
Apabila kehendak Tuhan diabai-
kan. Apabila nafsu tidak terkawal.
Meluak-luak rasa keinginan. Disema-
rakkan api kemarahan. Terjadilah
pergaduhan. Kemudian diikuti pep-
erangan.

Sejak wujudnya manusia, ketika
Adam as dan Hawa tersingkir dari
syurga. Terpedaya, termakan biji
larangan dengan tidak disengajakan;
tiba-tiba berada di lain alam tengge-
lam dalam kejahilan semata.

Disebut dunia untuk para jin dan
haiwan tersasar ketidakmampuan.
Dipenuhi, dikelilingi bukit gunung,
pepohon berbagai rumpun dan air
mengalir dari puncak ke muara.

Awan berarak kelihatan jauh di
pundak langit, berkejaran bergerak
bergemawan bagai menjerit. Melam-
bai-lambai ditiup angin ada kalanya
terasa dingin. Bintang-bintang berte-
baran dan bulan menyinari malam.
Ketika siang matahari bersinaran.
Panas terik kehausan buah-buahan
menjadi makanan.

Hujan sekali-sekala turun mem-
basahi daun-daun serta titisan em-
bun bergayut di himpunan yang rim-
bun.

Sang matahari memancar di gu-
run panas, bertahun-tahun mencari
pasangan lemas; terpisah jauh rasan-
ya malas. Salji meruntukkan rum-
put-rumput dan pokok-pokok di
musim luruh, Adam dan Hawa tidak
mengeluh. Untuk bergabung semu-
la.

Bertemulah lautan antara masin
dan tawar, antara tujuh samudera
lautan yang amat lebar dan kemas.
Seluruh cakerawala, bintang-bin-
tang, matahari serta bertebaran di an-
gkasa sepi menyambut seorang Na-
bi.

Yang bakal keturunannya nanti
mewarisi muka bumi dengan berb-
agai onak dan duri.

Bicara iblis manusia inilah bakal
menimpakan kerosakan tanah yang
telah dijadikan jasad lumpur terpen-
dam yang merosakkan membanyak-
kan kubur.

Kerana keengganan iblis meneri-
ma ciptaan Adam as sebagai jasad
daripada tanah untuk disembah atas
titah perintah. Dendamnya semakin
mendalam membiarkan pasangan
timbul-tenggelam. Dalam kesuka-
ran.

Keengganan iblis melakukan begi-
tu membuatnya tercampak ke dunia
beku dan terpinggir dari syurga yang
mereka diami selama itu.

Dengan kedatangan Adam as
kekasih-Nya, mereka seolah-olah di-
pinggirkan oleh-Nya; dianggap tidak
berguna, terhina, yang taat setia seki-
an lama.

Kesetiaan iblis melebihi para
malaikat beribadat dan mendapat
taraf paling taat. Kini, kerana Adam
ketaatannya terbenam, sekadar su-
jud kepadanya yang baru dicipta-
kan.

Semoga lupa suatu ujian dari-Nya
memastikan ketaatan benar-benar
kemilikikan. Seperti Ibrahim dan Is-
mail sekadar mimpi bukan bersang-
kaan lain, menunaikan tugas dengan
yakin.

Iblis bertanya kepada Rabb:
“Kau mengajar aku supaya tidak
menyembah selain daripada-Mu, ya
Allah. Sedangkan Kau menyuruhku
menyembah Adam as atas kejadian
dari tanah membusukkan.

“Sedang aku dijadikan dari api
yang sentiasa dongak ke langit tanpa

henti-henti. Walau apa pun terjadi,
aku tetap tegak berdiri, walau
keadaan berdiri, duduk, berlari atau
terbaring ke kanan atau ke kiri.”

Kerana kebiasaan iblis sentiasa
mendongak langit dan enggan men-
gaku kalah, menyerah atau tunduk-
kan diri kerana ego dan emosi.

Sifat kesombongan itulah dijadi-
kan Adam as agar iblis mengerti “di
sebalik yang tinggi ada langit yang
paling tinggi”.

Iblis hanya duduk di langit ke
berapa sudah berangan-angan untuk
meninggikan diri. Di sebalik ada tu-
juh lapisan langit dikawal rapi, yang
taat setia agar tidak mudah dicerobo-
hi atau dicuri rahsia Ilahi.

Kemudian akan lebih dahsyat lagi
suatu ketika mengaku dirinya Tuhan
belaka. Sebelum hal itu terjadi, lebih
baik diadakan persaingan supaya ib-
lis menyedari. Dirinya adalah biki-
nan ciptaan Tuhan sebagai watak ke-
jahatan penguji ketaatan manusia ji-
ka benar-benar beriman.

