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DENGAN MEMBACA KAU BAGAIKAN SESEORANG 

YANG SEDANG MELIHAT MASA LALU DAN MASA 

DEPAN. HADIR DI SETIAP SEJARAH, DAN HADIR DI 

SETIAP IMAJINASI ORANG-ORANG HEBAT 



AYAT AL-QURAN MENYATAKAN, “BARANG 

SIAPA ALLAH BERI PETUNJUK, TIDAK ADA 

YANG BISA MENYESATKANNYA, DAN 

BARANG SIAPA DIA SESATKAN, TIDAK ADA 

YANG BISA MEMBERINYA PETUNJUK.” 

Ayat Al-Quran menyatakan, “Barang siapa Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa 

menyesatkannya, dan barang siapa Dia sesatkan, tidak ada yang bisa memberinya 

petunjuk.” Sementara, ayat lain menyatakan, “Siapa yang mau, silakan ia 

beriman, dan siapa yang mau, silakan ia kafir.” Artinya, manusia diberi kehendak 

untuk memilih. Bagaimana kita memadukan kedua nas tersebut? 

Ada dua bagian dalam pertanyaan di atas. Pertama, apakah semua urusan berjalan menurut 

kehendak universal Tuhan? Ataukah menurut kehendak manusia? Ayat lain yang terkait: 

“Barang siapa Allah beri petunjuk, ia mendapat petunjuk, dan barang siapa Allah sesatkan, ia 

tidak akan mendapatkan penolong dan pemberi petunjuk baginya.”[1] Pengertian petunjuk 

(hidayah) adalah jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan para nabi, sedangkan kesesatan adalah 

jalan yang menyimpang, tidak benar, dan jauh dari kelurusan. 

Apabila kita cermati, kita bisa melihat bahwa masing-masing merupakan amal perbuatan. 

Karena itu, ia wajib dikembalikan kepada Allah Swt. Sebab, sebagaimana telah kami sebutkan, 

setiap perbuatan kembali kepada Allah Swt. Tidak ada satu pun amal yang tidak kembali 

kepada Allah Swt. Benar bahwa kesesatan terkait dengan nama-Nya: Yang Maha 

Menyesatkan, dan petunjuk terkait dengan nama-Nya: Yang Maha Menunjuki. Benar, Dialah 

yang memberikan keduanya. 

Namun, ini bukan berarti tidak ada campur tangan dan keterlibatan hamba. Seorang hamba, 

suka atau tidak suka, bisa didorong kepada kesesatan atau digiring menuju petunjuk. Dengan 

begitu, dalam kondisi pertama ia menjadi sesat dan menyimpang, sementara dalam kondisi 

kedua ia mendapat petunjuk dan hidayah. Singkatnya, kita bisa memahami persoalan ini 



sebagai berikut: Apabila sampainya seseorang kepada petunjuk atau jatuhnya ia dalam 

kesesatan merupakan amal perbuatan seberat sepuluh ton, misalnya, manusia tidaklah memiliki 

sepersepuluhnya sekalipun. Keseluruhan amal itu milik Allah Swt. 

Saya akan memberikan sebuah contoh yang lebih jelas. Allah memberikan petunjuk. Tentu saja 

pemberian petunjuk disertai dengan beberapa sarana dan sebab, seperti pergi ke masjid, 

mendengarkan nasihat, serta mendidik akal. Semua itu termasuk sarana untuk mencapai 

petunjuk. Mendengarkan Al-Quran dan menyelami maknanya juga termasuk sarana petunjuk. 

Mempelajari dan memerhatikan sabda Rasul saw. dengan kalbu yang khusyuk, meminta 

bimbingan dan mengambil pelajaran dari seorang mursyid, masuk dalam dunia spiritual 

wilayah kerasulan dan kenabian, serta membuka hati untuk menerima embusan manifestasi 

wujud-Nya pun merupakan jalan petunjuk. Sebab, dengan semua itu manusia bisa meniti jalan 

yang mengantarnya kepada petunjuk. Benar, datang ke masjid adalah salah satu aktivitas 

sederhana, namun Allah menjadikannya sebagai sarana dan sebab untuk meraih petunjuk. 

Artinya, petunjuk berasal dari Allah Swt., tetapi hamba memiliki keterlibatan dan usaha 

tertentu untuk meniti jalan petunjuk. 

Bisa jadi manusia memasuki tempat-tempat minuman keras, bar, dan berhala. Artinya, ia 

masuk ke wilayah nama-Nya: Yang Maha Menyesatkan, dan meminta kesesatan untuk dirinya. 

Karena itu, jika mau, Allah bisa menyesatkannya, dan jika mau pula, Dia bisa meletakkan 

penghalang yang mencegahnya dari tindakan menyimpang dan sesat. Dengan demikian, 

jelaslah bahwa hal kecil yang dilakukan manusia tidak cukup dan tidak bisa menjadi sebab 

petunjuk dan kesesatan. 

Aku akan menunjukkan contoh lagi. Mungkin engkau mendengarkan Al-Quran al-Karim dan 

berbagai nasihat, atau mungkin engkau membaca buku pengetahuan yang bagus, lalu merasa 

seolah-olah ada cahaya masuk ke dalam kalbumu. Sementara, ketika orang lain mendengarkan 

azan, nasihat, munajat, dan doa-doa khusyuk yang keluar dari lubuk hati, ia justru merasa risau 

dan berkata, “Suara apa yang memuakkan ini?!” Ia pun mengeluh ketika mendengar azan. Jadi, 

Allah Swt.-lah yang memberikan petunjuk atau kesesatan. Namun, apabila seseorang meniti 

jalan kesesatan karena durhaka, Allah memberikan untuknya 9,999 % amal yang kembali 

kepadanya tak ubahnya sekadar penekanan satu tombol untuk menggerakkan sebuah alat besar. 

Selanjutnya, Dia akan menghisab orang itu karena ia cenderung kepada dan menyenangi 

kesesatan, kemudian Allah menghukum atau mengampuninya. 



[1] Q.S. al-Kahfi: 17. 



BAGAIMANA KITA BISA MENJADI PRAJURIT 

ALLAH? DAPATKAH ANDA MENJELASKAN 

HAL INI DALAM KONTEKS KEPRAJURITAN? 

Menjadi prajurit adalah karakter mukmin. Kita adalah prajurit Allah Swt. Semoga Allah 

menerima hal ini dari kita. Sungguh kita sangat beruntung jika menjadi prajurit-Nya dengan 

meletakkan kening kita di balik pintu-Nya seraya menunggu di sana untuk selamanya. Kadang 

kita mengetuk pintu-Nya dan mengarahkan mata kita yang sedih—namun pada waktu yang 

sama diliputi rasa harap—kepada Sang Tak Terbatas sambil menantikan jawaban dari-Nya. 

Apabila jawaban tidak kunjung datang, kita mengucapkan, “Wahai Sang Maha Sabar.” Kita 

tetap menunggu tanpa pernah jemu. Dalam penantian yang lama itu, jika pintu tampak terbuka 

sedikit lalu tertutup lagi, kita berkata, “Pinta kita kali ini belum terwujud. Kalau begitu, kita 

masih belum layak.” Kita terus-menerus berada dalam penantian menyakitkan, namun dengan 

perasaan yang dipenuhi keikhlasan seolah-olah tidak ada apa-apa. Kita berharap bahwa hasil 

keikhlasan itu suatu hari akan tiba. Ternyata, hasil itu datang secara tidak terduga. Pintu terbuka 

untuk kita, “Engkau telah memperlihatkan kelayakanmu. Silahkan!” Allah Swt. berfirman, 

“Penuhilah janji kalian kepada-Ku, niscaya Kupenuhi janji-Ku kepada kalian.” Dengan kata 

lain: “Aku tidak akan mengingkari janji di antara kita. Kalaupun ada yang mengingkari janji, 

itu adalah dirimu.” Jadi, tetaplah di tempat ini dan jangan ingkar janji agar pintu Allah suatu 

saat terbuka untukmu. 

Marilah kita bertanya kepada diri kita. Apakah kita sudah menjaga janji kita dengan keikhlasan 

dan ketulusan semacam itu? Apakah kita dapat terus-menerus menunggu di pintu-Nya tanpa 

pernah bosan, jenuh, dan kesal? Atau, kita menjadi putus asa karena pintu selalu tertutup bagi 

kita? Apakah kita telah menanggalkan keikhlasan karena berbagai kejadian di alam tidak sesuai 

dengan keinginan dan harapan kita? Seorang penyair menggubah: 

Tidak semua yang seseorang harapkan datang kepadanya 

Angin pun berhembus tidak seperti yang diinginkan kapal. 

Selanjutnya, kendali kapal berada di tangan pihak lain. Laut di sini pun laut yang lain. Pengatur 

semua kapal di laut ini juga pemerintah lain. Semua yang berjalan di sini tidak sesuai dengan 



kehendak kita. Tetapi, sesuai dengan kehendak-Nya. “Apa yang Allah kehendaki terjadi, 

sementara yang tidak Dia kehendaki tidak terjadi.” Inilah salah satu petunjuk Rasul saw. 

kepada kita tentang ketundukan secara mutlak kepada Allah Swt. Itu juga merupakan salah 

satu wirid yang kita baca pagi dan petang. 

Jika kita ingin menjadi prajurit Allah Swt., kita harus fana dalam Allah sebagaimana ungkapan 

sufi. Kita harus mengetahui dan meyakini bahwa segala kebajikan dan kebaikan berasal dari 

Allah Swt., sementara semua kemacetan dan kesalahan dalam dakwah berasal dari diri kita. 

Al-Quran menyatakan: 

Kebaikan apa saja yang kaudapatkan berasal dari Allah, sementara keburukan apa saja yang 

kaudapatkan berasal dari dirimu.[1] 

Musibah apa pun yang kaualami adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Dia 

mengampuni banyak hal.[2] 

Berbagai musibah yang menimpa kita adalah akibat perbuatan kita serta hasil dari kekeliruan 

dan dominasi hawa nafsu kita. Karena Allah Maha Pengasih, Dia tidak menghukum kita atas 

setiap dosa kita, tetapi Dia mengampuni banyak kesalahan kita. Karena itu, kita harus banyak 

bersyukur dan memuji-Nya. Semoga Allah mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. 

Kita harus menjadi prajurit Allah sejati. Ketika kita menjadi prajurit-Nya, kita merasa tenteram 

dan lapang. Ada orang yang telah merasakan hal ini. Ya, kita harus seperti penyair sufi, Yunus 

Amrah, yang meninggalkan segalanya: harta, anak, dan keluarga, seraya berkata, “Aku 

menginginkan-Mu. Hanya Engkau. Engkau semata.” Ia tidak meminta surga dan bidadarinya, 

tetapi ia meminta Dia. Jadi, ada di antara kaum mukmin yang menyerahkan dirinya secara total 

kepada Allah Swt. Kukira, prajurit Allah akan merasakan dalam diri mereka sejumlah makna 

yang melampaui keteranganku di sini. Mereka akan terus menjadi prajurit dengan penuh suka 

cita. 

[1] Q.S. al-Nisâ’: 79. 

[2] Q.S. al-Syûrâ: 30. 



DENGAN APAKAH KITA DIUJI DI DUNIA INI? 

APAKAH RUSAKNYA PERSATUAN KITA UJIAN 

PULA BAGI KITA? APAKAH PARA SAHABAT 

DIUJI SEBAGIAN MEREKA DENGAN 

SEBAGIAN YANG LAIN? 

Allah Swt. berfirman, “Demikianlah Kami menguji sebagian mereka dengan sebagian yang 

lain.”[1] Jadi, manusia memang diuji dengan manusia lainnya. Kita bisa mengurutkan persoalan 

ini dalam beberapa bagian. 

Pertama, di antara manusia diutus seorang nabi. Nabi menjadi ujian bagi manusia di sekitarnya. 

Hal ini pun terjadi saat diutusnya Rasul saw. Ketika itu sebagian orang berkata, “Bagaimana 

mungkin anak yatim yang diasuh Abu Talib itu menjadi nabi, sementara ia adalah orang fakir 

yang tidak memiliki pengikut kuat. Kalau memang ada nabi yang diutus, tentu orangnya adalah 

Mas’udd ibn Urwah di Thaif atau Walid ibn Mughirah di Mekah.” 

Meskipun ketika itu Quraisy merupakan kabilah utama, tetapi ia bukan kabilah terkuat. 

Menurut mereka, seorang nabi harus diutus dari kabilah terkuat agar kabilah itu bisa membela 

dan melindunginya. Mereka juga berujar, “Bagaimana mungkin nabi adalah orang yang makan 

seperti kita dan berjalan di pasar-pasar? Mestinya yang diutus adalah seorang malaikat.” Ujian 

ini masih terjadi bagi sebagian orang sampai sekarang. Mereka berucap, “Bagaimana mungkin 

orang yang menikah dengan sembilan wanita adalah nabi?” 

Semua ucapan itu dan yang serupa termasuk dalam bagian ini, yaitu bahwa manusia diuji 

dengan manusia lain. Ujian adalah tujuan datangnya manusia ke dunia. Mereka disaring agar 

menjadi jelas mana orang-orang baik dan mana orang-orang buruk, agar tampak perbedaan 

antara intan dan arang, serta agar tampak jelas perbedaan antara manusia berjiwa setan dan 

manusia berjiwa malaikat. Dengan demikian, terwujudlah tujuan penciptaan dunia. Seandainya 

tidak ada ujian, tentu tidak berbeda antara jiwa Abu Bakar yang bagai intan dan jiwa Abu Jahal 

yang hitam bagai arang. Artinya, seandainya tidak ada ujian, tentu hakikat ajaran Muhammad 



tidak akan bersinar, tidak akan tampak, dan tidak akan menjadi mentari yang menyilaukan 

mata. 

Ketika Rasul saw. berbicara tentang manusia, beliau mengumpamakan mereka dengan barang 

tambang. Orang terbaik pada masa jahiliah adalah orang terbaik pada masa Islam asalkan 

mereka memahami ruh agama. Islam menggarap manusia dan melarutkan mereka dalam waktu 

tertentu pada bejana tertentu, kemudian Islam menyatukan mereka dengan ruh mereka agar 

sampai kepada jati diri mereka. Dengan kata lain, mereka dikeluarkan dari fitrah mereka 

menuju hakikat dan dari potensi menjadi aktual. Namun, barang-barang tambang itu senantiasa 

terpelihara dengan karakteristik masing-masing. Emas tetap berupa emas, perak tetap berupa 

perak, dan tembaga tetap berupa tembaga. Yang berbeda adalah terlepasnya barang-barang 

tambang itu dari kotoran sehingga menjadi barang tambang yang murni dan bersih. Ujian dan 

cobaan adalah proses pembersihan barang tambang itu dari segala sesuatu yang menempel 

padanya dan asing baginya. 

Kedua, setan menjadikan keburukan tampak indah dan dengan begitulah ia menyesatkan 

manusia yang tidak menyadari kesesatan mereka. Bisa jadi di antara manusia yang menjadi 

alat setan ada orang-orang yang memiliki moral cukup baik. Menghias keburukan sehingga 

tampak baik dan membuat kebaikan tampak buruk serta menampilkannya dalam bentuk yang 

kotor dan tidak disukai kadang tampak sederhana. Namun, itu adalah pekerjaan sangat 

destruktif yang bisa dinisbahkan kepada setan. Karena itu, Allah Swt. menyebut setan dengan 

“muzayyin (penghias)”. 

Selain itu, kita juga diuji dengan hawa nafsu dan dengan nafsu setani yang membangkitkan 

semangat bersaing. Bahkan, semangat untuk iri dalam kebaikan yang tampak baik dan 

mendorong manusia untuk bersaing dalam mengabdikan diri pada dakwah, jika kemudian 

berubah menjadi semangat persaingan murni, ketika itu muncullah ujian. 

Misalnya, jika upaya seseorang menjadi sarana bagi datangnya petunjuk kepada manusia 

secara lebih banyak daripada upaya seseorang lain, lalu orang terakhir ini iri dan dengki kepada 

orang pertama, maka ia harus menyadari kalau dirinya sudah berada dalam ujian besar. 

Meskipun Allah Swt. berfirman, “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-

benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus,”[2] Dia juga berfirman, “Sesungguhnya engkau 

tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kaucintai, namun Allahlah yang 



memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.”[3] Jadi, Allah Swt.-lah yang 

memberikan petunjuk. Seorang dai hanya membuka jalan, menunjukkan jalan yang lurus, dan 

menerangi jalan tersebut dengan penerangan yang kuat agar manusia mendatangi jalan itu, 

menemukan kebenaran, dan tidak menyimpang. Pada akhirnya tetap Allah yang 

menganugerahkan iman ke dalam hati. 

