.
Vanita-wanita

t

Apalagi wanita-wanita-
lari negeri tepi

?.

nya.
Nil itu sudah terkenal kecantikannya.

Pada hari itu akan diadakan

l
! isungai i

i ! i

A-perarakan mengan-
ke istana

pernah

tarkan pengantin dari gedung mewah Qarun nuFira 'un. Arak-arakan itu barangkali belum
disaksikan olsh pendudtilc Mssir selama hidupnya.
rangkali raja-raja besar di seantero dunia ini belum

Ba- !

f
i.

pernah mengadakannya dan belum pernah menyaksikan-
nya. Maharaja yang paling kaya di dunia pada
itu belum pernah mengadakannya. Mungkin seribu
dua ribu atau sejuta tahun kemudian arak-arakan se-
perti itu tidak mampu diadakan orang lagi.

Di depan sekali berbaris empat ribu orang khadam

Qarun membawa alat-alat kebesaran dan anak kunci da-

'!

Izaman
is

1<
9 • • •

!
N

i

iviri perbendaharaan Qarun. Anak kunci itu banyak yang

terbuat dari emas sehingga kilau-kilauan kena sorot
seakan-akan

r

SiEl
111

sinar matahari. Bunyinya gemerencingan
tak ada duanya didunia. Dengan me- r;

if *suara rausik yang
lihat banyak pembawa anak kunci perbendaharaan

itu dapat1ah orang mengira-ngira betapa besarnya har- .

$
Qarun

iv

5 5

ta kekayaan Qarun. Tidak bisa dihitung .
Qarun benar-benar memamerkan bagaimana besar

khadam diCperlukan ;, j:‘

h
f
r-;* /•

kekayaannya sehingga ribuan orang

untuk membawa anak kunci gudang-gudang perbendaharaan
menonton melongo,1 menga- II

nya, Mulut orang-orang yang
nga mempersaksikannya.
tenggorokannya tak disadarinya lagi.

Il
i

lalat masuk kedalamSehingga u
Ii1‘
If Am
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Kemudian be ribu-ribu orang inang pengasuh yang
da-muda dan cantik-cantik laksana bidadari
langit.
Inang-inangnya saja demikian mewah dan
apalagi tuannya.

Kemudian barulah Fira ' un diatas

mu-
dari atas

emuanya ber
^

pakaian serba indah dan mahal.8

menterengnya

A.k.

sebuah joli
semua te- iterbuat dari emas. Dibblakangnya mengiring

tamu dengan herbage! gaya dan lagaknya.
Sepanjang jalhn be<

~ribu-ribu manusia berrdiri i
b e r e j a l- j e j a l menonton arak-arakan yang penuh ke-

Semuanya berC'seru
Dan diantara ribuan manusia itu ter-

mewahan yang tak ada bandingnya itu.
kagum dan ta&jub.
dapat pula ribuan kaum Bani Israil yang berCpakaian

6? r
serba buruk, tambal tuir^ambal , berv_ tubuh kurus-kurus

dengan mat a cekung karena kurang malcan.
silau melihat kekayaan yang diCpamerkan Qarun pada

hari i tu. Mereka mengharapkan sedikit kelimpahan ka-

Mata mereka

runia pada hari i t u. Barangkali karena hari itu Qa

run sedang ber^ gembira ia akan melemparkan sedikit

sebagai buang sial kepada rakyat
sisa-sisa kekayaannya
yang menderita dan miskin melarat i t u .

" jika alcu
" mengeluh seorang-orang,

dari kekayaan Qarun ini ," Aduuuh,
dapat sekaya sepereeribu
alangkah baiknya! "

" Jika demikian caranya satu dirham alcu tak

rela, " menyela yang lain.
Ber macam-n»yicam komentar keluar

orang yang berdiri menonton itu.
Tidak lama kemudian

diatas sebuah i o l i

dari mulut o-ran£

la di-tandu

terbuat dari
muncul Qarun.

( usungon ) yang
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etnas ber padu. Tandu itu di pikul oleh ber puluh-
puluh orang Bani Israil yang tidak ber ^baju.
ngat mereka berkilatan ditimpa sinar matahari terik.
iN|yata benar bedanya ! Usungan itu diCtaburi dengan j
intan berlian memantulkan sinar kilau kemilau.
annya setiap senti meter persegi berharga ribuan di-
nar. Serbannya berupa sebuah mahkota yang ditaburi
permata yang indah —indah dan sangat mahal harganya.
Jari- jarinya penuh cincin yang satu lebih indah da-
ri yang lain.

Qarun hari itu benar-benar memperlihatkan ke-
besaran dan kekayaannya kepada seluruh rakyat Mesir.
Lebih-lebih kepada kaum Bani Israil yang tertindas.

" Akulah raja tidak berjnahkota! Akulah raja
uang yang paling ber^kuasa di jagat raya ini ! Tidak

seorangpun manusia mampu menandingi aku !" demikian .
kira-kira ucapan Qarun dari atas joli yang di usung

oleh buruh —buruh Bani Israil seperti hewan.
^a memutar-mutar badannya sebagai gaya seorang

Keri-

Pakai-

pramugara dan melambaikan tangannya ke arah khalayak

ramai yang ber " jejal- jejal sepanjang jalan menonton.
Gayanya seakan-akan dialah diatas dari Pira 'un mahara-
ja ffesir.

Sangatlah besar hasratnya sekiranya Musa ada da*

lam orang banyak itu supaya dia tahu siapa itu Qarun.
diadakan dal am gedungnya takDan pesta yang

ceritakan oleh seorang pujangga Me-rcungkin dap at di
sir yang paling ahli. Yang hadir hanyalah orang-orang

kaya, kaum ningrat, para pembesar dan pejabat tinggi ,
dan yang sejenis.keluarga Fira un
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Pelbagai santapan yang nikmat-nikmat diangkat oleh
ribuan khadam menjamu semua tamu yang hadir. Aroma
semua makanan dan minuman itu aampai keluar pagar
gedung itu. Sementara kaum jembel, kaum Bani Israil
yang sehari makan sehari tidak^ menggerak-gerakkan
ping hidungnya mencium makanan yang lazat-lazat itu.
Perut mereka keroncongan. Hal itulah yang disenangi
Qarun. Ia makan enak-enak dan rakyat yang menderita
menjilat- jilat ludah karena kelaparan. Anak-anak mere-
ka bertangisan sebab kelaparan.

Sesudah makan baki tempat makanan boleh pula
dibawa pulang sebagai kenangan indah dan meresap.
Dan bak}. itu bukan pula sembarang baki. ^elainkan
baki yang terbuat dari emas berpadu. Dalamnya di iai

cupir

pula dengan hadiah sebuah pundi-pundi, setiap pundi-
Dan hadiah-hadialpundi ber isi uang dinar seribu buah.

untuk keluarga Fira 'un lebih pula dari itu.
Entah berapa buah gudang perbendaharaan Qarun

yang kosong pada hari itu. Untuk memberi hadiah ke-
pada orang kaya—kaya para tetamunya. Bagi Qarun tidak

menjadi soal. Namun seratus atau dua ratus gudang

hartanya kosmng tetapi dibelakangnya masih ada lagi

ribuan gudang yan^j sarat ber isi harta kekayaan, e-
mas dan permata intan mutiara.