Ketika itu, iblis bersumpah walau
seorang pun anak cucu cicit Adam
akan kembali ke syurga melainkan
dia akan menggodakan. Mengada-
kan bisikan-bisikan supaya terpe-
daya oleh ciptaan dunia yang se-
makin tidak bermaya bagai bayan-
gan-bayangan syurga buatan mainan
manusia.

Ibarat dunia ini hanya cermin biki-
nan atau bayang-bayang antara syur-
ga dan neraka terkemudian. Disebut
fatamorgana atau arca kehidupan ke-
bahagiaan atau pusara kesengsa-
raan.

Lebih-lebih lagi apabila Habil dan
Qabil diberi kesempatan melakukan
perebutan dan terjadinya pembunu-
han yang pertama di muka bumi. Ti-
tisan darah ke bumi, iblis geli hati
bakal dipergiat agar pertumpahan
darah menjadi-jadi sehingga akhir za-
man nanti.

Rasa tidak puas hati, dengki, iri
hati dan menolak penentuan
dari-Nya. Sekali lagi berlakunya pe-
nolakan ketentuan dari-Nya; meneri-
ma bersesuaian dengan pembahagi-
an yang tidak dapat diterima. Tentu
akan ada kebaikan di kemudian hari
segala ketentuan-Nya jika dipatuhi.

Martabat iblis dinaikkan lagi, leb-
ih tinggi lagi daripada melakukan
hasad dengki, iri hati dan bangkit ra-
sa kasih sayang mendalam sepan-
jang zaman di alam ciptaan Tuhan.

Soal rasa bukan pada mata kera-
na yang kelihatan mata hanya
perasaan semata. Nikmat rasa juga
bukan pada kelihatan mata, tetapi
pada hati yang merasa nikmatnya
melebihi selera. Ibarat orang Negro
disukai oleh perempuan berkulit
putih di zaman seketika.

Itulah punca peperangan yang
tidak akan kehabisan hingga ke
akhir zaman.

Perang disebabkan perbezaan ku-
lit, kaum, bangsa, negara dan ketu-
runan. Tetapi soal maksiat, kezali-
man mereka berfahaman.

Melampaui sempadan kemanu-
siaan disebabkan tamak, haloba, pen-
indasan pencabulan hak asasi manu-
sia serta membunuh golongan yang
tidak berdosa mendapat sokongan.

Peperangan yang banyak menim-
pakan kerosakan, kesakitan, pender-
itaan dan kemelaratan. Kemusnahan
dari puing-puing runtuhan, pencabu-
lan maruah, terjadinya banyak ra-
suah serta mencabul kehormatan
dalam peperangan tidak dibicara-
kan.

Mari kita tinjau kembali dari segi
sifat semula jadi manusia dijadikan.
Dia meniupkan roh ciptaan-Nya
(berunsurkan api) ke dalam jasad tu-
buh Adam as. Sehingga iblis jahil
atau tidak nampak kelebihan Adam
as.

Roh yang tersembunyi di dalam ji-
wa, sanubari, qalbu, lubb dan hati
manusia. Roh yang berkuasa
menggerakkan seluruh anggota di-
panggil nyawa. Nyawalah punca
pergerakan tubuh badan. Tanpa nya-
wa manusia menjadi mayat dan
tidak dapat bergerak serta kebusu-
kan

Di sebalik roh juga tersimpan seg-
ala rahsia Dia, rahsia ilmu penge-
tahuan, ketuhanan, cakerawala
alam, bintang-bintang, bulan dan ma-
tahari, tujuh samudera lautan dan tu-
juh lapisan bumi. Itulah kelebihan in-
san bernama manusia yang iblis jahil
mengenalinya.

Kerana tersimpannya khazanah
terpendam, Adam as atau keturunan-
nya menjalani kehidupan mulia, se-
patutnya di syurga bersama Hawa.
Menikmati kekekalan bersama den-
gan rasa kesyukuran kekal selaman-
ya. Disebabkan rasa dengki dan iri
hati iblis, manusia tercampak ke bu-
mi menjadi hamba kehidupan alam
semesta.

Jalan pulang kembali ke syurga
dengan langkah terlalu jauh, menya-
kitkan dan kesukaran. Lebih-lebih la-
gi banyak penghalang, rintangan
dan jika berlakunya pertelingkaran
serta peperangan. Ini semua mem-
buat hati rasa tawar, putus harapan,
kekecewaan dan terjebak dalam ke-
maksiatan serta kezaliman.

Kerana manusia menyalah-
gunakan sifat-sifat Tuhan dalam diri
mereka dalam agenda kehidupan.
Seperti sifat Jalalullah ibarat inti dari
nama-nama-Nya sifat-sifat-Nya.