Di antara ujian ini, Allah Swt. menganugerahi salah seorang di antara mereka kefasihan dan 

kemampuan berbicara sehingga ia bisa menjelaskan hakikat Al-Quran dengan cara terbaik dan 

terindah. Lalu, sebagian orang lain iri dan tidak senang seraya berkata, “Mengapa aku tidak 

diberi kemampuan seperti itu?” Ini juga merupakan ujian dan akibatnya sangat buruk. 

Benar bahwa Allah Swt. telah memilih seluruh rasul-Nya, namun Dia juga melebihkan 

sebagian mereka atas sebagian lainnya. Allah Swt. berfirman, “Para rasul itu Kami lebihkan 

sebagian mereka atas sebagian yang lain.”[4] 

Ayat ini menguatkan penjelasan kami di atas. Allah Swt. memberikan berbagai keistimewaan 

tertentu kepada sejumlah rasul dan mengangkat kedudukan mereka ke tingkat yang tidak bisa 

dicapai para nabi lain. Namun, keutamaan kenabian secara umum tidak bisa ditandingi oleh 

keutamaan lain. Tidak adanya beberapa keutamaan khusus pada sebagian nabi sama sekali 

tidak membuat kenabian mereka cacat. 

Kita bisa mengemukakan contoh lain tentang pertanyaan “mengapa” yang mengandung unsur 

keluhan dan sikap iri: Mengapa aku tidak bisa memberikan pengabdian yang lebih banyak 

untuk dakwah? Mengapa aku tidak mampu memberikan bantuan materi yang lebih besar? 

Mengapa banyak orang yang tidak mau mendengarkanku? Dan ratusan lagi berbagai 

pertanyaan mengapa. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan semacam itu merupakan pukulan 

yang mengancam kesatuan barisan. Allah Swt. sejak awal mengajak kaum mukmin untuk 

menjauhi seluruh celah yang mengarah kepada perselisihan. Dia berfirman, “Dan janganlah 

kalian berselisih sebab itu akan membuat kalian gentar.”[5] 

Kita akan membahas masalah ini alinea demi alinea. 

Ayat di atas tertuju kepada kaum mukmin. Ia memberikan pesan kepada mereka untuk tidak 

masuk dalam perselisihan apa pun baik secara fisik maupun moral. Tetapi, berusahalah untuk 

menyatu di satu titik dan jangan sampai kalian jatuh dalam perselisihan meskipun dalam urusan 



yang positif. Jangan sampai kedengkian, persaingan, dan rasa iri menggiring kalian untuk 

berselisih. Jika itu terjadi, kalian akan gentar dan kehilangan kekuatan. Buah amal individual 

tetap dalam tingkat individu. Adapun amal yang dilakukan dalam naungan kesatuan jamaah 

akan diganjar dengan rahmat Allah Swt. yang menyeluruh. Dengan begitu, setiap individu akan 

mendapatkan pahala jamaah secara sempurna. 

Berbeda dengan buah ibadah individual yang diberikan kepada setiap individu, tangan-tangan 

yang terangkat ke langit lewat doa dalam ibadah kolektif, perjuangan kolektif, dan permintaan 

atas sesuatu yang sama secara kolektif akan menyebabkan turunnya rahmat Ilahi yang meliputi 

seluruh jamaah. Hal ini tidak mungkin diraih secara individu. Dalam pergerakan individu, hal 

maksimal yang bisa dilakukan seseorang adalah menjadi pemimpin di keluarganya. Namun, 

jika barisan dan persatuan umat teguh dan saling menguatkan, umat akan kuat dan berpengaruh. 

Setiap individu yang tergabung dalam ratusan juta orang yang berada di bawah kubah jamaah 

akan merasa bahwa dirinya menampilkan kekuatan umat. Dengan kekuatan tersebut, ia pun 

terlindungi dari berbagai kekuatan luar. Namun, jika individu itu melepaskan diri dari kesatuan 

dan barisan umat serta berusaha membentuk wadah sendiri, kubah itu pun menjauh darinya. 

Kubah itu berubah menjadi payung kecil yang diangkat oleh orang itu di atas kepalanya. 

Apabila masyarakatnya adalah masyarakat yang baik dan hubungannya dengan Sang Pencipta 

kuat, orang lain akan menghormati kita. Contohnya adalah apa yang terjadi pada Rasul saw. 

dan sahabatnya, Abu Bakar r.a. di gua. Allah menjadi yang ketiga bila kita berdua, menjadi 

yang keempat bila kita bertiga, menjadi yang kelima bila kita berempat, menjadi yang keenam 

bila kita berlima, menjadi yang ketujuh bila kita berenam, dan seterusnya. Itu karena Allah 

Swt. menjanjikan kemenangan bagi kaum beriman. 

Namun, apabila kita bertindak secara individual atau kalaupun kita berdua namun tidak bekerja 

sama dan tidak tolong-menolong sebagaimana mestinya, Allah Swt. akan menjauhkan kita dari 

keberkahan yang diturunkan kepada jamaah. Artinya, dalam kondisi demikian Dia tidak akan 

menjadi yang ketiga bagi kita dan tidak akan membantu kita. Di sinilah kebersamaan sebagai 

hasil dari kemajuan. Dengan kata lain, individu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya harus 

merupakan individu-individu yang sehat sehingga masyarakat yang terbentuk juga masyarakat 

yang sehat agar Allah membantu masyarakat itu dan memberikan perlindungan khusus 

kepadanya. Dengan begitu, seseorang tidak lagi harus memikul beban untuk melindungi diri 

dalam naungannya sendiri karena ia telah masuk dalam perlindungan langit. 



Ya. Jamaah atau masyarakat merupakan faktor yang sangat efektif dan sarana yang penting 

untuk mendapatkan taufik Ilahi. Seandainya seseorang menghabiskan hidupnya dengan 

memisahkan diri di tempat tertentu atau di puncak gunung, lalu melewatkan waktunya dengan 

salat, puasa, menginfakkan seluruh miliknya kepada kaum miskin, menunaikan haji, menangis 

di depan Hajar Aswad, salat di Mekah dan di Raudah yang suci dengan pahala yang berlipat-

lipat, tetap saja pahala dan ganjaran yang ia peroleh dari Allah Swt. hanya pada tingkat 

individu. 

Akan tetapi, begitu ia meletakkan tangannya bersama jamaah, hatinya akan diperluas seluas 

umatnya. Ketika berbicara tentang Ibrahim a.s., Al-Quran berkata, “Sesungguhnya Ibrahim 

adalah umat.”[6] Artinya, Al-Quran menyatakan Ibrahim a.s.—seorang individu—sebagai umat 

yang sempurna untuk menggambarkan perhatiannya yang tinggi. 

Betapa karunia dan pertolongan Allah Swt. sangat besar bagi masyarakat yang terdiri dari 

orang-orang yang memiliki perhatian tinggi. Meskipun perhatian kaum mukmin tinggi, mereka 

sering kali tidak mendapatkan taufik saat sebagian mereka diuji dengan sebagian yang lain. 

Kita melihat pertimbangan pribadi yang kecil dan sepele bisa menjadi penghalang terwujudnya 

persatuan dan keharmonisan yang merupakan hal suci seperti sucinya Ka’bah. Hal itu tentu 

saja menghalangi datangnya bantuan Tuhan yang bisa datang setiap waktu. 

Para pendahulu kita berkata, “Berbagai kemuliaan akan didapat sesuai dengan kerja keras yang 

dicurahkan.” Meskipun bukan hadis, perkataan ini memiliki makna yang dalam. Artinya, 

seluruh kesuksesan—baik materi maupun immateri—sangat terkait dengan usaha dan upaya 

yang dikerahkan untuk itu. Ya. Siapa yang mengetahui kadar penderitaan yang dialami benih 

di bawah tanah sampai ujungnya keluar ke atas tanah sebagai tumbuhan? Ia menderita dan 

mengalami kesulitan saat menerobos tanah dan mempersiapkan diri untuk menerima sinar 

matahari. Semua upaya dan penderitaan itu tak lain adalah penderitaan kelahiran dan 

perjuangan untuk mendapatkan eksistensi dan meraih kehidupan baru. Karena itu, ini sangat 

penting. 

Setiap kali berbagai nikmat dan taufik Allah mengalir kepada kita, tugas kita bertambah berat. 

Kita harus mengetahui bahwa kedudukan tinggi yang Allah berikan kepada kita lewat 

kemurahan-Nya sama sekali bukan kembali kepada kemuliaan pribadi di antara kita. Kita harus 

melihatnya sebagai anugerah Ilahi. Kebaikan dan berbagai bentuk keindahan terus berlalu. 

Ketika berlalu, ia berdiri mengetuk pintu kita karena kita lebih membutuhkannya ketimbang 



orang lain, sementara kita sendiri tidak bisa menjadi manifestasi dari keindahan itu lewat 

pribadi kita. 

Kita tidak boleh lupa bahwa anugerah dan kemurahan Ilahi yang mengalir dari atas kepala kita 

dan menembus relung-relung diri kita datang atas nama jamaah. Tidak patut seorang pun 

merasa bahwa dirinyalah yang berjasa atas hal tersebut. 

Ketiga, kepentingan materi adalah juga salah satu bentuk ujian bagi sebuah jamaah. 

Perselisihan dan permusuhan antar kalangan bersumber dari sisi ini serta dari pemikiran negatif 

dan destruktif yang mengacu kepada perselisihan di seputar kepentingan materi. Banyak mata 

yang mengincar posisi tertentu. Ada para pemilik hawa nafsu dan syahwat yang tidak pernah 

kenyang dan mengharapkan keuntungan pribadi sehingga menimbulkan konflik dan sikap 

munafik. Akhirnya, persatuan [dan kebersamaan] berubah menjadi perpecahan dan 

permusuhan, padahal seluruh amal dan pengorbanan harus dilakukan tak lain untuk meraih rida 

Allah tanpa mengharap balasan atau ucapan terima kasih dari siapa pun. Seandainya hal ini 

disadari, tentu banyak orang yang lolos dari ujian kepentingan materi yang menjurus kepada 

perpecahan. 

Dengan uraian ini, kami telah menjawab pertanyaan di atas, sebab pertanyaan tersebut terkait 

dengan ujian yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan barisan. Tidak mungkin kita 

bisa membatasi berbagai bentuk ujian yang dihadapi manusia. Kita juga tidak bisa merincinya 

di sini satu per satu. Penanya juga bertanya apakah para sahabat diuji antara sebagian mereka 

dengan sebagian yang lain. Marilah sejenak kita bahas persoalan ini. 

Tidak mungkin para sahabat terbebas dari ujian tersebut, karena mereka mendapatkan 

kedudukan tertinggi dalam kehidupan. Tentu mereka harus menghadapi ujian terberat, apalagi 

di era ketika muncul sejumlah ijtihad tentang pengelolaan negara. Namun, meskipun ujian itu 

sangat berat dan hebat, tidak ada sahabat yang menyimpang dari jalan kebenaran. Ketika 

sebagian mereka mengetahui bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran, mereka segera 

menyarungkan pedangnya meski dalam kondisi yang sama sekali tidak mudah. 

Aisyah r.a. memahami kekeliruannya ketika menentang Ali ibn Abu Talib r.a. Ia teringat akan 

sabda Nabi saw. yang berbicara tentang persoalan itu dan pulang dalam keadaan sangat 

menyesal.[7] 



Zubair ibn Awwam adalah orang yang sangat pemberani. Ketika masuk Islam, usianya baru 

sembilan tahun. Pamannya memasukkannya dalam sebuah tikar lalu membakar tikar itu seraya 

memintanya untuk keluar dari Islam. Namun, penyiksaan tersebut sama sekali tidak berhasil 

membuatnya keluar dari Islam. Rasul saw. bersabda, “Setiap nabi memiliki penolong, dan 

penolongku adalah Zubair ibn Awwam.”[8] Itu karena beliau melihat keberanian dan 

keteguhannya. 

Zubair adalah anak Shafiah, bibi Rasul saw. Suatu hari Rasul saw. melihat Zubair ibn Awwam 

r.a. berjalan bersama menantu dan sepupu beliau, Ali ibn Abu Talib r.a., di jalan kota Madinah. 

Rasul saw., yang diberitahu Allah Swt. tentang masa depan kedua pemuda yang saling 

mengasihi itu, mengetahui bahwa sepupunya, Zubair, akan menentang menantu dan sepupu 

beliau juga, Ali. Rasul saw. lalu berkata kepada Zubair, “Demi Allah, engkau akan 

memeranginya dan berlaku zalim kepadanya.” Bertahun-tahun, Zubair lupa akan ucapan Nabi 

saw. di atas. Hari demi hari terus berlalu. Barulah dalam Perang Jamal, ketika Zubair berhadap-

hadapan dengan Ali ibn Abu Talib r.a., Ali berkata kepadanya, “Wahai Zubair, apakah engkau 

lupa saat Rasul saw. berpapasan denganmu ketika kita berada di tempat anu lalu beliau 

bertanya, ‘Wahai Zubair, tidakkah engkau mencintai Ali?’ Engkau kemudian menjawab, 

‘Bagaimana mungkin aku tidak mencintai sepupuku, Ali?’ Setelah itu, beliau bersabda, ‘Wahai 

Zubair, demi Allah, engkau akan memeranginya dan berlaku zalim kepadanya.’“ Mendengar 

itu, Zubair menjawab, “Ya, demi Allah, aku telah lupa sejak mendengarnya dari Rasulullah 

saw., kemudian engkau mengingatkannya sekarang. Demi Allah, aku tidak akan 

membunuhmu.”[9] Ucapan Ali r.a. itu sampai ke kepala Zubair r.a. laksana petir. 

Ya. Ia telah ingat akan hadis yang diucapkan Rasul saw. kepada mereka berdua bertahun tahun 

lalu. Ia pun segera menyarungkan pedangnya lalu memeluk Ali serta meminta maaf kepadanya. 

Setelah itu, ia menaiki kudanya dan meninggalkan medan perang. Namun, seseorang telah 

menyerangnya dari belakang dan membunuhnya kemudian memenggal kepalanya dan 

membawa kepalanya itu ke kemah Ali r.a. Orang itu mengharapkan upah besar dari Ali r.a. 

Ketika penjaga kemah memberitahu Ali r.a. tentang peristiwa itu, Ali r.a. langsung menangis 

dan berkata, “Beritahukan kepada pembunuh Zubair bahwa ia akan masuk neraka. Aku 

mendengar Nabi saw. bersabda, ‘Setiap nabi memiliki penolong, dan Zubair adalah 

penolongku.’”[10] Ali r.a. tidak mau berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi ia terus 

mengulang ucapan yang didengarnya langsung dari Rasul saw. tersebut. 



Tidakkah kaulihat bagaimana para sahabat juga mendapatkan ujian? Namun, ketika mereka 

saling berperang, mereka berperang di jalan kebenaran dengan ijtihad mereka. Ketika 

menyadari bahwa sikap mereka tidak benar, mereka berhenti untuk kemudian berdamai. Tidak 

satu pun dari mereka mengkritik takdir. Seandainya itu dilakukan, tentu musibah akan berlipat 

ganda. Setiap kali menghadapi ujian dari Allah Swt., mereka berusaha untuk sampai kepada 

kebenaran dalam naungan Al-Quran dan dengan mempergunakan kecerdasan mereka. 

Suatu ketika berlangsung percakapan antara Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. Dalam percakapan 

itu, Abu Bakar al-Shiddiq r.a. membuat marah Umar ibn Khattab r.a. Akhirnya, Umar r.a. 

meninggalkan Abu Bakar r.a. sambil marah. Melihat hal itu, Abu Bakar r.a. segera menyusul 

Umar r.a. dan meminta maaf kepadanya. Namun, Umar r.a. tidak mau sampai-sampai ia 

menutup pintu. Akan tetapi, tidak lama kemudian Umar r.a. sangat menyesal. Ia pun mencari 

Abu Bakar yang sudah pergi kepada Rasulullah saw. dan memberitahu beliau tentang peristiwa 

itu guna mencari penyelesaian. Rasulullah saw. bersabda, “Teman kalian ini telah menyesal.” 

Artinya, ia telah lebih dulu berbuat baik. 

