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MEMBACA IALAH UPAYA MERENGKUH MAKNA, IKHTIAR 

UNTUK MEMAHAMI ALAM SEMESTA. ITULAH MENGAPA 

BUKU DISEBUT JENDELA DUNIA, YANG MERANGSANG 

PIKIRAN AGAR TERUS TERBUKA



ADAKAH DALIL TENTANG ADANYA 

PERTANYAAN, “BUKANKAH AKU 

ADALAH TUHAN KALIAN?” BERIKUT 

JAWABANNYA: “YA, ENGKAU TUHAN 

KAMI”? 

 

Ada beberapa pertanyaan yang sulit dijelaskan secara rasional, namun kemungkinan dan 

ketidakmustahilannya dapat ditelusuri. Apabila Allah Swt. mengatakan sesuatu, tidak ada 

celah bagi penyangkalan. Kita bisa membahas pertanyaan ini dari dua aspek: 

1. Apakah itu benar-benar terjadi? Apabila benar terjadi, bagaimana membuktikannya? 

2. Apakah setiap individu mukmin bisa merasakannya? 

Pertama, apakah firman Allah kepada para ruh di suatu alam: “Apakah Aku Tuhan 

kalian?” dan jawaban mereka: “Benar” adalah pasti dan benar? Masalah ini dalam Al-

Quran terdapat pada dua ayat. Pertama: “Dan [ingatlah] ketika Tuhanmu mengeluarkan 

keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian atas diri mereka, 

„Bukankah Aku Tuhan kalian?’”[1] Ada perbedaan pendapat di kalangan mufasir terdahulu 

dan para ahli hadis mengenai kapan diambilnya kesaksian tersebut. 

Sebagian mufasir menyatakan bahwa pengambilan kesaksian tersebut berlangsung di 

alam atom ketika mereka berbentuk atom. Kesaksian itu diambil terhadap atom-atom 

yang akan berbentuk dan juga terhadap ruh. Sebagian mufasir lain berpendapat bahwa 

kesaksian tersebut diambil tatkala janin masuk dalam rahim ibunya. Sebagian mufasir 

lagi berpendapat dengan bersandar pada hadis nabi bahwa kesaksian tersebut diambil 

saat ruh ditiupkan ke dalam diri manusia. 

Sebenarnya pembicaraan Allah dengan para makhluk-Nya terwujud dalam beragam 

bentuk. Kita pun berbicara dengan bentuk dan cara tertentu. Tetapi, kita memiliki cara-

cara lain dalam berbicara dengan bahasa jiwa dan bahasa verbal. Itu karena kita memiliki 

perasaan-perasaan internal dan eksternal, akal dan ruh, lahir dan batin. Kita juga 

senantiasa mempergunakan beberapa bahasa guna menyampaikan pesan kita kepada 

orang yang memahaminya. 



Hati memiliki cara bicara sendiri. Ketika hati berbicara, tidak seorang pun bisa 

mendengar pembicaraannya. Apabila kita ditanya, “Apa yang kaubicarakan dengan 

jiwamu?” Kita akan menjawab, “Ini dan itu.” Artinya, kita memindahkan pembicaraan itu 

ke dalam kata-kata yang terangkai. Ini disebut dengan pembicaraan jiwa. 

Kadang kita berbicara saat bermimpi serta mendengar pembicaraan orang lain, namun 

orang yang berada di dekat kita tidak mendengar pembicaraan itu. Kemudian, kita 

menyampaikan apa yang kita ucapkan dan kita dengar dalam mimpi itu kepada orang 

lain. Ini adalah cara pembicaraan yang lain. 

Ada orang yang dalam kondisi jaga melihat pemandangan “alam misal” berikut orang-

orang di dalamnya. Bisa jadi kaum materialis tidak percaya seraya berkata bahwa itu 

adalah khayalan dan ilusi. Tidak masalah mereka mengatakan demikian. Hal ini adalah 

salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul saw. Dia menampilkan 

beberapa pemandangan yang terdapat di alam misal dan alam barzakh kepada beliau. 

Nabi saw. Kemudian menyampaikan apa yang beliau dengar dan beliau lihat kepada 

orang lain. Ini adalah bentuk pembicaraan yang lain lagi. 

Wahyu juga bentuk dan cara lain pembicaraan. Ketika didatangi wahyu, Rasul saw. 

merasakannya dengan penuh kesadaran. Tetapi, ini merupakan dimensi lain sehingga 

tidak seorang pun selain Rasul saw. mendengar dan memahaminya. Seandainya wahyu 

bersifat materi dan mempunyai wujud fisik, tentu orang lain juga mendengarnya. 

Meskipun kadang wahyu datang dalam kondisi beliau menyandarkan kepala ke paha 

salah seorang istrinya atau menyandarkan kepala ke dada sahabat atau bersentuhan 

lutut dengan sahabat, tak seorang pun ikut mendengar atau merasakannya. Setelah 

menerima dan menghafal wahyu itu, Rasul saw. kemudian menyampaikannya kepada 

orang lain. Ini adalah bentuk lain dari suara dan pembicaraan. 

Selanjutnya, kadang ilham datang kepada wali seolah-olah ada bisikan di hatinya. Ini 

adalah bentuk lain pembicaraan tak ubahnya seperti komunikasi dengan kode morse. 

Dalam kode morse ketika disebutkan, “Di..di..da..da..dit,” orang yang menerima isyarat 

tersebut memahami maknanya. Demikian pula kode yang dikirim ke kalbu wali. Misalnya, 

seorang wali berkata, “Fulan bin fulan sekarang sudah ada di depan pintu.” Mereka 

membuka pintu dan ternyata orang itu memang ada di depan mereka. Ini adalah bentuk 

pembicaraan yang lain. 

Ada pula fenomena telepati. Para ilmuwan masa kini bersiap-siap untuk menjadikannya 

sebagai alat komunikasi masa depan. Ini merupakan bentuk pembicaraan yang lain lagi. 

Komunikasi hati dengan hati serta komunikasi secara batin merupakan bentuk lain 

pembicaraan. Dari sini dapat dipahami bahwa Allah Swt. menciptakan bentuk 

pembicaraan yang tidak terhingga. 



Sekarang, marilah kita beralih ke topik permasalahan kita. Allah Swt. berfirman, 

“Bukankah Aku adalah Tuhan kalian?”[2] Namun, kita tidak mengetahui dan tidak mampu 

mengetahui bagaimana Dia mengatakannya, bagaimana Dia berbicara. Jika Dia berbicara 

kepada kita dengan cara ilham—sebagaimana dialami wali, berarti bukan dengan suara. 

Apabila berupa ilham, berarti bukan wahyu. Apabila berupa wahyu, berarti bukan ilham. 

Apabila pembicaraan tersebut tertuju kepada ruh, berarti bukan untuk jasad. Apabila 

untuk jasad, berarti bukan untuk ruh. 

Ini adalah bagian yang sangat penting. Pasalnya, jika manusia berusaha menganalogikan 

apa yang ia lihat dan ia dengar di alam misal, alam barzakh, dan alam arwah dengan 

ukuran yang terdapat di alam ini, itu adalah kesalahan besar. Nabi saw. memberitahu kita 

bahwa Mungkar dan Nakir akan datang dan akan menghisab kita dalam kubur. 

Bagaimana hisab itu terwujud? Apakah mereka akan menghisab ruh? Atau jasad? 

Hasilnya adalah satu. Entah pertanyaan tertuju kepada ruh atau jasad, si mayit akan 

mendengarnya, sementara orang-orang yang berada di sekitarnya dan dekat dengannya 

tidak mendengar apa-apa. Seandainya alat perekam dan mikrofon diletakkan dalam 

kubur, tak ada suara yang bisa direkam, sebab dialog terjadi dalam dimensi lain. 

Sebagaimana Einstein dan yang lain menyebutkan keberadaan dimensi keempat dan 

kelima, semua hal berbeda seiring dengan perbedaan dimensi. 

Karena itu, firman Allah Swt. : “Bukankah Aku adalah Tuhan kalian?”[3] adalah 

pembicaraan yang khusus tertuju kepada ruh. Ia tidak mungkin bisa didengar atau dihafal 

oleh hati kita. Barangkali ia terpantul dalam nurani dan perasaan kita. Dengan kata lain, 

kita bisa merasakannya lewat ilham yang terpantul dalam nurani dan perasaan kita. 

Saat aku menjelaskan hal ini, tiba-tiba seseorang berkata, “Aku tidak merasakannya.” 

Kujawab, “Tetapi, aku merasakannya. Apabila engkau tidak merasakannya, itu adalah 

masalahmu. Namun, aku tahu betul bahwa aku merasakannya.” Jika aku ditanya 

bagaimana aku merasakannya, tentu kujawab bahwa aku mendengar pesan tersebut 

ketika merasakan keinginanku untuk kekal abadi padahal aku adalah hamba yang 

terbatas dan fana. Ya. Aku memang tidak dapat mengenal dan menjangkau Allah Swt. 

karena aku terbatas. Bagaimana mungkin entitas yang terbatas dapat menjangkau Zat 

yang tidak terbatas? Jadi, aku mengetahui kalau aku merasakannya ketika dalam diriku 

muncul keinginan terhadap Zat yang tidak terbatas dan keinginan untuk kekal. Serangga 

kecil sepertiku dan alam yang terbatas ini harus melewati kehidupannya yang singkat 

lalu meninggal dunia. Impian dan pemikirannya juga terbatas sebagaimana umurnya. 

Ketika berpikir untuk bisa kekal dan muncul keinginan untuk hidup abadi serta keinginan 

untuk ke surga dan melihat keindahan Allah, kerajaan dunia seisinya tidak bisa 

memuaskan keinginanku itu. Jadi, karena keberadaan kondisi tersebut pada diriku, aku 

berkata telah merasakannya. 

Jiwa dan nurani ini—apa pun definisinya—pasti merindukan Allah Swt. Ia pasti ingin 

senantiasa bersama-Nya. Ia tidak pernah berdusta. Nurani tidak akan merasa tenang dan 



tidak akan bahagia dan tenteram kecuali ketika ia diberi apa yang menjadi keinginan dan 

tuntutannya. Karena itu, sebagaimana disebutkan Al-Quran, “Ketahuilah, dengan zikir 

kepada Allahlah hati menjadi tenteram,”[4] hati yang merupakan salah satu 

kelembutan rabbânî tidak akan merasa tenteram kecuali ketika nurani merasa tenteram. 

Ada hal lain. Banyak filosof semacam Berguson mengabaikan semua dalil nakli dan akli. 

Mereka berpendapat bahwa dalil keberadaan Tuhan adalah nurani. Bahkan, seorang 

filosof Jerman, Kant, berkata, “Untuk mengenal Tuhan secara benar sesuai dengan 

keagungan dan kebesaran-Nya, aku mengabaikan semua pengetahuanku.” Berguson 

menyatakan hal yang sama lewat perasaan. Keberadaan nurani dan hati baginya adalah 

dalil satu-satunya. Hati dan nurani merasa resah dan gelisah ketika mengingkari Tuhan. 

Ia bahagia dan tenteram ketika memercayai Tuhan. 

Ketika manusia mau mendengarkan nuraninya lalu turun ke dalam relung hatinya, ia 

akan melihat dan merasakan keinginan yang kuat untuk percaya kepada Tuhan yang azali 

dan abadi. Dengan demikian, kondisi ini menjadi dalil atas kenyataan: “Mereka menjawab, 

„Benar,[Engkau Tuhan kami]’”[5] terhadap pertanyaan Tuhan: “Bukankah Aku adalah 

Tuhan kalian?” Apabila pendengarannya mau mendengarkan suara tersebut dari dalam 

sanubari dan nuraninya, pasti ia bisa mendengar. Namun, apabila ia mencari suara 

tersebut dalam akal dan jasadnya, ia akan terjerumus dalam kontradiksi. Pasalnya, suara 

tersebut terdapat dan bersemayam di dalam sanubari. Bukti atasnya hanya terwujud di 

bidang dan lahannya. Para nabi, para wali, dan orang-orang saleh mengetahui hal 

tersebut dengan sangat jelas dan terang. Mereka juga menerangkan dan menjelaskannya. 

Apabila kita melakukan pembuktian lewat akal, tentu saja akal hanya mampu 

membuktikan segala sesuatu yang terindera, seperti membuktikan keberadaan pohon 

pinus atau pohon lainnya. Pembuktian semacam ini tidak bisa dilakukan terhadap hal di 

atas. Namun, barang siapa mendengarkan nuraninya lalu menyelami kedalamannya, 

pasti ia melihat dan mendengar suara tersebut serta merasakannya. 

[1] Q.S. al-A’râf: 172. 

[2] Q.S. al-A’râf: 172. 

[3] Q.S. al-A’râf: 172. 

[4] Q.S. al-Ra’d: 28. 

[5] Q.S. al-A’râf: 172. 



TIDAKKAH MUNGKIN AL-QURAN 

BERASAL DARI RASUL SAW.? JIKA 

TIDAK, APA BUKTINYA? 

 

Telah banyak tulisan dan pernyataan mengenai hal ini. Sejumlah dalil telah diberikan 

untuk melenyapkan keraguan tentang hal tersebut. Dalam ruang yang sempit ini, kita 

tidak bisa secara khusus membahas tanya jawab itu kecuali secara singkat dengan 

mengungkapkan pokok-pokoknya saja. 

Pernyataan bahwa Al-Quran dibuat oleh Rasul saw. atau oleh pihak-pihak lain adalah 

pernyataan yang hanya dilontarkan oleh beberapa orang pada masa jahiliah dulu dan 

oleh sebagian orientalis pemusuh Al-Quran yang memang sering mengatakannya dan 

hendak mengeruhkan pikiran. 

Kita melihat bahwa kaum musyrik pada masa lalu dan hari ini tidak netral dalam cara 

berpikir. Mereka bersikap dengki dan memusuhi. Orang yang mencermati Al-Quran 

secara jujur dan netral akan mengetahui bahwa Al-Quran bersumber dari Tuhan, karena 

Al-Quran berada pada derajat tinggi yang melampaui kemampuan manusia. 

Kami sarankan kepada mereka yang hendak melakukan analisa cermat dan mendalam 

tentang masalah ini untuk merujuk kepada buku-buku penting karya para pemikir besar. 

Cukuplah kami sebutkan di sini beberapa hal penting terkait: 

1. Ada perbedaan yang sangat jauh antara gaya bahasa Al-Quran dan gaya bahasa hadis 

Nabi saw. Ketika masyarakat Arab melihat gaya bahasa Rasul saw. sama seperti gaya 

bahasa mereka yang berbeda jauh dengan gaya bahasa Al-Quran, mereka pun tercengang 

dan takjub dengan gaya bahasa Al-Quran yang luar biasa. 

2. Ketika membaca hadis, engkau bisa merasakan bahwa di baliknya ada sosok yang 

berpikir dan berbicara dalam nuansa rasa takut kepada Allah Swt. Sementara, dalam Al-

Quran engkau menemukan nuansa keagungan, kehormatan, dan gaya bahasa yang begitu 

gagah. Mustahil dalam gaya bahasa dan ungkapan seseorang terdapat perbedaan 

sedemikian besar. Ini jelas tidak masuk akal dan tidak mungkin. 

3. Sangat mustahil seorang buta huruf yang tidak pernah memakan bangku sekolah dan 

tidak pernah membaca sebuah buku membuat sebuah tatanan sempurna yang tidak 

memiliki cacat dan kekurangan sedikit pun serta mencakup segala aspek individu, 

keluarga, masyarakat, ekonomi, dan hukum. Anggapan sebaliknya hanya menyalahi akal, 



pemikiran, dan logika. Terutama, apabila tatanan itu berlaku sepanjang masa, pada 

berbagai suku dan bangsa serta kecemerlangan, kekuatan, dan kelayakannya untuk 

diterapkan tetap terpelihara hingga masa kini. 

4. Kehidupan dan eksistensi dalam Al-Quran serta berbagai persoalan ibadah, hukum, 

dan ekonomi yang terkait dengan keduanya tampak sangat selaras satu sama lain, dan ini 

menunjukkan bahwa Al-Quran jauh melebihi tingkat kemampuan manusia, sebab banyak 

hal yang diungkapnya menembus waktu dan mengalahkan kemampuan makhluk paling 

cerdas sekalipun. Jadi, menisbahkan kitab suci dengan ratusan kandungan yang satu saja 

di antaranya tidak bisa dibuat oleh manusia tecerdas sekalipun ini kepada seorang buta 

huruf yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah dan tidak pernah membaca buku 

adalah sebuah pernyataan batil yang tidak berdasar. 

5. Al-Quran dianggap luar biasa antara lain karena berita-berita gaibnya tentang masa 

lalu dan masa depan. Karena itu, ia tidak bisa dianggap sebagai ucapan manusia. Hasil 

penelitian terbaru dewasa ini menunjukkan kebenaran berita Al-Quran tentang bangsa-

bangsa terbelakang yang hidup pada masa lalu berikut cara hidup dan penghidupan 

mereka serta akibat buruk dan baik yang mereka dapatkan. Contohnya adalah Nabi Saleh, 

Nabi Luth, dan Nabi Musa berikut kaum-kaum mereka. Kalian dapat melihat tempat-

tempat tinggal mereka yang telah menjadi pelajaran bagi orang yang mau mengambil 

pelajaran. 

Di samping kemukjizatan Al-Quran dalam hal pemberitaan tentang kisah-kisah umat 

terdahulu, ada pula kemukjizatan Al-Quran yang terkait dengan pemberitaan tentang 

masa depan. Misalnya berita Al-Quran bahwa kota Mekah akan ditaklukkan dan bahwa 

kaum muslim akan memasukinya dengan aman untuk mendudukinya: “Allah akan 

membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya. Yaitu bahwa kalian akan 

memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut 

kepala dan mengguntingnya, sementara kalian tidak merasa takut. Allah mengetahui apa 

yang tidak kalian ketahui. Sebelum itu, Dia memberikan kemenangan yang dekat.”[1] 

Juga, Al-Quran memberitakan bahwa Islam akan mendapatkan kemenangan atas semua 

sistem yang batil: “Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan 

agama yang hak untuk Dia menangkan atas semua agama, dan cukuplah Allah sebagai 

saksi.”[2] 

Al-Quran pun memberitakan bahwa bangsa Persia yang telah mengalahkan bangsa 

Romawi akan berbalik dikalahkan dalam beberapa tahun kemudian dan kaum muslim 

akan bergembira menyambut kemenangan berikutnya, yaitu kemenangan dalam Perang 

Badar yang bersamaan dengan kemenangan tersebut. Allah berfirman, “Alif lâm mîm. 