*

Hari ini kosong dua ratus gudang maka besok atau
lusa lima ratus gudang akan penuh sarat ber isi kemba-
li. Karena harta kekayaannya membanjir tak putus-
putusnya. Ibarat sungai Nil yang tak henti-hentinya

m engalirkan ai rnya.
Musa dan beberapa orang pengikutnya memang ada
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dalam kelompok orang banyak itu, la hanya mengge —leng-gelengkan kepala saja melihat
pertunjukan Qarun pada hari itu, Dalamnya terbayang
bagaimana keangkuhan, kesombongan, ketekeburan, ambil
muka dan sifat-sifat buruk lainnya dnri Qarun. Nabi .
Musa sendiri merasa heran melihat bagaimana Tuhan
sudah melimpahkan karunianya kepada Qarun. Dan

semua apa yang di

semua-
nya adalah untuk tamsilan, cobaan, gambaran dan tela-
dan bagi umat manusia, yang ada pada hari itu dan
yang akan lahir be ribu-ribu tahun kemudiannya.

Sebab semuanya belum ber akhir. Ibarat sebuah
i

cerita belum tamat.
I

Nabi Musa sendiri sadar. Ia baru dalam tahap
» ,

menggembleng kaumnya yang selama ini morat marit,
kucar ka.cir akibat perbuatan Qarun. Peristiwa pesta
mewah itu dapat pula dijadikan Nabi Musa sebagai alat
untuk pembangkitkan semangat kaumnya untuk berpntak

menghancurkan semua ke tidak^jTdilan dan tidak periC
kemanusiaan daiam negeri iV^esir khususnya diatas du-
nia pada umumnya.

Semangat kaum Bani Israil di f̂cempa kembali o-
tak kenal lelah danleh Musa. Siang malam ia bekerja

bosan dengan mempergunakan semua kesempatan yang ada,

Nabi Musa keadaan kaum BaniSemenjak kedatangan

Israil mulai berCubah. Yang kaya-kaya tegak berdiri

disamping Qarun. Yang mi skin melarat berdiri di sam-
ping Nabi Musa.

Nabi Musa menyeletuk:

kita meninggalkan negeri ter-Yang pro kepada

" Musa mengajak
kutuk ini. Kita ha*us boyong besar-besaran kembali
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kegeri leluhur kita, ke Kanaan. Apa gunanya kita hi-
dup diatas bumi yang subur tetapi kita merana. Biar
hidup di negeri sendiri , biar kering kerontang teta-
pi kita bebas, tidak tervtindas. ^egeri kita adalah

pusaka nenek moyang kita: Ibrahim, Ishak, Yakub.."
" Jetapi kita sudah meninggalkan negeri yang

tandus gersang itu dan mengungsi ke Mesir. Karena

kita dan anak isteri kita tak bisa makan pasir dan

batu..." kata yang lain.
Yang seorang lagi ber pendapat:

" Bila kita pindah kembali ke Kanaan kita akan

pindah dari mulut buaya ke muncung singa. Disini ki-
ta bisa hidup dan makan. Walau sekadar penahan lapar

supaya jangan mati. '^'etapi disana kita harus makan

apa? Malahan disitu kita akan menggali kuburan kita

sendiri "
" Kalian benar-benar sudah buta,. Kalian hanya

hanyut dibawa khuyalan sendiri , " menyela yang lain.
" Musa sekarang sudah diangkat Tuhan menjadi seorang

Rasul. Beliau- sedang berusaha melepaskan kita dari

perbudakan Fira ' un dan Qarun. Ia bertindak bukannya

ata3 kemauannya sendiri ; tetapi atas nama luhan. Dan

kita harus berbaris rapat di belakangnya. Beliau sudah

bertemu dengan Tuhan di Bukit Tursina dan menerima

sepuluh surat pemberi tuntunan bagi kita.
harus sokong menyokong. Musa membantu kita dan kita

membela Musa. "
" Benar, . . benar, " kata yang lain.

Beberapa saat semuanya terdiam.
tua berkata:

Maka kita

Kemudian seorang
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" Adakah kalian mendengat bagaimana kisahnya !

Nabi Musa kembali ke tengah— tengala kita?"
" Belum .belum, jawab mereka serentak. "> • • Co-

balah kisahkan, pak tua!"
" Sebagai kita ketahui Musa lari

karena ter^ ancam bahaya kematian dari Pira
ke Madyan

'un dan
teman-temannya. Di Madyan Musa menjadi menantu Nabi
Sua ' aib. Sepuluh tahun disana ia kembali ke Mesir
dengan keluarganya: isteri dan dua orang anaknya.
Beliau sudah menerima perintah dari Tuhan supaya raem-
beri pimpinan kepada umatnya ialah kita-kita ini.
Dan Nabi Musa ber d;ugas pula untuk menundukkan Fi-
ra °m dengan cara bijaksana dan menaklukkan ilmu

sihir tukang-tukang sihir Fira ’ un.
Sesampainya di Mesir sudah malam hari . Musa

berhenti dimuka rumah ibunya Yukabad. Disana Musa

berjumpa dengan Harun adik kandungnya sendiri.
" Siapakah orang itu?" tanya Harun kepada ibu-

nya.
kernalaman, " jawab" Dia seorang saudagar yang

ibunya. Harun mengajak Musa menginap di rumahnya.
Dan malam itu mereka makan bersama-sama. Sesudah ma-
kan uarun bertanya:

dan apakah maksud ke-11 Siapakah nama saudara
l

datangan saudara ke Mesir ini ?"
abangmu " jawabsendiri,

saudaranya dengan" Saya adalah Musa,
Musa, Harus kaget dan memeluk
terharu.

kita untuk memberi pim-
terCtindas." Saya di utus Tuhan

Pinan kepada kaum kita Bani Israil yang
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kau Harun diharuskan berdiri

aku untuk menjadi muballig dan
oesan Tuhan kepada kaum kita."

Sangatlah gembiranya Harun,

bersama— sama dengan
menyampaikan pesan-

Dan

Demikian pula Musa.
Kini mereka dapat berdua melakukan tugas berat
diberikan Tuhan . Mereka harua

yang
mengembalikan harga di-

ri dan kehormatan bangsa yang selama berOtahun-tahun
sudah di nistai dan d i n o d a i oleh Fira un dan konco-
konconya.

Keduanya lalu berCdoa kepada Tuhan:

" Wahai Tuhan kami. Kami sesungguhnya masih
rasa: takut kalau-kalau Fira 'un menyiksa kami dengan

tindakannya yang nelampaui babas. Mungkin mereka akan

me-

menganiaya kami dan menyiksa kami sebelum kami sempat

menyampaikan seruan dan pesan Engkau ya Tuhan. "
T'etapi Tuhan dengan kontan menjawab:

Aku akan" Janganlah kamu berdua merasa takut.
Aku melihat dan mendengar apa-tetap bersama kalian.

berlaku antara kamu berdua dengan mereka.apa yang
Aku akan memelihara engkau berdua dari bahaya ancaman

mereka. Sejahteralah bagi orang-orang yang yang meng

Tuhan."ikuti ajaran-ajaran
Dengan jaminan dari Tuhan itu membesi bajalah

membela dan membangkib

ditindas oleh Fira ' un
tekad kedua beradik itu untuk
kan semangat bangsanya yang
selama berCtahun-tahun. Namun dalam kalangan Bani Is-

Musa dan antiYang pro
banyak

rail terjadi juga dua golongan.
Musa. lah yangtetapi kini yang pro

_
. // .
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8. Nabi Musa lawan Qarun.- -X- -X*

Sebenarnya Qarun sudah merasa bimbang dan ta-
kut JuSa dengan kedatangan Nabi Musa. Ia maklura bah—
wa kedatangan Nabi Musa sekali ini sudah terang de-
ngan satu tujuan yang pasti. Dan ia sudah mendengar

bahwa Musa juga sudah diangkat Tuhan menjadi seo-
rang Rasul. Qarun juga mendengar bahwa pada zaman

dahulu banyak kaum-kaum yang murtad menjadi hancur

binasa karena murtad dan tidak mengikuti fatwa-fatwa

dari Rasulnya.
Nabi Musa berdua pula dengan adiknya Harun.