Tidak lama kemudian Umar ibn Khattab r.a. datang untuk bertanya kepada Rasulullah saw. 

tentang apa yang dilakukannya agar Abu Bakar r.a. memaafkannya karena ia telah menyakiti 

Abu Bakar r.a. dengan ucapannya. Mendengar hal itu, Rasulullah saw. marah. Abu Bakar r.a. 

pun segera berkata, “Demi Allah, wahai Rasulullah, akulah yang berbuat zalim.” Rasulullah 

saw. kemudian menjelaskan kepada seluruh dunia kedudukan Abu Bakar di sisi beliau, 

“Apakah kalian mau meninggalkan sahabatku?! Apakah kalian mau meninggalkan sahabatku?! 

Aku telah menyeru, ‘Wahai manusia, aku adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian 

semua.’ Namun, kalian menjawab, ‘Engkau bohong,’ sedangkan Abu Bakar menjawab, 

‘Engkau benar.’”[11] 

Yang ingin kutegaskan di sini adalah betapa para sahabat berkomitmen pada kebenaran dalam 

kondisi apa pun dan mau mengakui kesalahan. Para sahabat senantiasa mencari kebenaran dan 

lebih memilihnya daripada yang lain. Mereka berusaha untuk bersatu dalam segala situasi. 

Ali ibn Abu Talib r.a. tidak berbaiat kepada Abu Bakar r.a. selama enam bulan. Di sekitarnya 

ada para pencintanya yang terus-menerus menghendakinya untuk menjadi khalifah. Enam 

bulan kemudian dan tidak lama sesudah Fatimah al-Zahra r.a. meninggal dunia, Ali r.a. datang 

ke masjid Madinah dan menyebutkan di depan hadirin bahwa keengganannya selama enam 

bulan untuk berbaiat kepada Abu Bakar r.a. bukan karena ia menentangnya dan bahwa 



kedatangannya pada hari itu bukan karena takut. Sekarang ia yakin bahwa hak untuk 

memegang tampuk kepemimpinan dan pemerintahan memang ada di tangan Abu Bakar r.a. 

Karena itu, ia datang untuk berbaiat kepadanya. 

Setiap orang harus berkomitmen pada kebenaran. Para sahabat menyandangkan “komitmen 

pada kebenaran” kepada Umar ibn Khattab r.a., karena ketika seseorang menyebutkan sebuah 

ayat atau hadis untuk meluruskan pandangannya tentang sebuah persoalan, ia segera 

meninggalkan pandangan pribadinya itu dan berkomitmen pada kebenaran. 

Satu kali pada masa pemerintahannya ia berkhutbah di atas mimbar. Ia meminta kaum muslim 

untuk tidak berlebihan dalam menetapkan mahar wanita, karena ia berpendapat wajib 

memberikan keringanan dan kemudahan kepada para pemuda dalam menikah. Ketika turun 

dari mimbar, seorang wanita Quraisy menghadangnya dengan berkata, “Wahai Amirul 

Mukminin, mana yang lebih berhak diikuti: kitab Allah (Al-Quran) atau ucapanmu?” Umar r.a. 

menjawab, “Kitab Allah.” Wanita itu melanjutkan, “Anda telah melarang orang-orang untuk 

berlebihan dalam mas kawin wanita padahal Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran, ‘Jika 

kalian ingin mengganti istri dengan istri lain, sedangkan kalian telah memberikan kepada 

seseorang di antara mereka harta yang banyak, janganlah kalian ambil kembali sedikit pun 

darinya.”[12] 

Umar r.a. mendengarkan dengan penuh adab. Sebenarnya, nasihat Umar r.a. tidak salah, namun 

kepekaan dan keluhuran akhlaknya mendorongnya untuk berkata, “Semua orang lebih paham 

daripada Umar.” Ia lalu kembali naik ke mimbar dan berkata, “Aku telah melarang kalian untuk 

berlebihan dalam mahar wanita, maka hendaklah seorang laki-laki berbuat apa yang 

menurutnya baik terhadap hartanya.”[13] 

Tentu saja Umar tidak bodoh dalam urusan agama. Namun, pemahamannya terhadap 

kebenaran dan komitmennya pada kebenaran sangat mendalam sampai-sampai ketika 

mendengar ucapan wanita itu, ia tidak mau menakwilkan atau menyanggahnya, tetapi ia 

menerima kebenaran apa adanya. 

Karya-karya besar dan persoalan penting tidak akan bisa diselesaikan kecuali oleh orang-orang 

besar semacam mereka. Semakin kita dekat dengan ruh para sahabat, semakin dekat pula kita 

dengan taufik Allah Swt. 



Beban tertentu pada masa apa pun memerlukan otot-otot yang kuat untuk mengangkatnya, dan 

diperlukan kekuatan otot yang sama pada masa lain. Tangan yang lemah takkan mampu 

mengangkat beban. 

Sebagaimana untuk menyeimbangkan satu kilogram dibutuhkan satu kilogram lagi, hakikat-

hakikat besar yang kemunculannya membutuhkan orang-orang seperti sahabat saat ini pun 

membutuhkan orang-orang semacam itu agar muncul dan menang. Adapun menantikan 

kemenangan dan kemunculan hakikat-hakikat itu dari orang-orang lemah yang tidak memiliki 

daya dan kekuatan, adalah mustahil. Jadi, kita harus seperti sahabat dalam berpegang pada 

kebenaran, menjaga kesatuan, dan merapatkan barisan agar musuh melihat bahwa pintu-pintu 

fitnah tertutup di hadapan mereka. Ketika perasaan dan semangat kita mencapai puncaknya, 

keputusasaan mereka juga mencapai puncaknya. Ini baru bisa terwujud jika kita tidak 

menyembah hawa nafsu dan berpegang teguh pada kebenaran. Inilah jalan yang mengarah 

kepada kesatuan dan rapatnya barisan. 
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APAKAH MOTIF TERSEMBUNYI DI BALIK 

USAHA MEMBUAT TEORI DARWIN TETAP 

HIDUP MESKIPUN CACAT DAN 

KELEMAHANNYA TELAH TAMPAK? 

Mustahil mengangkat teori lain selain teori Darwin yang dibangkitkan lagi setelah 

kematiannya. Teori itu telah mati namun dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Sekarang 

upaya-upaya untuk menghidupkannya setelah ia masuk dalam fase sekarat masih dilakukan. 

Namun, ketika sejumlah ilmuwan mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mempertahankan 

teori Darwin, kita melihat sebagian ilmuwan lainnya melesatkan panah kritik yang mematikan 

terhadap teori Darwin seraya merobek-robeknya hingga hancur berantakan. Menurut mereka, 

memercayai teori Darwin adalah sebuah ketertipuan. Inilah pandangan yang sekarang beredar 

di kalangan ilmiah internasional kendati tampaknya teori itu tetap bertahan selama beberapa 

waktu. Kemarin hingga sekarang telah ditulis ribuan buku di seputar persoalan ini baik di 

Timur maupun di Barat. Bahkan, buku-buku semacam itu masih dan akan terus ditulis pada 

masa mendatang. 

Sejak awal kita katakan bahwa peradaban di timur dan di barat tegak di atas sebuah landasan, 

yaitu filsafat materialisme. Materialisme di Amerika tidak kalah dengan materialisme di Rusia. 

Peradaban Barat saat ini sebagian besar telah terwarnai oleh iklim peradaban Amerika. Ketika 

menyebut istilah timur, kami hanya menunjuk aspek geografis, bukan pemikiran. Sebagaimana 

telah kami sebutkan saat menjawab pertanyaan sebelumnya, Timur dan Barat saat ini telah 

melampaui batasan geografis, sehingga kita melihat Rusia sebagai bagian dari Barat. 

Kedua sisi (timur dan barat, bukan Timur dan Barat) memiliki pandangan yang kira-kira sama 

terhadap agama dan ilmu pengetahuan. Pandangan Barat terhadap agama adalah pandangan 

Rosseau dan Renan, yaitu sekadar unit kecil yang penting bagi kehidupan sosial. Artinya, 

agama bagi mereka bukanlah tujuan dan sasaran, tetapi mereka menganggapnya hanya sebagai 

salah satu dari sejumlah sarana kebahagiaan manusia sehingga ia harus diberi tempat. Saat ini 

Rusia telah sampai kepada pandangan serupa.[1] Meskipun pandangan tersebut bisa dianggap 



sebagai awal pecahnya Rusia, ia bukan merupakan pemahaman agama yang benar dalam 

pandangan kita. 

Pandangan mereka terhadap seluruh disiplin ilmu sama. Inilah kondisi dunia saat ini. Meskipun 

demikian, ada sejumlah ilmuwan materialis yang ikut mengkritik dan menghancurkan teori 

Darwin. Bahkan, tidak ada satu pun aspeknya yang mereka biarkan selamat. Meskipun kita 

melihat hal ini dengan sangat jelas di negara-negara Eropa dan Amerika, di Rusia hal ini masih 

samar dan berjalan tanpa suara. 

Ya. Rusia dan negara-negara yang terkait dengannya masih berpegang pada pandangan 

tersebut. Mereka masih mempertahankan teori Darwin. Itu karena negara-negara itu telah 

membangun fondasi yang rusak di atas konsep materialisme historis. Karena itu, sangat penting 

bagi mereka menganggap teori Darwin benar. Sebenarnya, ketika filsafat materialisme historis 

hancur, konsep tentang dunia metafisika muncul ke permukaan. Saat itu manusia akan lebih 

menelaah nilai-nilai spiritual dan immaterial daripada nilai-nilai ekonomis dan materialis. Ini 

berarti akhir dan kehancuran setiap sistem pemikiran yang mengacu kepadanya. Karena itu, 

mereka terus-menerus berusaha mempertahankan teori Darwin. Ini akan terus berlangsung 

selama beberapa waktu. 

Di Turki, orang-orang yang membela teori ini dan berusaha mengembangkannya adalah para 

dosen di universitas dan para guru [di sekolah]. Ketika mengajarkan biologi, mereka 

mengajukan teori ini seolah-olah ia merupakan hakikat kebenaran. Dengan begitu, mereka 

merusak akal-akal yang masih segar. 

Di sini aku tidak akan menganalisa persoalan tersebut secara ilmiah dan rinci. Aku telah 

menjelaskannya secara rinci dalam salah satu ceramah. Beberapa teman pun sudah 

menganalisanya dari sisi akidah. Upaya mereka ini muncul dalam bentuk buku dan kaset yang 

bermanfaat. Karena itu, aku membiarkan uraian tentang persoalan ini kepada buku-buku itu 

agar aku membahas topik ini sesuai dengan format tanya jawab. 

Para penganut teori itu berpendapat bahwa asam amino terbentuk di air, kemudian terbentuklah 

makhluk hidup bersel tunggal, lalu ia berkembang menjadi beragam makhluk hidup. Karena 

makhluk hidup itu mengalami proses evolusi, ia pun sampai kepada fase perkembangan seperti 

monyet. Sebagian lagi menyebut anjing. Akhirnya, muncul manusia sebagai fase terakhir dari 

evolusi. Mereka menjadikan keberadaan sejumlah fosil di beberapa tempat sebagai bukti 



kebenaran hipotesa tersebut. Mereka juga menjadikan fosil-fosil itu sebagai sumber dan asal 

berbagai jenis makhluk hidup. Misalnya, mereka menjadikan sebagian fosil sebagai asal-usul 

kuda, sebagian lagi sebagai asal-usul lumut air. Mereka berkata bahwa sejumlah makhluk 

hidup berbentuk seperti sekarang setelah melewati ribuan tahun. 

Namun, penemuan terakhir yang dihasilkan para ilmuwan menyanggah anggapan tersebut. 

Serangga yang oleh ilmuwan biologi disebut sebagai makhluk pembangkang tetap 

mempertahankan kondisi dan bentuknya yang dulu sejak kemunculannya pada 350 juta tahun 

lalu hingga sekarang. 

Reptil dan kalajengking laut masih memiliki bentuk dan kondisi yang sama dengan 500 juta 

tahun lalu. Dengan kata lain, makhluk-makhluk itu sama persis dengan bentuk fosilnya tanpa 

perbedaan sedikit pun. Inilah yang dikatakan para ilmuwan biologi sendiri. Apabila tidak 

terdapat perbedaan dan perubahan bahkan pada makhluk yang rendah sekalipun, kaki kuda pun 

tentu tidak berubah seperti anggapan penganut teori Darwin. Manusia juga tetap dalam bentuk 

sebelumnya semenjak ia diciptakan. Ketika para penganut teori evolusi menganggap bahwa 

ribuan makhluk telah mengalami perubahan, sejumlah makhluk yang hidup sejak 500 juta 

tahun lalu muncul di hadapan kita dan menyanggah anggapan mereka seraya berkata, “Tidak. 

Kami tidak berubah, tidak berganti, dan tidak mengalami evolusi.” 

Mereka juga berpendapat bahwa perkembangan dan perubahan makhluk terjadi secara 

kebetulan. Perubahan tersebut terjadi secara sangat perlahan. Perkembangan dan pergantian 

setiap entitas terkait dengan kondisi-kondisi yang menyertainya. Hubungan bumi dengan 

matahari, jauh dan dekatnya, bagaimana bumi berputar mengelilingi matahari, serta sejumlah 

perubahan akibat perputaran itu, semua itu adalah faktor yang memberikan pengaruh positif 

dan negatif terhadapnya. Karena itu, berbagai perubahan yang terjadi terwujud sesuai dengan 

kondisi-kondisi di atas. Misalnya, jutaan tahun lalu kuda adalah binatang sangat kecil yang 

memiliki lima kuku di kakinya. Setelah melewati tahun-tahun itu, bentuknya membesar dengan 

hanya satu kuku [di setiap kakinya]. 

Sebenarnya dalam hal ini mereka tidak memiliki bukti kuat. Mereka berbicara tentang sebuah 

makhluk yang hidup pada masa lalu dan menganggapnya sebagai kuda, padahal tidak ada 

hubungan antara makhluk tersebut dan kuda. Allah Swt. menciptakan binatang itu kemudian 

menghentikan keturunannya setelah beberapa waktu tertentu. Sekarang binatang itu tidak ada 

lagi, lantas mengapa saat ini kita menganggapnya sebagai kuda? Allah Swt. menciptakan 



binatang tersebut pada masa itu, lalu beberapa waktu kemudian Dia menciptakan kuda. 

Mengapa kita menghubungkan antara kedua binatang itu dan menisbahkan yang satu kepada 

lainnya? 

Lebah dan madu telah ditemukan seratus juta tahun yang lalu. Telah diketahui bahwa seratus 

juta tahun lalu lebah telah menghasilkan madu dan menyimpannya dalam sarang berarsitektur 

sama dengan saat ini. Artinya, meskipun telah berlalu seratus juta tahun, tidak ada yang 

berubah. Lebah masih tetap menghasilkan madu, serta tidak ada perubahan pada bentuk dan 

organ lebah. Apabila terdapat perubahan, mana perubahan itu? Perubahan semacam itu harus 

ditunjukkan. Ada tugas dan kewajiban bagi para penganut teori evolusi untuk menerangkan 

perubahan itu. 

Beberapa tahun lalu, salah seorang pendukung teori Darwin mengungkapkan kepada dunia 

tentang penemuannya akan tengkorak yang membawa beberapa sifat manusia dan sejumlah 

sifat kera. Ia menjadikan tengkorak tersebut sebagai dalil atas adanya perubahan dari kondisi 

kera ke kondisi manusia. Namun, beberapa tahun kemudian kebenaran terungkap. Diketahui 

bahwa tulang rahang bawah dari tengkorak kera itu ditambahkan pada tengkorak manusia. 

Artinya, tengkorak itu sengaja dibentuk dari dua tengkorak lalu selama beberapa waktu 

diletakkan dalam keasaman agar tampak seperti tengkorak tua. Gigi manusia lalu ditanam di 

rahang bawah kemudian didinginkan. Mereka mengetengahkan tengkorak itu sebagai bukti 

atas keberadaan mata rantai penghubung antara kera dan manusia. Pemalsuan ini nyaris menipu 

kalangan ilmuwan.[2] Namun, sebagian ilmuwan akhirnya mengetahui proses penipuan itu serta 

menyebarkannya di berbagai koran dan majalah. Masalah ini juga dimuat di sejumlah koran 

Turki dan beberapa tulisan tentangnya pun dibuat. 