Bangsa Romawi telah dikalahkan di tanah terendah. Dan sesudah dikalahkan, dalam 

beberapa tahun lagi mereka akan menang. Bagi Allahlah urusan sebelum dan sesudah 



[mereka menang]. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, orang-orang mukmin 

bergembira.”[3] 

Ketika waktu yang dijanjikan itu tiba, berita Al-Quran tersebut benar-benar menjadi 

kenyataaan. Kejadian serupa terdapat pada ayat: “Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang 

Tuhan turunkan kepadamu. Jika engkau tidak menyampaikannya, engkau tidak 

menunaikan risalah- Nya. Allah melindungimu dari manusia. Allah tidak memberikan 

petunjuk kepada orang-orang kafir.”[4] 

Meskipun Rasul saw. ketika itu dikelilingi musuh, baik paman, kaum maupun negara-

negara di sekeliling beliau, namun Allah memberitakan bahwa Dia akan melindunginya 

dari mereka dan Allah memang telah membuktikan janji-Nya. Dalam sebuah ayat, Allah 

Swt. berfirman, “Kami akan memperlihatkan kepada mereka berbagai tanda kekuasaan 

Kami yang terdapat di cakrawala dan yang terdapat dalam diri mereka agar menjadi jelas 

bagi mereka bahwa Al-Quran benar. Apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu Maha 

Menyaksikan segala sesuatu?”[5] Ayat ini menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan akan 

mengalami kemajuan, baik ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu rohani, dan kemajuan itu 

akan mendorong manusia untuk beriman. Pada zaman kita sekarang ini ilmu 

pengetahuan bersegera mencapai tujuan tersebut dan kian mendekat. Selanjutnya, Al-

Quran menantang seluruh jin dan manusia, “Katakanlah, „Seandainya seluruh manusia 

dan jin berkumpul untuk membuat semacam Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu 

membuat yang semacamnya meskipun sebagian mereka dan sebagian lainnya saling 

membantu.’”[6] 

Tantangan Al-Quran tersebut sudah ada sejak kedatangannya dan tetap berlaku sampai 

sekarang. Kecuali hanya dengan usaha yang gagal, tidak seorang pun mampu menjawab 

tantangan di atas atau membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Ini menjadi bukti 

paling jelas akan kebenaran dan kemukjizatan Al-Quran. 

Pada tahun-tahun pertama turunnya Al-Quran, kaum muslim berada dalam kondisi 

lemah dan tersisih. Mereka tidak memiliki daya dan kekuatan serta tidak mempunyai 

pandangan yang jelas tentang masa depan mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki 

konsep tentang negara, tentang hukum yang berlaku di dunia, serta tentang sumber 

kekuatan agama baru mereka yang pada gilirannya akan membalik seluruh sistem di 

dunia ketika itu. Al-Quran menyatakan: 

Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh 

bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa di atas bumi sebagaimana orang-orang 

sebelum mereka, akan mengokohkan agama mereka yang Dia ridai, serta akan 

memberikan rasa aman setelah tadinya takut. Mereka beribadah kepada-Ku tanpa 

menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Barang siapa kufur sesudah itu, mereka adalah 

kaum yang fasik.[7] 



Demikianlah Al-Quran berbicara kepada mereka sekaligus menerangkan tujuan mulia 

tersebut dan memberikan kabar gembira bahwa mereka akan menguasai dunia. Banyak 

ayat lain—tidak bisa kita sebutkan semuanya di sini—yang menyebutkan masa depan 

Islam dan kaum muslim berikut kemenangan dan kekalahan mereka serta kemajuan dan 

kemunduran mereka. 

Sebagian besar pemberitaan Al-Quran tentang masa depan kelak menjadi batas akhir 

yang akan dicapai oleh berbagai ilmu pengetahuan. Apa yang diberitakan Al-Quran dalam 

bentuk pokok pikiran secara singkat seputar berbagai hakikat ilmiah adalah hal 

menakjubkan yang tidak bisa diabaikan dan tidak mungkin disebut sebagai ucapan 

manusia. Banyak sudah buku yang membahas ratusan ayat yang secara langsung atau 

tidak langsung menerangkan beragam hakikat ilmiah, maka siapa yang ingin mengetahui 

penjelasan teperincinya bisa merujuk kepada buku-buku bernilai itu. Di sini kami hanya 

akan menyebutkan beberapa contoh. 

1. PENCIPTAAN ALAM 

“Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu adalah 

sesuatu yang padu kemudian Kami memisahkan keduanya dan dari air Kami jadikan segala 

sesuatu yang hidup? Apakah mereka tidak juga beriman?”[8] 

Ayat di atas terkait dengan penciptaan alam. Meskipun ada perbedaan dalam tafsir 

beberapa bagiannya, namun maknanya secara umum menerangkan prinsip dasar 

penciptaan alam. Entah maksud dari padu dan memisahkan di sini adalah terbentuknya 

galaksi dan bintang dari gas dan nebula, terbentuknya sejumlah benda langit seperti tata 

surya, atau terbelahnya awan dan nebula menjadi bagian-bagian dan sistem tertentu 

yang saling berpadu, tetap saja kesimpulan makna umumnya tidak berubah. Ayat di atas 

dengan seluruh kata dan gaya bahasanya tetap memperlihatkan keindahan hingga saat 

ini dan tetap tampak baru pada masa mendatang, meskipun semua teori telah 

berguguran dan telah disimpan di atas rak. 

2. ASTRONOMI 

Begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang astronomi. Betapa setiap 

orang saat ini berandai bahwa seluruh ayat itu dikumpulkan dan dianalisis satu per satu. 

Ini pasti akan membutuhkan sekian jilid buku. Di sini kami akan menjelaskan satu atau 

dua ayat saja. Allah Swt. berfirman, “Allahlah yang meninggikan langit tanpa tiang 

sebagaimana kalian lihat, kemudian Dia bersemayam di atas arasy. Dia juga menundukkan 

matahari dan bulan; Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah 



mengatur segala urusan dan menjelaskan tanda kebesaran-Nya supaya kalian meyakini 

pertemuan [kalian] dengan Tuhan kalian.”[9] 

Ayat di atas menyebutkan bahwa Dia meninggikan dan meluaskan langit, 

mengisyaratkan adanya sistem akurat yang terdapat di alam, serta mengungkapkan 

bahwa segala sesuatu berjalan secara teratur dan cermat. Ayat tersebut juga memberikan 

sebuah contoh yang bisa kita saksikan dan kita ketahui. Ya, secara lahiriah tidak ada tiang 

yang terlihat tapi kubah langit tidak runtuh. Namun, kita tidak bisa mengatakan bahwa 

tiang itu benar-benar tidak ada. Terdapat tiang-tiang yang berada dalam hukum dan 

prinsip yang berlaku di alam. Ia berfungsi dan bertugas menjaga alam agar tidak hancur 

dan runtuh. Dengan kata lain, keberadaan tiang-tiang semacam itu sangat dibutuhkan. 

Ketika membaca penjelasan Al-Quran di atas, terhimpun dalam benak kita adanya 

kekuatan yang tertarik ke pusat dan kekuatan yang mendorong ke luar pusat. Entah ia 

sesuai dengan hukum gravitasi Newton atau teori ruang Einstein, tidaklah berarti apa 

pun. 

Sebenarnya penjelasan Al-Quran bahwa matahari dan bulan sama-sama beredar 

merupakan isyarat yang sangat penting. Dalam surah al-Rahmân disebutkan bahwa 

gerakan matahari dan bulan terwujud dengan sebuah perhitungan yang akurat: 

“Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan.”[10] 

Dalam surah al-Anbiyâ’ dinyatakan, “Dialah yang menciptakan malam dan siang serta 

matahari dan bulan; semuanya beredar di cakrawala.”[11] 

Dalam surah Yâsîn, setelah Allah menyebutkan peredaran matahari, ayat selanjutnya: 

“Tidaklah patut bagi matahari untuk menjangkau bulan dan malam pun tidak dapat 

mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”[12] Artinya, matahari, 

bulan, dan seluruh planet diciptakan dalam sebuah sistem tertentu dan gerakan seluruh 

benda langit berlangsung secara harmonis, teratur, dan cermat. Sebuah ayat dalam surah 

al-Zumar: “Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak (kebenaran). Dia menggulung 

malam atas siang dan menggulung siang atas malam, serta menundukkan matahari dan 

bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Ingatlah, Dia 

Mahaperkasa dan Maha Pengampun.”[13] Di sini disebutkan penggulungan malam atas 

siang dan siang atas malam dalam pembicaraan tentang silih bergantinya siang dan 

malam. Dengan kata lain, Allah menyerupakan silih bergantinya terang dan gelap di dunia 

dengan serban yang digulung atau dilipat menutupi bola bumi. Ayat lain: “Lalu sesudah 

itu Dia buat bumi seperti telur.”[14] Artinya, bumi ini berbentuk seperti telur. Tentang 

perluasan ruang dan tempat, Allah Swt. berfirman, “Dan, langit Kami bangun dengan 

tangan-tangan (kekuasaan) [Kami] dan sesungguhnya Kami benar-benar 

meluaskannya.”[15] Entah perluasan itu seperti yang dipahami Einstein atau seperti yang 

dipahami Edwin Hubble bahwa nebula saling menjauhi, petunjuk Al-Quran tersebut jelas-

jelas demikian kokoh, maju, dan mendahului semua ilmu empiris. 



3. METEOROLOGI 

Dalam konteks menyebutkan berbagai nikmat Allah dan mengingatkan manusia akan 

nikmat-nikmat-Nya serta dalam rangka memberikan ancaman, banyak ayat Al-Quran 

berbicara tentang bagaimana angin diarak, awan bergumpal, udara bermuatan listrik, 

lalu muncullah kilat dan petir. Misalnya: “Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah 

mengarak awan kemudian mengumpulkan bagian-bagiannya kemudian menjadikannya 

bertindih-tindih, lalu kaulihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga 

menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan awan seperti gunung, lalu 

Dia timpakan butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan dihindarkan-Nya dari 

siapa yang Dia kehendaki. Hampir-hampir kilau kilat melenyapkan penglihatan.”[16] 

Demikianlah Al-Quran menerangkan peristiwa hujan, menjelaskan keberadaan berbagai 

nikmat Tuhan di balik suara petir yang menakutkan dan kilau kilat yang nyaris 

membutakan, untuk menyeru orang-orang pemilik hati yang hidup agar senantiasa sadar. 

Selanjutnya, Al-Quran menerangkan bagaimana hujan dan butiran es turun dengan cara 

asing yang tidak berbenturan dan tidak bertentangan dengan apa yang diketahui saat ini 

secara ilmiah. Karena itu, manusia hanya bisa terkagum-kagum dengan penjelasan 

tersebut. Al-Quran memang tidak merinci kejadian hujan itu dilihat dari adanya dua 

muatan listrik yang berbeda, adanya kekuatan yang tarik-menarik dan kekuatan tolak-

menolak antara kedua muatan listrik, keikutsertaan angin dalam proses itu, bagaimana 

terkumpulnya awan-awan yang membawa muatan listrik berbeda, bagaimana 

menyatunya muatan positif yang berada tinggi di atas bumi dan muatan listrik yang 

berada di angkasa, lalu kemunculan kilat dan turunnya air yang menetes ke bumi. Semua 

rincian itu tidak disebutkan oleh Al-Quran, tetapi ia menunjukkan peristiwa utamanya 

lalu membiarkan rinciannya kepada kemajuan sains seiring dengan perkembangan 

zaman. 

Adapun ayat dalam surah al-Hujurât: “Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan 

dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami memberi minum kalian dengannya dan 

sama sekali bukan kalian yang menyimpannya.”[17] 

Ayat ini memberikan tambahan keterangan baru kepada permasalahan di atas. Ia 

mengarahkan pandangan manusia kepada peran angin dalam proses perkawinan atau 

penyerbukan pohon dan bunga, di samping perannya dalam mengawinkan awan. Perlu 

diketahui bahwa pada masa turunnya Al-Quran belum diketahui butuhnya pohon, 

tumbuhan, bunga, dan awan terhadap proses perkawinan. Tidak seorang pun pada masa 

itu mengetahui tugas dan peran angin. 



4. FISIKA 

Di antara tema yang dibahas Al-Quran adalah bahwa materi yang menjadi unsur 

pembentuk alam tercipta dalam kondisi berpasangan. Dalam surah al-Dzâriyât 

disebutkan, “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengambil 

pelajaran.”[18] Di sini Al-Quran menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan 

berpasangan dan itu merupakan prinsip-dasar alam. Dalam surah al-Syu’arâ’ disebutkan, 

“Tidakkah mereka melihat bumi betapa Kami telah menumbuhkan di sana dari segala 

pasangan yang baik.”[19] Ayat ini mengarahkan perhatian kita kepada ratusan ribu 

pasangan dari dunia flora dan fauna yang menghiasi bumi sekaligus mengingatkan 

berbagai nikmat Tuhan yang tidak terhitung. 

Surah Yâsîn secara lebih teperinci dan komprehensif menjelaskan, “Mahasuci Zat Yang 

telah menciptakan seluruhnya berpasangan, baik yang tumbuh di bumi, diri mereka 

maupun apa yang tidak mereka ketahui.”[20] Ayat ini menerangkan adanya berbagai 

pasangan makhluk yang kita ketahui dan berbagai pasangan lain yang tidak kita ketahui, 

serta mengajak kita untuk berpikir dan merenung. 

Masih banyak ayat lain dalam bidang yang sama selain ayat-ayat yang telah kami 

sebutkan sebagai contoh di atas. Setiap ayat merupakan mukjizat Al-Quran yang dengan 

dalil terjelas membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah dan bahwa Muhammad 

adalah rasul- Nya yang diutus kepada kita. 

Ya. Al-Quran membahas banyak persoalan ilmiah, mulai dari kemunculan kehidupan di 

atas muka bumi sampai penyerbukan dan pembiakan tumbuhan, penciptaan berbagai 

jenis hewan, hukum-hukum kehidupan yang penuh dengan rahasia, dunia madu dan 

lebah yang asing, terbangnya burung, aliran susu saat terbentuk di tubuh binatang, fase 

yang dilalui janin dalam rahim ibunya, dan sebagainya. Semua itu dibahas dengan cara 

yang istimewa, singkat, padat, mendalam, dan indah. Bila berbagai penafsiran kita tidak 

lagi terpakai, ayat-ayat Al-Quran tetap indah dan segar serta senantiasa menjadi tujuan 

akhir dari ilmu pengetahuan. 

Dengan demikian, kitab suci itu meletakkan jari-jarinya pada tujuan yang melampaui 

kemampuan ribuan manusia dari berbagai generasi untuk mencapainya. Kitab suci 

tersebut tidak mungkin dinisbahkan kepada manusia yang hidup empat belas abad lalu. 

Sebab, seandainya ratusan ahli dan ribuan pakar masa kini pun melakukan upaya 

sedemikian rupa, mereka tetap tidak akan mampu membuat sesuatu yang serupa dengan 

Al-Quran yang begitu kaya dengan kandungan, penjelasan, dan gaya bahasa Tuhan nan 

indah dan menakjubkan. 

Sekarang, kita bertanya kepada lawan bicara kita: Dari siapakah manusia buta huruf itu— 

yang kondisi buta hurufnya adalah mukjizat—belajar bagaimana susu terwujud pada 



tubuh makhluk hidup ketika sekolah dan buku belum dikenal? Bagaimana beliau mampu 

mengetahui bahwa angin mengawinkan awan dan tumbuhan? Bagaimana beliau 

mengetahui cara terbentuknya hujan dan butiran es? Lewat teleskop raksasa mana beliau 

bisa melihat adanya perluasan ruang dan alam? Siapakah yang mengajarkannya bahwa 

bentuk bola bumi ini seperti telur? Di laboratorium mana beliau mempelajari unsur-

unsur pembentuk udara dan bahwa oksigen berkurang di lapisan udara yang lebih tinggi? 

Dengan alat sinar x manakah beliau menyaksikan fase-fase perkembangan janin dalam 

rahim ibu? Lalu, bagaimana beliau mampu memberitakan semua informasi ini kepada 

lawan bicara dengan sangat yakin dan tenang tanpa keraguan sedikit pun seakan-akan 

beliau adalah pakar yang membidangi ilmu-ilmu itu? 

5. Di samping mengajarkan kepada Rasul saw. tentang tugas, peran, tanggung jawab, dan 

kelayakan beliau serta menjelaskan berbagai jalan kepada beliau, Al-Quran ada kalanya 

juga memberikan arahan, peringatan, dan teguran kepada beliau, seperti ketika beliau 

memberikan izin kepada beberapa orang munafik padahal semestinya beliau tidak 

memberi mereka izin: “Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa engkau memberikan izin 

kepada mereka sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dan sebelum kamu 

mengetahui orang-orang yang berdusta?”[21] 

Al-Quran pun tidak menyetujui beliau dalam persoalan tawanan Perang Badar: 

Tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan 

musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda duniawi, sementara Allah 

menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.[22] 

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksaan yang 

besar karena tebusan yang kalian ambil.[23] 

Ketika kaum Quraisy bertanya kepada beliau tentang ruh, tentang para pemuda penghuni 

gua, serta tentang Zulkarnain, Rasul saw. berkata kepada mereka, “Datanglah kalian 

besok, aku akan memberitahukannya.” Beliau tidak mengucapkan “insya Allah (jika Allah 

menghendaki)”. Maka, turunlah ayat yang mengingatkan beliau akan ucapan tersebut: 

“Janganlah engkau berkata tentang sesuatu, „Besok saya akan melakukannya,’ kecuali 

dengan menyebut „Insya Allah.’”[24] 

Pada kali lain, turun ayat yang mengandung teguran halus tentang keharusan takut 

kepada Allah Swt. semata: “Allah menyembunyikan dalam hatimu sesuatu yang hendak 

Allah nyatakan. Kamu takut kepada manusia, padahal Allahlah yang lebih layak untuk 

kautakut kepada-Nya.”[25] 

Ketika berjanji untuk tidak meminum madu demi membuat senang para istrinya, Al-

Quran tidak setuju, bahkan menegur, “Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa 



yang Allah halalkan untukmu demi membuat senang para istrimu? Dan, Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”[26] 

Jadi, pada ayat-ayat itu dan lainnya kita melihat demikian banyak ayat yang menjelaskan 

tanggung jawab, tugas, dan batas-batas kemuliaan Rasul. Di samping itu, kita melihat pula 

sejumlah ayat yang mengingatkan beliau setiap kali beliau keluar sedikit saja dari batas, 

yakni batas orang-orang yang dekat dengan-Nya. Sekarang, logiskah seseorang yang 

menulis sebuah buku menyebutkan dalam beberapa halaman di dalamnya beberapa 

teguran dan peringatan untuknya sendiri? Sangat tidak mungkin. Al-Quran adalah kitab 

Allah, sedangkan beliau hanyalah seorang utusan yang mempunyai kedudukan mulia dan 

seorang penyampai apa yang datang dari Allah Swt. 