Iapun sudah diangkat Tuhan menjadi seorang nabi. Orang

kuat Musa sudah bertambah. Dan para pengikutnya ju-
ga sudah semakin banyak.

Untuk menghadapi sesuatu yang gaib yang da-
beCribu-ribu tentara ti-tang dari kekuasaan Tuhan,

dak akan mempan. Be^Dribu-ribu gudang harta tak ber-
guna. Maka siang malam Qarun merasa gelisah dengan

pemikirannya itu. Seal-can — akan ada momok membayangi —
nya dan akan me^jrusnk binasakannya pada setiap saat.

Oleh sebab itu , pergilab Qarun menghadap Pira ' un

0kan menyampaikan ba ' iatnya, tanda setianya.
dan bersumpah di hadapan Fira ' un

bahwaia akan tetap setiap kepada ^ ira un.
" {.etapi tuan harus ingat,

I a berjanji

" Fira 'un memperingat
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kan, " Musa datang dengan membawa
nya."

pesan dari Tuhan-
" Tuanku percaya dengan omongan itu?"" Setiap orang beb^as

ling tidak untuk mempersatukan
menganut agamanya, pa-

mereka dalam s atu a-
liran kepercayaan. ^an persatuan mereka itulah yang
berbahaya."

" Tetapi hamba tetap mempunyai keyakinan,
tuanku lah bull an-' hamba. Dan harta kekayaan hamba j1a-

^an wanita—wanita dalam harem ham —ba ialah tuhan nomor tiga» dan hamba mencintai dan
menyukai ke tiga tuhan itu. »

lh tuhan nomor dua.

" Terserah kepada tuan keyakinan tuan. Teta-
pi tuan harus ingat pula mereka mulai ber

~
satu,

dan persatuan mereka merupakan bahaya bagi seseo-
rpng yang tidak mempunyai landasan hidup yang kuat."

" Tetapi mereka tak lebih dari kambing-kambing?•

tuanku
11 Yji, tuan juga jangan lupa, seekor kambing

yang mengamuk apalagi dengan tanduknya bisa berbaha-
<ya juga. "

Qarun menjadi ragu-ragu. ftepada siapakah raja

tanya Qarun dalam hatinya. Ataukah ra—ini memihak ?-
ja itu sud.nh bosan dan muak melUhat tampang Qarun

ambil muka nomor wahid i-yang penjilat dan tukang

tu?
Qarun kembali ke rumahnya. Dengan aeoara ti-

ba-tiba di tengah jalan ia berCpapasan dengan Nabi

Musa. Selaraa ini ia beruaaha untuk meng
^

elakkan

pertemuan dengan nabi itu. Tetapi aekali ini
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dapat di elakkan lagi.
melihat dengan mata kepalanya
adaan kaum Bani Israil setelah Musa
kauranya kembali. Untuk sejenak

Sebab ia sebenarnya hendak
sendiri bagaimana ke-

rdatang ketengah
wajah Qarun menjadi

pucat tetapi segera di manis-maniskannya dan berusaha
inembuat gerak gerik yang tidak

i;
! •
.1
!c-
itimencurigakan.

1' 0, sahabat baikku Musa, " ujar Qarun sambil
merig

^
ulurkan tangannya bersalaman. 11 ttapan saudara

11'

l

kembali ke Mesir? Dan roengapa tidak mampip ke pulnah? ,,
ujar Qarun dengan semua basa basinya yang terbatas ® i

[

hanya mulai dari jakunnya sebab kata-kata itu tidak
;

keluar dari relung hatinya.
Nabi Musa menjawab tanpa segan-segan:
" Oh, Tuan Qarun! Ya, memang saya sudah kem-

bali ke Mesir. Dan memang kami amat ber ^hasrat un-
tuk menemui tuan ke rumah. Ada sesuatu yang penting
ingin kami sampaikan."

» Siapakah kami itu?" tanya Qarun pepura he-

;?:(

-. i

P-

ran. :
i -" Saya dan adikku Harun."

" Dan apakah yang ingin saudara sampaikan ke-
Sambil ia celingak celinguk,

t. ;

pada saya?" tanya Qarun.
takut kalau-kalau dia di sekap atau di culik oleh

•

komplotan Nabi Musa.
" Banyak, " jawab Nabi Musa.

ingin saya sampaikan: Saya ingin
Qarun bahwa dengan do a dan dengan

Qarun sudah mendapat kedudukan yang

disamping Pira ’un.
Saya ingin tahu sampai

l :

" Antaranya yang
memperingatkan tuan 1

usaha saya tuan
empuk dan baik

» :

'iV ; ilama lagi tuan ;•i beberapa
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tlingin memperbudak dan ikut melakukan penindasan
terhadap kaum keluarga tuan sendiri.
wa tuan juga ber^nenek

Tuan lupa bah-
moyang Ibrahim, Ishak dan

Yakub. Tidak setetespun darah Mesir
an. ‘•‘•‘etapi niereka tuan

dalam tubuh tu-anggap tak lebih dari bina-tang. Padaha}. jika mereka tuan lindungi
angkat darajatnya mereka akan membela

dan tuan
dan menye-rahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan tuan.

1etapi tuan berlaku sebaliknya. Menindaa
nusia yang wajib tuan bela dan membantu manusia
yang sebenarnya musuh-musuh tuan. Tuan nanti akan
merasakan bagaimana pedihnya kalau memelihara seekor

ma-

singa. Pada s atu masa ia akan menelan tuan sendiri.
Nah, sebenarnya ini adalah urusan tuan sendiri

dan saya tak ingin mencampurinya."
saudara sudah salah sangka wahai Musa!" Ah,

Itu hanya taktik, hanya sebuah siasat. Saya juga ikut
berjuang untuk membebaskan kaum kita dari tindasan,
siksaan dan belenggu kaum penguasa Mesir. Kita umpan
dia dahulu, kita dekati dia dahulu dan kemudian ba-
ru dicari siasat yang bijaksana

11 Dan kami juga ingin menyadarkan tuan! Bah-
harta kekayaan tuan itu tidak akan memberi banyak

pertolongan bagi tuan kalau tak pandai memperguna-
kannya

ir• • • •
1
B
tr.*wa

y

I t h ;

lihat harta itu sudah ber 7" Sebagai saudara
kembang biak dengan

dah kewalahan dibuatnya. Tidakkah itu satu tanda

pandai mempergunakannya?"
Itu dalam soal msncari dan mam —

« !

'•A

pesatnya sehingga saya kini su-
' i

i <
bahwasaya tahu dan

" Tuan kilaf !
}
v;
*t .
r j\&
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perkembangkannya, tetapi dalam mempergunalcannya tu-an masih harus belajar lebih banyak lagi.

Be
^
ribu-ribu gudang harta

diatas dunia. Tetapi adakah
sudah tuan bangun

satu yang dapat menjadi
akhir hari yangperbekalan tuan untuk hidup di hari

abadi untuk se lama-lam anya?