Sejak beberapa tahun lalu, dilakukan berbagai upaya dan percobaan untuk melakukan 

perkawinan silang antara burung dara dan anjing. Namun, anjing tetap menjadi anjing. Benar 

bahwa terjadi sejumlah perubahan fisik, misalnya ada perubahan dalam bentuk hidung dan 

mulut, tetapi anjing itu tidak berubah menjadi keledai misalnya. Juga, burung dara tidak 

berubah menjadi burung lain. Ia tetap sebagai burung dara. Sebelumnya, mereka melakukan 

sejumlah percobaan terhadap lalat buah, drosophila. Namun, lalat tersebut tetap sebagai lalat. 

Mereka yang melakukan sejumlah percobaan itu tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya, 

mereka meninggalkan percobaan itu dengan kegagalan dan keputusasaan. 



Akan tetapi, percobaan itu telah memberikan manfaat. Para ilmuwan menjadi tahu bahwa 

perubahan dari satu jenis makhluk hidup kepada jenis lain tidak mungkin terjadi. Itu karena 

adanya jurang pemisah yang cukup besar antara mereka sehingga tidak mungkin berubah. 

Kemudian, mata rantai penghubung tetap tidak ditemukan. Sebagaimana diketahui, binatang 

bagal (hasil peranakan kuda dan keledai) tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. 

Dalam kondisi demikian, bagal tidak mungkin meneruskan keturunannya. Jika demikian, 

bagaimana mata rantai penghubung itu bisa sampai kepada makhluk bernama manusia? 

Bagaimana makhluk istimewa ini yang keturunannya akan terus berlanjut hingga Hari Kiamat 

muncul dengan mudah? Hal ini tidak hanya sulit dijangkau oleh nalar, bahkan oleh khayalan, 

karena tidak memiliki sandaran yang kuat. 

Di dekat Kepulauan Madagaskar, mereka menemukan fosil ikan. Ketika menelitinya, mereka 

mendapati bahwa ikan itu hidup enam puluh juta tahun yang lalu. Mereka segera memastikan 

bahwa ikan itu adalah ikan yang sudah punah. Tidak lama kemudian, salah seorang nelayan 

menjaring, di dekat kepulauan itu pula, ikan dari jenis yang mereka katakan telah punah. 

Mereka menyaksikan ikan itu sama persis dengan ikan yang hidup pada enam puluh juta tahun 

lalu yang mereka temukan, tanpa ada perubahan apa pun. Para penganut teori evolusi akhirnya 

menarik ucapan mereka secara halus. Ikan yang hidup itu telah menghancurkan skenario yang 

dipersiapkan di seputar fosil ikan itu oleh para pendukung teori evolusi. 

Akan tetapi, karena evolusi merupakan salah satu sendi utama konsep materialisme historis 

dan merupakan salah satu unsurnya, Marxis dan Engels tetap menerima teori evolusi. Karena 

itu, kita melihat bagaimana kaum materialis mendukungnya secara membabi buta meskipun 

bertentangan dengan sains. Mereka sama sekali tidak akan meninggalkan teori tersebut. 

Mereka menilai bahwa setiap persoalan harus dianalisa dan dijelaskan dengan pandangan 

materialisme semata. Mereka tidak akan pernah berkata, “Kami tidak bisa menjelaskan 

persoalan ini. Dengan demikian, ada kekuatan maknawi yang datang dari luar.” Semua upaya 

yang mereka kerahkan adalah untuk tidak membuat pengakuan semacam itu. Seluruh upaya 

dan usaha putus asa menjauhkan mereka dari akal, logika, adab, dan kejujuran sampai-sampai 

mereka sering terpaksa berbohong, menipu, dan mempermainkan logika yang bukan hanya 

tidak pantas dilakukan para ilmuwan, bahkan tidak pantas dilakukan manusia biasa. 

Hal ini akhirnya memaksa mereka untuk selalu mencari celah untuk bersembunyi karena malu. 

Sayangnya, banyak akal yang masih segar terpengaruh oleh mereka. Hanya saja, tali 



kebohongan sangat pendek. Tali mereka lebih pendek daripada tali ini. Ada pepatah: satu orang 

gila, ketika melemparkan batu ke dalam sumur, dapat menyibukkan empat puluh orang berakal, 

dan mereka tidak dapat mengeluarkan batu itu. Demikianlah yang terjadi dalam masalah ini. 

Darwin telah mempersembahkan kepada dunia ilmu pengetahuan sesuatu yang tidak ia sadari. 

Klasifikasi berbagai jenis makhluk adalah termasuk hasil dari penelitiannya. Klasifikasi itu 

menjadi sebuah dalil di antara sejumlah dalil lain tentang tatanan dan keselarasan menakjubkan 

yang terdapat di alam. Jadi, betapa agung kekuasaan Allah Swt. yang telah menciptakan alam 

ini dalam tatanan yang sangat indah dan tidak mengizinkan siapa pun untuk merusaknya. 

Petunjuk hanya ada di tangan Allah. Ketika penelitian-penelitian Darwin menambah iman kita, 

ia sendiri lewat penelitiannya telah menyimpang menuju kesesatan. 

[1] Penulis mengungkapkan hal ini pada tahun 1982 M. 

[2] Tengkorak palsu itu telah menipu para ilmuwan selama kurang lebih 40 tahun. Telah 

ditulis tentangnya sekitar setengah juta tulisan di berbagai majalah ilmiah di Amerika Serikat 

dan negara-negara Eropa sampai kepalsuannya terungkap pada tahun 1952 di Inggris. 



ISLAM MENYEBAR DENGAN CEPAT, DAN 

YAHUDI SERTA NASRANI TIDAK DAPAT 

MENGALAHKANNYA SELAMA 1.300 TAHUN. 

MENGAPA? LALU, APA SEBAB KEKALAHAN 

ISLAM SAAT INI? 

Ada beberapa sudut pandang tentang perbedaan antara Islam dan iman. Kami tidak ingin masuk 

dalam rincian semacam itu. Jika kita mengungkapkan Islam dan iman secara bersamaan, orang 

Islam adalah orang yang beriman kepada Allah dan seluruh sendi keimanan serta berserah diri 

kepada-Nya. Artinya, orang Islam adalah orang yang secara ikhlas terikat dengan seluruh 

perintah Allah dalam penataan kehidupannya, kehidupan keluarganya, dan kehidupan 

sosialnya. Kaum muslim dalam beberapa waktu tidak mendapatkan kesempatan untuk 

menerapkan Islam secara total. Namun, jika semangat mereka terhadap Islam dan keinginan 

untuk menerapkannya terdapat dalam hati mereka, semoga Allah tidak menghukum mereka. 

Sebab, menjauhi Islam berarti menempuh jarak yang jauh sehingga tidak mungkin kembali 

kepadanya secara sekaligus hanya dengan satu langkah. Apabila mereka berharap kembali 

kepada Islam dengan tekad yang kuat dan keinginan yang besar lalu mereka mulai menetapkan 

langkah dan pemikiran untuk kembali, mereka telah menyelamatkan diri mereka dari beban 

tanggung jawab. Itu karena hanya ada dua jalan untuk lepas dari beban tanggung jawab pada 

Hari Kiamat: hidup bersama Islam secara sempurna atau berjuang mengembalikan Islam ke 

dalam kehidupan. 

Apabila salah satunya tidak terwujud, tidak ada tempat untuk selamat dari pertanggungjawaban 

pada Hari Kiamat. Kehidupan mereka di dunia pun akan hina, sebab jauh dari Islam akan 

membuat kekafiran berkuasa atas masyarakat dan berbagai aspek kehidupannya, baik 

kehidupan sosial, ekonomi, bisnis, maupun militer. Mereka juga akan kalah dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Lalu, mereka akan menjalani hisab atas kelalaian mereka pada Hari 

Kiamat. 

Bisa jadi jangka waktunya tidak sampai 1.300 tahun, tetapi periode kemajuan umat Islam tidak 

kurang dari seribu tahun. Pada masa itu mereka telah sampai di puncak yang tinggi, terutama 



pada masa Khulafa Rasyidin yang ketika itu kecepatan dalam mencapai ketinggian sangat 

menakjubkan. Rasulullah saw. telah memberitakan masa ini dengan bersabda, “Akan datang 

suatu masa kepada manusia yang ketika itu mereka berperang. Mereka ditanya, ‘Adakah 

sahabat Rasulullah saw. di antara kalian ?’ Mereka menjawab, ‘Ya.’ Mereka pun mendapat 

kemenangan. Mereka kemudian berperang dan ditanya, ‘Adakah di antara kalian sahabat dari 

sahabat Rasulullah saw.?’ Mereka menjawab, ‘Ya.’ Mereka pun mendapat kemenangan.’”[1] 

Dalam hadis lain Rasul saw. menunjuk kepada ketiga generasi berbahagia itu dengan bersabda, 

“Manusia terbaik adalah generasiku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi 

sesudah mereka.”[2] Kalau kita melihat sejarah umat Islam, tampak jelaslah kebenaran sabda 

Nabi saw. ini. 

Masa Khulafa Rasyidin hanya berlangsung selama 30 tahun. Meski demikian, kaum muslim 

pada masa Usman ibn Affan r.a. telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di satu sisi mereka 

telah sampai ke Erzurum dan di sisi lain mereka sampai ke Laut Aral. Semua ini disebabkan 

oleh semangat jihad yang mereka bawa. Afrika ketika itu telah dibuka dan dikuasai dari ujung 

ke ujung. Bahkan, Uqbah ibn Nafi’, panglima Islam yang pertama pergi ke sana dan berhasil 

menguasai Afrika pada masa hidupnya, wafat dalam usia lima puluh tahun. Artinya, dalam 

beberapa tahun saja ia berhasil menyempurnakan penguasaan Afrika hingga mencapai 

Samudera Atlantik yang oleh bangsa Arab disebut dengan Lautan Teduh. Selanjutnya, ia 

mengarungi laut seraya berkata, “Wahai Tuhan, seandainya bukan karena laut ini, tentu aku 

sudah berlalu di sejumlah negeri untuk berjuang di jalan-Mu.”[3] 

Dalam jihad itu, ia juga berhasil mengikutsertakan kaum barbar dalam barisannya. Kaum 

muslim saat itu tidak memiliki kendaraan lintas benua, kapal pengangkut pesawat terbang, atau 

kapal yang bisa menghadapi badai di lautan. Mereka sampai ke berbagai negeri dengan 

mengendarai unta. Apabila hendak mencapai negeri di seberang lautan, mereka melintasi 

lautan dengan menaiki kapal kecil yang sederhana. Kendati demikian, mereka mampu 

membuka negeri-negeri di Timur dan di Barat dalam waktu yang singkat. Bila kita 

perhitungkan secara matematis, kita bisa mengatakan bahwa apa yang berhasil dikuasai umat 

Islam pada masa Khulafa Rasyidin menyamai bahkan melebihi apa yang berhasil dikuasai pada 

masa Umayyah, Abbasiah, Saljuk, dan Usmani, padahal berbagai pendudukan pada masa 

Khulafa Rasyidin pertama-tama ditujukan untuk membuka hati dan menyebarkan Islam. 



Di antara rahasia takdir, sejumlah negeri yang ditinggali kaum muslim saat ini dibuka dan 

dikuasai pada masa sahabat. Meskipun Andalusia berada di bawah kekuasaan Islam selama 

kirakira delapan abad, saat ini di sana tidak ada sesuatu yang memuaskan hatimu. Sementara 

itu, di Turkistan, Dagistan, Mongogistan, dan Uzbekistan, sejumlah masjid, menara, dan 

sekolah agama masih ada karena negeri-negeri tersebut diduduki oleh para sahabat. Negeri-

negeri tersebut telah melahirkan beberapa tokoh besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

Islam, seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Sina, dan al-Farabi. Islam telah hidup di negera-

negara tersebut dengan kebenaran. 

Semoga negara-negara yang sendi-sendinya telah dibangun secara ikhlas dan benihnya telah 

ditanam secara jujur serta telah bercampur dengan darah para sahabat itu insya Allah akan 

kembali kepada Islam.[4] Ya, kita semua menunggu era tersebut. Kita merasakan keberadaan 

kita di negara-negara itu. Kita yakin akan datang suatu hari ketika Islam kembali ke sana seperti 

gelombang yang susul-menyusul. Ini adalah persoalan lain dan penting yang tidak kita bahas 

di sini. Marilah kita kembali kepada pembahasan semula. 

Apabila sahabat berhasil membuka dan menguasai dunia dalam waktu singkat, tentu hal ini 

karena sejumlah sebab. Setiap sahabat mencintai dakwah Islam sampai tingkat dakwah 

menyatu dengan hatinya. Orang yang melihat mereka hanya dari luar dan tidak mengetahui 

hakikatnya pasti mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang sembrono bahkan gila, 

karena tindakan mereka benar-benar mencengangkan akal. 

Ali ibn Abu Talib r.a. tidur di kasur Rasul saw. pada malam beliau hijrah dari Mekah ke 

Madinah. Ini berarti sejak awal ia telah rela dirinya terkena sabetan pedang. Namun, tangan-

tangan kaum musryik tetap menggantung di udara ketika mengetahui bahwa orang yang tidur 

di tempat tersebut bukan Rasulullah saw. melainkan putra pamannya, Ali r.a. Adapun sebab 

yang membuat tangan mereka kaku di udara adalah sesuatu yang menakjubkan, karena akal 

mereka tidak mampu memahaminya. 

Bagaimana seorang pemuda berusia 17 tahun dapat melakukan pengorbanan semacam itu yang 

bisa menamatkan hidupnya dengan cara paling keji? Kaum musyrik—termasuk Abu Jahal—

tercengang tatkala melihat kenyataan tersebut. Abu Jahal kemudian pergi ke rumah Abdullah 

ibn Jahsy dan naik ke atap lalu di sana ia mendengar embikan kambing di dalam rumah. Ia pun 

tidak bisa menutupi keheranannya, karena tidak ada satu pun orang di rumah itu. Ketika Rasul 

saw. berhijrah ke Madinah, semua orang segera ikut berhijrah. 



Suatu hari Utbah ibn Rabi’ah, Abbas ibn Abdul-Muttalib, dan Abu Jahal ibn Hisyam melintasi 

rumah keluarga Jahsy yang sedang pergi menuju dataran tinggi Mekah. Utbah melihat rumah 

itu kosong tanpa ada satu pun penghuninya. Melihat hal tersebut, ia bersenandung: 

Setiap rumah meskipun dalam waktu lama selamat 

suatu saat akan hancur dan binasa. 

Selanjutnya, Utbah berkata, “Rumah bani Jahsy kosong ditinggal pergi 

penghuninya.”[5] Mereka meninggalkan segalanya: rumah mereka, keluarga mereka, harta 

mereka, dan kambing-kambing mereka. Jadi, bagaimana kaum musyrik bisa memahami hal 

ini? 

Ya. Ketika Abu Bakar r.a. berhijrah dari Mekah ke Madinah, ia tidak membawa seorang pun 

keluarganya. Ia tidak membawa istri, ayah, ataupun anaknya. Ia meninggalkan semuanya di 

Mekah dan berhijrah sendirian [bersama Rasulullah saw.]. Usman ibn Affan r.a. pun tidak 

membawa istrinya, Ruqayyah r.a., putri Rasulullah saw. dan penyejuk hatinya. Seandainya 

dikatakan bahwa Ruqayyah membutuhkan orang yang siap berkorban untuknya, tentu semua 

siap mengorbankan diri untuknya. Namun, ia menetap di Mekah dan Usman berhijrah seorang 

diri ke Madinah. 

Masa itu adalah masa orang-orang yang secara tulus dan ikhlas terpaut dengan Rasul saw. 

Sikap mereka mengikuti dan mencintai Muhammad adalah sesuatu yang menakjubkan. 