6. Al-Quran adalah puncak kefasihan bahasa. Dalam hal tersebut tidak ada yang serupa 

dan setara dengannya. Karena itu, ia tidak mungkin dinisbahkan kepada manusia. Ketika 

Rasul saw. mendeklarasikan kenabiannya, terdapat sejumlah penyair dan ahli bahasa 

yang begitu dikagumi dan dihormati masyarakat. Sebagian besar mereka adalah tokoh 

yang paling menentang beliau. Mereka sering bermusyawarah membicarakan cara 

mengalahkan Al-Quran. Bahkan, kadang mereka mendatangi para pendeta Nasrani dan 

rahib Yahudi untuk meminta pandangan, karena mereka bertekad untuk menghentikan 

laju Al-Quran dan mengeringkan sumbernya yang mengalir deras. Untuk itu, mereka siap 

melakukan apa saja. Meskipun menghadapi seluruh rintangan itu, Rasul saw. terus 

melawan orang-orang yang ingkar dan kafir dengan senjata satu-satunya, yaitu Al-Quran, 

hingga mencapai kemenangan gemilang. 

Walaupun para ahli retorika Arab bersatu dengan para ulama Nasrani dan Yahudi, gaya 

bahasa Al-Quran yang fasih, penjelasannya yang memesona, serta spiritualitasnya yang 

memikat berhasil membuka hati manusia. Al-Quran tegak di atas pentas dengan gagah 

menantang semua musuhnya untuk membuat yang serupa dengannya. Jika tidak mampu, 

biarlah mereka membuat satu surah saja yang serupa dengan surahnya. Jika tidak mampu 

juga, satu ayat saja. Atau, silakan pergi. 

Jika kalian ragu terhadap apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami, buatlah satu 

surah semacamnya (semacam Al-Quran) dan ajaklah para pendukung kalian selain Allah 

jika kalian memang benar.[27] 

Katakan, “Sungguh jika semua manusia dan jin berkumpul untuk membuat semacam Al-

Quran, mereka tidak akan mampu membuatnya meskipun satu sama lain bahu-

membahu.”[28] 

Apakah mereka berkata bahwa dia telah mengarangnya (Al-Quran). Katakan, “Buatlah 

sepuluh surah yang dikarang seperti Al-Quran dan ajaklah orang-orang yang kalian 

mampu selain Allah jika kalian memang benar.”[29] 



Demikianlah, berbagai tantangan datang silih berganti, namun tidak seorang pun mampu 

menjawab tantangan tersebut selain hanya satu atau dua upaya orang linglung. Ini 

membuktikan bahwa Al-Quran tidak bersumber dari manusia. Sejarah telah menjadi 

saksi bagaimana para musuh Rasul saw. tidak pernah puas memberikan segala bentuk 

permusuhan, namun mereka tidak pernah berpikir untuk meniru Al-Quran. Dengan kata 

lain, seandainya mereka mampu, tentu mereka tidak mundur dan segera berusaha 

membungkam suara Al-Quran tanpa perlu masuk dalam kancah peperangan. 

Ya. Ketika para ahli retorika dan bahasa memilih jalan perang dengan risiko hilangnya 

nyawa dan kehormatan, semua itu membuktikan ketidakmampuan mereka dalam 

menjawab tantangan Al-Quran. Seandainya mereka mampu meniru atau membuat 

semacam Al-Quran, tentu mereka tidak akan bungkam dan tidak akan memilih jalan 

bahaya, jalan perang. 

Setelah terbukti tidak ada yang mampu membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, 

pembahasan tentang sumber Al-Quran di kalangan ulama Ahlulkitab menjadi mandul 

sekaligus menjadi bukti kemukjizatannya. Andaikan kaum Yahudi dan Nasrani mampu 

membuat sebuah kitab yang kaya dengan kandungan seperti Al-Quran, tentu mereka 

tidak akan menisbahkannya kepada orang lain. Mereka justru akan berbangga di hadapan 

banyak orang dengan kitab yang mereka buat. 

Selanjutnya, jika kita mengalihkan perhatian dari sebagian orientalis dan kaum kafir, kita 

melihat ribuan pemikir, peneliti, dan ilmuwan yang menunjukkan kekaguman dan 

penghormatan mereka terhadap kandungan Al-Quran yang demikian kaya dan gaya 

bahasanya yang begitu menakjubkan. Charles Miller berkata bahwa Al-Quran dengan 

gaya bahasanya yang menakjubkan dan kandungannya yang demikian kaya berada pada 

tingkat yang sulit diterjemahkan. Victor Amprus berpendapat, “Al-Quran memiliki 

kandungan yang kaya hingga ke tingkat yang membuatnya layak menjadi sumber segala 

hukum.” Ernest Renan berkomentar, “Al-Quran adalah revolusi moral dan revolusi 

keagamaan yang paling modern.” Gustav Lebon mengatakan, “Agama Islam yang dibawa 

Al-Quran berisi akidah tauhid yang paling bersih dan paling murni.” K.A. Howard berujar, 

“Al-Quran dipercaya sebagai wahyu dari Allah Swt. kepada Rasul-Nya, Muhammad saw.” 

H. Holman bertutur, “Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah Swt. kepada 

manusia dan agama Islam adalah agama samawi terakhir.” Ameil Derminhem 

mengungkapkan, “Al-Quran adalah mukjizat Rasul yang pertama dan, dengan 

keindahannya yang abadi, ia akan tetap menjadi teka-teki yang tidak terjangkau.” 

Arthur Bellghazi berucap, “Al-Quran yang disampaikan Muhammad saw. berasal dari 

Tuhan.” Jean Paul Rokes menuturkan, “Mukjizat terbesar rasul Islam adalah Al-Quran 

yang diturunkan sebagai wahyu untuknya.” Raymond Charles menyatakan, “Al-Quran 

adalah kitab wahyu paling vital yang diberikan kepada kaum mukmin.” Dr. Maurice 

menandaskan, “Al-Quran merupakan mukjizat dan sulit untuk dikritik. Mereka yang 

menggeluti sastra akan menemukan sebuah sumber sastra, sementara mereka yang 



bergelut dengan ilmu bahasa akan menemukan di dalamnya sebuah gudang simpanan 

kata yang besar. Ia adalah sumber ilham bagi para penyair.” Imanuel Kant menegaskan, 

“Al-Quran adalah kumpulan wahyu sempurna yang diterima Nabi saw. sepanjang tahun 

kenabian.” Rodweill mengucapkan, “Manusia bertambah heran ketika membaca Al-

Quran dengan cermat. Ia pasti kagum dan takjub dengannya.” 

Yang kami sampaikan ini baru sebagian pernyataan ilmuwan dan pemikir. Masih 

terdapat ratusan orang lainnya yang sampai kepada kesimpulan sama sesuai dengan 

keluasan pikiran mereka. Mereka memperlihatkan kekaguman dan penghormatan 

terhadap Al-Quran. Rasanya tidak layak kita mengomentari sesuatu tentang Al-Quran di 

samping sejumlah profesor, pakar, dan buku-buku yang sangat bernilai di bidang, namun 

kita sekadar hendak ikut memberikan andil kecil. Semoga Allah, Sang Pemilik Al-Quran, 

mengampuni kelancangan kita ini. 
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DIKATAKAN BAHWA GENERASI BARU 

AL-QURAN TERUS BERMUNCULAN 

SEIRING DENGAN PERJALANAN 

WAKTU. APAKAH MAKSUD 

PERNYATAAN TERSEBUT? 

 

Al-Quran ada sejak azali dan akan terus ada abadi. Kitab suci dengan penjelasan bernilai 

mukjizat ini berasal dari Allah Swt. Sang Pemilik pengetahuan teperinci tentang segala 

sesuatu di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Penjelasan Al-Quran tentang 

berbagai persoalan yang mengacu kepada masa sekarang dan masa akan datang, serta 

penjelasannya tentang berbagai masalah terkait dengan kemanusiaan berikut 

perkembangannya seiring kondisi yang akan dialami, adalah sebagian mukjizat Al-Quran 

dan keistimewaan uniknya. Ya, Al-Quran memang turun sekitar empat belas abad lalu. 

Akan tetapi, ia turun dari tempat tertinggi, yaitu dari sumber yang bisa melihat masa lalu, 

masa sekarang, dan masa akan datang. Al-Quran bersumber dari ilmu Allah Swt. yang 

menggenggam langit dan bumi. Seluruh alam dan ketetapan segala sesuatu berada di 

tangan-Nya. Dia Maha Mengetahui detak jantung kita sekalipun. 

Ya. Setiap waktu berlalu, muncullah generasi baru Al-Quran. Ketika kematangan manusia 

dan kemampuan akalnya untuk menganalisis semakin meningkat, meskipun daya 

ingatnya lemah, sehingga bertambah pula pengalaman dan keahliannya seiring dengan 

perjalanan waktu, demikian pulalah kondisi masyarakat. Artinya, ketika zaman telah 

menua, saluran-saluran baru pun terbuka dan meluas, usaha manusia meningkat, serta 

ilmu-ilmu baru bermunculan dengan penjelasan-penjelasan baru bagi kita tentang 

rahasia-rahasia alam yang tersembunyi. Ilmu fisika hadir di hadapan kita seolah-olah 

merupakan ilmu yang terus berkembang di urat zaman. Hal yang sama juga terjadi pada 

ilmu kimia, ilmu falak (astronomi), fisika alam, kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya. 

Dengan kata lain, setiap ilmu, seiring dengan perjalanan waktu, mencakup, menjelaskan, 

dan menerangkan salah satu rahasia alam di hadapan berbagai mata. Jadi, setiap kali 

zaman melangkah menuju kiamat, bersamaan dengan itu dunia ini juga semakin 

sempurna dan matang dalam pandangan kita. 

Seolah-olah ilmu pengetahuan merupakan rambut putih yang menjadi simbol 

kematangan dan kesempurnaan. Artinya, ketika akhir dunia ini semakin dekat, dunia ini 

pun semakin sempurna. 



Semua itu dapat membantu pemahaman Al-Quran. Akan datang suatu masa ketika para 

tokoh ilmuwan Barat yang mencari rahasia hakikat ilmu pengetahuan mendapatkan 

petunjuk saat mereka memahami Al-Quran secara benar. Akhirnya, mereka pun bersujud 

kepada Allah. Umat manusia akan berseru, “Betapa agung Engkau, wahai Tuhan!” Ya. 

Akan datang suatu masa ketika para ilmuwan melihat alam yang berjarak miliaran tahun 

cahaya, mereka mengucapkan apa yang pernah diucapkan Pascal sambil menangis, 

“Betapa agung Engkau, wahai Tuhan.” 

Al-Quran telah meletakkan sebuah sistem sosial terbaik untuk masyarakat terbaik empat 

belas abad yang lalu. Namun, kita belum memahaminya. Karena itu, kita tidak mampu 

menjelaskan perspektif Al-Quran dalam bidang sosial sebagaimana terhadap prinsip-

prinsip lainnya seperti kapitalisme, komunisme, fasisme, dan liberalisme. Bukan hanya 

tidak memahami Al-Quran dari sisi persoalan sosial, kita juga tidak memahami berbagai 

persoalan lain yang terkait dengan kehidupan manusia. Sekarang tugas kita adalah 

menjelaskan semua persoalan itu sebagai solusi bagi berbagai penyakit umat manusia. 

Ketika dengan izin Allah kita melakukan semua ini, akan jelaslah bagaimana Al-Quran 

bersumber dari sumber dengan kedalaman yang tak terkira, namun semua orang akan 

melihat betapa banyak hakikat ilmiah yang terkandung di dalamnya. 

Sampai sekarang kita tidak bisa memecahkan berbagai persoalan ekonomi. Ketika kita 

melihat bahwa sebuah sistem ekonomi tertentu yang dibuat kemarin telah 

mendatangkan berbagai masalah dan bencana, kita meninggalkannya dan beralih kepada 

sistem yang lain seraya berkata, “Negeri ini tidak akan maju kecuali dengan sistem ini.” 

Ketika diterapkan, ternyata kita melihat demikian banyak kaum jelata teraniaya di 

tengah-tengah sejumlah kecil orang kaya. Demikianlah berbagai sistem berubah dan kita 

dipermainkan olehnya. Ketika Al-Quran kembali ditelaah, kita melihat bagaimana kita 

dapat memahami hal-hal baru yang baik, bagaimana generasi baru Al-Quran terus 

bermunculan seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Ia selalu 

tampak seolah-olah baru turun. Meskipun sampai saat ini pembahasan mendalam dan 

serius tentang Al-Quran belum berakhir, dengan akal kita yang terbatas dan hati kita yang 

sempit dan tidak mampu menampung berbagai hakikat besar, kita kadang terbelalak 

dengan apa yang kita pahami dari Al-Quran sehingga kita berkata, “Tidak, manusia tidak 

mungkin menerangkan hal semacam itu sedikit pun.” 

Ya. Betapa banyak hakikat ilmiah diungkap oleh Al-Quran dengan satu kalimat. Betapa 

banyak penelitian dalam berbagai bidang menyimpulkan bahwa hakikat ilmiah yang 

ditemukan sesuai dengan kandungan Al-Quran. Ucapan kita ini bukan sekadar 

pengakuan kosong yang tidak berdasar, melainkan kenyataan yang diperlihatkan oleh 

berbagai eksperimen ilmiah. Barangkali kita membutuhkan satu atau dua contoh untuk 

memperjelasnya. 



Allah Swt. berfirman, “Barang siapa hendak Allah sesatkan, Dia jadikan dadanya 

sempit dan sesak seolah-olah sedang mendaki menuju langit. Demikianlah Allah 

menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.”[1] 

Ayat di atas menunjukkan salah satu hukum alam. Ia menggunakan kata al-samâ‟ (langit) 

dan kata kerja yashsha„adu (naik/mendaki). Kata yashsha„adu mengekspresikan adanya 

pengerahan tenaga dan upaya, sehingga ketika seseorang mengucapkan kata tersebut, ia 

merasa seolah-olah napasnya terputus. Dalam hal ini, Al-Quran menjelaskan hakikat 

berikut. Ketika manusia mendaki dan berada di ketinggian, makin tinggi makin sulit 

baginya untuk bernapas. Pasalnya, tekanan udara berkurang satu derajat setiap kali ia 

naik seratus meter. Pada ketinggian 2 ribu meter di atas permukaan laut manusia harus 

mempergunakan alat pernapasan khusus. 

Contoh lainnya adalah firman Allah Swt.: “Kami telah meniupkan angin 

untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami memberi minum 

kalian dengannya, dan sama sekali bukan kalian yang menyimpannya.”[2] 

Hakikat ilmiah di atas yang hanya bisa dipahami pada masa kini telah disebutkan oleh Al-

Quran pada empat belas abad lalu. Dijelaskan bahwa angin membawa awan yang 

mengandung uap air. Awan-awan kemudian satu sama lain bertumpuk. Muatan positif 

dan negatif bercampur sehingga menimbulkan kilat. Lalu, angin menurunkan hujan dari 

awan itu. Pada saat yang sama, angin mengawinkan tumbuh-tumbuhan, yakni membawa 

benih jantan tumbuhan untuk dikawinkan dengan benih betina tumbuhan. Dengan 

demikian, angin membantu proses penyerbukan dan perkawinan tumbuhan. 

Dalam ayat yang sama dijelaskan bahwa hujan yang turun dari langit tersimpan di perut 

bumi. Lewat sumur dan mata air, ia bermanfaat untuk minum semua makhluk hidup, baik 

tumbuhan, hewan, maupun manusia. Demikianlah Al-Quran menjelaskan hukum alam 

sejak empat belas abad yang lalu, dan ini menjadi bukti kemukjizatannya. 

Ayat yang lain: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar 

kalian mengambil pelajaran.”[3] 

Dalam bahasa Arab, ketika kata kullu (setiap/segala/semua/seluruh)—yang 

mengandung makna keseluruhan—digabungkan dengan kata definitif, ia berarti seluruh 

bagian sesuatu. Namun, ketika digabungkan dengan kata indefinitif, ia berarti seluruh 

individu. Dalam ayat tersebut, kata syay‟ (sesuatu) berbentuk indefinitif. Karena itu, ia 

bermakna bahwa semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan. 

Sebagaimana manusia diciptakan berpasang-pasangan, demikian pula semua makhluk 

hidup. Tumbuhan diciptakan dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Kata “berpasangan” 

dalam Al-Quran bermakna laki-laki dan perempuan. Bahkan, atom itu sendiri yang 

menjadi asal segala sesuatu diciptakan berpasangan. Di antara bagiannya ada yang 



bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Ada kekuatan yang menolak dan ada 

kekuatan yang menarik. Artinya, keberpasangan tampak dalam beragam bentuk. Apabila 

sifat ini lenyap, seluruh makhluk pun tidak dapat melanjutkan keberadaannya. 

Sebuah ayat dalam surah Yâsîn menjelaskan hal tersebut secara lebih rinci: “Mahasuci Zat 

yang telah menciptakan seluruhnya berpasangan, baik yang tumbuh di bumi, diri mereka 

(manusia), maupun segala sesuatu yang tidak mereka ketahui.”[4] Ayat ini menyebut segala 

sesuatu yang belum diketahui manusia pada masa itu. Seakan-akan ayat ini mengatakan, 

“Kami menciptakan banyak hal lain yang tidak kalian ketahui [juga] dalam bentuk 

berpasangan.” 

Ayat lain dan tema lain dalam Al-Quran: “Langit Kami bangun dengan kekuasaan [Kami] 

dan Kami pun meluaskannya.”[5] 

Jumlah fi’liyyah (kalimat yang dimulai dengan kata kerja) dalam bahasa Arab 

mengandung makna pembaruan, sementara jumlah ismiyyah (kalimat yang dimulai 

dengan kata benda) mengandung makna kesinambungan. Kalimat “innâ la-

mûsi‟ûn (Kami pun meluaskannya)” adalah jumlah ismiyyah yang tidak terkait dengan 

ketiga masa: masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang, melainkan menunjukkan 

arti kesinambungan. Dengan kata lain, ayat itu tidak berarti: “Kami telah meluaskannya 

lalu membiarkannya,” atau: “Saat ini Kami meluaskannya”, atau: “Kami akan 

meluaskannya pada masa yang akan datang.” Namun, ayat itu berarti, “Kami terus 

meluaskannya secara bersinambung.” 