" Sa^a kurang mengerti dengan maksud saudara."
" Heeem ! Tuan Qarun harus maklum bahwa hidup

diatas dunia ini ada batasnya. Dengan
kekayaan tuan dapatkah tuan melarang Malakal Maut

i

untuk mencabut nyawa tuan nanti? Tidak bukan?
Mah,

semua harta

sudah ber
^

siap-siapkah tuan untuk memba-
ngun kediaman untuk di akhirat nanti?"

ci
i " Baya kurang mengerti caranya wahai Nabi Allah -
" Nah, itulah yang ingin kami sampaikan kepada

tuan.Tuan harus mengeluarkan zakat harta tuan. Zakat
itulah menjadi modal tuan dalam membangun rumah abadi
di dunia yang kekal kelak. Juga sedekah kepada fakir
miskin. Juga mendirikan rumah-rumah ibadat . "

» Berapakah banyaknya zakat itu saudara?"
» Dalam sepuluh harus keluar satu bagian. "
Bibir Qarun bergerak-gerak, barangkali menghi-

tung sesuatu.
sepuluh hartaku wajib di zakatkan" Jadi dalam

satu bagian?"
" Ya, benar begitu. "
" 0, jadi itu semacam pajak cara baru ya Mu-

sa? "
" Itu bukan pajak. Pajak di pungut oleh ¥ e m e

Pemer in tah. Itu pajak ter-rintah sedang kami bukan
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hadap Tuhan. Gunanya untuk kepentingan tuan juga di-belakang hari. Tuhan akan membalaanya dengan ber^li-pat ganda dari itu

" Jika tidak dibayarkan

9

• • • •
bagaimana?"

" Tuhan akan menummkan akibatnya
Dengan tuan mengeluarkan zakat

kepada tuan.
sendirinya tuan sudah

merabantu fakir miskin dan kaum tuan yang hidup men-
derita. Sebab bukankah semua harta
itu dengan bantuan mereka juga? Langsung atau tidak
langsung."

yang tuan dapat

" Baiklah kalau begitu. Tiga hari lagi akan
saya keluarkan zakat harta saya 11

Mereka pamitan. Nabi Musa merasa gembira
bab Qarun mulai dapat dibawa ke jalan yang benar.se-

Tiga hari kemudian Nabi Musa datang menemui
Qarun di rumahnya yang tak kalah dengan istana raja.
Bukan main susahnya pula untuk menemui beliau itu.
Ber lapis-lapis pengawalan harus dilewati. Didapatinya
Qarun sedang asyik menghitung-hitung sesuatu. . Mulut-
nya komat kamit sebagai anus ayam yang di tiup.

11 Assala mu ' alaikum wahai tuan Qarun!"
" ' Alaikum salam wahai nabi yang mulia."
" Sudah dapatkah kami terima zakat dari tuan

aekarang?"
sedang menghitung-hitung itu" Aku kebetulan

benar wahai Musa!"
" Bagaimana perhitungannya?"
" Jadi dari sepuluh gudang

keluarkan satu gudang?"
" Bukan demikian

hartaku harus ku ke-
ter horma’wahai Tuan Qarun yang
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Kesepuluh gudanG turn itu belum tentu isinya
Sebab aakat uang harus dibayarkan dengon uang. Zakatternak harua dibayarknn dengan ternak. Dan zakat
hasil pangan dibayarknn dengan hasil
la. Uan harus dikeluarkan satu dari
Itu namanya dari senisab. Semua

aama.

pangan itu pu- )

sepuluh bagian.
mempunyai ukuran

dan takaran sendiri yang sudah di tentukan oleh Tu-
han. Sebab perintah zakat ini dari Tuhan dan bukan
dari aku."

" Wah, banyak juga yang harus saya keluarkan
nanti jika begitu wahai Musa."

" Salam peata baru-baru ini tuan tidak ragu-
ragu mengeluarkan hadiah-hadiah yang tidak sedikit
yang tuan bagi-bagikan kepada orang-orang kaya,

t

kaum bangsawan, raja sendiri, padahal mereka tidak
memerlukannya. Mereka semuanya kaya dan tidak ke-
kurangan satu apa. Kini untuk memberikan kepada o-
rang yang sangat membutuhkannya, manusia-manusia
melarat yang kekurangan pangan dan sandang, tuan
merasa keberatan?"

*

Ya, sebab banyak sekali, sedang mereka ti-
dak ada akan membalas apa-apa kepada saya. Sedang

member! hadiah kepada orang-orang kaya dan sebagai-
nya itu ialah sebuah siasat. Kita akan dapat mene-
rima kembali ber lipat ganda. Sedang dari mereka

yang serba kekurangan itu, apa yang dapat diharap

kan dari mereka?"
» Kita tidak mengharapkan apa-apa dari mere-

ka, Tuan hanya mengharapkan ke rfedhaan dari uh

^ukankah semua harta itu tuan dapat karena karun

;
V
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dari Tuhan? Dan jika Tuhan menghendakinya Dia
dapat pula mengambil semuanya dari tuan dal am
yang teramat singkat. Balam tempoh sekejap mata
mua harta tuan itu boleh maherat dan kembali kepada
yang memb^rikan semula kepada tuan."

saudara jangan menakut-nakuti saya

akan
tempoh

se-

11 Ah,
wahai Musa."

0ajFa tidak menakut-nakuti tuan. Saya hanya
menyampaikan am anah dan perintah Tuhan yang wajib
dipatuhi."

. " tetapi itu terlalu banyak, wahai Nabi Allah!"
" Nah, jika tuan kaget dengan jumlahnya maka

saya sarankan supaya tuan keluarkan satu dari empat
puluh bagian. Jadi misalnya: dari empat puluh dinar
tuan keluarkan satu dinar , l^ari empat puluh dirham

tuan keluarkan satu dirham. Efemikian seterusnya•••
Bibir Qarun komat kamit lagi.
" Baiklah, saya akan menghitung-hitungnya da-

hulu, dan datanglah saudara dua minggu lagi."
Ketika Nabi Musa datang dua minggu kemudian

Qarun uudah r, edia pula dengan seribu alasan. Pintu

gudang hartanya masih tertutup mati untuk mengelu-
arkan zakat. Nabi Musa tetap sabar,
ter jadi. Nabi Musa menurunkan menjadi: satu dari seri'

bu bagian. Qarun minta janji lagi satu bulan.
Dalarn pada itu Qarun minta nasehat kepada ka-

wan-kawannya.
" Bagaimana pendapat tuan-tuan, " ujar Qarun.

datang kepadaku dengan membawa satu
katanya datang dari Tuhan."

dan tawar menawar

" Musa sudah
peraturan baru yang

i
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11 Perintah apa itu tuan Qarun? '1
" Peraturan zakat namanya. Aku harus

sebahagian hartaku untuk membayar
mengeluarkai

zakat. Dan zakat
itu akan di bagi-bagikan kspada fakir miskin."

Sejak
peraturan

ber

i

" Peraturan apa pula itu tuan Qarun?
I

I ’t:zaman dahulu karai belum pernah mendengar
aerupa itu. Enak benar yaaa? Kita mati-matian
usaha mencari dan mengumpulkannya dan harus di bagi-
bagikan kepada or ang lain. Itu hanya bikinan Musa

i
i

1
f
i

*

l

saja tuan Qarun. Semuanya itu tak lebih dari siasat
licik saja tuan. Musa sebenarnya merasa iri dan deng-
ki melihat kekayaan tuan. Lalu dia mencari-cari

Ania- i

lasan dan helah untuk mendapat sebahagian harta tuan
dengan jalan yang gamp ang

*!
i.
I

f t *

" £etapi zakat itu bukan untuk dia, melainkan

untuk rakyat jelata yang miskin dan melarat

" Ah, itu satu cara yang ber^bahaya tuan.
rakyat yang hina diha itu di kenyangkan perutnya

ir v• • •
Bila • 3

fe ,

%I.M
pasti ia pkan membelot kepada kita. Mereka akan me-
nyerang kita * an amat berbahaya bagi kita."

i ‘Eetapi ia seonang Rasul saudara-saudara. 11

n Siapa yang mengatakan dia seorang rasul?

