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Sebaik-baik Pemuda
“Sebaik-baik pemuda di antara kalian adalah yang menyerupai orang tua; sementara seburuk-buruk
orang tua di antara kalian adalah yang menyerupai pemuda”
Pertanyaan
Apakah ungkapan di atas merupakan Hadits Nabi saw? Apabila ia Hadist, apa maksudnya?
Jawaban
Aku mendengarnya sebagai Hadits Nabi saw. Adapun maksudnya adalah bahwa sebaik-baik pemuda
adalah mereka yang tidak banyak lalai dari Allah. Namun, mereka ingat mati seperti para orang tua.
Sehingga mereka bersungguh-sungguh membangun akhirat mereka dengan melepaskan diri dari
belenggu selera dan gelora masa muda. Sementara seburuk-buruk orang yang sudah tua di antara
kalian adalah yang ingin menyerupai pemuda dalam hal kelalaian dan hawa nafsu sehingga terbuai
oleh berbagai hal yang melenakan para pemuda dan mengikuti hawa nafsu persis seperti anak kecil.
Kugantungkan di atas kepalaku sebuah lembaran berisi ungkapan hikmah yang sangat bagus. Setiap
pagi dan sore aku melihatnya serta mengambil pelajaran darinya. Ungkapan hikmah tersebut
berbunyi :
“Jika engkau menginginkan pelindung, cukuplah Allah bagimu.”
Ya, jika Dia yang menjadi pelindungmu, segala sesuatu akan menjadi temanmu.
“Jika engkau menginginkan sahabat karib, cukuplah al-Qur’an bagimu.”
Pasalnya, engkau bisa bertemu dengan para nabi dan malaikat dalam dunia khayalan dan bisa
menjadi teman mereka melalui kisah mereka dalam al-Qur’an.
“Jika engkau menginginkan harta, cukuplah sikap qana’ah bagimu.”
Ya, orang yang qana’ah hidup hemat dan sederhana. Orang yang hemat mendapatkan keberkahan.

“Jika engkau menginginkan musuh, cukuplah nafsu bagimu.”
Pasalnya, orang yang ujub dengan dirinya, pasti akan menghadapi berbagai kesulitan dan mendapat
berbagai cobaan. Sementara, orang yang tidak ujub akan merasa senang, lapang dan nyaman.
“Jika engkau menginginkan juru nasihat, cukuplah kematian bagimu.”
Ya, orang yang ingat mati akan selamat dari cinta dunia dan berusaha keras untuk akhiratnya.