Al-Jalaal ibarat sifat keagungan,
keperkasaan, kediqdayaan,
kemuliaan dan puji sanjungan.
Manakala segenap Keindahan-Nya
terlihat sangat kuat, maka disebut
al-Jalaal.

Keperkasaan-Nya yang merupa-

kan dasar penampakan-Nya pada se-
tiap makhluk merupakan sifat
Jamaal keindahan-Nya.

Dengan demikian, setiap Keinda-
han adalah Keperkasaan dan setiap
Keperkasaan adalah Keindah-
an-Nya.

Tidak tampak kepada kemakhlu-
kan melainkan kekasih-Nya dan
tidak tergapai termampu melainkan
pilihan-Nya.

“Ku tiupkan kepada jasad Adam
as Ciptaan-Ku, lengkap berbagai il-
mu pengetahuan.

“Sifat-sifat-Ku manusia tidak
perasan tetapi disalahgunakan seper-
ti Firaun mengenal Tuhan tetapi
buat pengakuan ku Tuhan dan bu-
kan insan, menyebabkan dia jatuh
ke jurang kemurtadan.”

Begitulah terjadi di zaman ini.
Adam as, Nuh as, Musa as, Ibrahim
as dan Isa as diutuskan untuk
memperbetul akidah diri, ada
menyembah patung, api, alam dan
diri mereka sendiri.

Walaupun hakiki ingin menyem-
bah Tuhan dipilih, tetapi tersalah kib-
lat, salah hakikat, salah tempat, mela-
lui perantaraan tidak tepat menyala-
hi hakikat.

Yahudi memang memahami ken-
yataan banyak nabi. Diturunkan ber-
bagai mukjizat masih kurang pasti.
Bangsa degil musuh nabi langsung di-
laknati.

Sehingga kini, ungkal sombong
mengaku keturunan Nabi. Manusia
mengaku yang paling mulia di ant-
ara manusia di zaman ini.

Yahudi memang kenal sifat al-Ja-
laal kitab-kitab kuno mereka me-
mang abdal.

Itu sebabnya mereka berani bed-
al tidak mengira belas kasih menuju
ajal itulah fahaman Zionis keturunan
Dajjal.

Sifat Jaalal milik Tuhan disalah-
gunakan. Sifat Jamaal dibuang tak
hendak digunakan; yang ada dalam
diri setiap bernama insan.

Bagi orang-orang Islam yang
tidak mahu gunakan sifat
keperkasaan takut melampui
batasan menyaingi Kekuasaan Tu-
han.

Tetapi digunakan sifat Jalaal itu
untuk membunuh sesama sendiri.
Tunjuk perkasa sesama sendiri un-
tuk rebut kerusi atau menjatuhkan
negeri bangsa sendiri kerana tidak
puas hati, iri hati kekekalan pemerin-
tah atau raja enggan turun takhta
negeri.

Teringat cerita orang-orang lama
semasa kecil dahulu. Kilat dan petir
yang berlaku apabila terdampak si-
fat Jalaal dan Jamal bertembung.

Negatif dan positif bergabung.
Terpancar cahaya keindahan me-
mancar dari kaki langit, terang ben-
derang bagai lampu picit alam. Diir-
ingi dentam-dentum yang kuat mem-
eranjat dan kini telah lali di telinga
qalam.

Dari teori inilah bom dan peluru
berpandu digunakan dalam peperan-
gan yang dahsyat sekali.

Atomik dan nuklear dicipta un-
tuk membunuh sesama manusia. Sia-
pa yang lebih kuat dan dahsyat yang
akan menang dalam peperangan
sia-sia.

Peperangan bukan suatu jalan
penyelesaian jika hati manusia
masih menaruh dendam untuk mem-
balasnya ada peluang keemasan.
Ada kalanya berulang kali, kerapka-
li, berulang kali macam main
tarik-menarik tali.

Perdamaian akan menjadi
berkekalan jika sifat Jamaal terse-
mai di setiap jiwa umat insan.

Perebutan kuasa dan perluasan
empayar, pengaruh dan mempen-
garuhi sama ada kedamaian atau
peperangan.

Ada yang untung banyak yang ru-
gi, kerana bodoh sendiri. Kerana ada
jiwa api dalam unsur nyawa, tidak
mungkin wujudnya sifat Jamaal me-
menuhi hasrat keamanan terjalin.

Ego yang tinggi api melonjak naik
apabila disembur dengan minyak
ideologi. Bertambah naik, menggeli-
tik; sampai nama Tuhan dijadikan
sebutan macam sembelih ayam itik.