Dia tak lebih dari seorang tukang sihir, sebagai tu- j

kang sihir yang ada di negeri kita
^
ini juga, Kalau

dilhadapan kita

< v
El
• ft
! 1

I j

•s:
• s

'1

j l

dia mau memperlihatkan sihirnya
* i

kita mau menontonnya dengan

Itu lebih baik dari pada ia

nSan cuma-cuma saja, bukan?"
Demikian pendapat kawan-kawan

tar mengambil muka. Tetapi ada pula yang menjawab.

)' •

memberl sedikit bayaran. »
I.. ;!

I

meminta harta tuan de-

Qarun yang pin-
ill.'
r

i
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" beliau bukan tukang sihir, tuan Qarun. Me-

in ang beliau pernah bertanding sihir dengan ahli —
ahli sihir raja Fira ' un tetapi beliau sendiri bukan-
nya tukang sihir . Sihir yang dimilikinya itu bukan
sihir melainkan mukjizat yang hanya dipunyai oleh
nara rasul dan nabi.
&

beliau ialah Rasul yang menerima wahyu lang-
sung dari Tuhan. Ia akan menunjukkan jalan yang be—
nar kepada tuan. Demi untuk keselamatan tuan juga."

11 0 » j adi selama ini aku sudah melewati ja-
lan yang salah? "

" Bukan bggitu tuan. Daya sendiri pernah men-
dengar ia ber^ fatwa kepada kaumnya. Dan fatwa itu

bukan rekaan, tidak karangannya sendiri tetapi itu

adalah kata-kata yn ng disampaikan Tuhan.
(N

" Apa? Ber^fatwa?" seru seorang yang lain.
" Musa tidak ber^fatwa tetapi dia hanya mengasung

dan mengobarkan semangat kaum Dani israil supaya

mereka memberontak terhadap ^ emerintah yang sah di-

e « o

negeri ini. 11

^an pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa

bagi Qarun. Ia tetap teruombang ambing sebagai pera-
hu tidak berkemudi berlayar dalam gelap gulita pula,
di tengah samudera luas tak bertepi

Dan ketika Nabi Musa datang menagih janji

Qarun akan membayarkan zakat yang hanya satu dari

seribu bah^gian Qarun meng ulur-ulur waktu lagi .
Ia minta tempoh lagi . Dan Nabi wusa masih sabar,

ter£akhir.
bahwa kedatangan Musa itu ha-walau kesabaran beliau yang

Qarun merasakan
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nya merepotkan belaka. Dan
dari tipuan licik Musa
gitu, Padahal ia menger*uk
untuk pribadinya sendiri
rus menghidupi anak dan i
kerja sesuatupun.

Qarun m emutar
siasat pula untuk
Musa. Licik dijawab

semuanya itu tidak lebih
begini be-
usahanya

apa Musa ha-a sedang ia tidak be-

dengan mengatakan
keuntungan
Maklum

dar*i
dengan

steniny

otaknya. Ia harus roencari satumengatasi „1siasat licik dari Nabidenganlicik, tipu dibalatipu. Sehingga Musa dan s dengansaudaranya dan
kepala Qarun

pengikutnya
ada pula benakwahyu yang paling

mengetahui bahwa dalam
yang mampu pula menurunkan

hebat •• •

. //.
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9 . Siasat licik Qarun • • • •

Qarun memeras otaknya. Mencari ikhtiar dan
cara bagaimana membalaskan sakit hatinya kepada Na—
bi Musa. Sakit benar hatinya karena Musa memerintah-
kan kepadanya untuk membayar zakat sepersepuluh da—
ri hartanya. Alangkah enaknya! Orang yang tidak i-
kut memeras keringat akan mendapat saja dengan gam-
png. Peraturan apa pula itu?

Sebenarnya itu hanya siasat Musa saja untuk

mengumpulkan dana per juangannya. Ia akan membentuk

satu tenaga dari kaumnya untuk meruntuhkan kekuasaan

Fira 'un. Runtuh Fira 'un berarti akan ambruk pula

kekuasaannya. Semua hartanya akan menjadi bulan-bulan

an tangan jahil.
sebah^gian besar rakyat Mesir. me-Qarun tahu,

mihak kepada Nabi Musa. uan jumlah mereka bukan se-
dikit. heberapa resimen prajurit bisa dibentuknya.
^emikian jalan pikiran Qarun. Dan akhirnya ditemui-
nyaPah sebuah cara yang sangat bagus. Menurut ukuran

benaknya.
Qarun

cantik salah seorang
memerintahkan mencari seorang wanita

dari pengikut Nabi Musa.
Bani Israil yang sangat

Ke-
mudian beberapa orang kaum

membutuhkan uang karena keadaannya.
akan menjadi pelaku .sandiwara

sudah di-
yang clrit^yt^BTalOnisun oleh Qarun
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dapatnya. Wanita itu dipanggil menghadap Qarun.
Ia tidak termasuk golongan orang kaya dan terQgo-
long pengikut yang setengah-setengah hati menurut
Nabi Musa. Kehidupannya sederhana kalau tak boleh
dikatakan miskin.

Dengan ter Tieran-heran wanita itu masuk
hadap Qarun maha^jutawan itu.

" Mungkin ia ber'jnaksud akan mengambilku
jadi gundiknya, " pikir wanita itu.

Kalau itu tujuannya demi kehormatan, demi
agamaku aku akan menolak walau nyawa akan menjadi
korban sekalipun,- pikir wanita itu.

11 Engkau ketahuilah wahai wanita, ” ujar Qa-
run. " Engkau ter^golong dari kaum Bani Israil.
Dan aku dari golongan itu juga. Maka aku ingin ^en-
dak merobah kehidupanmu, dengan syarat: asal engkau

mau menuruti nasehat-nasehatku! ”
” ifika maksud tuan akan merusak nama dan ke-

meng-
men-

hormatan saya tuan tumpukkan emas sebesar unta di-
depan saya, maka saya akan. menolaknya, ” ujar wani-
ta itu . dengan tegas.

» Tidak itu maksud saya wahai wanita yang ba-
ik. Kalau untuk itu saya mempunyai yang lebih can-
tik dan tidak terkira banyaknya. Saya hanya minta

komidi sedikit dan ti-engkau sudi memainkan peran

dak akan merugikanmu dan tidak akan merusak kehor-
matanmu. Tugasmu hanya kecil, sebentar dan sedikit

lucu untuk memainkannyaaa ja. Suatu cara yang

i Qarun menggubit
lam sebuah kamar. Dengan rasa enggan

takut idan waspada ia mengi/kut Qarun

• • •
wanita itu dan masuk keda-

dan takut-
memasuki ruangan

. • JJ
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aruangan 1-i tu.
tu?

Apa yang dilihat wanita itu dal am

Di pojok terlonggok mat a uang dinar emas yang
ber^kilat-kilat, seonggok besar yang entah berapa
banyaknya. Disampingnya seonggok barang-barang per-
hiasan dari emas, permata intan, baiduri, mutiara
dan entah apa lagi. Dan sebelah sana lagi sesusun
pakaian terbuat dari sutera, satin, beledru dan en-
tah apa pula nama bahannya. Sebab seumur hidupnya
baru sekali itulah wanita itu melihat benda-benda itu.

" Nah, " kata Qarun, " ambillah uang itu seberapi
pa sukamu, dan emas permata itu, dan pakaian-pakaian
itu. Ambil sesuka hatimu, semuanya juga boleh."