Sampai-sampai Urwah ibn Mas’ud setelah menemui Rasul saw. dalam perjanjian Hudaibiah 

dan melihat perlakuan para sahabat beliau kepada beliau—ketika beliau berwudu, mereka 

memperebutkan air bekas wudunya, ketika beliau membuang ludah, mereka memperebutkan 

ludahnya, dan ketika helai rambut beliau jatuh, mereka segera mengambilnya—Urwah kembali 

ke Mekah dan berkata, “Kaum apa itu?! Demi Tuhan, aku telah diutus ke sejumlah penguasa; 

Aku telah diutus kepada kaisar, kisra, dan raja Najasyi. Demi Tuhan, aku tidak pernah melihat 

seorang penguasa yang dihormati sedemikian rupa oleh para pengikutnya seperti 

penghormatan yang diberikan para pengikut Muhammad kepada Muhammad. Demi Tuhan, 

jika beliau membuang dahak, pasti dahak itu jatuh ke telapak tangan salah seorang di antara 

mereka lalu ia lumurkan dahak itu ke wajah dan kulitnya. Jika beliau memberikan perintah, 

mereka segera melakukannya. Jika beliau berwudu, mereka memperebutkan air bekas 

wudunya. Jika beliau berbicara, mereka diam menyimaknya. Dan mereka tidak pernah menatap 

beliau dengan tajam karena hormat kepada beliau.”[6] 



Ya. Begitulah tingkat penghormatan dan cinta sahabat kepada Rasulullah saw., sementara 

Rasulullah saw. sendiri berkata kepada orang yang berdiri menghormatinya, “Janganlah kalian 

berdiri seperti bangsa asing berdiri untuk mengagungkan satu sama lain.”[7] Namun, mereka 

tetap berdiri menghormati beliau, karena semakin merendah kepada beliau, semakin bertambah 

kecintaan mereka kepada beliau. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. berlari ketika melihat 

Jibril a.s. untuk pertama kali. Ini terjadi pada awal turunnya wahyu. Salah seorang pecinta 

Rasul saw. berujar, “Seandainya Jibril a.s. melihat hakikat Muhammad dari balik tirai, pasti ia 

akan kehilangan kesadaran.” Rasul saw. semakin mulia ketika hubungannya dengan Allah 

semakin dekat. Namun, semakin mulia, beliau pun semakin merendah sebab beliau 

menganggap dirinya hanya seorang manusia. Beliau tidak mau diperlakukan dengan cara yang 

melampaui batas dan merasa risih dengan perlakuan demikian. 

Itulah era saat hati dan jiwa para sahabat berpadu bersama Rasulullah saw. Sampai-sampai 

beliau berkata kepada mereka, “Kehidupan adalah kehidupan kalian dan kematian adalah 

kematian kalian.”[8] Ucapan ini tidak dilontarkan untuk menghibur mereka, namun untuk 

menggambarkan kesatuan hati dan jiwa. Saat tiba perintah kepada mereka untuk berhijrah di 

tanah Allah yang luas guna menyebarkan Islam, mereka tidak menyanggah dan bertanya, 

“Mengapa?” Akan tetapi, mereka segera berhijrah dan bertebaran di muka bumi demi Islam 

tanpa pernah berpikir kembali ke tanah air mereka. Mereka lebih memilih mati di tanah air 

baru tanpa keraguan sedikit pun atas hijrah yang mereka lakukan. 

Ketika Sa’ad ibn Abi Waqqash menderita sakit panas di Mekah, ia sangat bersedih. Rasul saw. 

bertanya tentang sebab kesedihannya itu. Ia menjawab, “Wahai Rasulullah, apakah aku 

ditinggal setelah sahabat-sahabatku pergi?” Dalam riwayat lain: “Apakah aku tertinggal dalam 

berhijrah? Aku khawatir meninggal dunia di sini di Mekah, bukan di Madinah tempat tujuan 

hijrah yang telah menjadi kota penuh berkah dengan keberadaanmu di sana. Aku khawatir 

hijrahku menjadi cacat dan tidak sempurna.” Itu karena keterpautan para sahabat dengan kota 

Madinah mengacu kepada cinta mereka kepada Rasulullah saw. yang memutuskan untuk 

menetap di sana. Mereka benar-benar cinta kepada beliau. Namun, ketika ada perintah kepada 

mereka untuk berhijrah ke seluruh pelosok dunia untuk menyebarkan Islam, tidak tampak 

keraguan atau penolakan sedikit pun dari mereka karena mereka mencintai Islam. Sebagaimana 

Majnun yang tergila-gila kepada Laila terus berada di seputar Laila, hati para sahabat telah 

terpaut dan tertarik untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru guna mendapatkan rida Allah 

Swt. dan rida Rasul-Nya saw. 



Ya. Ketika datang perintah kepada mereka, mereka segera bertebaran di seluruh pelosok dunia. 

Di antara mereka ada yang pergi ke Tabuk, ada yang pergi ke Yaman, serta ada yang pergi ke 

Hadramaut dengan semangat tak tertandingi. 

Ketika sejumlah negara dan pemerintah berusaha menghalangi perjalanan dan perluasan Islam 

serta berusaha menghadang para pejuang itu, terpaksa kaum muslim menghunus pedang 

mereka karena mereka memikul tugas suci: menyebarkan cahaya di bumi. Tatkala para musuh 

menggunakan kekuatan materi untuk menghalangi mereka, terpaksa para sahabat 

menggunakan kekuatan pula untuk menghadapi mereka. 

Telah tiba waktunya untuk berjihad dan berperang. Dalam hal ini mereka tidak berlambat-

lambat, namun bersegera menuju kancah perang. Mereka membunuh dan terbunuh, tetapi tidak 

satu pun dari mereka lari meninggalkan medan perang. Dalam setiap perang, mereka berhasil 

mendapatkan kemenangan hingga akhirnya sampai ke negeri Cina. Sebagai individu dan 

masyarakat, mereka adalah contoh kepahlawanan yang hanya bisa dikenang dalam legenda. 

Rasul saw. tidak membebani siapa pun melebihi batas kemampuannya. Kendati demikian, 

setiap sahabat rela memikul tugas yang nyaris melampaui kemampuannya dan saling berlomba 

dalam hal tersebut. Ali r.a. mengeluhkan sakit pada matanya ketika Rasul saw. hendak menuju 

Khaibar. Karena itu, beliau ingin agar Ali tetap berada di Madinah, namun Ali r.a. tidak rela 

dan menangis seraya berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau akan membiarkanku bersama 

anak-anak kecil dan wanita? Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak ingin engkau keluar ke 

sebuah negeri kecuali aku bersamamu.”[9] Demikianlah, akhirnya ia ikut serta dalam Perang 

Khaibar dan Allah membuka Khaibar lewat tangannya. 

Suatu kali, ketika Rasul saw. pergi dari Madinah, beliau menyerahkan urusan Madinah kepada 

Ibnu Ummi Maktum yang merupakan salah satu kerabat dekat Khadijah al-Kubra r.a. Jadi, 

orang semacam inilah yang diperbolehkan tidak ikut ke medan jihad karena ia buta dan lanjut 

usia. Sebetulnya bisa saja ia tidak ikut serta ke medan jihad sepanjang hidupnya, namun ia juga 

turut keluar berjihad di bumi Allah yang luas ini bersama para pejuang lain di jalan Allah. Ini 

dilakukannya setelah kematian Rasulullah saw. Tidak ada yang dapat mengecualikannya untuk 

tidak ikut keluar dengan alasan buta. Ia bergabung dengan pasukan yang menuju Qadisiah 

meskipun usianya sudah lanjut. Sejumlah riwayat mengatakan bahwa mereka berusaha 

menempatkannya di barisan belakang pada hari peperangan, namun ia bisa sampai ke Panglima 



Sa’ad ibn Abi Waqqash seraya terus meminta izin kepadanya untuk membawa panji. Akhirnya, 

ia terbunuh sebagai syahid dalam perang tersebut menurut salah satu riwayat.[10] 

Ini adalah contoh orang yang mengorbankan nyawa di jalan Allah dengan penuh semangat dan 

kesungguhan. Kepergian Rasulullah saw. menjadi kesempatan besar bagi Ibnu Ummi Maktum, 

sebab seandainya Rasulullah saw. masih hidup, tentu beliau akan mencegahnya untuk berjihad 

karena uzur yang dimilikinya. Saat ini tidak ada lagi yang dapat menghalanginya untuk ikut 

berjihad. Karena itu, ia bergembira bisa ikut dalam barisan pertama. 

Abu Thalhah adalah orang yang sangat tua dan telah lemah. Suatu ketika saat membaca surah 

al-Tawbah dan sampai pada ayat: “Pergilah berjuang baik dalam keadaan ringan maupun 

berat,” ia memanggil istri dan anak-anaknya. Ia berkata kepada mereka, “Aku merasa Tuhan 

meminta berjuang baik dalam kondisi muda maupun tua. Siapkanlah diriku.” Anak-anaknya 

berkata, “Engkau telah berjuang bersama Rasulullah saw. hingga beliau meninggal dunia. Juga 

dengan Abu Bakar dan Umar. Sekarang biarlah aku berperang menggantikanmu.” Namun, Abu 

Thalhah bersikeras dengan permintaannya, “Siapkanlah diriku!” Tidak ada gunanya ucapan 

dan rayuan kepadanya. Karena itu, mereka bangkit untuk menaikkannya ke kuda dan 

mengikatnya dengan baik. Tetapi, tubuh lemahnya tidak dapat menghadapi penatnya 

perjalanan panjang. Ia pun menyerahkan nyawanya di tengah lautan.[11] Barangkali sebelum 

wafat ia bersyukur kepada Allah Swt. atas kesempatan yang diberikan kepadanya. 

Khalid ibn Zaid (Abu Ayyub al-Anshari r.a.) pada masa Yazid ibn Muawiyah ikut serta dalam 

rombongan yang menuju Konstantinopel meskipun ia sudah sangat tua. Ia menempuh jarak 

yang jauh itu hingga sampai ke pintu Konstantinopel. Ketika Nabi saw. berhijrah ke Madinah, 

Abu Ayyub al-Anshari telah menikah dan memiliki sejumlah anak. Telah berlalu sekitar 50 

tahun ketika ia keluar bersama pasukan Islam untuk membuka Konstantinopel di bawah 

pimpinan Yazid ibn Muawiyah. Dengan demikian, usianya sekitar 80 tahun ketika ia berjihad 

bersama pasukan itu. Ia menempuh jarak yang sangat jauh dari Madinah menuju Istanbul di 

atas punggung kuda. Di sini aku ingin bertanya, “Apakah tujuan para sahabat dan orang-orang 

seperti mereka dalam berjuang?” Banyak ayat dan hadis memuji mereka. 

Al-Quran berbicara tentang mereka sebagai kaum Muhajirin dan Ansar. Orang-orang semacam 

mereka juga disebutkan dalam Taurat dan Injil. Mereka telah mendengar Rasulullah saw. 

bersabda, “Kalian akan membuka Konstantinopel, maka pemimpin terbaik adalah 

pemimpinnya dan pasukan terbaik adalah pasukan itu.”[12] Jadi, tujuan mereka adalah menjadi 



pasukan penuh berkah itu dan meraih rida Rasul saw. Jika tidak, apa lagi motif dari perjuangan 

besar dan penderitaan itu? Rasulullah saw. mengisyaratkan kedudukan tertinggi bagi pasukan 

yang berhasil membuka Konstantinopel. Para sahabat tentu ingin mendapatkannya sehingga 

berlomba untuk itu. 

Itulah tujuan dan target Abu Ayyub al-Anshari r.a. Karena itulah, ia bangkit dan bertolak dari 

Madinah lalu menempuh jarak yang panjang dalam sebuah perjalanan berat dan melelahkan. 

Minggu demi minggu dan bulan demi bulan berlalu, namun pembukaan dan pendudukan itu 

belum terwujud. Penyakit dan kepenatan menimpa sahabat yang telah tua itu. Ia selalu bertanya 

apakah pendudukan sudah terwujud. Saat ia sekarat, Panglima Yazid ibn Muawiyah 

menanyakan permintaan terakhirnya. Ia berkata, “Jika aku mati, naikkanlah aku dan bawalah 

ke negeri musuh selama memungkinkan. Jika sudah tidak memungkinkan, kuburkanlah aku 

kemudian kembalilah!” Ketika telah meninggal dunia, Yazid mengangkut lalu membawanya 

ke negeri musuh. Ketika keadaan tidak lagi memungkinkan, Yazid menguburnya di benteng 

Konstantinopel dan kembali.[13] 

Kira-kira enam abad kemudian, Allah Swt. memberikan kehormatan terwujudnya kabar 

gembira ini kepada sang pahlawan Muhammad al-Fatih yang ketika itu baru berusia 22 tahun. 

Ia sangat beruntung mendapatkan kabar gembira Rasul saw. berikut ridanya serta berhasil 

menunaikan tugas besar yang mengakhiri suatu era dan memulai era baru dalam sejarah umat 

manusia sekaligus menampilkan semangat Islam kepada Eropa. Di antara takdir Allah, 

namanya sama dengan nama Nabi saw. Ia bernama Muhammad dan bergelar al-Fatih setelah 

berhasil membuka [Konstantinopel yang kemudian diubah menjadi] Istanbul. Tentu jiwa Abu 

Ayyub al-Anshari sangat senang mendengar sorak kegembiraan Muhammad al-Fatih saat 

memuji Allah atas kemenangan itu dan memasuki kota tersebut di atas punggung kuda. 

Pemimpin [terbaik] itu adalah al-Fatih dan pasukan [terbaik] itu adalah pasukannya. 

Demikianlah orang-orang yang telah merelakan dirinya untuk jihad semacam itu atau untuk 

jihad dalam memberikan dakwah dan petunjuk ketika mereka menduduki berbagai negeri, 

sehingga negeri-negeri itu tetap berada dalam kekuasaan mereka selama berabad-abad. Namun, 

ketika penyakit “cinta dunia dan takut mati” menghinggapi hati umat Islam—sebagaimana 

sabda Rasulullah saw. dalam beberapa hadisnya, mereka mulai kehilangan negeri-negeri itu 

satu demi satu. 



Dua atau tiga masa sebelum ini kita memiliki posisi dan kedudukan penting dalam sejarah 

manusia dan percaturan internasional. Namun, saat ini kita kehilangan kedudukan dan posisi 

tersebut. Dalam hal ini hanya ada satu penjelasan. Pada masa kemajuan, kita memiliki 

semangat Islam, tunduk kepada Allah, dan menyerah total kepada seluruh perintah-Nya, 

sementara pada masa kemunduran penyakit wahn telah menghinggapi hati kita. Dengan kata 

lain, yang ada dalam diri kita adalah rasa takut mati, kelemahan, cinta dunia, dan kecemasan 

menghadapi masa depan. 

Umat Islam telah menguasai seluruh dunia—dengan kecepatan menakjubkan—selama sekitar 

seribu tahun dan memimpin dunia dengan baik. Mungkinkah kita mengembalikan keberhasilan 

tersebut kepada sebab selain bahwa kaum muslim dulu telah mengorbankan seluruh milik 

mereka, baik jiwa maupun harta, di jalan Allah Swt.? 

Kita melihat semangat yang sama pada semua pejuang dan pahlawan dunia Islam. Mereka tidak 

terpaut dengan rasa cinta kepada kehidupan, tetapi mereka senang mempersembahkan 

kehidupan ini untuk orang lain. Tujuan mereka hanya satu: menegakkan kalimat Allah di muka 

bumi. 

Kita melihat sikap ini pada Alip Arselan, Kalj Arselan, Sultan Murad, Muhammad al- Fatih, 

dan Yawuz Salim, serta para pahlawan lainnya. Dalam Perang Malazghirat yang terkenal, Alip 

Arselan memakai jubah putih. Ia berdiri di depan pasukannya dan menyampaikan pidato yang 

berapi-api. Dalam pidatonya, ia berkata bahwa ia berdoa kepada Allah agar jubah putihnya itu 

menjadi kain kafannya. Artinya, ia lebih menginginkan kematian syahid daripada kemenangan. 

Karena itu, ia memakai kain kafannya dan tanpa ragu-ragu menerobos pasukan yang jumlahnya 

berkali-kali lipat melebihi jumlah pasukannya. Siang harinya, ia mendapatkan kemenangan, 

namun ada hal yang membuatnya sedih: ia belum ditakdirkan untuk mendapatkan syahid dalam 

perang. 

Sultan Murad I berdoa kepada Allah sebelum perang untuk memenangkan kaum muslim dan 

memberinya kematian syahid. Ternyata, doanya dikabulkan. Pasukannya menang dan ia 

sendiri mati syahid. Ketika ia tertusuk pedang besar di dadanya dan tersungkur ke tanah, 

mereka menanyakan permintaan terakhirnya. Selepas mengucap dua kalimat syahadat, ia 

mengungkapkan kata-kata terakhirnya, “Janganlah kalian turun dari punggung kuda!” 



Negara yang didirikan oleh orang-orang seperti mereka memiliki kedudukan internasional 

sepanjang masa. Seluruh mata senantiasa memandangnya. Ya, pengorbanan semacam itu yang 

diperlihatkan oleh para pahlawan dan menempatkan rida Allah di posisi pertama itulah yang 

menjamin kelangsungan hidup kita dengan penuh kemuliaan. 