Karena itu, pada tahun 1922 seorang ilmuwan astronomi, Hubble, menyebutkan bahwa 

seluruh galaksi—kecuali lima atau enam—menjauh dari bumi dengan kecepatan yang 

sesuai dengan jaraknya dari kita. Menurut perhitungannya, apabila terdapat bintang yang 

berjarak 1 juta tahun cahaya menjauh dari kita dengan kecepatan 168 ribu km per detik, 

maka bintang yang berjarak 2 juta tahun cahaya menjauh dari kita dengan kecepatan dua 

kali lipat dan bintang yang berjarak 3 juta tahun cahaya menjauh dengan kecepatan tiga 

kali lipat. Hal ini menguatkan pandangan ilmuwan matematika dan pendeta Belgia, 

Lamitri, yang menyebutkan bahwa alam terus mengalami perluasan. 

Pengertian yang menerangkan perluasan ini dan yang terus menjadi pegangan kalangan 

ilmiah telah disebutkan oleh Al-Quran sejak empat belas abad lalu. Di hadapan hakikat 

ilmiah yang dijelaskan oleh Nabi yang buta huruf, sangat layak kalau kalangan ilmiah mau 

mengakui dengan penuh penghormatan seraya berkata, “Kami adalah para muridmu.” 

Namun, yang kita lihat sekarang justru potret pembangkangan. 

Ayat lain: “Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak (kebenaran). Dia 

menggulung malam atas siang dan menggulung siang atas malam, serta menundukkan 

matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. 

Ingatlah Dia Mahaperkasa dan Maha Pengampun.”[6] 



Kata takwîr bermakna menggulung pakaian, seperti serban, di seputar sesuatu yang 

berbentuk lingkaran. Atau, memutar di sekitar sesuatu yang melingkar. Demikianlah kita 

melihat bahwa ayat tersebut ketika menyebutkan penggulungan malam atas siang dan 

siang atas malam menunjukkan dengan sangat jelas bentuk bumi yang bulat. Dari sisi lain, 

kita juga mengetahui bahwa ayat ketigapuluh dari surah al-Nâzi’ât menjelaskan 

pengertian tersebut secera lebih jelas: “Lalu sesudah itu bumi Dia buat seperti telur 

[burung unta].”[7] 

Jadi, bumi kita ini adalah bola yang datar dan sedikit lonjong di kedua kutubnya. Ia 

menyerupai telur burung unta. Al-Quran menjelaskan hakikat ini dengan sangat jelas 

tanpa kerancuan sedikit pun dan tidak membutuhkan interpretasi lebih lanjut. Masih 

banyak contoh lain dan sejumlah ayat yang terkait dengan ini, namun kita cukupkan 

dengan contoh-contoh di atas. 

Di samping itu, Al-Quran juga menetapkan beberapa prinsip pendidikan. Tatkala 

prinsipprinsip pendidikan yang digariskan Al-Quran ditinggalkan dengan menggunakan 

prinsip pendidikan yang dibuat para pemerhati ilmu jiwa dan ilmu sosial, kita saksikan 

banyak generasi muda yang rusak dan terjerumus dalam berbagai kesulitan serta hanyut 

dalam gelombang hawa nafsu. Umat manusia akan terus menderita dan mengalami krisis 

sepanjang mereka jauh dari prinsip-prinsip pendidikan Al-Quran. Sebaliknya, ketika 

umat manusia hidup sejalan dengan Al-Quran, mereka akan memahami dan mengetahui 

tujuan serta tunduk kepadanya sehingga mereka bisa sampai kepada pantai keselamatan 

dan kedamaian. Dengan kata lain, hati dan akal manusia tidak akan menemukan makanan 

dan kebahagiaannya kecuali pada arahan dan perintah Al-Quran. 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, kita dapat mengatakan bahwa ketika zaman 

ini telah berumur, menua, matang, dan mendekati kiamat, setiap kali berbagai hakikat Al-

Quran bersinar, bagai bintang terang di langit, kepada para ahli dan peneliti, setiap kali 

keselamatan, kekokohan, dan kedalaman ajarannya menjadi jelas dan lebih diterima oleh 

hati manusia, generasi baru Al-Quran bermunculan dan pintu-pintu baru terbuka di 

hadapan akal tanpa disertai dengan lenyapnya kehendak manusia. Ketika itulah banyak 

orang mengucap, “Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.” 

[1] Q.S. al-An’âm: 125. 

[2] Q.S. al-Hijr: 22. 

[3] Q.S. al-Dzâriyât: 49. 

[4] Q.S. Yâsîn: 36. 

[5] Q.S. al-Dzariyât: 47. 

[6] Q.S. al-Zumar: 5. 

[7] Q.S. al-Nâzi’ât: 30. 



KARENA ALLAH TIDAK 

MEMBUTUHKAN IBADAH KITA, 

MENGAPA KITA TIDAK BERIBADAH 

KEPADA-NYA SESUKA KITA SAJA? 

 

Beribadah kepada Allah Swt. adalah perbuatan yang dihasilkan oleh pengenalan tentang- 

Nya. Artinya, manusia menyaksikan lembaran keindahan alam berikut berbagai petunjuk 

sistemnya. Demikianlah, manusia beralih dari sistem menuju Pembuat sistem. Barang 

siapa memperhatikan alam ini secara cermat dan teliti, ia melihat bahwa tidak ada satu 

pun yang siasia, tidak teratur, atau tidak memiliki tujuan. Karena itu, ia sadar bahwa ia 

pun harus bergerak dalam koridor sistem itu. 

Begitu pula jika ia melihat alam ini dari sudut keindahan, ia pasti melihat keindahan yang 

menakjubkan dan luar biasa tak terkira, mulai dari keindahan wajah manusia hingga 

keindahan bumi, langit, dan bintang-gemintang. Di hadapan keindahan menakjubkan 

yang memikat manusia dan menyihir kalbunya itu, tak mungkin ia tidak menyadari 

keberadaan Pemilik seluruh wujud dan keindahan itu. 

Pengamatan terhadap jagat raya ataupun terhadap diri sendiri akan membuat jiwa 

manusia bergelora, gembira, dan terkesan tak ubahnya anak kecil yang melompat dan 

berteriak kegirangan, setiap kali melihat nama-Nya yang indah bersinar ibarat kupu-

kupu yang terang di atas karya, kreasi, dan ketentuan-Nya yang indah. Manusia pasti 

merasa takjub dan kagum akan sifat-sifat yang merupakan sumber segala kebaikan dan 

keindahan. Di hadapan Pemilik seluruh wujud, manusia nyaris kehilangan kesadaran 

karena kagum dan terpesona. 

Dari sisi lain, segala sesuatu di alam tampak telah dipersiapkan dan dirancang di tempat 

lain kemudian dihidangkan untuk melayani manusia. Ya, beragam nikmat 

dipersembahkan untuk manusia dalam kotak-kotak yang terpelihara atau dalam bentuk 

buah sehingga bumi laksana hidangan yang penuh dengan beragam santapan. 

Ketika manusia mengulurkan tangan untuk mengambil nikmat itu, ia merasakan 

keberadaan Sang Pemilik Hakiki. Dari perasaan tadi, ia pun menjadi kagum dan terpesona 

serta menemukan kenikmatan lain. Seandainya bayi mengerti saat ia mengisap puting 

ibunya—sebagai sumber rahmat untuknya, tentu ia akan merasa bahwa makanan yang 

sangat bermanfaat untuknya itu seolah-olah dipersembahkan baginya dari alam lain. Ia 

juga akan merasa bahwa di balik seluruh kejadian ini terdapat Sang Pemberi nikmat dan 



rezeki Yang Mahamulia. Ketika itu, ia akan menundukkan kepala karena hormat kepada-

Nya. 

Ya. Setiap nikmat dan karunia menunjukkan Sang Pemilik nikmat dan karunia sekaligus 

mendorong manusia untuk menghormati-Nya. Di mana pun kita menyaksikan nikmat, 

keindahan, dan keteraturan, harus ada penyembahan kepada Sang Pemilik nikmat, 

keindahan, dan keteraturan. Dengan kata lain, ketika Allah membuat kita merasakan 

keberadaan-Nya, kita harus segera membalas dengan penyembahan dan pengabdian 

kepada-Nya. Beranjak dari hal ini, kaum Muktazilah dan Maturidiah berpendapat tentang 

ketundukan manusia bahwa kalaupun tidak dikirim seorang nabi atau tidak ada orang 

yang membimbing manusia menuju Allah, ayat-ayat dan berbagai petunjuk yang 

menghiasi alam ini sudah cukup untuk mengantarkan manusia kepada Allah, sehingga 

manusia diharuskan mengenal Allah dan bersikap sesuai dengan konsekuensi 

pengenalan itu. Ada beberapa contoh yang bisa diberikan untuk menjelaskan pandangan 

kaum Maturidiah. Misalnya, kita melihat bahwa sejumlah orang yang hidup semasa 

dengan Rasul saw., meskipun berada di dekat Ka’bah yang ketika itu dipenuhi patung dan 

berhala serta meskipun tidak ada orang yang mengajarkan hakikat tauhid kepada 

mereka, memiliki perasaan sebagaimana seorang badui berujar, “Kotoran unta 

menunjukkan keberadaan unta. Jejak kaki menunjukkan perjalanan. Bumi yang dipenuhi 

jalan dan langit yang dipenuhi bintang, bukankah itu menunjukkan keberadaan Sang 

Mahahalus dan Maha Mengetahui?” 

Begitulah ucapan orang badui yang di padang pasir hanya melihat pasir dan kerikil. Lalu, 

bagaimana dengan orang lain?! Rasul saw. datang dengan membawa pemahaman yang 

mulia untuk menyelamatkan umat manusia. Boleh dibilang, beliau adalah manusia di atas 

manusia. Beliau telah sampai kepada makna hakiki alam ini sebelum menjadi nabi. Ia 

telah merasakan keberadaan Allah serta mulai mencari, berpikir, dan beribadah di gua 

Hira. 

Dalam sebuah riwayat Shahîh al-Bukhâri, ibunda kita, Khadijah r.a., menerangkan bahwa 

Rasul saw. selalu beribadah di gua Hira dan bahwa beliau hanya kembali ke Mekah untuk 

mengambil bekal. 

Ini menunjukkan bahwa manusia dengan pengetahuannya dapat menyingkap beberapa 

hal dan selanjutnya berbagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Apa yang dikatakan oleh 

Zaid ibn Amru menjelang wafatnya layak untuk direnungkan. Zaid adalah paman Umar 

ibn Khattab r.a. Sesaat sebelum meninggal dunia, ia memanggil semua anggota 

keluarganya dan mengumpulkan mereka di sekitarnya. Ia kemudian memberitahu 

mereka sifat-sifat nabi yang dinantikan sebagaimana diketahuinya, sedangkan ia sendiri 

tidak ditakdirkan untuk berjumpa dengan Rasul saw. Dengan kata lain, ia menunggang 

kudanya hingga ke pantai tetapi tidak sempat menaiki bahtera Islam. Meski demikian, 

dengan segenap jiwanya ia bisa merasakan kehadiran Rasul saw. dan hakikat ajaran 

beliau dengan seluruh anggota tubuhnya. Namun, ia tidak bisa menyebutkan sebuah 



nama atas apa yang ia rasakan. Ia mengatakan sesuatu yang maknanya kurang lebih 

sebagai berikut: “Ada cahaya Ilahi yang tampak di cakrawala. Aku yakin, ia pasti akan 

datang. Aku bagaikan melihat jejaknya.” Ia lalu menghadap kepada Tuhan dan berkata, 

“Wahai Sang Pencipta Yang Mahaagung, aku tidak mengenal-Mu secara sempurna. 

Seandainya aku mengenal- Mu, tentu Aku menyembah-Mu secara benar. Akan kuletakkan 

keningku di tanah hingga Hari Kiamat di hadapan keagungan-Mu.” 

Demikianlah tampak bahwa jiwa yang bersih, seandainya tidak tinggal dalam komunitas 

paganis, tentu akan sampai lewat perenungan terhadap alam dan keteraturannya kepada 

pelaksanaan tugas penyembahan kepada Allah Swt. 

Jadi, setelah mengenal Allah Swt. penyembahan kepada-Nya segera dimulai. Ya. Selama 

ada Zat yang memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, penyembahan pun ada. 

Karena itu, Allah Swt. telah menetapkan dalam fitrah manusia dan kalbu manusia sebuah 

perasaan untuk mengabdi dan beribadah. Atau, sebagaimana dikatakan Zaid, “Akan 

kuletakkan keningku di tanah hingga Hari Kiamat di hadapan keagungan-Mu.” Wahyu 

langitlah yang bisa menjelaskan bentuk ibadah yang benar tanpa penyimpangan 

melainkan pelestariannya dalam koridor perintah Ilahi. Seolah-olah Allah Swt. berkata, 

“Aku adalah Allah dan engkau adalah hamba-Ku. Kenalilah Aku lewat berbagai nikmat 

yang Kuberikan kepadamu, Aku akan mengajarimu adab ibadah yang bisa 

kaupersembahkan untuk-Ku.” Pertama-tama, engkau berwudu. Lalu, agar engkau bisa 

melawan nafsumu, ingatlah bahwa Allah Swt. adalah Zat Yang Mahabesar sementara 

semua selain-Nya adalah kecil dan lemah. Lalu, letakkanlah tanganmu di depanmu 

sebagai tanda ketundukan. Selanjutnya, berusahalah untuk menghayati ibadahmu 

semaksimal mungkin. Tunjukkanlah bahwa dirimu ingin mencapai ketingggian jiwa 

menuju tempat para nabi yang mulia. Kemudian, rukuklah seraya bersyukur. Ketika 

engkau membungkuk dalam rukuk, engkau sampai kepada dimensi lain. Setelah itu, 

engkau berpindah kepada sujud guna mencapai tingkat ketawadukan yang dalam. Lalu, 

engkau bangkit untuk kembali sujud sehingga engkau bisa banyak berdoa, karena saat 

terdekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika si hamba bersujud. Tatkala bersujud, 

ingatlah firman Allah Swt.: “Dan perubahan gerak badanmu bersama orang-orang yang 

bersujud.”[1] Yakni, Dia melihat keberadaanmu di antara orang-orang yang bersujud. 

Kadar keselarasan dan kemampuanmu untuk berada dalam suasana sujud menentukan 

tingkat kemuliaanmu dalam derajat mikraj yang menjadi tujuan salat. 

Jadi, ibadah adalah iman kepada Allah dan pengenalan akan sifat-sifat-Nya, lalu 

melaksanakan apa yang menjadi implikasi pengenalan itu dengan penuh ketundukan dan 

penghormatan lewat petunjuk-Nya dan sesuai dengan perintah-Nya. 

Dengan uraian ini, aku telah menjelaskan salah satu aspek persoalan di atas. Artinya, 

ketika kita mengenal Allah Swt., kita tidak boleh bersikap gegabah dan berbuat sesuatu 

yang tidak pantas, tetapi kita sepatutnya mengikuti cahaya yang dipancarkan Nabi saw. 

dalam naungan petunjuk ayat-ayat yang jelas serta senantiasa mencari rida Ilahi. 



Apabila kita mengamati persoalan kedua, kita melihat bahwa dalam semua bidang, 

perdagangan, pengetahuan, seni, pertanian, ataupun industri, manusia selalu 

membutuhkan pembimbing dan perlu banyak belajar. Setiap kalian, misalnya, memiliki 

pekerjaan. Ada yang memiliki pabrik tenun, ada yang memproduksi plastik, serta ada 

yang mengadakan pameran barang. Lalu, ada orang yang ingin membantu kita agar tidak 

tertipu. Karena ia mengetahui prinsip dan teori dagang, ia ingin agar kita menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik. Karena itu, ia berdiri di depan kita seraya berkata, “Kalian harus 

bisa melaksanakan pekerjaan ini, sebab pekerjaan ini sangat penting dan dibutuhkan. 

Namun, agar kalian bisa menunaikannya secara baik, kalian harus mempekerjakan orang 

dan mempergunakan modal secara tepat, serta berhemat dan tidak boros. Kalian juga 

harus memperhatikan ini dan itu.” 

Sekarang, jika kita jujur, tentu kita akan memperhatikan ucapan orang itu yang tidak 

mendapatkan manfaat apa pun dari petunjuk yang ia berikan. Kita pasti memperhatikan 

semua nasihatnya dan mencermati semua penjelasannya secara tekun, lalu kita 

mengelola urusan kita sesuai dengan petunjuknya. Seperti itu pulalah, dalam beribadah 

dan taat kepada Allah, kita tidak berbuat semau dan sesuka kita, tetapi sesuai dengan 

aturan, bentuk, dan tata cara yang ditunjuki oleh Tuhan Pencipta kita. Dengan demikian, 

terwujudlah keberkahan dalam ibadah kita sehingga Ibadah itu menjadi seperti satu bulir 

yang menumbuhkan tujuh bulir. Bisa jadi ketika mengucapkan, “Allahu Akbar”, kita 

menyentuh tombol sehingga pintu rahmat Ilahi terbuka di hadapan kita. Bisa jadi saat itu 

terbukalah di hadapan jiwa kita berbagai pintu ilham. Bisa jadi, ketika membaca surat al-

Fâtihah, kita mempergunakan kunci rahasia untuk membuka gembok bergigi rahasia. 

Juga, siapa tahu, pada setiap rukun salat yang kita lakukan, pintu-pintu rahasia terbuka 

di hadapan kita. 

Ya. Kita bisa mengatakan bahwa seluruh jalan menjadi teratur dan seluruh pintu terbuka 

saat kita bersujud. Doa-doa kita akan naik menuju hadirat Ilahi dan akan diliputi oleh 

para malaikat yang mulia. Siapa yang dapat menyangkal semua itu? Sang pembawa berita 

yang jujur telah memberitahu kita semua itu lewat penjelasannya yang mendalam dan 

bercahaya. Jadi, bentuk ibadah terbaik adalah bentuk ibadah yang diperkenalkan Tuhan 

kepada kita, karena Allah Swt. yang menciptakan mesin manusia tentu lebih mengetahui 

cara mesin tersebut bekerja. Dia lebih mengetahui bagaimana mendapatkan buah terbaik 

darinya, entah dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Pencipta mesin tentu 

menyiapkan pula cara kerjanya. Cara kerja itu haruslah diperhatikan bila mesin hendak 

dipergunakan secara tepat. Dengan demikian, ibadah tidak bisa dikerjakan sesuka hati, 

tetapi harus sesuai dengan petunjuk dan arahan Rasul saw. Ketika itulah ibadah terwujud 

dalam bentuknya yang terbaik. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada 

umat Nabi Muhammad saw. Karena itu, kita katakan ini sebagai karunia Tuhan. Kita 

berdoa kepada Allah Swt. dengan doa Rasul saw. serta memohon kepada-Nya agar Dia 

tidak membiarkan kita sendiri sekejap pun. 