" Dan apa yang harus saya lakukan untuk tuan?"
" Gamp ang saja! Jika engkau terpanggil kemana-

nya nanti dan ada seseorang bertanya: Apakah engkau

memang sudah berbuat cabul dengan Musa, maka . engkau
Iyaa ! ' Dan sandiwara iniharus menjawab dengan:

akan lebih menarik bilamana engkau meletakkan sebuah

bantal kecil dibalik perutmu seakan-akan engkau se-
dang hamil muda. "

B&k^nkah mudah sekali ? Dan semua harta ini

Selama hidupmu dengan semua keturunamu akanuntukmu.
hidup aman dan sejahtera tanpa perlu ber

^
usaha la-

gi. Pan pakaiiah kesempatan satu-satunya ini !

Tugas itu tidakWanita itu berpikir sejurus.
datang ke tempat Nabi Musaberat, ^ernang ia s ering

menyamp aikan

^alau kesempatan
yang sekali . Dengan tugas seringan itu dan honor

yang menjadikannya kaya raya dalan, tempoh singkat.

nasehat-nasehat dan fatwa-fatwanya.
itu tidak dimanfaatkannya, ah sa

(

A
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Setelah berpikir beberapa lamanya maka wanita

ltu menerima tugas itu walau dengan hati berat.
Tetapi uang dan harta sangat berO^uasa. Sesuatu
yang hitam harus dikatakqn putih dengan kekuasaan
uang bisa saja. Wembunuh seseorang akan sudi tak ubah
nya membunuh seekor anak ayam asal karena uang. Uang

I

uang daki dunia yang mempunyai pengaruh sangat
diatas dunia ini.

Suatu kenyataan bisa di^putar^balikkan. Merah
boleh dikatakan kuning, empat boleh dikatakan tujuh,
nyawa manusia tak berharga dengan kekuatan dan keku-
asaan uang.

• •••
besar

waka tibalah hari pertunjukan sandiwara itu.
Qarun dengan beberapa orang pengikutnya da-

tang ke tempat Nabi Musa sedang memberikan pelajaran-
pelajarannya tentang Taurat dan hukum-hukum agama.
Dan kebetulan benar hari itu Nabi Musa sedang membe-
rikan fatwa tentang hukuman atas orang yang berDzina.
Bagaimana hukuman dijatuhkan atas orang yang kedapatai

ber^zina atau memajukan saksi—saksi sesuai dengan

ketentuan dalam hukum agama.
ii Berlakukah hukuman itu untuk semua manusia?"

tanya Qarun.
II Tentu saja tuan Qarun. Hukum agama tidak mem-

beda-bedakan kedudukan uniat, biar buruh, biar penga-
II

wal raja, biar raja sekalipun
II Juga seorang nabi?"
II Nabi itu manusia juga

•• • a

dan tidak luput dari

II jawab 1,1abi Musa tegas.
ada kecualinya wahai nabi yang

kesalahan dan dosa

" Jadi tak
••• (
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rnulia?"
" Tidak ada kecualinya. Semua manuaia

saja di mata Tuhan."
" Apakah hukumannya kalau kedapatan aesei

berbuat cabul dengan isteri seseorang dan bebe :
orang saksi dapat bertanggung jawab babwa peri

wa itu memang terjadi?"
" Di rajam sampai mati."
" teerapa orang saksi yang diperlukan?"
" Paling kurang dua orang laki-laki.. "
" $alau lebih?"
" “tentu semakin baik."
" Nah , tuan

s at

V

*

3udah menjatuhkan hukuman un
diri tuan sendiri , wahai Nabi Musa, " kata Qar

tanpa ragu-ragu.
11 Maksud tuan Qarun?" tanya Nabi Musa de

heran dan tak mengerti.
" Seorang wanita dari kaum tuan dan muri

o

an sendiri sudah datang mengadu ke Pengadilan
ri. Ia mengadukan halnya bahwajtuan sudah mencs
nya dan ia sudah hamil beberapa bulan sebab ul
an. Suaminya sendiri sudah beberapa bulan per(

Syam. • • •
W a j a h Nabi Musa merah padam. Ia mengger

geraham karena marahnya. Tetapi tidak diperli

kannya. Nabi maklum bahwa seseorang sudah mem
jebakan untuk memperdayakannya.

" Nah, untuk membuktikannya dan tuan da

pula membela diri tuan di persilakan tuan men
1 r- Q
Netua Pengadilan' di negeri ini. "

Ketua pengadilan itu sudah dijabat seora

m
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in tetapi masih dap at dipengaruhi oleh Qarun. Dar
demikian pula hari itu. Ketua Pengadilan, semua
anggota s ampai-sampai kepada penjaga pintu sudah
di sempal mulutnya oleh Qarun dengan beberapa pur
pundi uang dinar emas. Ia akan memperlihatkan bat
wa uang paling berkuasa diatas dunia. Kebenaran 1
di'Jputar^balikkan dengan kekuasaan uang.

^aka sangatlah rapinya cerita sandiwara y ?

dimainkan Qarun.
Nabi Musa dibadapkan ke Pengadiln itu dengi

diiringkan beberapa orang pengikutnya. Tetapi di
ar berkerumun banyak sekali kaum Bani Israil yan
sudab siap dan siaga. Jumlah mereka semakin saat
makin banyak. Qarun tidak mengetahuinya sebab ia
ada dalam ruangan sidang pengadilan itu.

Setelah majlis Pengadilan itu lengkap males
Hakim menjatuhkan tuduhannya. Seorang wanita be
rudung dibawa masuk ruang pengadilan itu. Ia dii
duduk di kursi pendakwa.

Wanita itu menerangkan babwa ia salah seorl
murid pengikut Nabi Musa. Ia sering tinggal berl
saja. Dan pada satu malam Nabi Musa berbuat cabl
ngnn dia. Dan sampailnh ia bnmil sudah dua bulJ
Kemudian dimajukan sakai-saksi . Semua tujuh orl
Ke tujuhnya membenarkan bahwa mereka mengetahu®
wa wanita itu sudab bersama-sama dengan Musa mi
malam bari.

Bukn main tangkas dan lonoar dan fasihny
mendakwa dan para s aksi sehingga Nabi Musa ter;

a kelihatan benar-benar bersalah. Dan tak dap1
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membuat satu pembelaan
tidak bersalah.

yang menerangkan bahwa dia
£>an pengaduan itu palsu.

tidalc mengira adanya kasus itu dan tidak
Nabi Musa
ber.^sediaNabi benar-benar hampirsedikitpun mnghadapinya.

ter pojok.
Seberapa orang pengikutnya yang mengikuti

jalan sidang pengadilan itu tnulai goyah keimanannya.
Mereka mulai percaya dengan keterangan-keterangan
saksi palsu yang di sampaikan didepan sidang
dilan itu. penga-

Nabi Musa tak dapat menjawab dan raembisu.
Qarun tersenyum puas.

" Nah, engkau mau bukti apa lagi wahai Musa.
Akhirnya engkau harus raembayar utangmu juga. Jika
engkau sudah berani raembunuh seorang Qibti maka ti-
dak mustahil engkau sudah ber buat^jahat dengan mu-
rid-muridmu. Guru cabul engkau ini! ^arangkali ada
dua atau lebih korbanmu tetapi y^ng berani mengadu
hanya wanita ini.

Nah, para hakim yang mulia! Jatuhkanlah hu-
kumn kepada nabi palsu, tukang sihir dan guru ca-
bul ini!"