Ketika kita kehilangan semangat ini, musuh mengepung kita dari berbagai arah dan mulai 

menelan kita secara berangsur-angsur. Ya. Pertama-tama kita mati dalam hal semangat, 

kemudian dalam hal kemuliaan, dan selanjutnya dalam hal fisik. Sekarang kita mengharapkan 

bantuan dari negara-negara besar dan kita menganggap penundaan pembayaran utang kepada 

negara-negara itu sebagai kesuksesan besar. 

Jika umat ini ingin kembali kepada kemuliaannya seperti sediakala, ia harus menerapkan semua 

faktor yang telah membuatnya mulia pada masa sebelumnya tanpa mengabaikan satu pun 

faktor, karena “manusia tidak memperoleh kecuali apa yang telah ia usahakan dan bahwa 

usahanya itu kelak akan diperlihatkan [kepadanya].”[14] 

[1] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[2] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[3] Ibnul-Atsir, al-Kâmil fî al-Târikh, IV, h. 106. 

[4] Penulis menulis ini sebelum negara-negara tersebut terlepas dari pendudukan Rusia. 

[5] Ibnu Hisyam, al-Sîrah al-Nabawiyyah, II, h. 114 – 115. 

[6] H.R. Bukhari; Ibnu Hisyam, al-Sîrah al-Nabawiyyah, III, h. 328; Ibnu Katsir, al-Bidâyah 

wa al-Nihâyah, IV, h. 175. 

[7] H.R. Abu Daud dan Imam Ahmad. 

[8] H.R. Muslim dan Imam Ahmad. 

[9] H.R. Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. 

[10] Ibnul-Atsir, Usud al-Ghâbah, IV, h. 264. 

[11] Ibid., VI, h. 181 – 182. 

[12] H.R. al-Hakim dan Imam Ahmad. 

[13] Ibnu Hajar, al-Ishâbah, II, h. 274 dan Ibnu Sa’ad, al-Thabaqât, III, h. 484. 

[14] Q.S. al-Najm: 39 – 40. 



APAKAH SEKOLAH AGAMA, SURAU, DAN 

MASJID IKUT BERPERAN DALAM JATUHNYA 

DAULAH USMANI? 

Sekolah agama adalah sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu rasional (umum) dan ilmuilmu 

agama. Ia telah menunaikan perannya di era yang memerhatikan peningkatan akal dan 

perbaikan budi. Sementara itu, surau adalah rumah Allah yang suci dan menampilkan 

kehidupan spiritual Rasulullah saw. Di tempat itulah nama Allah disebut serta pintu-pintu 

pengharapan dan jendela-jendela menuju eksistensi Allah Swt. dibuka. Di tempat itulah 

dinding naturalisme dan materialisme runtuh, sedangkan sinar Ilahi tampak terang. Rumah 

Allah itu telah melakukan berbagai tugas penting yang dilakukan beberapa tempat pada masa 

sekarang ini. Selain itu, masjid juga menunaikan sebagian fungsi di atas. Ia menunaikan 

sejumlah pengabdian agung dengan beragam dimensinya. Karena itu, kita tidak bisa 

mengingkari pengabdian yang diberikan kedua institusi penuh berkah itu kepada umat Islam. 

Selanjutnya, institusi-institusi itu berada di bawah puing-puing dunia yang telah hancur. Atau, 

dunia berada di bawah abunya. Problem kita bukanlah hancurnya kekuasaan, tetapi 

kebangkrutan spiritual. 

Betapa menyedihkan bahwa orang-orang yang mengelola negara tidak memahami persoalan 

ini. Bukan sekolah agama—sebagaimana dugaan sebagian orang—yang menyebabkan 

kehancuran dan kekalahan kita. Bahkan sebaliknya, ketika sekolah-sekolah agama jatuh, umat 

ini pun mengalami kejatuhan karena sekolah agama dalam sejarah kita telah melakukan tugas 

yang sama dengan yang dilakukan oleh sekolah menengah, universitas, dan lembaga 

pendidikan tinggi. 

Khulafa Rasyidin termasuk generasi pertama dan para tokoh yang menjadi lulusan sekolah 

kenabian. Masjid Nabawi adalah sekolah yang meluluskan para tokoh besar itu. Di masjid 

pertama inilah terbuka jalan bagi berubahnya tempat ibadah menjadi sekolah. Masjid menjadi 

wadah untuk mengajarkan tafsir, hadis, dan fikih. Di dalamnya dipelajari ilmu kalam, bahkan 

berbagai pengetahuan alam serta semua hal dan peristiwa. Apabila era kebangkitan di Eropa 

berupa era penelitian, pengkajian, dan pencerahan, era kebangkitan kita berawal dari 

Muhammad saw. dan berkembang pada masa Khulafa Rasyidin. Pada abad keempat eraa 



kebangkitan memasuki fase kemajuan yang sangat pesat. Yang menarik perhatian, tokoh-tokoh 

semacam Ibnu Sina dan al-Biruni muncul pada abad 4 – 5 Hijriah. Hanya empat abad sesudah 

diutusnya Rasul saw., para tokoh Islam telah menulis buku-buku yang terus dipelajari selama 

berabad-abad sesudahnya di universitas-universitas Eropa. Pada masa kebangkitan dan 

revolusi industrinya, Eropa sangat berutang kepada buku-buku itu. Eropa membangun 

pemerintahan, kekuatan, dan kekuasaannya atas dunia dengan memanfaatkan buku-buku itu. 

Buku-buku kedokteran, khususnya karya Ibnu Sina, al-Razi, dan al-Zahrawi, memainkan peran 

besar dalam pembentukan rasionalitas ilmiah di Barat. Tidak ada satu buku pun di Barat yang 

terus menjadi pegangan selama berabad-abad kecuali buku-buku Ibnu Sina yang bertahan 

selama delapan abad serta buku al-Zahrawi yang bertahan selama satu milenium sebagai dalil 

dalam ilmu kedokteran di Eropa. 

Sekolah-sekolah Nizham al-Mulk termasuk unit pendidikan terbaik yang dihasilkan oleh 

masjid. Di satu sisi ia menampilkan spirit dan esensi yang dibawa al-Ghazâli. Di sisi lain, ia 

menyebarkan ilmu-ilmu pada zamannya. Dengan kata lain, akal menjadi tercerahkan lewat 

ilmuilmu umum dan hati terbeningkan lewat ilmu-ilmu agama. Dari perpaduan hati dan akal 

yang membangkitkan semangat murid itulah, muncul tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, al-Razi, 

al-Biruni, al-Battani, dan al-Zahrawi. Mereka semua adalah ilmuwan dalam bidangnya. Di 

antara mereka ada yang menggeluti astronomi, ada yang menggeluti penelitian dalam 

astronomi dan hukumhukum fisika, ada yang berusaha mengukur keliling bumi dengan 

trigonometri, sinus, tangen dan cosinus, serta alat-alat sederhana pada masa itu. Mereka juga 

sudah sampai pada kesimpulan bahwa bumi mengelilingi matahari 700 atau 800 tahun sebelum 

kemunculan Copernicus dan Galileo. Ketika Dunia Barat masih hidup dalam kegelapan dan 

kebodohan, kita telah membuat berbagai perangkat, alat, dan jam yang bekerja dengan sistem 

hidrolik. Qurah Amidi al-Juzuri pada sekitar 800 tahun yang lalu telah membuat sejumlah alat 

dan perangkat otomatis yang bekerja dengan sistem dan tenaga hidrolik. Bahkan, dahulu kita 

telah mampu membuat kuda-kuda otomatis yang bisa bergerak, sementara Barat belum 

mengetahui cara jam bekerja. Ketika melihat jam, mereka bertanya-tanya, “Apakah di 

dalamnya ada jin?” Jadi, sekolah-sekolah agama kita mendorong kemajuan ilmiah pada masa 

itu. 

Di samping sekolah-sekolah agama, terdapat surau dan masjid yang membuka jalan bagi 

manusia untuk menuju alam lain dan menyebarkan cahaya ke dalam hati. Ketika itu, 

bermunculanlah para tokoh sufi yang di antara mereka ada yang berkata, “Seandainya sesaat 



saja aku terhalang dari Rasulullah saw., celakalah aku.” Para sufi dan wali itu adalah obor 

penerang bagi manusia. Sebagaimana sungai Nil telah mengubah padang pasir di sekitarnya 

menjadi tanah yang subur dan kebun-kebun hijau, demikian pula para sosok agung itu telah 

menyirami dan membina rohani masyarakat. 

Ya. Surau berbaur dan bekerja sama dengan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas 

rohani, hati, akal, dan jiwa sekaligus mendorongnya untuk sampai kepada insan kamil (manusia 

sempurna). Jadi, sekolah-sekolah dan masjid-masjid pada masa itu melakukan fungsi-

fungsinya dengan sempurna. Akan tetapi, seiring dengan berlalunya zaman, era keemasan itu 

juga berakhir. Alih-alih mengkaji sesuatu yang baru, sekolah-sekolah mencukupkan diri 

dengan tulisan generasi terdahulu, misalnya hanya mencukupkan diri dengan menjelaskan 

tulisan Ibnu Sina, al-Battha’i, dan Imam al-Ghazali. Tentu saja, orientasi semacam ini tidak 

akan membantu munculnya tokoh-tokoh baru seperti al-Ghazali dan al-Battani. Seluruh tempat 

penuh dengan orang semacam burung beo yang hanya mengulang perkataan generasi 

terdahulu. Tidak munculnya para ulama sejati membuat dunia kita menjadi sempit dan jalan-

jalan di depan kita tertutup. Seluruh sisi berubah menjadi lubang gelap yang menelan umat. 

Kita harus mengutarakan ini dan memberikan kepada segala sesuatu apa yang menjadi haknya 

di hadapan sejarah. 

Karena itu, kita katakan bahwa surau dan masjid telah menunaikan tugasnya secara sempurna 

selama 10 hingga 12 abad. Cahayanya bersinar di seluruh Anatolia. Dada dan hati manusia 

dipenuhi kerinduan dan suka cita. Itulah masa-masa keemasan. Aku tidak tahu apakah sekolah-

sekolah agama dan masjid-masjid [sekarang] berada dalam tingkatan yang sama? Apakah di 

dalamnya terdapat tokoh-tokoh besar? Atau, mereka hanya mengulang perkataan para ulama 

terdahulu dan merasa puas dengan menyebut kemuliaan mereka? Apabila kehidupan agama 

telah berubah menjadi semacam cerita rakyat belaka, sekolah berubah menjadi sekadar tempat 

pengungkapan ucapan dan perkataan generasi pendahulu, serta masjid hanya menjadi tempat 

penyelenggaraan upacara seremonial, maka semua tempat itu telah mati dan berakhir. 

Ya. Kita bisa mengatakan bahwa sekolah agama telah kehilangan fungsinya setelah masa 

tertentu. Ia memang telah menunaikan peran dan fungsinya selama menjadi kambing yang 

mengonsumsi makanan lalu mengubah apa yang dimakannya menjadi susu segar untuk 

diminum. Masa ketika ia menunaikan fungsinya sama sekali bukan merupakan era yang 

singkat. 



Adapun di era ketika ia tidak mampu menunaikan peran dan fungsinya, sekolah agama secara 

drastis berubah menjadi bencana bagi umat, negara, dan penguasa. 

Sekolah-sekolah agama yang tidak sejalan dengan agama dan kedaulatan agama pada 

hakikatnya bukanlah sekolah dan bukan pula surau. Apa pun nama lembaga yang 

menyingkirkan ilmu serta menolak agama dan kedaulatannya, ia adalah lembaga yang 

menebarkan kerusakan dari dalam. Selama ia tidak memperbarui dirinya dan tidak kembali 

kepada jati dirinya, kerusakan akan terus berlangsung. Selanjutnya, kerusakan yang terjadi di 

fondasinya akan menjalar ke dinding dan atapnya. Sekolah dan madrasah adalah fondasi 

kehidupan sosial. Apabila fondasinya tidak kuat dan kokoh, negara tidak akan bisa berdiri 

tegak. Itulah yang terjadi pada Daulah Usmani. Artinya, bukan sekolah-sekolah agama dan 

masjid-masjid yang menghancurkan Daulah Usmani karena mereka justru termasuk kekuatan 

yang menjaga dan menopangnya. Akan tetapi, ketika sekolah agama dan masjid runtuh, daulah 

yang bertopang padanya juga runtuh. Akhir yang menyakitkan ini merupakan akhir alamiah. 

Al-Quran berkata, “Sesungguhnya Allah tidak mengubah kondisi suatu kaum sebelum mereka 

sendiri mengubah kondisi diri mereka.”[1] 

[1] Q.S. al-Ra’d: 11. 



APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN QALBUN 

SALIM (KALBU YANG SELAMAT)? 

Kata salîm berasal dari verba salima (selamat). Artinya, ia memiliki akar kata yang sama 

dengan kata Islam. Secara bahasa, qalb salîm adalah hati yang selamat dari penyakit atau 

kerusakan apa pun. Adapun pengertian khususnya adalah hati yang tidak mengenal selain 

Islam. 

Untuk memiliki hati yang selamat semacam itu, manusia harus menerapkan seluruh akhlak 

mukmin yang terkandung dalam Al-Quran. Ini adalah definisi yang umum dan mencakup 

segala hal. Sa’ad bin Hisyam bin Amir meriwayatkan, “Aku mendatangi Aisyah dan berkata 

kepadanya, ‘Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku akhlak Rasulullah saw.’ Beliau 

menjawab, ‘Akhlak beliau adalah Al-Quran. Bukankah engkau membaca dalam Al-Quran 

firman Allah: “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar memiliki akhlak yang 

agung.”’”[1] Al-Quran turun pertama-tama untuk menata kehidupan Rasul saw. lewat 

cahayanya. Umat kemudian mengikuti sang pemimpin serta menata kehidupan, pemikiran, dan 

pemahaman sesuai dengan contoh dari sang pemimpin. Selanjutnya, hati yang selamat adalah 

hati yang bebas dari segala hal yang membahayakan manusia. Dalam hadis disebutkan, 

“Muslim adalah orang yang kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya.”[2] Ini adalah 

definisi khusus, namun merupakan definisi yang istimewa. Setiap muslim tidak boleh 

menjulurkan lisan dan tangannya untuk menyakiti siapa pun. 

Istilah “qalb salîm” terdapat dalam Al-Quran di dua tempat. Keduanya terkait dengan Ibrahim 

a.s. Beliau sangat terenyuh melihat penyimpangan dan kesesatan kaumnya, terutama melihat 

kondisi ayahnya, Azar. Perhatian beliau kepada sang ayah adalah sesuatu yang alami dan fitri, 

karena setiap manusia dalam fitrahnya memiliki rasa cinta dan perhatian kepada keluarga dan 

kerabat. Rasa cinta semakin bertambah apabila orang itu sangat dekat dengan dirinya. Tidak 

ada anak saleh yang rela melihat kesesatan dan penyimpangan orang tuanya. Ia tentu akan 

sangat sedih. Terlebih lagi, jika ia memiliki jiwa yang peka seperti Ibrahim a.s. yang termasuk 

nabi besar. Karena itulah, Ibrahim a.s. sangat sedih dengan kondisi ayahnya. 

Ibrahim a.s. menyeru kaumnya dan ayahnya kepada agama tauhid. Akan tetapi, kaumnya—

juga ayahnya—justru menentang seruannya dengan alasan bahwa mereka melihat para 



pendahulu mereka menyembah patung. Alasan ini senantiasa dilontarkan kaumnya kala 

mereka hendak lari dari kenyataan dan kebenaran. Menghadapi sikap keras kepala tersebut, 

Ibrahim mengangkat tangannya dan bermunajat kepada Tuhan: 

Wahai Tuhan, berilah aku hikmah dan masukkanlah aku dalam golongan orang yang saleh. 

Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadikanlah aku 

termasuk orang yang mewarisi surga nan penuh kenikmatan. Ampunilah ayahku, sebab ia 

termasuk orang yang sesat. Janganlah Kauhinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yaitu 

hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan 

hati yang selamat (qalb salîm).[3] 

Ibrahim a.s. memiliki hati yang selamat. Ayat: “Di antara pengikutnya adalah Ibrahim. Ketika 

ia datang menemui Tuhannya dengan hati yang selamat”[4] menegaskan hal tersebut. Beliau 

menegaskan—sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya—bahwa pada Hari Akhir nanti 

tidak ada yang bermanfaat kecuali yang datang dengan membawa hati yang selamat. Artinya, 

hati yang kafir tidak mungkin sampai ke pantai kedamaian dan keselamatan pada hari itu. 