Unsur api tidak dapat ditunduk-
kan. Diketuk-ketuk suruh tunduk,
namun enggan mahu mengalah wa-
laupun sampai panas terbakar.

Api di dalam serkam apabila diti-
upkan akan jadi lebih galak dapat
membakar hutan dan jiwa raga
manusia sesak pernafasan. Tidak
akan ada sifat al Kamal atau kesem-
purnaan dalam diri manusia selagi
tidak timbul rasa rendah diri, men-
galah dan mahu saja tidak mengaku
kalah dengan rela hati.

Sepatutnya sifat-sifat ketuhanan
begitu saja menjadi hak empunya.
Manusia hanya meminjamkan dan
disalah guna untuk kepentingan diri
sendiri akhirnya merana.

Seperti kata bak iblis, manusialah
punca perosak alam.

Di sini, manusia membina keinda-
han. Di sana, manusia pula mence-
markan dan merosakkan atau
meruntuhkan.

Tamadun manusia tidak dapat
dikesan perkembangan jika sejarah
dibinasakan dengan tangan manusia
sendiri.

Perang dan damai tidak berhenti
dan manusia sering disakiti.

Berpunca riyak, ego, tamak, halo-
ba, biadab, angkuh, sombong,
bernafsu-nafsi dan iri hati. Lebih-leb-
ih lagi bila sepatutnya giliran yang se-
patutnya mereka dapatkan dihalang,
dilambat-lambatkan atau ditentang.

Terjadilah keberontakan dan ber-
sambungan menjadi peperangan
mengerikan.

Manusia memiliki selera, rasa dan
keinginan yang berlainan. Kerana ke-
lainan juga boleh menyebabkan
peperangan. Mereka enggan
berkongsi kuasa, rezeki merata dan
menunjukkan kuasa.

Peperangan menjadi jalan penye-
lesaian yang mereka sangkakan dan
sebaliknya kerosakan yang sukar
atau lambat dipulihkan. Melindungi
kepuakan, suku, kaum dan bangsa
menyebabkan mereka berani men-
itiskan darah tanpa kepuasan.

Nilai nyawa tiada erti lagi bagai
menembak binatang buas dan kulit
serta tulang belulang dijadikan perhi-
asan.

Sifat al Kamaal atau kesempur-
naan tidak mungkin wujud sejak du-
lu lagi sehingga diturunkan para Ra-
sul dan Nabi.

Perang atau damai tersangkut di
pundak mahkota manusia. Bukan
Dia menidakkan atau menghalangi
berlaku. Atau sengaja tidak mahu
membantu.

Cuma Dia ingin tahu sejauh mana-
kah manusia meletakkan nilai-nilai
kemanusiaan. Membuang rasa ke-
manusiaan, keangkuhan mengetepi-
kan alQuran dan Hadis serta egoistik
dan kefanatikan.

Sifat ke-Aku-an, ke-Dia-an, Aba-
di serta sifat-sifat lain seperti Yang
Pengasih dan Penyayang, Yang Adil
dan Bijaksana adalah sifat-sifat Tu-
han yang perlu manusia menilaikan
atau pertimbangkan. Semua sifat-si-
fat semata kerana Dia pencipta.

Manakala hanya menyerah saja
dan tunduk kepada kenyataan baha-
wa mereka tidak boleh suka-suka
memandai-mandai menjatuhkan hu-
kuman, syurga atau neraka.

Kuasa mutlak yang ada pada
manusia sehurusnya dijalankan dan
dilakukan dengan bijaksana. Dia
menguji manusia dengan berbagai
cara dan arah tujuan kita.

Jangan sampai berlaku pertumpa-
han darah. Bermusyawarah dalam
menegakkan kebenaran, mencari
penyelesaian dengan kebijaksanaan
akal.

Dia Maha Mengetahui di antara
manusia yang benar-benar iman
atau sebaliknya. Bukan Dia mem-
belakangkan doa insan-Nya tetapi
diberi kesempatan berusaha agar ter-
hindar daripada penganiayaan atau
bencana.

Perang atau Damai
BIODATA PENULIS
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Ahmad Afandi Jamari seorang
mantan guru (bersara sejak
2006) dan pernah aktif dalam
Angkatan Sasterawan ’50
(Asas ’50) sebagai anggota
jawatankuasa pada awal
1970-an.
Beliau lepasan Sekolah
Menengah Tun Seri Lanang
(1963-1965), Maktab Latihan
Perguruan (1968-1970), dan
kemudian melanjutkan
pelajaran ke Institut Pendidikan
Nasional-Universiti
Teknologi Nanyang- (NIE-NTU)
(1989-1991) dalam bidang
pengajian Bahasa Melayu.
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