[1] Q.S. al-Syu’arâ’: 219. 



APAKAH YANG PERTAMA KALI HARUS 

DISAMPAIKAN KEPADA ORANG KAFIR 

DAN ORANG INGKAR? 

 

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, menurutku sangat berguna kalau kita 

menjelaskan beberapa hal. 

Pertama-tama, pengingkaran kaum ingkar itu bermacam-macam. Kepuasan pribadi, 

sikap terhadap iman, sejauh mana keimanan atau ketiadaan iman kepada segala hal yang 

terkait dengan keimanan, dan sebagainya, menjelaskan kedudukan dan derajat yang 

berbeda dari ada atau tidaknya iman. Sebagaimana orang yang tidak peduli dengan 

prinsip-prinsip keimanan berbeda dengan orang yang mengingkari prinsip-prinsip itu, 

mereka juga berbeda dengan orang yang menolak serta mengingkari semua prinsip itu 

secara mutlak. Lebih jelasnya, kita bisa menetapkan urutan berikut ini. 

1. Ada pengingkaran yang bersumber dari ketidakpedulian terhadap sesuatu yang harus 

diimani. Pengingkaran ini tidak bersumber dari pemikiran dan kesengajaan, tetapi dari 

kurangnya atau tidak adanya perhatian. Sebagian besar pengingkaran ini kita saksikan 

pada orang yang tidak biasa berpikir secara logis, pada orang yang dibuat jauh oleh hawa 

nafsu dan syahwat, serta pada orang yang bodoh dan dungu. Memang sangat sukar untuk 

mengajarkan dan memberikan pemahaman tentang iman kepada mereka, bahkan 

kadang mustahil. Mereka ditandai dengan sikap mengikuti arus. Mereka bergerak 

mengikuti orang-orang pada umumnya dan sesuai dengan tekanan masyarakat di sekitar 

mereka. Mereka berdiri dan duduk bersama masyarakat. 

2. Golongan kedua adalah mereka yang tidak menerima prinsip-prinsip keimanan. 

Mereka tergolong kafir dan atheis betapapun jalan yang menarik mereka kepada 

pengingkaran berbeda-beda. Mereka adalah bagian terbesar dari kaum ingkar di 

masyarakat. 

3. Golongan ketiga adalah mereka yang tidak menerima konsekuensi iman. Pada masa 

kini jumlah mereka relatif meningkat daripada masa sebelumnya. 

Kita juga membagi dua kelompok terakhir atas: 

a. Orang yang mengembalikan segala sesuatu kepada materi dan tidak percaya kepada 

kejadian metafisika apa pun juga; dan 



b. Orang yang percaya kepada sebagian fenomena metafisika dan spiritual 

(parapsikologi). 

Pengingkaran merupakan sifat utama manusia yang sombong dan melampaui batas serta 

merupakan salah satu sebab krisis yang dialami para pemuda masa kini. Pengingkaran 

adalah sumber utama bencana, musibah, dan anarki. Bahkan, kita bisa mengatakan 

bahwa umat manusia mengalami kondisi terburuk saat ingkar dan jauh dari iman. 

Para pemimpin masa kebangkitan dan pelopor revolusi Perancis adalah generasi 

pertama yang melakukan dan menyebarkan sikap pengingkaran tersebut. Selanjutnya, 

datanglah orang yang menjadikan pengingkaran itu sebagai agama sehingga pandangan 

ini menyebar dan menguasai seluruh dunia dewasa ini.[1] 

Telah sangat jelas dewasa ini bahwa atheisme merupakan filsafat yang bodoh dan gila. Ia 

adalah persoalan yang harus lebih menjadi perhatian ilmu jiwa ketimbang ilmu sosial dan 

ekonomi. Pasalnya, ketika kita membandingkan bentuk-bentuk penyakit gila dan 

berbagai model orang gila dengan model orang-orang ateis masa kini, kita pasti 

membenarkan dan mendukung pernyataan di atas. Dengan kata lain, ateisme adalah 

penyakit jiwa yang harus menjadi perhatian ilmu jiwa. 

Meskipun hal tersebut bukan spesialisasiku dan tidak berkaitan langsung dengan 

pertanyaan, namun ketika membuat klasifikasi sederhana terhadap ateisme, kita ingin 

berkata bahwa sebagaimana iman memiliki beberapa derajat dan tingkat, ateisme dan 

kekufuran juga memiliki beberapa tingkat. Agar kita mengetahui bahwa semua 

penjelasan yang diberikan kepada kaum yang ingkar mungkin tidak menjadi obat, kita 

harus membahas bentuk-bentuk pengingkaran, dan petunjuk yang diberikan untuk 

setiap bentuk pengingkaran harus berbeda sesuai dengan kondisi dan macamnya. Karena 

itu, sesuai dengan kadar perbedaan dalam pengingkaran harus ada beberapa prinsip 

yang berbeda dalam memberikan petunjuk, penyadaran, dan perbaikan. Agar pemberian 

petunjuk dan penyadaran mendatangkan hasil, pertama-tama kita harus mengetahui 

termasuk golongan mana dari beberapa golongan di atas orang ingkar yang kita tuju. 

Apabila persoalan ini telah bisa dideteksi dengan keahlian bak seorang dokter, jelaslah 

apa yang harus disebutkan kepada orang yang ingkar itu serta bagaimana memberikan 

petunjuk kepadanya. Kendati demikian, di sini kami ingin menyebutkan juga hal-hal yang 

kami anggap penting. 

Pertama, kita harus mengetahui jenis pengingkaran lawan bicara, apakah 

pengingkarannya menyeluruh atau hanya terhadap sebagian prinsip. Ini untuk 

memberikan fokus perhatian kepadanya serta agar kita tidak membuang waktu dan 

tenaga secara percuma jika lawan bicara termasuk orang yang tidak peduli atau fanatik 

buta. 



Kedua, sangat penting mengetahui tingkat intelektual dan sosial lawan bicara. Dengan 

demikian, engkau dapat berbicara dengannya dalam tingkat yang bisa ia pahami. Orang 

yang mencapai tingkat intelektual tertentu tidak suka mendengar sesuatu dari orang 

yang tingkat intelektualnya lebih rendah. Bahkan, ia akan menunjukkan respon negatif 

terhadap orang itu. Pada zaman kita sekarang ini, ketika kebanggaan diri dan egoisme 

meraja, sangatlah sulit meyakinkan dan memberikan pemahaman tertentu terutama 

kepada orang yang senang membaca dan memiliki banyak wawasan. Nah, untuk bisa 

mencapai hasil yang memuaskan dalam menghadapi orang-orang seperti mereka, yang 

harus menghadapinya adalah orang yang setingkat, dengan tidak berbicara secara 

langsung serta tidak mengesankan bahwa dialah yang dimaksud dalam pembicaraan. 

Yang juga penting adalah mempergunakan bahasa yang dipahami lawan bicara. Berbagai 

pengaruh yang mengotori konsep pemikiran kita serta dampaknya terhadap bahasa kita 

menyebabkan rusaknya bahasa sehingga kita saat ini tidak bisa mengatakan bahwa kita 

menggunakan bahasa yang sama di negeri kita.[2] Sebenarnya stasiun-stasiun radio, 

televisi, serta beberapa koran bisa memberikan pelayanan yang aktif dan positif dalam 

menyatukan bahasa, namun berbagai kelompok dengan berbagai ideologi berbeda 

mempergunakan cara atau bentuk bahasa yang berbeda pula dalam berbagai media, 

buku, dan korannya.[3] Generasi malang yang baru tumbuh berada dalam kondisi bingung. 

Terminologi dan beragam gaya yang digunakan dalam bahasa telah menggali jurang 

pemisah antar generasi. 

Karena itu, harus diketahui cara yang tepat dan bahasa yang cocok untuk berbicara 

kepada mereka. Jika tidak, dialog dengan mereka sama sekali tidak akan berguna. Dengan 

kata lain, harus ada perhatian untuk mempergunakan kosakata dan istilah yang bisa 

menjelaskan tujuan dan pemikiran kita secara lebih baik. 

Ketiga, kita harus mengetahui secara baik hal yang ingin kita sampaikan sekaligus 

memberikan jawaban yang memuaskan terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan. 

Jika tidak, kesalahan atau kekeliruan kecil saja akan mengubah segalanya. Jika kita tidak 

mengetahui dan tidak memiliki dalil, ini akan berimbas balik kepada berbagai hakikat 

mulia yang hendak kita bela; Apa yang kita sampaikan akan diremehkan oleh lawan 

bicara kita, akan kehilangan nilai, dan akan memunculkan kesan negatif, serta 

mendorong mereka untuk tidak ikut serta lagi dalam dialog serupa. 

Orang yang menjadi sebab kondisi ini telah melakukan kesalahan besar meskipun 

niatnya baik. Betapa banyak pemuda yang terjerumus dalam kekufuran akibat 

kebodohan dan kurangnya pengetahuan para dai. Ada pepatah lama: “Imam yang bodoh 

bisa melenyapkan agama dan dokter yang bodoh bisa melenyapkan nyawa.” Sebenarnya 

bahaya dai bodoh lebih besar daripada dokter bodoh, karena kebodohan dokter dan 

bahayanya terbatas pada kehidupan jangka pendek di dunia, sementara dai bodoh 

merusak kehidupan abadi. 



Keempat, metode perdebatan dan pemaksaan harus dijauhi. Di samping memunculkan 

egoisme, metode ini juga tidak mendatangkan hasil apa-apa. Memunculkan cahaya iman 

dalam hati terkait dengan tingkat hubungan sang dai dengan Allah Swt. sebagai pemilik 

kehendak dalam memberikan petunjuk. Tanpa mendapatkan rida Allah dalam usaha dan 

niatnya, berbagai diskusi hangat yang berlangsung dengan cara golongan pelalai, 

meskipun berhasil meyakinkan, tidaklah berpengaruh apa-apa, apalagi bila sebelumnya 

terjadi diskusi dan perdebatan yang tegang dan emosional. Orang seperti mereka tidak 

hadir sebagai orang yang siap berbicara, tetapi sebagai musuh dan duduk sebagai orang 

yang dengki, serta meninggalkan majelis dengan hati yang marah. Sebelumnya, mereka 

memang ingin mencari jawaban tentang berbagai persoalan. Namun, dapat diketahui apa 

yang terjadi sesudah itu. Si lawan bicara akan mendiskusikannya kembali dengan teman-

temannya, membaca beberapa buku, mendatangi beberapa rumah dan jalan untuk 

menyiapkan jawaban atas berbagai persoalan yang telah engkau jelaskan. Demikianlah 

ia meniti jalan lain yang memperparah kekufurannya. Dengan kata lain, dalam kondisi 

tersebut seorang dai mendapatkan hasil yang berlawanan dengan apa yang 

diinginkannya. 

Kelima, pembicaraan harus diarahkan kepada hati lawan bicara. Setiap kalimat harus 

berawal dan berakhir dengan kejujuran dan cinta, bersumber dari hati, serta tidak berisi 

celaan dan kata yang kasar terhadap pribadi dan pemikiran lawan bicara . Jika tidak, 

pembicaraan kita tidak akan efektif, bahkan barangkali membuatnya jadi musuh kita. 

Seorang dai harus bersikap layaknya seorang dokter yang baik dan iba kepada pasien 

serta berusaha keras untuk menyembuhkannya. Ia mau mendengarkannya dan turut 

merasakan pula sakit yang dialaminya. Ia pun menempatkannya sebagai teman yang 

jujur dan pencari hakikat kebenaran. Lantunan suara dan pembicaraan dalam kondisi 

seperti itu akan meresap ke dalam hati pendengar ibarat air zamzam, sekaligus membuka 

dan membersihkannya. Di sini kita baru bisa memastikan bahwa kita telah sampai 

kepada hatinya. Kita harus menyadari ekspresi wajah lawan bicara serta berusaha 

membimbingnya. Kita ukur diri dan pembicaraan kita dengan dirinya sehingga tidak 

mengulang sesuatu yang membuatnya sakit, resah, dan gelisah. 

Di sini ada satu catatan penting yang harus tertanam dalam benak kita, yaitu bahwa 

ketika lawan bicara kita berpisah dengan kita, hendaknya ia pergi dengan membawa 

kesan yang baik tentang kita, tentang ketulusan ucapan kita, tentang keikhlasan yang 

diekspresikan oleh semua anggota badan kita, tentang wajah kita yang bersinar, serta 

tentang senyuman dan pandangan kita yang menyiratkan cinta kasih. Apabila ia 

memperlihatkan keinginan untuk berjumpa lagi dengan kita, yakinlah bahwa kita telah 

berhasil menyampaikan sebagian besar apa yang hendak kita sampaikan. 

Keenam, kita tidak boleh mengkritik pandangan keliru lawan bicara kita atau 

pernyataannya yang salah dengan cara yang menyakitkan. Kita juga sama sekali tidak 

boleh merendahkannya di hadapan orang lain. Apabila tujuan kita adalah merengkuh dan 

mempersembahkan sesuatu kepada hatinya, kita harus menyambutnya dengan penuh 



kehangatan, bahkan meskipun dengan melukai kehormatan diri sendiri. Pasalnya, kita 

tidak bisa menjadikannya menerima segala sesuatu dari kita apabila kita melukai 

kehormatannya atau menyakiti perasaannya. Semua sikap semacam ini hanya akan 

membuatnya lebih menjauh dari kita. Ketujuh, kadang memperkenalkan orang yang 

ingkar kepada teman-teman yang memiliki akidah sehat dan jiwa bercahaya lebih baik 

dan lebih efektif daripada seribu nasihat. Hanya saja, cara semacam ini mungkin tidak 

selalu baik untuk semua orang yang ingkar. Karena itu, setiap dai harus mengenali 

kepribadian muridnya dan bertindak sesuai. 

Kedelapan, sebaliknya, ia tidak boleh diperkenalkan dengan orang-orang yang tidak 

berperilaku baik dan tidak berpandangan benar. Orang-orang yang mengaku beragama 

namun tidak menyukai ibadah serta orang-orang yang pemikiran dan perasaannya kotor 

dan keruh harus diwaspadai benar agar ia tidak berkenalan kepada mereka. 

Kesembilan, kita harus membiarkannya berbicara serta bercerita tentang diri dan 

perasaannya. Ia harus dihormati dan diberi kesempatan untuk mengungkapkan 

pemikirannya. Kemutlakan, ketajaman, dan kekuatan akidah dalam diri seseorang, bila 

mengarah ke dalam jiwanya, merupakan faktor kematangan dan kemuliaan. Namun, bila 

mengarah ke luar, terutama kepada orang yang tidak mengenal apa-apa, justru menjadi 

faktor pengusir orang sehingga tidak ada kesempatan untuk membangun komunikasi 

dengannya. 

Benar bahwa mendengarkan pemikiran yang batil melukai jiwa dan mengeruhkan 

pemikiran. Namun, kita harus memperlihatkan kesabaran dalam hal ini dan menahan 

luka tersebut guna mendapatkan kalbu yang baru. Jika tidak, jika kita tidak memberikan 

hak dan kesempatan kepadanya untuk mengungkapkan pendapat dan pemikiran tetapi 

hanya kita yang berbicara, bisa jadi tidak ada satu pun pemikiran kita yang meresap ke 

dalam akalnya. Betapa banyak dai yang bersikap demikian dan menjadi dibenci 

karenanya. Orang seperti mereka tak ubahnya orang yang berusaha memindahkan air 

dengan ember berlubang. Meskipun mengerahkan upaya yang sangat keras, ia tidak akan 

mendapatkan hasil yang baik. Karena itu, celakalah mereka yang tidak memperlihatkan 

etika dan adab dalam mendengarkan orang lain. 

Kesepuluh, hendaknya sang dai perlu menegaskan bahwa berbagai pemikiran yang ia 

kemukakan bukanlah pemikirannya seorang, bahwa banyak pemikir besar, baik masa 

lalu maupun masa sekarang, yang memiliki pemikiran sama, dan bahwa banyak para 

pemikir masa kini, kecuali sebagian kecil dari mereka, memiliki akidah dan termasuk 

golongan mukmin. 

Kesebelas, tentu saja yang pertama-tama harus kita sampaikan dan jelaskan adalah kedua 

pilar syahadat. Apabila tampak bahwa, dari latar belakang sebelumnya atau setelah 

berbicara dengannya, ia sampai kepada iman dan mau taat, kita bisa berpindah kepada 

masalah lain. Di sini kita harus berhati-hati jangan sampai memunculkan persoalan yang 



membuat lawan bicara kita berani mengkritiknya. Hal itu sebelum kita yakin bahwa 

keimanan telah tertanam dalam hatinya. 

Kita bisa menyimpulkan bahwa, setelah dapat menetapkan posisi orang yang ingkar, 

prinsip-prinsip keimananlah yang harus disebutkan dan dijelaskan terlebih dahulu 

dengan cara seperti yang telah dikemukakan di atas. Setelah merasa bahwa keimanan 

telah tertanam di hatinya, barulah kita beralih ke masalah-masalah lain. Jika tidak begitu, 

mengetengahkan berbagai masalah dengan urutan yang salah sama saja dengan 

menyuguhkan makanan manis penutup terlebih dahulu dalam jamuan makan, atau 

memberikan daging kepada kuda dan rumput kepada anjing. Urutan penyuguhan yang 

salah ini, meskipun menakjubkan, tidak akan membuahkan hasil, bahkan bisa 

menimbulkan kesan negatif di hati lawan bicara. 

Uraian ini kami ketengahkan untuk para kader yang saat ini memikul beban dan tugas 

menyelamatkan generasi malang yang haus akan akidah serta terombang-ambing dalam 

arus atheisme dan kekufuran. 

[1] Dalam hal ini penulis mengacu kepada komunisme, yaitu sebelum hancurnya sistem 

komunisme di Uni Soviet dan di Eropa Timur. 