Andaipun anak orang kafir itu adalah seorang nabi seperti Ibrahim a.s., sang anak tetap tidak 

bisa menyelamatkan ayahnya padahal Ibrahim a.s. adalah sahabat Allah serta bapak para nabi. 

Bahkan, penghulu para nabi, Muhammad saw., bangga karena menyerupainya. Ayah nabi 

mulia itu kafir. Meskipun kedudukan beliau sendiri begitu agung di sisi Allah, beliau tidak bisa 

memberikan manfaat kepada ayahnya yang kafir. 

Apabila kita melihat hati yang selamat dari sisi ini, kita akan memahami maknanya secara lebih 

tepat. Hati yang selamat harus bersih dari kekafiran, syirik, serta keraguan dan kebimbangan. 

Hati yang penuh dengan kekafiran, betapa pun pemiliknya berbuat baik dan humanis, tetap 

tidak akan menjadi hati yang selamat. Banyak manusia dewasa ini berkata, “Hatiku bersih 

karena aku sangat mencintai manusia dan selalu berusaha menolong mereka.” Ini adalah 

pengakuan kosong karena hatinya berisi kekafiran dan pengingkaran. Hatinya bukanlah hati 

yang selamat dan bersih, sebab ia mengingkari Pemilik dan Penguasa alam. Hatinya terisi oleh 

pengingkaran tersebut. Mencintai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan adalah sesuatu yang 

baik dan penting, namun terlebih dahulu nilai-nilai kemanusiaan harus dipahami secara benar 

kemudian pemahaman ini harus berkesinambungan dan tidak terputus. Pemahaman semacam 

ini terkait dengan iman. Tanpa iman, segala bentuk kebaikan, keindahan, dan kemuliaan 

hanyalah dusta atau sementara sehingga tidak bernilai. 



Apabila seseorang melakukan pengabdian agung untuk tanah airnya, bahkan untuk 

kemanusiaan, namun ia tidak mengakui hukum-hukum yang berlaku di negaranya, tentu ia 

akan segera dihukum tanpa melihat pengabdian yang ia lakukan sebelumnya. Demikianlah 

manusia yang mengingkari dan tidak mengakui Sang Pemilik alam, ubun-ubun dan kakinya 

akan ditarik. Ia akan mendapatkan hukuman tanpa satu pun amal dan jasanya bermanfaat. 

Abu Talib memelihara Rasul saw. dan melindungi beliau selama kurang lebih 48 tahun. 

Namun, bila tidak beriman, ia tidak mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bahkan, ketika Abu 

Bakar r.a. membawa ayahnya, Abu Quhafah, yang rambutnya sudah memutih kepada 

Rasulullah saw. sesudah Pembukaan Mekah (Fath Makkah) lalu ia masuk Islam dan 

mengucapkan dua kalimat syahadat, Abu Bakar menangis. Rasul saw. bertanya mengapa 

sesudah sang ayah masuk Islam dan mendapat petunjuk ia malah menangis. Abu Bakar 

menjawab bahwa ia akan sangat senang seandainya Abu Talib masuk Islam karena ia 

mengetahui betapa Rasul saw. sangat menginginkan hal tersebut. Rasul saw. tidak lupa akan 

sikap dan perlindungan Abu Talib kepada beliau dalam menghadapi kaum musyrik, termasuk 

ketika Abu Talib berkata kepada beliau, “Pergilah, wahai keponakanku. Ucapkanlah apa saja 

yang kaumau. Demi Tuhan, aku tidak akan menyerahkanmu selamanya.”[5] 

Selain itu, Abu Talib telah menyerahkan Ali r.a. dan Ja’far r.a., “sang pahlawan Mu’tah”, 

kepada Rasul saw. Artinya, ia telah menyerahkan keduanya ke tangan terbaik yang paling bisa 

memberikan keamanan. Akan tetapi, apakah semua jasa Abu Talib itu bermanfaat untuknya? 

Jika ia mati dalam keadaan beriman, tentu bermanfaat. Jika tidak, tentu saja tidak bermanfaat. 

Hati yang selamat dengan pengertian ini sangatlah penting. Manusia mungkin melakukan 

banyak amal kebaikan, mungkin ia telah bersikap ksatria dan banyak berkorban, namun yang 

pertama kali harus dipastikan adalah keselamatan hatinya dari kekafiran dan kemusyrikan. 

Kedua, hati harus dimakmurkan dengan Islam dan harus berhias akhlak Al-Quran. Apabila hati 

tidak dihiasi dengan akhlak yang diperintahkan Al-Quran, ia bukan hati yang selamat. Hati 

manusia menjadi selamat sesuai dengan seberapa baik ia mengikuti akhlak Rasul saw., karena 

beliau adalah sosok yang menampilkan akhlak Al-Quran dan seluruh manifestasi hati yang 

selamat. Jika tidak mengikuti Rasul, janganlah menipu diri. Kita berdoa kepada Allah Swt. agar 

Dia memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikuti akhlak Rasul-Nya dan berahklak 

dengan akhlak beliau. 



Kita berharap agar kaum mukmin yang saat ini menunaikan pengabdian kepada Islam tidak 

membatasi pengabdian pada masalah ibadah dan ketaatan semata serta tidak mengisi hati 

mereka hanya dengan itu. Tetapi, pada waktu yang sama mereka harus siap untuk memberikan 

pengorbanan moral maupun materi demi kebahagiaan dunia dan akhirat orang lain. Mereka 

harus rela mengorbankan kenikmatan hidup guna membahagiakan orang lain dan 

menyelamatkan kehidupan akhirat mereka. Jika mereka berkumpul di sebuah majelis, 

hendaklah itu untuk menguatkan tekad mereka guna melakukan pengabdian yang lebih baik. 

Ketika engkau memerhatikan ucapan mereka, kaulihat hati mereka memperlihatkan satu 

tujuan, yaitu meninggikan kalimat Allah. Engkau pun menjadi yakin bahwa orang-orang itulah 

yang mendapat kabar gembira karena mereka benar-benar beriman. Mereka adalah jaminan 

kemunculan generasi baru di masa mendatang. Mereka adalah pemilik hati yang bersih dan 

selamat. 

Hati yang selamat adalah tema yang sangat penting, karena Al-Quran memosisikan hati yang 

selamat sebagai ganti dari harta dan anak-anak: “Yaitu hari ketika harta dan anak-anak tidak 

berguna. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat.” Nasibmu di akhirat 

bergantung pada jawaban atas banyak pertanyaan berikut. 

Apakah engkau hidup dalam keadaan yang diridai? Apakah engkau mati dalam keadaan 

diridai? Apakah engkau dibangkitkan dalam keadaan diridai? Mampukah engkau menemukan 

jalan menuju panji Muhammad? Dapatkah engkau sampai ke telaga Kautsar? Apakah Rasul 

saw. dapat melihatmu dari kejauhan dan mengenalimu? Rasulullah saw. menegaskan bahwa 

pada Hari Kiamat beliau akan mengenali umatnya dan bisa membedakan mereka di antara 

seluruh umat. Ketika ditanya bagaimana, beliau menjawab, “Kalian memiliki tanda yang tidak 

dimiliki orang lain. Kalian akan mendatangiku dengan wajah yang bersinar terang karena bekas 

wudu.”[6] 

Rasul saw. mengenali orang yang “tanda mereka terdapat di wajah mereka karena bekas 

sujud.”[7] Abu Hurairah r.a. berwudu dengan membasuh muka, lalu kedua tangannya hingga 

nyaris mencapai bahu, kemudian kedua kaki sampai betis, dan selanjutnya ia berkata kepada 

orang yang bertanya, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Umatku akan datang pada 

Hari Kiamat dengan bersinar terang karena bekas wudu. Barang siapa dapat memanjangkan 

cahayanya, hendaklah ia melakukan itu.”[8] Ini adalah salah satu manifestasi dan gambaran hati 

yang selamat. 



[1] H.R. Imam Ahmad. 

[2] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[3] Q.S. al-Syu’arâ’: 83 – 89. 

[4] Q.S. al-Shâffât: 83 – 84. 

[5] Ibnu Katsir, al-Bidâyah wa al-Nihâyah, III, h. 46. [6] H.R. Bukhari dan Muslim. 

[7] Q.S. al-Fath: 29. 

[8] H.R Muslim. 



ALLAH SATU TETAPI ADA DI MANA-MANA. 

BISAKAH ANDA MENJELASKANNYA? 

Allah Swt. satu dan esa. Meskipun demikian, Dia ada dan hadir dengan pengetahuan dan 

kekuasaan-Nya di setiap tempat. Ketika kita mengatakan ini, bukan berarti Allah Swt. mengisi 

dimensi tempat seperti jasad. Ketika kita berkata bahwa Dia satu, kita menunjuk kepada 

kebesaran dan keagungan-Nya serta menjelaskan kedua sifat tersebut. Ketika kita berkata 

bahwa Dia berada di setiap tempat, yang kita maksudkan adalah bahwa Dia dengan rahmat, 

pengetahuan, dan kekuasaan-Nya berada di setiap tempat. Dia—tak ada sesuatu pun yang 

serupa dengan-Nya—laksana sinar mentari yang, meskipun menyentuh kepala kita, jauh dari 

kita dan tidak bisa kita jangkau. Artinya, meskipun Allah Swt. meliputi kita dengan sifat-sifat-

Nya dan lebih dekat kepada kita daripada urat leher, kita tidak dapat menjangkau-Nya dalam 

kemuliaan-Nya. Ya, Allah Swt. berfirman, “Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat 

leher.”[1] 

Jadi, Allah yang lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri sebagai Hakim dan 

Penguasa tentu berada di setiap tempat sekaligus berada di luar batasan kuantitas dan kualitas. 

Dia “berada di antara seseorang dan hatinya.”[2] Jadi, Dia lebih dekat kepadaku daripada 

kalbuku sendiri. Jika aku berkata, “Dia ada dalam kalbuku,” itu adalah ungkapan yang benar, 

karena Dia lebih mengetahui diriku daripada aku sendiri. Selanjutnya, “Bukanlah engkau yang 

melempar ketika melempar, namun Allahlah yang melempar.”[3] Artinya, Allah Swt. yang 

melempar dalam Perang Badar dan dalam perang lainnya melalui Rasul saw. Jadi, Dia 

memberikan pengaruh dalam segala sesuatu bahkan dalam urusan melempar sekalipun. 

Dengan begitu, Dia berada di setiap tempat menurut pengertian ayat ini dan ayat-ayat lainnya. 

Ayat-ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah Swt. hadir dan berkuasa di setiap tempat 

lewat kekuasaan, pengetahuan, kasih sayang, keindahan, keagungan, kehendak, dan seluruh 

sifat-Nya yang lain. 

Walaupun demikian, Dia tetap satu. Ini sesuai dengan pengertian ayat-ayat Al-Quran dan 

konsekuensi logis berbagai hakikat alam. Seandainya terdapat dua tuhan, tentu langit dan bumi 

sudah hancur. Inilah yang disebutkan Al-Quran: “Seandainya di langit dan bumi terdapat 

tuhantuhan selain Allah, tentu keduanya sudah hancur. Mahasuci Allah, Tuhan Sang Pemilik 

arasy, dari apa yang mereka sifatkan.”[4] Bintang-gemintang pasti berbenturan, atom-atom 



juga saling bertabrakan, sinar matahari yang sampai ke bumi akan memicu penyinaran terhadap 

uranium, serta tidak satu pun makhluk di permukaan bumi hidup. 

Para ulama kalam terdahulu menyebutnya dengan “argumen ketidakmungkinan”. Sesuai 

dengan argumen tersebut, Allah Swt. adalah esa. Tidak mungkin ada dua tuhan. Kondisi yang 

sederhana saja—misalnya pengendalian sebuah kapal—akan berakhir kacau jika ada dua 

kepala yang memegang kendali. Seandainya sebuah mobil dikendalikan oleh dua sopir, tentu 

kekacauan dan tabrakan akan terjadi meskipun jalan yang dilaluinya bagus. Karena itu, alam 

akan kacau seandainya kendali dan pengaturannya bersumber dari dua kehendak yang sama-

sama mandiri dan independen. 

Oleh sebab itu, kita melihat sebuah ketentuan tersembunyi di balik alam yang besar dan sangat 

teratur ini, mulai dari jagat raya, alam sederhana (manusia) hingga alam kecil (atom). Tatanan, 

keharmonisan, dan keselarasan yang terdapat di seluruh alam membutuhkan rancangan ilmiah, 

di samping membutuhkan kekuasaan dan kehendak untuk mengeluarkannya dari fase 

perencanaan menuju fase wujud, kemudian diperlukan pengawasan dan pengendalian yang 

terusmenerus. Semua itu membutuhkan kehendak yang satu dan zat yang satu. Manusia 

sekalipun menolak campur tangan orang lain dalam urusan pribadinya dan dalam 

pekerjaannya. Hal itu sesuai dengan apa yang disebut dengan hukum penolakan campur tangan. 

Jika demikian, bagaimana mungkin ada yang ikut campur dalam urusan Allah Swt. dalam 

mengatur semua persoalan yang saling terkait dan rumit di jagat raya ini? 

Karena itu, kita melihat bahwa seandainya ada dua kekuasaan yang berperan serta dalam kitab 

alam ini serta dalam laboratorium dan pabriknya, tentu seluruh alam akan hancur. Karena alam 

tidak kacau, tetapi tertata dengan sangat rapi, pastilah pemilik, penguasa, dan penciptanya 

hanya satu. Sekarang, mari kita bahas masalah ini dari sisi internal diri kita. 

Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, entah pada tingkat dunia internal kita atau pada 

tingkat kenyataan di luar diri kita, membuktikan bahwa Allah Swt. adalah satu-satunya 

sandaran. Dialah satu-satunya tempat kembali. Ketika diriku, sebagai manusia yang lemah dan 

tak berdaya, mengangkat tangan dengan penuh ketundukan seraya menyadari kepapaanku 

seolaholah berada di atas sebatang kayu yang patah di tengah lautan luas dan berombak, 

kemudian menyeru, “Wahai Tuhan, wahai Tuhan!,” aku menyadari sepenuh hati bahwa ada 

Zat yang mendengarku. Agar Dia mendengarku, Dia tentu harus hadir di dan melihat setiap 



tempat serta harus menjadi pemelihara seluruh alam. Ketika mendengar munajat dan seruanku, 

pada waktu yang sama Dia juga mendengar munajat dan kebutuhan seekor semut. 

Jadi, Dia lebih dekat kepada semut daripada si semut sendiri. Doa-doa yang terkabul pada 

tingkat alam menjelaskan kenyataan ini. Rasulullah saw. bersabda, “Sulaiman bin Daud keluar 

bersama para pengikutnya untuk meminta hujan. Ia lalu melihat seekor semut yang berdiri 

seraya mengangkat salah satu kakinya meminta hujan. Sulaiman berkata kepada para 

pengikutnya, ‘Kembalilah, kalian akan mendapat hujan. Semut ini meminta hujan dan ternyata 

dikabulkan.’”[5] 

Setiap makhluk di alam ini menghadap kepada Allah Swt., mengajukan kebutuhan, serta 

berdoa kepada-Nya. Allah Swt. mengabulkan doa-doa itu sekaligus menyingkap hakikat 

tersebut kepada kita saat Dia berfirman, “Atau siapakah yang mengabulkan permintaan orang 

yang terdesak ketika ia berdoa kepada-Nya?”[6] Bukankah kita menyaksikan hal itu?! 

Jadi, Allah Swt. ada di setiap tempat. Dia mendengar seluruh suara dan melihat semua kondisi. 

Dia bersegera menolong semua makhluk, hadir pada semuanya lewat rahmat dan kasih sayang-

Nya. Dia Mahaagung dan Mahaperkasa. Dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun, sebab Dia 

mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Menciptakan surga sangat mudah bagi-Nya sama 

seperti menciptakan musim semi. Ini terwujud dari keagungan, kebesaran, dan keesaan-Nya. 

Di setiap tempat dan setiap kondisi, Dia melihat dan mendengar, namun bukan seperti jasad 

yang mengisi tempat. Dengan seluruh nama dan sifat-Nya yang mulia, Dia terlepas dan bersih 

dari segala besaran dan cara yang terdapat dalam benak kita saat Dia hadir di setiap tempat. Ini 

adalah salah satu manifestasi keesaan, keindahan, dan kasih sayang-Nya. 