Suara dengungan sebagai lebah terdengar dalam

ruangan itu. Para hakim harus minta persetujuan le—
baru eksekusi itu dapat dilaksambih dahulu dari raja

kan. Dan Musa akari di^tahan dalam penjara.
Seberapa orang petugas sudah ber̂ siap-siap a—

Nabi Musa ke penjara.Qarun dan beberapakan membawa
orang sahabat
Kemenangan mut'al sudah berada t&lam tangan mereka.

mulai tertawa senang.a

’
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Sebafe^gian besar . para pengmkut Nabi Musa mulai
merasa. bimbang. Luntur sudah kepercayaannya kepada-
Nabi Musa. Elan tidak seorangpun yang dapat dljadikan
kawan dalam saat yang amat gawat itu.

Nabi Musa lalu menampungkan tangannya ber doa
kepada Tuhan:

" Tuhanku. Engkau juga yang maha menge-
tahui dalam perkara ini siapa yang benar dan sia-
pa yang salah. Engkau kembalikanlah pikirah dan

r~
ke

_
dustaan perempunn ini ke jalan yang benar!"\

Tidak berapa lamanya setelah Nabi Musa meng-
ucapkan doanya tiba-tiba terasalah oleh wanita i-
tu sebagai ada be^ribu-ribu anak panah menancap
ke hulu hatinya dan pedih dan nyerinya bukan .kepa-
lang.

Tiba-tiba ia datang kehadapan Nabi Musa,

la lalu berllutut di hadapan Nabi yang mulia itu

dan berkata dengan ber^pampur sedu sedan:

" Hamba berCtobat wahai nabi yang mulia!

Ampunilah hamba wahai Nabi Allah!" Diambilnya se-
buah bungkusan yang tadi disembunyikannya dibalik

kerudungnya. Bungkusan itu di hempaskannya kemuka

Qarun. Maka bergemerincinganlah mata uang dinar,
intan tergeletak dan berserakanemas dan perhiasan

dimuka Qarun.
" Xtulah pembujuk hamba wahai Nabi yang

tidak sudi. Hgmba tidak mengira

i demikian dahsyat akibat-
mu-

lia, ‘etapi hamba
»

bahwa permainan ini sampai

ampuni
Di pegangnya jubah

hamba wahai ^ abi Allah..."
Nabi Musa dan menangislahnya. Ampun, • • •

j
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«wanita itu ter^sedu-sedu penuh penyesalan

" uamba sudah di ^bujuk dan ditipu oleh Qa-. Hamba terperdaya oleh silaunya uang mas dan

• • • •

run
barang-barang perhiasan itu. Ambiillah semuanya, hamba
tak sudi Dan inilah bayi itu i n• • •• •

Wanita itu mengeruk kebawah perutnya dan di
sentakkannya keluar bayi hasil perbuatan Nabi Musa-i t u. oebuah bantal sofa k e c i l., ...

Gelak tertawa mendadak memenuhi ruangan itu.
Kewibawaan Nabi Musa muncul saat itu juga. Keper-cayaan pengikutnya timbul kembali lebih besar dan
lebih tegap dari .bukit Tursina

franya Qarun yang tiba-tiba menjadi lemas di
kursinya. D a h e b o h dan hiruk pikuk itu diam-diam
ia menyelinap menghilang. Komidinya ketahuan. San-
diwaranya menemui kegagalan total , ^ara pengawalnya
terpaksa memapahnya keluar dan di usung ke rumah-.

nya

• • • •

Ternyata h a r t a kekayaan itu pernah juga gagal
menemui sasarannya. Sebab diatas segala—galanya ada

lebih maha bgrkuasa ialah Allah Tuhan semestayang
Alam raya

. //.

if

i 1
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10. Akhir nasib Qarun • • • •
***

Sesampai di rumahnya Qarun dengan pengikutnya
berCkumpul beCramai-ramai. Mereka membicarakan ba-
gaimana akibat peristiwa itu.
kan

Nabi Musa sudah di^hina
ĵ an^ diberi malu dlmuka umum. Di tuduh berbuat

tidak-tidak.
I'entu saja ia dan pengikutnya akan menuntut

balas atas peristiwa yang rnemalukan itu. Pasjri
mangat pengikutnya akan tambah kuat dalam mengbadapi
peristiwa tadi itu. Serrma akan berdiri tegap di vbe-
lakang nabinya, junjungannya.... Mereka akan rela

yang

se-

menerima apa saja akibatnya untuk membela kebenaran
dan nabi serta rasulnya yang mulia. ^ebenaran diatas
segala-galanya dan yang bathil pasti akan ambruk dan

menemukan kehancuran dan kebinasaannya. Maka mereka

mulai membayangkan bahwa ^ abi Musa dan pengikutnya

tentu akan menyerang kesana, Qarun akan di
^

binasakan,
semua harta kekayaannya akan di rampas. Semua peng-
ikut yang mel awan akan diC-bunuh Macam-macam kha-• • • •

Mereko membentukyalan timbul dalam benak mereka.
momok yang memburu-bu.ru mereka dengan ketakutannya.

Mereka mulai mengeluarkan saran-saran , Seorang

di utus seseorang kepadamenyarankan supaya segera
Menteri Homan atau lnngsung kepada 1' ira ' un.

Nabi Musa akan mengadakan
Fira 'un

Akan

d'iaampaikan bahwa pengikut
kudeta dan pemberontakan untuk menjatuhkan
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tiban harus dikirim pasukan ber^senjata untuk mengawalQarun dan harta kekayaannya.

” Gila, " seru Qarun. " Kita sudah dijaantui
oleh bayangan kita sendiri. Hayd> khadam,
minuman dan makanan kita ber pesta dabulu.keluarkan

kemudian
baru mencari usaha dan ikhtiar untuk keluar dari
salah ini.. ma-i i i• •

Semua yang hadir bertempik sorak menerima
Dalam tempoh tak berapa lama tanpa di

acara
baru itu.
rencanakan terjadilah semacam pesta taman di halaman
gedung Qarun yang indah megah itu. Dan para pengawal
dengan sigap dan tpngkas ber jaga- jaga di semua pintu
gerbang menjaga segala kemungkinan, ancam an yang mung-
kin datang dari Nabi Musa dan kaumnya

Qarun tahu bahwa pengikut Nabi Musa baru manusia
• • • •

manusia s a j a baru dan belum memiliki senjata apa-apa.
“aka berlangsunglahnpesta pora yang meriah seakan-akan
tak terjadi sesuatu apa. ^ara biduanita dan penari-
penari di kerahkan untuk menghibur mereka supaya sege-
ra lupa dengan peristiwa yang menegangkan tadi. Maka
semakin meriahlah pesta yang terjadi dengan mendadak
itu.

tfalam padajitu Nabi Musa dan para pengikutnya
memperbincangkan pula tindakan Qarun yang sudah mele-
wati batas itu. Kehinaan dan malu yang se besar-
besarnya yang belum pernah menimpa seorang nabi se-
jak

^
Nabi Adam sudah di '

^
corengkan di^ dahi

Mereka harus membayarnya kontan. Ternyata Nabi Musa.

amun para pengikutnya

Nabi Musa.

bersih dari semua tuduhan .
tidak merasa puas.
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" Qarun harus kita

mereka. « lvita harus
dan memberinya hukuman
kekayaannya kita sita!" Demikian teriak dan jel- jel
mereka.

ajar dan kita hajar, " teriak
mengepung rumahnya, menculiknya

yang se timpal. Dan harta

Tetapi wabi Musa menenangkan kaumnya sambil ber-kata:

" °abarlah wahai kaumku! Semuanya itu adalah u-rusan r^uhan. D^ Aihan pula yang akan memberi hukunjan
kepada mereka. tfangan perturutkan nafsu, jangan ber-tindak yang bukan — bukan dan tidak menurut wahyu dari
Allah. Semuanya akan kita serahkan belaka kepada Tu-
han."

t taka pada waktu itu turunlah lvialaekat Jibril ke-
pada ftabi Musa. Tetapi tidak seorangpun yang melihat-
nya. Jibril berkata kepada ftabi Musa:

" Wahai Nabi Allah! Tuhan sudah menurunkan keku-
asaan kepada engkau untuk mempergunakan bumi Tuhan
kepada engkau. " Dan setelah berkata itu Jibri'l gaib-
lah kembali.

iviaka mengertilah ^usa apa yang harus dilakukan-
nya. Siksaan Tuhan akan turun kepada Qarun.