[2] Berbagai kelompok yang mengaku sebagai kelompok maju di Turki—setelah 

pendirian Republik Turki— melakukan manuver yang demikian luas guna menghapus 

kosakata Arab dan Persia dari bahasa Turki. Sebagai gantinya, mereka mempergunakan 

kosakata Turki yang telah tidak dipakai, menderivasikan kosakata itu, membuat 

kosakata baru, atau menggantinya dengan kosakata Prancis dan Inggris. Mereka tidak 

lagi mengakui bahasa Arab yang mengalami perkembangan alami. Hal ini memicu 

munculnya kesulitan dalam komunikasi antargenerasi. Orangtua kesulitan dalam 

memahami ucapan anak. Para pemuda tidak bisa memahami sastra Turki masa lalu dan 

tidak bisa membacanya sesudah seluruh huruf-hurufnya yang dulu (bahasa Arab) 

diganti dengan huruf latin dan kosakata Turki yang lama tidak dipakai. 

[3] Majalah-majalah, buku-buku, dan koran-koran kiri serta para pengikut Barat 

mempergunakan bahasa dengan banyak kosakata Turki yang baru dibuat dan kosakata 

asing, sementara koran-koran dan buku-buku Islam banyak mempergunakan kosakata 

Usmani. 

 



MENGAPA SEGALA SESUATU 

BERGANTUNG PADA KEMATIAN? 

 

Mengapa segala sesuatu bergantung pada kematian? 

Kelangsungan hidup hewan, misalnya, bergantung pada 

matinya tumbuhan dan kelangsungan hidup manusia 

bergantung pada matinya hewan. 

Di antara sifat Sang Pencipta yang menggenggam segala sesuatu ialah bahwa Dia 

menciptakan entitas paling indah dari bahan paling sederhana dan paling hina. Dia terus 

memperbarui segala sesuatu tanpa melampaui batas sekaligus mengarahkannya menuju 

kesempurnaan. Karena itu, di seluruh pelosok alam ini terdapat kondisi terbit setelah 

terbenam, sama seperti silih bergantinya malam dan siang di dunia kita ini. Terang 

memberikan tempatnya kepada kegelapan lalu gelap memberikan tempatnya kepada 

terang. Begitulah muncul tumbuhan baru dan kesegaran dalam sebuah sistem yang 

mencengangkan akal, misalnya hubungan matahari dengan bumi dan hubungan 

kehidupan dengan kematian. 

Sekarang, marilah sejenak kita berbicara tentang persoalan ini. Namun, sebelum itu kita 

harus mengenal kematian terlebih dahulu. Kematian bukanlah akhir alami segala sesuatu 

dan juga bukan ketiadaan abadi. Namun, ia adalah pergantian tempat, pergantian kondisi, 

dan pergantian dimensi, serta akhir dari beban tugas menuju istirahat dan rahmat. 

Bahkan, dilihat dari beberapa sisi, ia adalah kembalinya segala sesuatu kepada asalnya, 

intinya, dan hakikatnya. Karena itu, kematian adalah daya tarik yang menarik kehidupan 

serta merupakan kegembiraan pertemuan dengan para kekasih dan teman. Ia 

merupakan nikmat besar karena menjadi sarana menuju kehidupan abadi. 

Karena itu, kaum materialis yang tidak mengetahui hakikat kematian senantiasa 

menggambarkan kematian dengan gambaran menakutkan serta menyenandungkan 

ratapan kesedihan di sekitar kematian. Kondisi orang-orang malang yang tidak 

memahami hakikat kematian memang demikian sejak dulu hingga saat ini. 

Benar bahwa kematian sebagai bentuk perpisahan merupakan tragedi yang 

menyedihkan dalam pandangan akal dan dalam tingkat perasaan manusiawi. Karena itu, 

sebagaimana pengaruh dan akibat kematian tidak dapat diingkari, membungkam suara 

hati juga tidak mungkin, terutama bagi mereka yang memiliki hati halus dan jiwa sensitif. 

Kematian bagi mereka—meskipun bersifat sementara—menimbulkan guncangan yang 



hebat. Oleh sebab itu, keyakinan akan adanya kebangkitan setelah kematian bagi mereka 

ibarat pemberian kedudukan raja bagi si pemintaminta yang fakir atau anugerah 

kehidupan abadi bagi orang yang divonis hukuman mati. Dengan kata lain, keyakinan 

tersebut dapat menghapus bekas-bekas kesedihan mereka sekaligus mendatangkan 

kegembiraan besar bagi mereka. 

Karena itu, kematian bagi orang yang mengenal hakikatnya hanyalah pergantian tempat 

dan pengembaraan menuju alam tempat ia bisa bertemu dengan 99 persen teman dan 

kekasihnya. Sementara itu, kematian bagi orang yang tidak mengenal hakikatnya dan 

hanya melihat wajah luarnya yang menakutkan tampak sebagai tukang cambuk, tiang 

gantungan, sumur yang tak berdasar, dan ruang yang sangat gelap. 

Adapun mereka yang memosisikan kematian sebagai awal keabadian, setiap kali angin 

kematian berhembus menerpa mereka, musim semi surga tampak di hadapan mereka. 

Adapun apabila lintasan kematian terbayang pada orang kafir yang tak mampu melihat 

indahnya akidah ini, ia takut terhadap kematian sama seperti takutnya akan dilempar ke 

Neraka Jahanam. Bisa jadi penderitaannya agak sedikit berkurang kalau hanya terbatas 

pada dirinya, namun ia semakin menderita dengan penderitaan setiap orang yang 

gembira atas kegembiraannya dan sakit atas sakitnya. Ia memikul semua penderitaan itu 

dalam jiwanya. Orang mukmin melihat keterlepasan dan keterbebasan dari kesulitan dan 

kerisauan dunia pada kematian segala sesuatu. Ia merasa bahwa semua akan abadi dalam 

bentuk idealnya di alam lain serta akan mendapatkan wujudnya yang lebih mulia. 

Ya. Kematian tidak lain adalah mekarnya tunas dalam wujud abadi. Kematian adalah 

pembebasan dari segala kesulitan dunia. Karena itu, ia merupakan nikmat besar dan 

hadiah Ilahi yang sangat berharga. Karena semua kesempurnaan dan ketinggian, atau 

dengan kata lain, semua nikmat selalu melewati penyucian dan pembersihan serta 

berbagai tempat yang memberinya bentuk istimewa, demikian pula seluruh entitas naik 

menuju kemuliaan lewat peleburan dan penyucian tersebut. Emas dan biji besi, misalnya, 

tidak akan sampai kepada wujud aslinya kecuali setelah dilebur, yaitu setelah melewati 

semacam kematian. Jika tidak melewati proses tersebut, tentu keduanya hanya tampak 

seperti tanah dan batu, berbeda dari hakikat aslinya. 

Ketika kita menganalogikan segala hal lain dengan emas dan besi, kita melihat bahwa 

segala sesuatu memiliki titik terbenam, titik lebur, serta tampilan yang menyiratkan 

ketiadaan dan kefanaan. Akan tetapi, sebenarnya ia hanyalah perpindahan dari satu 

kondisi kepada kondisi lain yang lebih tinggi dan mulia. 

Ketika segala sesuatu dengan penuh kerinduan bersegera menuju kematian, seperti 

partikel-partikel udara, atom air, bagian-bagian rumput, pohon, hingga sel-sel makhluk 

hidup, sesungguhnya ia bersegera menuju kesempurnaan yang telah ditentukan 

untuknya. Ketika oksigen menyatu dengan hidrogen, keduanya kehilangan karakteristik 

sebelumnya. Dengan kata lain, mereka mati, namun membentuk sesuatu yang paling 



dibutuhkan dalam hidup, yaitu air. Artinya, kedua unsur tersebut bangkit kembali dalam 

tingkat yang lebih tinggi. 

Karena itu, kita menyebut kelenyapan, perubahan tempat, dan perubahan kondisi dengan 

kematian. Kita tidak menyebutnya dengan ketiadaan. Bagaimana kita akan mengatakan 

demikian, sementara setiap peristiwa yang terjadi di alam, dari partikel atom terkecil 

hingga benda langit terbesar, juga setiap perubahan, penyatuan, dan keterpisahan, 

semuanya menuju bentuk yang lebih baik dan lebih indah. Yang bisa dikatakan di sini 

adalah bahwa semua entitas berada dalam pengembaraan dan tamasya. Sama sekali kita 

tidak bisa mengatakan bahwa ia berjalan menuju ketiadaan. 

Dari sisi lain, kematian—oleh Sang Maha Penguasa—dianggap sebagai perubahan dan 

peralihan tugas. Setiap entitas diberi tugas untuk tampil secara khusus di hadapan Sang 

Pencipta Yang telah menjadikannya. Ketika kesempatannya untuk tampil telah selesai, ia 

harus pergi meninggalkan pentas untuk kemudian diserahkan kepada orang lain agar 

semuanya tidak berjalan hanya dengan satu bentuk serta agar pentas menjadi hidup dan 

penuh vitalitas dengan kehadiran kader baru yang bagus. Demikianlah semua entitas 

tampil di atas pentas kehidupan, memainkan perannya, menyampaikan sepatah kata 

yang harus disampaikannya, lalu bersembunyi di balik layar agar orang lain 

mendapatkan kesempatan tampil guna memainkan peran mereka dan 

memperdengarkan suara mereka pula. Ya. Siapa yang datang akan pergi dan siapa yang 

tiba akan berlalu. Begitulah perubahan terjadi serta vitalitas dan semangat terwujud 

dalam nuansa datang dan pergi, terbit dan terbenam. 

Dari sisi lain lagi, kematian berisi nasihat tak bersuara tapi memberikan pengaruh 

mendalam yang menunjukkan bahwa entitas apa pun tidak berdiri sendiri, tetapi, seperti 

beberapa lampu yang terang dan padam secara silih berganti, semuanya mengarah 

kepada mentari abadi yang tak pernah padam, mengarah kepada jalan kedamaian dan 

kebahagiaan hati yang merintih karena takut punah dan fana, yakni menoleh ke belakang. 

Ketika itu, dalam hati kita muncul perasaan untuk mencari sang kekasih yang tidak 

pernah pergi dan tidak pernah menghilang. Munculnya perasaan ini dalam hati kita 

merupakan tahapan pertama untuk sampai kepada keabadian di alam kesadaran dan 

emosi kita. Begitulah kematian, ibarat tangga atau lift yang mengangkat dan membawa 

manusia ke tahapan pertama tersebut. 

Karena itu, alih-alih melihat kematian sebagai pedang yang memotong dan melemparkan 

entitas kepada kefanaan dan ketiadaan, adalah lebih baik melihatnya sebagai tangan yang 

mengobati dan melakukan operasi bedah. Bahkan, melihat kefanaan sebagai sesuatu 

yang asli adalah keliru dan salah dilihat dari beberapa aspek, karena tidak ada ketiadaan 

mutlak. Bahkan, segala sesuatu yang menghilang dari ruang sempit penglihatan kita 

eksistensinya tetap ada dalam wujud ide dan pengetahuan yang terdapat dalam benak 

kita, dalam Lauh Mahfuz, dalam ilmu- Nya yang meliputi segala sesuatu, serta di alam 

supranatural. Seolah-olah segala sesuatu adalah benih yang terbelah lalu mekar 



menumbuhkan bunga kemudian layu tetapi wujud dan substansinya tetap ada dalam 

bentuk ribuan bulir dan tunas. Sekarang mari kita kembali kepada pertanyaan di atas dari 

sisi lain. 

Apakah yang terjadi seandainya segala sesuatu bergantung pada kehidupan sebagai ganti 

dari kebergantungan mereka pada kematian? Artinya, seandainya segala sesuatu tidak 

fana dan semua entitas terus terombang-ambing dalam lautan wujud, sementara semua 

entitas itu bekerja dari satu sisi, apakah yang terjadi jika demikian kondisinya? Di 

samping beberapa hal yang telah disebutkan di atas telah cukup membuat kita menerima 

bahwa kematian merupakan salah satu bentuk rahmat dan hikmah-Nya, kita juga bisa 

mengatakan bahwa jika kematian tidak dianggap sebagai rahmat, kekekalan menyeluruh 

dan tidak matinya segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah musibah menakutkan dan 

kesia-siaan yang, seandainya bisa digambarkan secara tepat, pasti seluruh manusia 

menangis hebat dibuatnya. Bukan karena kematian, tapi justru karena tidak ada 

kematian. 

Coba renungkan sejenak dan bayangkan tidak ada satu pun makhluk yang mati. Dalam 

kondisi demikian, manusia sendiri—bahkan yang hidup di masa-masa awal—dan seekor 

lalat pun tidak bisa mencari tempat untuk hidup. Semut dan tumbuhan menjalar pun 

sudah cukup menguasai seluruh dunia dalam satu masa saja jika keduanya tidak 

mengalami kematian. Tidak satu jengkal pun dari permukaan bumi ini yang tersisa. Dan, 

pasti ketinggian semut dan tumbuhan menjalar itu mencapai ratusan meter di atas 

permukaan bumi. Karena itu, ketika engkau membayangkan pemandangan yang 

menakutkan ini, engkau bisa memahami betapa kematian merupakan rahmat. 

Apakah kita bisa menyaksikan pemandangan indah nan menarik yang menghiasi alam 

dalam kondisi demikian? Keindahan seperti apa yang bisa kita saksikan dalam kondisi 

alam dipenuhi semut dan tumbuhan menjalar? Di bumi yang penuh dengan jejak 

penciptaan, seni, dan keindahan yang menakjubkan ini, bisakah kita menyaksikan 

keindahan tersebut? Atau yang bisa disaksikan hanyalah semut dan tumbuhan menjalar? 

Apakah manusia, yang alam ini diciptakan dan ditundukkan untuknya, bisa hidup dalam 

lingkungan yang buruk semacam itu? Tentu saja tidak bisa. Sebaliknya, yang bisa 

dilakukan makhluk terendah sekalipun adalah lari dari tempat sampah itu. 

Dari sisi lain, dalam pengaturan alam ini terdapat hikmah menakjubkan bahwa engkau 

tidak menemukan satu atom pun yang melebihi batas atau sia-sia. Pemilik hikmah mutlak 

(Allah) telah menciptakan makhluk paling mulia dan paling indah dari unsur terendah. 

Karena itu, sama sekali tidak mungkin Dia berlaku berlebihan dalam sesuatu. Dia akan 

membuat sisa-sisa dan reruntuhan menjadi bernilai di tempat lain dan akan menciptakan 

alam baru. Dia akan memfungsikan semua ruh yang diangkat kepada-Nya, terutama ruh 

manusia, dalam bentuknya yang terbaik sekaligus menciptakan berbagai makhluk yang 

bagus dan baru darinya. Jika tidak, membiarkan makhluk yang telah Dia muliakan serta 



menjadi manifestasi penghormatan, nikmat, penciptaan, dan kreasi-Nya tidaklah sesuai 

dengan hikmah-Nya yang tak terhingga. 

Karena itu, sebagai kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa orang yang memiliki akal 

sempurna dan hati yang bisa merasakan keindahan dapat melihat bahwa segala sesuatu 

berada pada posisinya yang tepat dari sisi penyusunan dan pengaturan sampai-sampai 

akal tercengang dan takjub oleh berbagai ekpresi keindahan. Dengan kata lain, segala 

sesuatu senantiasa berubah dari satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih tinggi, mulai 

dari gerakan atom, pertumbuhan rumput dan tanaman, mengalirnya air sungai ke laut, 

menguapnya air sekaligus membentuk awan lalu bagaimana ia turun ke bumi dalam 

bentuk hujan, dan seterusnya. Artinya, kita melihat segala sesuatu berubah dari satu 

kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik dan lebih mulia. Sungguh tepat apa yang 

dikatakan seorang penyair ketika ia menggubah: 

Sungguh menakjubkan alam yang mengguncang akal dan pikiran ini 

Berbagai mukjizat kekuasaan-Nya tampak di hadapan mataku 

Permukaan langit yang Allah tebarkan tidak lain adalah tanda-tanda samawi 

Semuanya adalah cahaya yang terbungkus aneka warna 

Rumput, laut, gunung, dan fajar musim semi 

Siapa yang lahir di sini pasti menjadi penyair.



 

AL-QURAN MENJELASKAN BAHWA 

KEHENDAK UNIVERSAL ADALAH MILIK 

ALLAH SEMATA, SEMENTARA MANUSIA 

HANYA MEMILIKI KEHENDAK PARSIAL 

 

Al-Quran menjelaskan bahwa kehendak universal adalah 

milik Allah semata, sementara manusia hanya memiliki 

kehendak parsial. Jika demikian, ketika manusia melakukan 

dosa, apakah itu berdasarkan kehendak parsialnya atau 

kehendak universal Allah Swt.? 

Kita bisa menjelaskan persoalan ini secara singkat dengan mengatakan bahwa memang 

ada kehendak yang dimiliki manusia, entah ia disebut dengan kehendak parsial, 

kehendak insani, atau bagian manusia. Kita juga bisa mengatakan kehendak 

universal, qudrat, atau kehendak penciptaan—yang semuanya merupakan sifat Allah—

untuk menyebut sifat kemahapenciptaan Allah Swt. Ketika pembahasan persoalan ini 

dilihat dari sisi yang terkait dengan Allah Swt., tampak seolah-olah Allah mengharuskan 

kehendak-Nya dan memaksakan terjadinya berbagai peristiwa dalam bentuk tertentu. 

Demikianlah masalah ‘pemaksaan Tuhan’ masuk dalam persoalan ini. Atau, ketika 

pembahasan persoalan ini dilihat dari sisi yang terkait dengan manusia, tampak seolah-

olah manusia melakukan sendiri amalnya. Dengan kata lain, setiap manusia menciptakan 

sendiri amalnya. Ini adalah pemikiran Muktazilah. 

Allah menciptakan semua yang terjadi di alam. Inilah pengertian “kehendak universal” 

yang disebutkan dalam pertanyaan di atas dan pengertian firman Allah Swt.: “Allah 

menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat.”[1] Artinya, Dia yang menciptakan kalian 

berikut amal-amal yang bersumber dari kalian. 

Jika engkau membuat sebuah mobil atau membangun sebuah rumah, misalnya, Allahlah 

yang menciptakan semua pekerjaan tersebut. Pasalnya, engkau dan pekerjaanmu 

kembali kepada Allah. Namun, ada beberapa hal yang kembali kepadamu dari pekerjaan 

ini, yaitu usaha dan aktivitasmu. Usahamu itu menjadi syarat dan sebab yang sederhana. 

Ia sama seperti keberadaan jaringan besar listrik yang bisa menyinari wilayah sangat luas 



dengan hanya menekan sebuah tombol. Sebagaimana di sini kita tidak bisa mengatakan 

bahwa engkau tidak berbuat apa-apa dan tidak memiliki campur tangan, demikian pula 

kita tidak bisa mengembalikan penyinaran dan penerangan itu kepada dirimu semata. 