Berikut ini adalah bukti atas semua itu. Seandainya air mataku tertahan dan mataku tidak diberi 

air, tentu mataku akan kekeringan. Jadi, setiap waktu Dia melihat mataku. Dia senantiasa 

membuatnya basah untuk melindunginya dari kekeringan. Jadi, harus ada Zat yang memberiku 

mata sebagai sarana untuk melihat benda, yang melihat mataku, serta yang mengetahui apa 

yang dilihat mataku agar segala sesuatunya dapat terlaksana dengan baik. Harus ada Zat yang 

membuat basah suapan makanan agar bisa dicerna, lalu mengirim sinyal ke lambungku, 

menggerakkan rahangku, serta mengirim makanan itu ke seluruh sel yang membutuhkan secara 

adil agar aku tetap hidup. Karena itu, kita melihat bahwa nama-nama Tuhan tampak pada diri 

kita lewat kasih sayang-Nya. Seandainya Tuhan tidak berada serta mendengar dan melihat di 

setiap tempat, tentu suapan makanan akan kering di mulut. Ia akan turun ke lambung seperti 



batu keras serta tidak akan terdistribusikan ke seluruh sel secara seimbang. Dari uraian ini, kita 

dapat memahami bahwa Allah Swt. lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri. Ya, 

dengan seluruh manifestasi nama-nama-Nya yang mulia, Allah Swt. lebih dekat kepada kita 

daripada urat leher. Akan tetapi, dengan karakter kemanusiaan yang kita miliki, kita sangat 

jauh dari-Nya. Bagaimana kita bisa menjelaskan keadaan “dekat tetapi jauh” itu? 

Kami akan menjelaskannya dengan sebuah contoh. Matahari sangat dekat dengan kita, namun 

kita jauh darinya. Matahari hanya satu, namun ia menyentuh kepala kita setiap hari dengan 

sinarnya. Ia juga mematangkan buah yang berada di pohon untuk kita. Panas, cahaya, dan 

warna matahari adalah aneka sifatnya. Andaikan panas matahari memiliki kekuatan, cahayanya 

memiliki pengetahuan, dan ketujuh warnanya memiliki indra penglihatan dan pendengaran, 

tentu matahari lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri dan tentu ia melakukan banyak 

hal terhadap kita. Demikianlah kondisi matahari meski ia berupa materi. Ia mengandung 

hidrogen yang selalu berubah menjadi helium. Dari perubahan jutaan ton hidrogen menjadi 

helium, ia menjadi kekuatan besar dalam bentuk sinar dan cahaya yang sampai kepada kita dan 

tempattempat lain. Padahal, matahari berupa benda materi, sedangkan Allah Swt. bebas dan 

lepas dari materi. Allah Swt. bukan cahaya, sinar, atau atom. Dia adalah pencipta semua entitas 

tersebut. Karena itu, Dia pasti berbeda. 

Allah Swt. adalah penerang, pemberi, dan pembentuk cahaya. Dia adalah sumber cahaya. Dia 

Pencipta cahaya. Seluruh jenis sinar dan cahaya serta seluruh jenis panas dan warna berada 

dalam genggaman kreasi-Nya. Apabila matahari yang merupakan makhluk-Nya saja demikian, 

tentu Allah Yang Esa sejak azali hadir di dan melihat setiap tempat. 

Selain itu, para malaikat yang mulia pun dalam waktu bersamaan bisa muncul di banyak 

tempat. Jin juga dapat muncul di sejumlah tempat dalam waktu yang sama. Demikian pula 

setan terbesar bisa memengaruhi banyak manusia pada saat yang sama meskipun ia hanya satu, 

karena ia bisa mengirimkan bisikannya ke banyak manusia dalam satu waktu. Artinya, ia bisa 

memengaruhi mereka pada waktu bersamaan. 

Apabila sejumlah makhluk Allah Swt.—bahkan sejumlah makhluk yang hina dan lemah—

memiliki kemampuan semacam itu, mengapa nama-nama Allah Swt.—padahal Dia adalah 

Sang Mahahidup dan Sang Berdiri Sendiri—tidak memiliki manifestasi, kehadiran, dan 

pengawasan semacam itu di setiap tempat?! 



[1] Q.S. Qâf: 16. 

[2] Q.S. al-Anfâl: 17. 

[3] Q.S. al-Anfâl: 17. 

[4] Q.S. al-Anbiyâ’: 22. 

[5] Abdurrazzaq, al-Mushannaf, III, 95 dan Ibnu Abi Syaibah, al-Mushannaf, VI, 62. 

[6] Q.S. al-Naml: 62. 



SEKARANG INI METODE PENAFSIRAN ISLAM 

DENGAN ILMU PENGETAHUAN MEREBAK. 

BAGAIMANA ANDA MELIHAT HAL 

TERSEBUT? 

Ya. Ada kebiasaan untuk melihat seluruh peristiwa dan segala hal dengan perspektif ilmu 

pengetahuan lewat beragam disiplinnya. Artinya, ilmu pengetahuan menjadi seperti lensa 

pengamatan bagi seluruh hal dan kejadian, termasuk persoalan-persoalan agama. Misalnya, 

ketika kita berpendapat bahwa Allah Swt. ada, kita berkata bahwa fisika sebagai disiplin ilmu 

murni menjelaskan keberadaan Allah Swt. Kimia lewat hukum-hukum dan cara tertentu 

menjelaskan hal yang sama. Fisika alam pun dalam persoalan-persoalan tertentu menegaskan 

keberadaan Allah Swt. Kadang kita bahkan mengambil seluruh ilmu berikut berbagai peristiwa 

yang terjadi dalam tingkat atom dan kosmos lalu mencari dalil dan argumen yang membuktikan 

keberadaan Allah Swt. dan keesaan-Nya. 

Aku pernah membaca sebuah buku berjudul Kedokteran adalah Mihrab Iman. Aku sangat 

tertarik dengan judul buku tersebut, karena aku tidak bisa membayangkan ada orang yang 

mempelajari ilmu kedokteran lalu ia tidak beriman kepada Tuhan. Dalam mihrab ilmu tersebut, 

terdapat begitu banyak persoalan iman, sebab manusia tercipta dengan ketelitian dan 

kecermatan yang mencengangkan akal. Ilmu anatomi menjelaskan hal tersebut. Melihat organ 

mana pun pada tubuh manusia, Anda akan tercengang dengan konstruksinya yang 

menakjubkan. Anda hanya bisa mengucap, “Allah Mahabesar.” Demikianlah, kedokteran 

betul-betul merupakan mihrab iman. 

Biasanya kita tidak menerangkan agama kita dengan bersandar pada berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan. Kita mempergunakan ilmu pengetahuan hanya sebagai sarana agar perhatian 

manusia tertuju kepada kemukjizatan Al-Quran. Misalnya, kita mengetahui bahwa fase-fase 

yang dilewati janin dalam perut ibu dijelaskan dalam Al-Quran Dan keterangan Al-Quran 

sangat sesuai dengan fase-fase yang diketahui ilmu pengetahuan modern. Bagaimana mungkin 

manusia buta huruf mampu menjangkau berbagai hakikat ilmiah 14 abad yang lalu tanpa 

mempergunakan perangkat modern, seperti sinar x dan perangkat lainnya, yang tanpa itu semua 



pengetahuan tentang fase-fase tumbuh kembang janin tidak mungkin dicapai? Seandainya 

pengetahuan ini disandarkan pada kemampuan manusia, tentu tidak mungkin. Jadi, Al-Quran 

tidak mungkin bersumber dari Rasul saw. Setelah sejumlah dalil ilmiah itu, kita sampai pada 

kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Swt. 

Ketika lewat sejumlah dalil kita membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, pada 

waktu yang sama kita juga membuktikan kenabian Muhammad saw. Demikianlah kita dapat 

mengangkat berbagai persoalan keimanan yang lain lewat perspektif ini. Karena kita pernah 

membahas topik kemukjizatan Al-Quran secara rinci, di sini kita cukupkan dengan uraian di 

atas. Rasanya kita tidak perlu berpanjang lebar lagi. Hanya saja, di sini kami ingin mengatakan 

sebagai berikut. 

Kita mengkaji berbagai ilmu pengetahuan dan menjelaskan agama melalui media ilmu 

pengetahuan karena akal manusia dewasa ini cenderung kepadanya. Para musuh agama dari 

kalangan materialis berusaha mempergunakan ilmu pengetahuan sebagai media kekafiran dan 

pengingkaran. Karena itu, kita harus mempergunakan senjata yang sama untuk melenyapkan 

keraguan yang menghinggapi benak sebagian orang yang tertipu. Juga kita harus bisa 

membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak bertentangan dan tidak berbenturan dengan 

agama. Dengan kata lain, sebagai kebalikan dari usaha kaum materialis semacam Marx, 

Engels, dan Lenin yang memosisikan ilmu pengetahuan sebagai sarana pengingkaran dan 

kekafiran, kita harus mempergunakan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk membuktikan 

kebenaran agama. 

Aku tidak melihat adanya larangan dalam persoalan ini. Bahkan, aku mengajak para dai untuk 

membekali diri dengan senjata ini, karena ayat-ayat Al-Quran mengantar kita menuju bintang 

dan galaksi untuk memperkenalkan kita akan keindahan langit dan alam serta keindahan kreasi 

dan kekuasaan Allah Swt. Ia mengarahkan perhatian kita kepada organ-organ tubuh kita berikut 

kondisinya yang menakjubkan. Ia hamparkan di hadapan kita seluruh alam lalu ia 

mengingatkan kita bahwa orang-orang berilmulah yang benar-benar takut kepada Allah. 

Artinya, ia merangsang kita untuk meraih ilmu pengetahuan, mengarah kepada sejumlah 

persoalan ilmiah lainnya, serta mengajak manusia untuk memikirkan dan merenungkan 

kerajaan langit dan bumi. 



Akan tetapi, tidak boleh dilupakan bahwa semua itu harus sesuai dengan semangat Al- Quran. 

Jika tidak, kita akan menyimpangkan Al-Quran atas nama Al-Quran. Karena itu, ada sejumlah 

hal yang harus kita perhatikan. 

Pertama, penggunaan metode ini dalam menjelaskan berbagai hakikat Islam harus hanya 

sebagai media serta bukan dipakai untuk memperlihatkan dan berbangga dengan ilmu kita. Jika 

demikian, keadaan berubah. Perkataan kita tidak lagi berpengaruh kepada para pendengar. 

Berbagai hakikat keimanan yang keluar dari mulut kita akan kehilangan cahaya dan kembali 

kepada kita dalam kondisi kusut jika niat dalam hati kita tidak murni dan tidak tulus. Apabila 

perkataan kita dilontarkan bukan untuk meyakinkan lawan bicara tetapi untuk memaksa 

mereka, kita tidak akan bisa mendapatkan simpati mereka. Sikap kita yang sebaliknya justru 

akan diterima manfaatnya oleh para pendengar yang membutuhkan kebenaran tanpa kita 

sadari, sebab niat kita adalah menyampaikan hakikat kebenaran kepada orang lain, bukan 

menampilkan diri kita. Ada kalanya engkau melihat betapa ucapanmu yang sederhana ketika 

engkau sendiri merasa belum membahas permasalahan secara memadai berpengaruh kuat 

kepada hadirin lebih daripada orasi berapi-api yang kausampaikan pada kesempatan lain. Jadi, 

tujuan satu-satunya dalam menjelaskan seluruh persoalan harus mengarah kepada upaya untuk 

mendapatkan rida Allah Swt., dan berbicara kepada manusia sesuai dengan kapasitas akal 

mereka. 

Kedua, kita tidak boleh jatuh dalam kelatahan bahwa semua orang berbicara tentang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai kelatahan menjadi motif dari penjelasan kita 

tentang topik-topik keislaman. Ini tidak benar. Ketika membahas berbagai masalah keislaman, 

kita juga tidak boleh menampakkan diri seolah-olah ragu terhadap prinsip kita sehingga 

memaksakan diri mempergunakan ilmu pengetahuan untuk menguatkannya. Hal ini 

mendatangkan sikap tidak hormat kepada prinsip-prinsip kita. Melihat ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai pokok yang permanen, sementara prinsip kita dilihat sebagai unsur pengikut 

yang membutuhkan pembuktian ilmu, sama sekali tidak bisa diterima. Kita bisa merangkum 

persoalan ini sebagai berikut. 

Ilmu pengetahuan adalah sarana dan media untuk menghapuskan debu bertumpuk yang 

menutupi sejumlah hakikat yang tersembunyi dalam diri kita. Adapun kalau kita memosisikan 

petunjuk ilmu pengetahuan sebagai hakikat kebenaran serta memosisikan ayat dan hadis 

sebagai sesuatu yang mengikutinya lalu memaksakan diri dalam memberikan penafsiran agar 



ayat dan hadis sesuai dengan ilmu pengetahuan, berarti kita membawa diri kita dan lawan 

bicara kita kepada kondisi ragu terhadap berbagai persoalan yang tidak sejalan di antara 

keduanya. Padahal, pendekatan kita mestinya begini. 

Kalam Allah dan Rasul-Nya pasti benar tanpa keraguan sedikit pun, sementara ilmu 

pengetahuan benar sesuai dengan kadar kesesuaiannya dengan kalam Allah dan Rasul-Nya 

serta tidak benar sesuai dengan kadar penyimpangannya dari kedua sumber tersebut. Bahkan, 

bagian yang benar dari ilmu pengetahuan pun tidak dianggap sebagai kaidah atau sandaran 

rujukan bagi sejumlah hakikat keimanan. Ia hanya berperan menambah pemikiran dan 

perenungan terhadap sejumlah persoalan iman. Adapun yang meletakkan cahaya iman dalam 

hati kita adalah Allah Swt. Hasil yang terwujud berkat karunia Allah Swt. ini tidak mungkin 

bisa diharapkan dari ilmu pengetahuan. Harapan semacam itu hanya akan menjadi pukulan 

yang bisa mematikan kehidupan kalbu dan rohani kita. Ia tidak akan membuat bahagia 

pemiliknya, karena orang semacam itu yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan 

bukti alam tentang Allah akan terikat dengan alam berikut hukum-hukumnya sepanjang hidup. 

Ia akan melihat air dan keindahan musim semi, namun hal itu tidak akan menumbuhkan iman 

yang subur di dalam hatinya. Sepanjang hidup, sedikit pun ia tidak akan merasakan keberadaan 

Allah Swt. dalam hatinya selain bukti-bukti yang ia kumpulkan. Meskipun secara lahiriah ia 

seolah-olah bukan dari kalangan naturalis, ia menghabiskan seluruh hidupnya seperti seorang 

naturalis. 

Karena itu, kita harus melihat ilmu pengetahuan dan seluruh petunjuk ilmiah sebagai media 

untuk menghapus debu yang menutupi hakikat kebenaran. Ketika setan berbisik ke dalam dada, 

kita bisa merujuk petunjuk itu guna menghalau bisikan itu, karena cahaya iman dalam hati 

sudah kuat hingga mereka yang memiliki berbagai dalil ilmiah tidak dapat menambahkan apa 

pun kepada cahayanya. 

Manusia beriman dengan keimanan yang tertanam dalam hatinya, bukan dengan kumpulan 

informasi yang menumpuk di akalnya. Karena itu, yang dapat dilakukan oleh orang yang sibuk 

mengumpulkan berbagai dalil baik yang terdapat di alam raya maupun dalam diri manusia 

hanyalah lompatan kecil. Jika ia tidak dapat melepaskan diri dari ikatannya, ia tidak akan dapat 

naik ke tangga hati dan ruh. Jika ia menyingkirkannya—sesudah sampai pada tingkatan 

tertentu—lalu berjalan dalam cahaya Al-Quran, ia akan sampai kepada kelapangan hati yang 

ia tuju. Cahaya akan masuk memenuhi hati dan ruhnya. Seorang pemikir Barat berujar, “Untuk 



beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, aku merasa bahwa aku harus 

mencampakkan seluruh buku yang kubaca ke belakangku.” 

Tentu saja aktivitas manusia dalam menelaah kitab alam dan kitab dirinya serta membaca 

beragai buku yang menjelaskan semua persoalan adalah sesuatu yang bermanfaat. Akan tetapi, 

manakala buku-buku tersebut telah menyelesaikan tugasnya, manusia harus menyingkirkannya 

dan ia sendiri tetap bersama keimanannya. Semua yang kami jelaskan di atas dalam hal tertentu 

mengacu kepada pengalaman pribadi. Bagi mereka yang belum melewatinya dalam rangka 

memperdalam keimanan, bisa jadi uraian di atas tampak hanya sebagai teori. Namun, ruh yang 

merindukan Tuhan dan yang malamnya dipenuhi cahaya pasti dapat memahami penjelasan 

kami. 
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