Mttka Nabi Musa turunlah ke tanah di^ikuti dengan

sorotan mata oleh para pengikrutnya, tak mengerti apa
yang akan dilakukan oleh Nabi Musa.

Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah

ardha, hazihi !" ( xXai bumi tangkap-
i ;

a am-
dil berseru: " Ya,
Lnh Qarun itu ! ) .

Pada 3aat itu di rumah Qarun di halaman sedang

tereka ber^peta pora itu

i

terjadilah suatu peristiwa

J
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yang aneh dan mengerikan. Dengan tibattiba
bumi dibawah mereka terkuak lalu
mereka sampai se^batas lutut.
manta tolong. Qarun sendiri bukan kepalang lolongnya
seakan-akan sampai ke langit.

saja
menjepit kaki-kaki

Semua beryteriak-teriak

Beolah-olah ada tangan-tangan gaib yang
rikkap

^
kaki-kaki mereka kedalam tanah dan

erat-erat. Bumipun terasa ber^getar. Semuanya menje-
rit- jerit dan menggapai-gapai sebagai
dang tenggelam kedalam air.

mena-
memegangnya

seseorang se-
I'ekik dan jeritan hiruk

pikuk minta tolong
Sadarlah Qarun bahwa siksaan Tuhan sudah datang.

Ia menjerit kepadti pengawalnya yang tidak ikut ter
jepit supaya memanggil Nabi Musa. Hgnya Musa yang akan
dapat menolong mereka chlam mala petaka yang ganjil dan
menakutkan itu.

Tidak berapa lama datanglah Nabi Musa dengan
pengikut-pengikutnya.

" wahai Nabi Musa, wahai Nabi Allah ! Aku tobat
u Dya ^ abi Allah, ampuni aku

karena peristiwa aneh itu segera orang ramai berkeru-
menontonnya. Dan semuanya menggeleng-gelengkan

ampuni aku! an9 • • •

mun
kepala melihat keajaiban yang muncul pada hari itu.
Semua pengikut Qarun dengan Qarunnya terjepit kaki-
kakinya dalam tanah ^ampai lutut dan seakan-akan ada

erat-erat dalam bumi.
ampuni aku atas kesalahan daW

^ami sudah berQiosa dan ber-
tenaga gaib yang memegangnya

" V/ ahai ^ abi Allah,
Nabi Allah.dosaku o ,

salah kepadamu. .
bagai tingkah anak-anak yang

. . M teriak Qarun sambil menangis se-
kehilangan mainannya.
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11 Aku tak suka menjadi

run itu kalau begitu akibatnya,11

orang kaya sebagai Qa-
komentar seorang-orang yang melihat nasib Qarun dengan bulu tengkuk

yang ber gidik.
" Nah, Tuhan sudah menurunkan azab atas kesom-bongannya dan hukuman atas kesalahannya menuduh nabi i

yang tak bersalah
", D

•••
ari pada jadi orang kaya seperti itu lebih

baik juga aku mendapat rezeki sepotong roti
kata yang lain.

êngan hati ber^debar-debar mereka
adegan-adegan berikutnya, apa lagi yang akan terjadi.

Qarun ber teriak-teriak lagi:
" Aku ber tobat wahai Nabi Allah! Aku akan membe-

rikan zakatku seperdua dari semua hartaku....Engkau
dengar itu wahai Nabi Allah? Separo dari hartaku
ambillah untuk pembayar zakatku. Dan bagi-bagikanlah
kepada semua kaum fakir miskin dalam negeri Mesir i-
ni!»

sehari."

menunggu

11 jawab Nabi Mu-11 ^emua terlambat wahai Qarun,
" Minta tolonglah kepada Fira'unmu dan kepada harts

yang banyak itu dsin kepada gundik-gundikmu dan..11

rienyembah—nyembah Qarun dengan air mata ber cu-
kepada Wabi Musa. &elum igfei pekik

sa.
mu

curan memohon
dan jeritan yang lain-lain.

Nabi Musa mengambil tongkatnya dan melemparkan

lagi ke tanah sainbil berseru:

" Yn ardha, hazihi
dengan dahsyatnya dibarengi suara

^erut bumi sehingga tidak s

" riaka bergetarlah bumi

menderu-deru dalam

atu mulut si penonton yang

m o o *
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mampu ber̂ bicara. Mereka sedang melihat dengan
kepalanya sendiri bagaimana jika Tuhan

mata
sudah menurun-kan azab dan siksaannya kepada hambaNya yang 6ngkar

dan tidak menuru£ kata-kata kebenaran. Sedikit lagi
kaki—kaki mereka dî sentakkan kedalam bumi. Dan ber-

mau

samaan dengan itu kelihatan semua gudang-gudang per-bendaharaan Qarun ber̂ getar dan ber _goyang-goyang ba-gai di^jgoyang lindu namun dalam halaman Qarun saja.
Diluar itu tak adapterjadi apa-apa.

Bumi makin mengganas. Hetakan-retakannya sema-kin melebar dan menelan tubuh—tubuh yang ada diatas-
nya. Gudang-gudang harta itupun ber guncang-guncang
dan ambruk masuk kedalam retakan bumi yang menganga,
se ibarat moncong buaya raksasa menunggu korbannya

Tidak berapa lamanya kemudian tidak satupun
o ••

yang bersisa dari kekayaan Qarun, lenyap ditelan bu-
mi. Setelah semuanya selesai, bumipun bertaut kemba-x

Tetapi semua bangunanli sebagai tidak terjadi apa-apa.
yang tadinya . masih berdiri dan utuh dalam tempoh yang

Tidak satusangat singkat hilang lenyap tak ber bekas.
dirham yang tertinggal, tidak satu biji perhiasan

yang ber^sisa, ya tidak apa-apa yang tinggal

Beberapa abad kemudian bilamana seseorang

dapat harta terpendam dalam bumi maka dikatakan orang

men-
dengan: Harta Qarun.

(3eberapa hari sesudah mala_ petaka itu kelihatan

ber̂ kerudung berClutut di bekaslah seorang perempuan
gedung Qarun itu. Dengan mengucurkan air mata perempu-
an itu ber kata:

» Bejak dahulu ku peringatkan
engkau sudah tuli, engkau sudah pekak.

kandaku, namun

•• «



f*
%

F
tu . - 91

A-i
} 11 Kini pembalasan Tuhan sudah datang kepadamu,

idan semoga Tuhan akan mengampuni doaamu karena aedikit
dari hartamu ada juga ku piaahkan untuk bekalmu di
akhirat kandaku

Perempuan itu ialah Ainun iateri Qarun yang
setia. tialam Kitab Smci A1 Quran dikatakan Tuhan:

' Kemudian lcami benamkan Qarun dengan rumah
tangganya kedalam bumi. Tak ada auatu kaum \

i pun yang dapat menolongnya aelain dari pa-
da Allah, ban ia tidak mendapat perjtolongan
apa-apa
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