Pekerjaan ini tentu saja dinisbahkan kepada Allah Swt. Hanya saja, ketika Allah 

menciptakan pekerjaan dan perbuatan tersebut sebelum keterlibatanmu yang tidak 

seberapa di dalamnya, Dia menjadikan keterlibatanmu itu sebagai syarat normal dan apa 

yang akan Dia lakukan dilandaskan pada keterlibatan di atas. 

Misalnya, Allah-lah yang membangun instalasi listrik di masjid ini dan menjadikannya 

bisa bekerja. Dia pula yang membuatnya bisa memberikan penerangan. Sebab, 

penerangan yang berasal dari aliran elektron jelas sebuah perbuatan. Perbuatan ini tentu 

saja dinisbahkan kepada Cahaya segala cahaya, Penerang cahaya, dan Pembentuk cahaya, 

yaitu Allah Swt. Hanya saja, di sana ada aktivitas yang melibatkanmu, yaitu menekan 

tombol di instalasi yang telah Allah letakkan. Artinya, proses dan tugas penciptaan cahaya 

yang berada di luar kemampuanmu dinisbahkan kepada Allah Swt. 

Marilah kita lihat contoh lain. Sebuah mesin siap untuk bekerja dan tugasmu hanyalah 

menekan tombol. Proses yang membuat mesin bergerak tentu dinisbahkan kepada yang 

menciptakannya. Karena itu, kita menyebut aktivitas tidak berarti yang dinisbahkan 

kepada manusia sebagai “usaha” atau “kehendak parsial”, sedangkan kita menyebut apa 

yang dinisbahkan kepada Allah sebagai “penciptaan”. Demikianlah pembagian kehendak 

di hadapan kita: 

1. Kehendak universal; dan 

2. Kehendak parsial. 

Arti kehendak adalah kemauan. Ini mengacu kepada firman Allah Swt.: “Kehendak kalian 

tidak akan terlaksana kecuali jika Allah menghendaki.”[2] Masalah ini tidak boleh 

disalahpahami. Sebab, ketika berkata bahwa hamba memiliki bagian kecil dari kehendak 

yang tecermin dalam usaha menekan tombol, kita berbeda dengan kalangan Jabariah. 

Sebaliknya, ketika kita berkata bahwa Allah adalah Pencipta amal perbuatan, ini berbeda 

dengan pemikiran Muktazilah dan penganut filsafat rasionalisme. Demikianlah, kita tidak 

mengikuti salah satu dari mereka dalam keyakinan 

tentang rubûbiyyah dan ulûhiyyah Allah Swt. Juga, kita tidak membuat tandingan dan 

sekutu bagi-Nya. Sebagaimana Allah Swt. Esa dan Tunggal dalam zat-Nya, demikian pula 

dalam perbuatan dan tindakan-Nya. Allahlah yang menciptakan segala sesuatu. Namun, 

untuk memberikan tugas dan ujian, serta untuk rahasia dan hikmah lain, Dia menerima 

usaha dan keterlibatan manusia sebagai syarat dan sebab. Agar lebih jelas, aku akan 

menyebutkan sebuah contoh yang pernah diutarakan salah seorang ulama besar. [3] 

Beliau mengungkapkan: 



Misalkan seorang anak kecil berharap engkau menggendongnya dan membawanya ke 

suatu tempat. Engkau lalu menuruti keinginannya. Namun, tiba-tiba di sana ia kedinginan 

dan sakit. Layakkah ia mencacimu dengan berkata, “Mengapa engkau membawaku ke 

tempat ini?” Tentu tidak pantas baginya untuk mencacimu sebab dia sendiri yang 

meminta. Bahkan, engkau layak membentaknya jika ia mengatakan hal tersebut. Dalam 

hal ini, apakah engkau dapat menafikan kehendak si anak? Tentu tidak, sebab ia meminta. 

Namun, engkaulah yang membawa anak tersebut ke tempat itu. Adapun sakit yang 

diderita si anak bukanlah perbuatannya. Perbuatannya tak lebih dari sekadar meminta. 

Di sini kita harus bisa membedakan antara yang memberi sakit, yang mengantar anak ke 

tempat, dan yang meminta untuk diantar. Dengan perspektif inilah kita bisa melihat 

ketentuan Allah dan kehendak manusia. Allahlah yang menentukan segala sesuatu. 

Wallâhu a’lam bi-al-shawâb. 

[1] Q.S. al-Shâffât: 96. 

[2] Q.S. al-Insân: 30. 

[3] Maksudnya adalah Said Nursi. 



BAGAIMANA NASIB ORANG YANG 

DILAHIRKAN DI NEGARA NON-ISLAM 

PADA HARI KIAMAT? 

 

Ini adalah salah satu pertanyaan yang dilontarkan sejak dulu hingga sekarang. 

Menurutku, pertanyaan ini dilontarkan untuk memicu perdebatan. Artinya, mereka 

bertanya, “Kita akan masuk surga karena kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Namun, apakah orang lain yang lahir di negeri yang jauh dari dunia Islam, seperti Paris, 

London, dan Moskow, juga bisa masuk surga? Sementara akses untuk mereka tidak 

semudah yang kita dapatkan, cahaya yang sampai kepada kita tidak sampai kepada 

mereka, apakah mereka semua akan masuk neraka?” Pertanyaan semacam ini 

mengandung dua hal: pertama, menampakkan rahmat yang lebih besar daripada rahmat 

Ilahi dan, kedua, melontarkan kritikan halus terhadap Islam. 

Pertama-tama kami ingin menegaskan bahwa itu bertentangan dengan akidah yang 

dikenal luas. Tidak ada satu pun prinsip atau kaidah umum yang menyatakan bahwa 

mereka semua akan masuk neraka. Namun, prinsip utamanya adalah sebagai berikut. 

Mereka yang mendengar dakwah Rasul saw. dan menyaksikan cahaya yang dibawanya, 

namun menolak, menentang, dan menutup telinga mereka terhadap dakwah ini, mereka 

itulah yang akan masuk neraka. Sikap berpura-pura menampakkan rahmat yang lebih 

luas daripada rahmat Allah adalah kebodohan. Prinsip ini tidak berlaku bagi mereka yang 

tinggal di negeri asing saja, tetapi berlaku pula pada mereka yang tinggal di negeri kita. 

Siapa pun yang tidak mengikuti cahaya yang dibawa Rasul saw., bahkan berpaling 

darinya dan menentangnya, akan berakhir di neraka, dan itulah kerugian yang nyata. Atas 

rahmat Ilahi yang meliputi segala sesuatu, semoga Dia menjadikan kita sebagai orang-

orang yang mengikuti dan meneladani Nabi saw. pada zaman yang begitu banyak orang 

menentangnya ini. 

Masalah ini telah dibahas oleh para ulama kalam yang mengerahkan tenaga mereka 

dalam menjelaskan kandungan Al-Quran dan sunah secara rasional, logis, dan filosofis 

dengan didukung dan diperkuat oleh pemikiran serta diuraikan secara rinci. Ya. Apakah 

orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyambut seruan Nabi saw. 

akan berakhir sama seperti orang-orang yang mendengar namun menolaknya? Ataukah 

ada perbedaan di antara kedua kelompok tersebut? 

Dalam benak juga terlintas sejumlah pertanyaan: Apakah pertanyaan semacam ini patut 

mendapat perhatian kita seiring dengan adanya berbagai persoalan penting yang sedang 

kita hadapi sekarang? Apakah mencari jawaban atas pertanyaan semacam ini bermanfaat 



untuk kehidupan akhirat kita? Adakah manfaat hakiki dalam kehidupan praktis kita? 

Mengapa para imam mazhab mencurahkan tenaga di seputar pertanyaan semacam ini? 

Sebelumnya, marilah kita bahas beberapa sudut pandang para ulama kalam seputar 

persoalan yang memicu banyak pertanyaan ini. 

Asy’ariah—salah satu mazhab teologi yang diakui dalam kalangan Ahlusunah— 

berpendapat bahwa orang yang tidak mendengar dan tidak mendapatkan sesuatu pun 

dari Allah dianggap sebagai ahlu al-fatrah (orang yang berada dalam masa fatrah), yaitu 

orang yang selamat di mana pun, kapan pun, dan bagaimana pun mereka hidup. Apabila 

kalian tidak membawa dakwah Rasul saw. ini ke seluruh pelosok bumi dan penjuru dunia, 

Asy’ariah menilai bahwa penduduk negeri yang tidak mendapat dakwah Rasul saw. 

termasuk orang-orang yang selamat. Allah akan memberi mereka ganjaran dalam bentuk 

tertentu dan akan memasukkan mereka ke surga. 

Adapun Maturidiah hampir sejalan dengan Muktazilah. Mereka berpendapat bahwa jika 

dengan pemikiran dan akalnya manusia bisa sampai kepada Allah Swt.—tidak penting 

apa sebutannya, ia akan selamat pada Hari Kiamat. Namun, jika dengan akalnya ia tidak 

sampai kepada Allah Swt., ia tidak selamat. 

Meskipun tidak sejalan, perbedaan antara kedua pandangan di atas sangat kecil. 

Maturidiah melihat bahwa manusia di mana pun berada, entah di gunung, dataran 

rendah, atau padang pasir, pasti melihat di sekitarnya berbagai tanda kekuasaan dan 

sejumlah dalil menunjukkan keberadaan Sang Pencipta. Mulai dari terbit dan 

terbenamnya matahari dan bulan, sinar bintang di langit, bumi yang dihiasi berbagai 

keindahan, gunung yang demikian besar, lembah yang menjadi saluran air, pohon dan 

rumput, bunga dan kembang, semua itu adalah tanda kekuasaan yang menunjukkan 

dengan fasih keberadaan Sang Pencipta. Setiap orang berakal pasti akan menyadari 

bahwa di balik semua keindahan itu terdapat ‘tangan halus’. Karena itu, ia akan 

mengetahui keberadaan Sang Pencipta. Orang semacam ini akan selamat meskipun tidak 

mengetahui sifat-sifat Allah Swt., para rasul, dan para nabi. 

Karena itu, tidak benar kalau kita langsung berpendapat tanpa memastikan terlebih 

dahulu bahwa orang-orang yang tinggal di negeri asing itu tidak beriman sehingga 

termasuk penghuni neraka. Ini tidak benar, bahkan tidak boleh. Dalam pandangan para 

imam mazhab di atas, hal itu tidak dapat dibenarkan. Setidaknya, lebih baik kita diam dan 

tidak berkomentar. 

Adapun Imam al-Asy’ari mendasarkan pemikirannya pada ayat: “Dan Kami tidaklah 

menyiksa sebelum mengutus rasul”[1] serta ayat-ayat lain yang semakna. Al-Quran 

menegaskan bahwa Allah Swt. tidak menyiksa umat yang tidak pernah melihat rasul. Jadi, 

orang-orang yang tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar seorang rasul pun 

tidak mendapat siksa. 



Menurut Imam al-Maturidi, akal mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. 

Akal merupakan ukuran penting dalam masalah ini. Berdasarkan akalnya, manusia bisa 

mengatakan bahwa ini baik dan ini buruk. Tentu saja menganggap akal mampu 

mengetahui segala sesuatu adalah batil. Karena itu, Allah Swt. memerintahkan kebaikan 

dan mencegah keburukan serta tidak membiarkan masalah penting ini kepada akal yang 

mengandung kelalaian dan kekurangan. Bahkan, Dia mengatur masalah ini dengan 

wahyu dan menerangkannya lewat perantaraan para nabi dan rasul-Nya. Dia tidak 

membiarkan sesuatu menjadi ambigu dan rancu. 

Menurut al-Maturidi, akal mampu melihat buruknya zina karena zina menyebabkan 

percampuran dan kerusakan nasab, sehingga siapa yang akan mengambil warisan? 

Apabila wanita tidak memelihara kehormatannya, apabila anak-anaknya tidak 

mempunyai nasab yang jelas, siapa mengambil warisan siapa? Dengan demikian, akal 

mampu menjangkau buruknya zina. Selain itu, akal mampu mengetahui bahwa pencurian 

adalah buruk, karena adalah buruk mengambil harta orang lain yang telah susah payah 

didapatkannya. Akal mampu melihat buruknya khamar dan minuman memabukkan 

karena mengakibatkan hilang akal, berbagai akibat buruk bagi keturunan, serta beragam 

penyakit. Demikian pula untuk keburukan-keburukan lainnya. 

Hal yang sama berlaku pada kebaikan. Keadilan itu baik. Berbuat baik kepada dan 

membantu orang lain adalah baik dan indah. Akal bisa melihat hal tersebut. Al-Quran dan 

sunah menjelaskan dan memerintahkan hal ini serta menyelamatkan kita dari kekeliruan 

dan kesalahan dalam persoalan semacam ini. Hal yang sama juga berlaku dalam masalah 

keimanan kepada Allah Swt. Iman itu indah, karena dengannya manusia dapat meraih 

ketenangan jiwa, hidup dalam kebahagiaan, serta merasakan sebagian kebahagiaan 

akhirat walau masih di dunia. Selain itu, jalan menuju iman bisa dicapai lewat akal dan 

logika. Karena itu, kita melihat bahwa seorang badui di padang pasir pun bisa merasakan 

hal tersebut. Ketika datang ke majelis Nabi saw. dan ditanya bagaimana bisa mengenal 

Tuhannya, ia berkata, “Kotoran unta menunjukkan keberadaan unta. Jejak kaki 

menunjukkan adanya pejalan. Bumi yang dipenuhi jalan dan langit yang dipenuhi 

bintang, bukankah itu menunjukkan keberadaan Sang Mahahalus dan Maha 

Mengetahui?” 

Jadi, seorang badui sederhana dan penggembala unta sekalipun dengan akalnya mampu 

menjangkau keberadaan Zat yang menggenggam dan mengetahui segala sesuatu. Jika 

demikian, peran akal dalam masalah keimanan tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Dari situlah al-Maturidi berpendapat, “Manusia dengan akalnya mampu sampai kepada 

Tuhannya.” Banyak manusia yang merasakan hal itu pada masa jahiliah dan pada 

masa fatrah. Di antara mereka adalah Waraqah ibn Naufal yang merupakan sepupu 

ibunda kita, Khadijah al- Kubra r.a. Ketika Rasulullah saw. melihat Jibril a.s. dalam bentuk 

sebenarnya yang menutupi penjuru timur dan barat, beliau segera menemui Khadijah 

dan menceritakan kepadanya peristiwa yang telah terjadi. Khadijah lalu pergi menemui 



sepupunya, Waraqah ibn Naufal yang meninggalkan patung dan berhala karena merasa 

bahwa semua itu tidak memberikan mudarat ataupun manfaat. Dengan akalnya, ia 

sampai kepada Allah Swt. 

Di antara mereka pula adalah Zaid, paman Umar ibn al-Khattab r.a, yang berpaling dari 

patung dan berhala. Ia mengucapkan sebuah ungkapan yang bermakna: “Mereka tidak 

layak disembah. Semuanya batil. Ada Sang Pencipta, namun aku tidak mampu mengenal-

Nya.” Menjelang kematian, ia mengumpulkan keluarga dan kerabatnya, termasuk Umar 

ibn al-Khattab r.a. dan anaknya, Said ibn Zaid. Ia berkata kepada mereka, “Aku 

mengetahui bahwa Allah memiliki agama. Agama ini telah membayangi kita.” Ketika itu 

Nabi saw. belum menegaskan kenabiannya atau masih baru mengumumkannya, namun 

Zaid telah dapat memperkirakan dekatnya kedatangan nabi baru dan agama baru. Ia pun 

berkata, “Aku merasa agama ini telah membayangi kita. Ketika agama ini datang, 

masuklah segera ke dalamnya.” Tentang berhala, ia berujar, “Berhala-berhala yang dibuat 

oleh tangan manusia tidaklah bisa memenuhi kebutuhan manusia. Justru sebaliknya, 

berhala-berhala itulah yang membutuhkan manusia. Jadi, bagaimana mungkin berhala 

mampu membantu orang lain?!” 

Karena itu, dengan cara berpikir yang sederhana sekalipun semua orang bisa mengetahui 

keberadaan Sang Pencipta dan Penguasa langit dan bumi. Zaid dan Waraqah telah 

membuka celah kecil di hati para kerabat mereka. Itulah mengapa kita melihat bahwa 

ketika penghulu para nabi (Nabi Muhammad saw.) memulai dakwahnya, beliau memilih 

di antara mereka orang terbaik yang mendukung dan mengimaninya. Beliau 

mengembalikan akal dan logika kepada genggaman wahyu untuk kemudian bertolak 

dengan wahyu menuju cakrawala yang tidak terjangkau mata. 

Sekarang, marilah kita kembali kepada pertanyaan di atas. Apakah orang yang lahir di 

luar negeri Islam akan masuk neraka? Ya, orang yang mendengar Al-Quran dan 

menyaksikan kenabian Rasul saw. lalu tidak merasa perlu mencari kebenaran sang nabi 

dan tidak mencurahkan tenaga untuk itu, akan pergi ke Neraka Jahanam. Tetapi, orang 

yang tidak mendapatkan hal tersebut, bahkan tidak mempunyai peluang sama sekali, lalu 

tumbuh dalam kegelapan sepanjang hidupnya, kita berharap mereka mendapatkan 

rahmat Allah yang luas. Mereka tidak layak dicela dan dihukum. 

Izinkanlah aku membahas satu aspek lain dari masalah ini karena terkait dengan kita. 

Kaum muslim generasi awal telah mengaplikasikan Islam dalam bentuk terbaik dengan 

menyampaikan risalah Rasul saw. ke seluruh penjuru bumi dan dunia. Karena itu, mereka 

berhasil menerangi banyak hati dengan cahaya Islam. Ketika sekarang kita membaca 

sejarah mereka, kita merasakan semangat tinggi yang mereka miliki saat mereka 

membawa risalah kenabian ke seluruh dunia sehingga tidak ada manusia yang luput dari 

seruan mereka. Para pahlawan yang tidak takut kepada siapa pun itu telah mampu 

membuka hati seluruh manusia. Mereka menyeru dengan seruan yang gemanya 



mencapai seluruh penjuru dunia sehingga tidak ada manusia di belahan bumi mana pun 

yang tidak mendengar seruan itu. 

Ya. Mereka telah menampilkan Islam dalam bentuknya yang terbaik. Mereka menerangi 

dunia dengan cahaya Islam. Tidak ada jengkal tanah pun yang gelap tidak terkena cahaya 

ini. Manusia pun tercengang melihat begitu cepatnya mereka menunaikan tugas itu. 

Manusia takjub akan cepatnya gerakan mereka serta kedudukan mereka yang tinggi 

dalam menampilkan Islam dan risalah Al-Quran yang mereka sebarkan dari Teluk Sabat 

hingga Laut Aral, dari Anatolia hingga Tembok Cina. 

Ya, pada masa Usman ibn Affan Islam telah mencapai Cina. Pada masa Mu’awiyah ibn Abu 

Sufyan, panglima Uqbah ibn Nafi’ mampu mencapai istana Heraklius dan semua bangsa 

Barbar—para budak yang berasal dari Maroko, Tunisia, dan Aljazair—masuk dalam 

naungan dan pemerintahan Islam. Semua ini terwujud kira-kira dalam waktu tiga puluh 

tahun. Sepanjang tiga puluh tahun itu, mereka menerangi seluruh dunia dengan cahaya 

Islam dengan menampilkan Islam dalam bentuk terbaik. Karena itu, mereka meraih 

simpati seluruh masyarakat hingga banyak orang Nasrani dan Yahudi yang lebih 

menghormati kaum muslim ketimbang orang-orang seagama mereka. 

Ketika Umar ibn al-Khattab r.a. pergi ke Palestina dan ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah 

pergi ke Syam, rakyat menyambut dengan penuh cinta. Sampai-sampai ketika mereka 

terpaksa mundur dari Damaskus, orang-orang Nasrani dan para pendeta mereka 

mendatangi gereja untuk berdoa kepada Tuhan agar kaum muslim kembali kepada 

mereka. Mereka berkata kepada kaum muslim, “Kami berdoa kepada Tuhan agar kalian 

kembali kepada kami. Kami rela membayar jizyah dan hidup di bawah perlindungan 

kalian.” Karena rasa cinta itulah, kaum muslim mendapat tempat di hati rakyat. Orang-

orang pun berbondong-bondong masuk Islam. Setiap muslim diperlakukan setara 

dengan Umar ibn al-Khattab r.a., sang khalifah. Karena itu, wajar sekali kalau mereka 

memberikan sambutan sedemikian rupa kepada Islam. Para pahlawan itu adalah para 

‘rahib’ di malam hari dan pasukan berkuda di siang hari. Pertama-tama mereka membuka 

hati sehingga orang-orang yakin bahwa kaum muslim akan menguasai dunia dalam 

waktu dekat. 

Adapun sekarang, kita tidak mampu menguasai pulau yang kecil sekalipun. Bahkan, kita 

tidak mampu memberikan jaminan keamanan di wilayah-wilayah yang kita kuasai. 

Generasi pertama umat Islam adalah gambaran sosok-sosok yang pintar, cerdas, dan 

memberikan keamanan. Kunci benteng-benteng dan kota-kota diserahkan kepada 

mereka dan mereka diminta untuk menjadi pemimpin dan penguasa di sana. 

Ketika kaum muslim dahulu menduduki Palestina dan wilayah yang sekarang menjadi 

Suriah, panglima mereka meminta kunci-kunci Bait al-Maqdis namun ditolak oleh kepala 

uskup seraya berkata, “Kami mengenali sifat-sifat orang yang berhak menerima kunci ini. 

Kami tidak akan memberikannya kepada orang lain.” 



Umar ibn al-Khattab r.a. lalu pergi menuju Bait al-Maqdis bersama pelayannya. Tidak 

seorang pun mengetahui bagaimana beliau akan datang, tetapi beliau datang dengan cara 

yang dikenali sang uskup. Beliau membeli seekor unta untuk perjalanan dari Baitulmal. 

Ketika itu belum ada mobil. Sebetulnya bisa saja sang khalifah mengambil kuda pacu, 

namun beliau tidak melakukannya dan memilih untuk menaiki unta secara bergantian 

dengan pelayannya sepanjang perjalanan. 

Ketika keduanya mendekati Bait al-Maqdis, para pemimpin pasukan Islam berharap agar 

sang khalifah yang menaiki unta setelah melewati sungai Yordan karena mereka menilai 

rakyat yang telah terbiasa dengan kemegahan dan kemewahan pasti akan mencela bila 

melihat pemimpin negara menarik unta yang dinaiki pelayannya. Dalam pandangan 

Umar ibn al-Khattab r.a., aib adalah melakukan sesuatu yang tidak adil. Karena itu, beliau 

tidak mau menaiki unta ketika memang pelayannya yang mendapat giliran naik unta. 

Takdir Tuhan menetapkan bahwa yang mengendalikan unta dan memegang tali 

kekangnya ketika melewati sungai adalah Khalifah Umar ibn al-Khattâb r.a. Umar turun 

dari unta dan si pelayan naik. Umar memegang tali kekang unta seraya menggiringnya 

melewati sungai. Pakaian beliau robek-robek karena bergesekan dengan pelana. 

Selanjutnya, Umar duduk dan menambal pakaiannya. Ada sekitar empat belas tambalan 

yang dia buat. Maaf, mestinya kita mengatakan ada empat belas medali pada pakaiannya. 

Kepala uskup yang menyaksikan kondisi Umar r.a. kemudian berkata, “Ya. Inilah orang 

yang sifat-sifatnya terdapat dalam kitab suci kami.” Ia melanjutkan, “Kami tidak akan 

memberikan kunci kami kecuali kepada orang ini.” 

Penyerahan kunci Bait al-Maqdis dan penyerahan Masjid al-Aqsa kepada kaum muslim 

menjadi jalan bagi masuknya orang-orang ke dalam Islam secara berbondong-bondong. 

Tujuanku bukan menggugah perasaan Anda dengan menjelaskan sejarah tokoh besar 

Islam, Umar ibn al- Khattab r.a., namun pertanyaannya adalah apakah tampilan Islam hari 

ini berada dalam tingkat mulia sebagaimana mestinya? Mereka telah menguasai sebagian 

besar Afrika, Tashkent, Samarkand, dan Bukhara dalam waktu 25 – 30 tahun. Dunia 

kemudian bersinar dengan munculnya al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, Ibnu Sana, al-

Farabi, al-Birini, dan lain-lain. Pemerintahan mereka membentang hingga Kaukasus, Irak, 

dan Iran. Gema “lâ ilâha illâ Allâh Muhammad rasûl Allâh” berkumandang di seluruh 

negeri sehingga semua orang mendengar risalah Islam. 

Adapun saat ini kita tidak bisa mengklaim telah menyampaikan risalah Islam ke seluruh 

masyarakat kita, apalagi ke masyarakat dan negeri lain. Kita berusaha mendakwahi orang 

lain yang mau mendengarkan kita menuju iman, tetapi mereka tidak beriman. Seolah-

olah kalimat yang kita ucapkan membentur tembok-tembok yang keras lalu berbalik 

menerpa wajah kita. Kita berusaha menjelaskan, namun kita tidak bisa menembus jiwa 

mereka. Kami tidak mengatakan ini sebagai keluhan terhadap nikmat Ilahi yang tidak 

terhitung. Tidak demikian. Kita tidak boleh demikian. Kita mengatakan ini sebagai 

perbandingan antara para sahabat yang mulia dan kita guna menjelaskan adanya 

perbedaan yang sangat jauh. 



Di antara orang yang membuka banyak negeri di dunia tempat mereka terbang bagaikan 

burung rajawali dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh bagian dunia adalah sang 

panglima besar, Uqbah ibn Nafi’ yang berjuang di benua Afrika dan berhasil 

menguasainya. Kemenangan demi kemenangan yang membuat gembira kaum muslim 

terus diraih. Hanya saja, dia kemudian mendapat makar sehingga penguasa saat itu 

mengucilkan dan memenjarakannya. Yang paling membuatnya sedih selama lima tahun 

di dalam penjara adalah tidak diperbolehkannya dia menyampaikan Islam. Dia ingin 

menyampaikan Islam ke seantero Afrika. Ketika Yazid memegang tampuk pemerintahan, 

dia membebaskan Uqbah dan menjadikannya sebagai gubernur di Maroko. Hal itu dicatat 

sebagai kebaikan besar dalam lembaran amal Yazid yang berlumuran dosa terhadap 

Islam. Uqbah akhirnya kembali melakukan aktivitasnya dalam membuka beberapa 

wilayah di sana hingga mencapai Samudera Atlantik. Ia pergi ke pantai seraya berkata, 

“Wahai Tuhan, kalaulah bukan karena laut ini, pasti aku terus memasuki negeri-negeri 

untuk berjuang di jalan-Mu.”[2] Kalau saja ada orang yang memberitahunya tentang 

keberadaan benua seperti Amerika di sana, tentu dia akan menanyakan cara sampai ke 

benua tersebut untuk menyebarkan Islam. 

Ya. Kaum muslim masa itu menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Mereka 

menyesali diri atas beberapa negeri yang belum bisa mereka bawakan dakwah Islam, 

sementara kita belum bisa menampilkan Islam dalam diri kita dan dalam mengemban 

Islam secepat kilat ke seluruh penjuru dunia. Kita belum bisa meninggalkan kesibukan 

dan pekerjaan pribadi kita. Kita belum bisa menjadikan amal untuk Islam sebagai 

perhatian utama kita dengan kesibukan kita lainnya sebagai perhatian nomor dua, tiga, 

dan empat. Benar, kita pergi hanya untuk mendapatkan uang. Kita tidak melangkah 

karena Allah Swt. Karena itu, kita tidak bisa memperdengarkan hakikat Islam yang mulia 

kepada mereka. Apabila komunitas di sana masih hidup dalam gelapnya kekufuran dan 

kesesatan, itu karena kemalasan, ketidakberdayaan, dan kegagalan kita. Apabila nanti 

pada Hari Kiamat mereka ditanya, kita juga akan ditanya. 

Kemarin aku menyaksikan sebuah rekaman ceramah yang disampaikan di sana. Ceramah 

tersebut dalam bahasa Jerman. Meskipun aku tidak memahami bahasa Jerman, 

pemandangan di depanku mengungkap banyak hal. Beberapa waktu lalu aku berada di 

sebuah pekuburan kota Berlin. Aku merasa lututku lunglai. Aku pun berseru, “Rahmat-

Mu, Tuhan. Kami tidak bisa menyampaikan nama agung-Mu di sini.” Sekarang ketika 

menyaksikan kaset video ini muncul luapan perasaan dalam diriku. Acara itu bertempat 

di sebuah gereja di Belanda. Penceramah adalah seorang pemuda muslim, sementara 

sang pendeta duduk mendengarkan. Para wanita muslimah Belanda dengan memakai 

hijab duduk mendengarkan pula. Mereka bertanya dengan penuh antusias dan si 

penceramah menjawab. Ada juga para wanita yang belum masuk Islam ikut bertanya. 

Sebenarnya aku tidak mampu mengungkapkan perasaanku. Namun, kita tidak boleh lupa 

bahwa semua ini hanyalah perasaan yang muncul dari rasa cinta. Ini tentu saja tidak 

cukup. Ini baru terhitung sebagai sebuah langkah dalam koridor pengabdian kepada 

Islam, bukan pengabdian itu sendiri. 



Kita masih berkeliling di teras istana ini, istana pengabdian kepada Islam. Kita tidak bisa 

mengaku bahwa kita telah melakukan banyak hal. Inilah yang menyebabkan banyak 

orang masih hidup dalam kesesatan. Benar bahwa kita telah pergi ke tempat-tempat yang 

jauh untuk mengabdikan diri kepada Islam, namun diri kita terseret ke dalam konflik 

yang tajam di antara kita sendiri. Kita tidak mampu menampilkan Islam sebagaimana 

generasi terdahulu, seperti Umar r.a., Uqbah ibn Nafi’, Abu Ubaydah, Ahnaf ibn Qays, 

Mughirah ibn Syu’bah, dan al-Qa’qa’. Betapa hati para musuh luluh menyaksikan 

keluhuran, keadilan, kemanusiaan, dan keimanan mereka. Betapa hati mereka condong 

kepada Islam ketika menyaksikan para pahlawan itu. 

Bila kita melihat masalah ini dari sisi tersebut, kita bisa memandang dengan baik dan 

toleran kepada mereka yang tinggal di Paris, London, dan New York. Bahkan, barangkali 

kita merasa menyesal karena tidak melakukan kewajiban mendakwahi mereka. Dalam 

hal ini, aku ingin mengutarakan sebuah kisah nyata yang kudengar dari dai terkenal, 

Syekh Najmuddin Nursaj: 

Seorang warga negara kita pergi ke sebuah negara Eropa untuk bekerja di sana. Ia tinggal 

di sebuah rumah serta berkenalan dengan pemilik rumah dan keluarganya. Ia sering 

duduk dan mengobrol dengan mereka. Lama-kelamaan persahabatan antara ia dan 

mereka bertambah kuat. Teman kita ini sangat baik dalam menampilkan Islam, dalam 

berbicara tentangnya, serta dalam menjawab pertanyaan mereka tentangnya. Selang 

beberapa waktu, si pemilik rumah menyatakan keislamannya. Begitu istrinya juga 

menyatakan keislaman dan mengucapkan dua kalimat syahadat, anak-anak mereka 

menyusul. Akhirnya, kebahagiaan menyelimuti keluarga tersebut hingga rumah mereka 

pun berubah menjadi potongan surga. 

Beberapa hari kemudian, si pemilik rumah mengatakan kepada orang yang 

membimbingnya sesuatu yang membuatnya tercengang. Ia berkata, “Adakalanya aku 

ingin memeluk dan menciummu, namun adakalanya pula aku ingin memukulmu. Engkau 

datang kepada kami dan menjadi tamu kami. Lalu, lewat dirimu datanglah Rasul saw., Al-

Quran, dan iman kepada kami. Berkat jasamu, iman datang dan rumah kami menjadi 

surga. Namun, aku memiliki seorang ayah yang berjiwa baik. Ia meninggal dunia tidak 

lama sebelum engkau datang. Mengapa… mengapa engkau tidak datang sebelum ia 

meninggal dunia?” 

Aku yakin suara tersebut adalah kecaman dunia Nasrani dan Yahudi terhadap kaum 

muslim. Kita tidak bisa menghadirkan Islam untuk mereka. Bahkan, kita tidak bisa 

menampilkan Islam di negeri kita sendiri. Kita tidak mampu menghidupkan Islam, tidak 

mampu menjelaskannya, serta tidak mampu menyampaikannya ke hati orang yang 

membutuhkan. 

Izinkanlah aku mengarah kepada hal lain. Orang-orang yang membuat kita jauh dari 

Islam serta para musuh kita beralasan bahwa mereka akan mengantarkan kita kepada 



sebuah kehidupan seperti peradaban Barat. Namun, sesudah 150 tahun janji tersebut 

berlalu, kita masih tetap mengemis kepada Barat tanpa ada perubahan dan kemajuan 

sedikit pun, sementara Barat tetap memandang kita sebagai babu di depan pintu 

rumahnya. Babu yang datang untuk mendapatkan dunia mereka. Sekarang aku ingin 

bertanya kepada kalian. 

Kaum Nasrani dan Yahudi tidak bisa menerima prinsip-prinsip mulia yang kalian miliki. 

Pernahkah kalian berpikir sejenak tentang sebab di belakang semua ini? Sebabnya sangat 

sederhana. Seandainya seseorang datang membawa prinsip dan risalah yang sangat 

mulia kepada kalian, atau seandainya ia membuka pintu langit dan memperlihatkan 

kepada kalian jalan menuju surga, apakah kalian akan masuk ke dalam agama orang itu 

meskipun ia bekerja kepada kalian sebagai babu dan melakukan pekerjaan terhina dalam 

pandangan kalian? Tentu kalian tidak akan mengikuti babu kalian dan orang yang kalian 

lihat mengemis kepada kalian. 

Dunia Islam tidak mengoreksi diri dan tidak berkaca. Mereka tidak menampilkan Islam 

dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa mengemis kepada Barat. Karena itu, selama 

dunia Islam kalah oleh pukulan mematikan, selama dunia Islam terus tertawan, 

mengemis, dan takut kepada Barat, sulit rasanya mereka akan mendengarkanmu atau 

memperhatikan risalah yang kaubawa. Namun, jika kita sama seperti generasi terdahulu 

kita yang mulia dan kita menampilkan Islam sesuai dengan keluhurannya, lalu kita 

mengetuk pintu-pintu Barat dengan identitas tersebut, pasti mereka akan 

mendengarkan, memperhatikan, dan menerima kita. Aku tidak berkata bahwa sikap 

mereka benar ketika tidak mau memperhatikan orang yang bekerja sebagai babu atau 

pelayan mereka, namun sikap mereka bisa dimaklumi. Apabila kita menganggap mereka 

bertanggung jawab atas sikap mereka yang tidak mau menerima, kita lebih bertanggung 

jawab atas sikap kita yang tidak menampilkan Islam secara benar. 

Menurutku, kita mesti melihatnya dari sisi ini, mesti tahu bahwa itu adalah tanggung 

jawab kita bersama, dan penilaian kita harus adil. Kita tidak sejalan dengan cara berpikir 

orang-orang yang menetapkan hukum secara tidak adil dan menganggap bahwa semua 

orang yang tinggal di negara asing akan menjadi bahan bakar neraka. Kita juga tidak 

sejalan dengan cara berpikir orang-orang yang mengira bahwa kalau pun mereka tidak 

menampilkan Islam secara benar, seluruh manusia akan menerima mereka. Ini adalah 

ilusi dan fantasi belaka. 

Namun, kita yakin akan terjadi perubahan perimbangan dunia saat ini. Generasi 

mendatang di Turki, Mesir, dan negara-negara Turkistan akan kembali kepada jati diri, 

kepribadian, dan identitas mereka, serta akan hidup dengan akidah dan prinsip Islam. 

Selain itu, generasi suci dan mau berkorban ini akan mengambil posisi dalam kancah 

perimbangan dunia baru. Kalau itu terjadi, Timur dan Barat akan mendengarkan kita.  



Ini tidaklah mustahil, tetapi pasti terjadi., bahkan sudah mulai terwujud. Para pemikir 

Barat saat ini tercengang oleh keajaiban Islam dan para pemudanya. Tampaknya ini akan 

menjadi sebab terjadinya perubahan besar. Tidaklah mustahil akan terjadi perubahan 

sosial yang besar dalam waktu tidak lama lagi. Akan ada perubahan dalam peta dunia. 

Namun, semua ini hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang menemukan jati diri, 

kepribadian, dan identitas sejati mereka, bukan oleh orang-orang lemah dan tak berdaya 

yang menunda amal di jalan perjuangan hingga datang waktu luang. 

[1] Q.S. al-Isrâ’: 15. 

[2] Ibnul-Atsir, al-Kâmil fi al-Târikh, IV, h. 106. 
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