Bekali Diri dengan Ilmu Pengetahuan
Semua jenis ilmu mempunyai definisi tersendiri, dan setiap pengamalan juga mempunyai caranya
tersendiri. Tanpa mengetahui definisi dan cara pengamalannya, maka seseorang tidak patut
membicarakan satu bidang ilmu apa pun, serta tidak patut pula membicarakan pengamalannya sedikit
pun. Disebabkan masalah dakwah adalah tugas seorang muslim saja, maka untuk pelaksanaannya ia
mempunyai berbagai pokok dan cara tersendiri pula. Setiap dakwah yang tidak mengindahkan caracara yang telah dituntunkan, maka tidak akan ada keberhasilannya sedikit pun, selain kesia-siaan.
Apabila padanya ditemukan sejenis keberhasilan, maka nilai keberhasilan itu tidak akan pernah
berlangsung lama.
Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan berbagai cara berdakwah, meski sesungguhnya tata cara
berdakwah tidak hanya terbatas seperti apa yang saya sampaikan saja. Sebab, apa yang saya
sampaikan di sini hanyalah bagian-bagian terpentingnya saja. Sedangkan secara lengkap dapat
ditemukan di dalam firman Allah Swt. dan sabda Rasulullah Saw., yang memberi penjelasan tentang
cara berdakwah secara lebih luas serta komprehensif.
Setiap da‟i yang menegakkan amar ma‟ruf nahi nunkar, disyaratkan harus mempunyai ilmu
pengetahuan yang luas. Sebab, hubungan antara ilmu pengetahuan dengan cara berdakwah sangat
erat. Terutama, mempunyai pengetahuan tentang ilmu agamanya. Sehingga ia dapat menerangkan
seputar ajaran agamanya itu dengan gamblang dan jelas. Kalau tidak, maka dakwah yang ia
sampaikan tidak akan berguna, bahkan akan menjadikan orang lain lari (menjauh) dari ajaran agama
yang disampaikannya. Yang demikian itu tidak lain karena da‟i-nya tidak menguasai ilmu
pengetahuan untuk menerangkan materi dakwahnya secara baik dan tepat sasaran.
Saya akan terangkan sedikit saja tentang ilmu ini, terutama yang terkait dengan dakwah. Juga akan
dijelaskan cara pengamalannya. Sebenarnya ilmu di alam semesta ini laksana mihrab bagi Nabi Allah
Adam as. Setelah itu, tugas berdakwah dilanjutkan oleh para Nabi dan Rasul setelah beliau. Jika
demikian, apakah makna ilmu yang sesungguhnya? Arti ilmu adalah pengenalan seseorang kepada
Sang Maha Pencipta, kemudian mengenalkan Sang Pencipta kepada orang lain. Dan hendaknya
mereka meyakini, bahwa Tuhan kita mempunyai sifat-sifat dan nama-nama Yang Mahamulia.
Berikutnya, hendaklah ia mengenal Tuhan-nya dengan sebenar-benar pengenalan. Adapun
ungkapan, “Siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya,” sebenarnya ucapan sebenar
ini sangat dalam artinya, bahkan hampir sama derajatnya dengan sabda Nabi, meskipun sebenarnya
ia bukan termasuk jajaran di dalam sabda Nabi. Akan tetapi, Al-Qur‟an mendukungnya sebagaimana
telah disebutkan oleh Allah Swt. di dalam firman-Nya berikut ini, “Dan janganlah engkau seperti
orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri.
Mereka itulah orang-orang yang fasik,” (QS al-Hasyr [59]: 19).
Jika kalian melalaikan Allah, maka pasti Allah akan melalaikan kalian. Jika kalian telah dilalaikan oleh
Allah, maka sudah tentu kalian akan jauh dari sisi-Nya. Sehingga kalian akan menjadi orang yang
terasing, bahkan kalian tidak akan ingat kepada diri kalian sendiri. Siapa saja yang telah masuk ke

dalam lingkaran setan, maka ia akan sangat berat untuk bisa melepaskan dirinya dari lingkaran itu.
Bahkan ia akan menjauh dari ajaran Al-Qur‟an dan sunnah-sunnah Nabi-Nya.
Janganlah kalian melupakan Allah Swt. sedetik pun, agar kalian tidak dilupakan oleh-Nya kapan saja.
Sebab, jika kalian telah lalai dari mengingat Allah, maka kalian akan menjauh dari sisi-Nya. Berapa
banyak orang yang rajin membicarakan Al-Qur‟an dan ajaran Islam, akan tetapi ia justru menunggu
orang lain yang mengerjakannya? Bahkan, ada sekelompok orang yang justru melupakan ajaran Islam
dengan menghinakannya di rumahnya sendiri. Berapa banyak orang yang mengelu-elukan ajaran AlQur‟an dan al- Sunnah, akan tetapi mereka justru melupakan diri mereka sendiri? Sehingga mereka
tidak pernah mengamalkan ajaran Al-Qur‟an dan Al-Sunnah.
Perumpamaan kita di dalam kehidupan ini sama dengan seseorang yang tengah mendaki ke sebuah
bukit yang tinggi. Kalau kita tidak berhati-hati menempatkan telapak kaki kita di posisi yang
sebenarnya, maka sudah tentu kita akan terpeleset atau bahkan bisa terjatuh ke jurang, yang itu bisa
menyebabkan kebinasaan diri kita. Berapa banyak orang yang lalai terhadap dirinya sendiri?
Terutama pada saat mereka berada di tempat-tempat suci seperti di tempat ibadah, di masjid, di
Ka‟bah, di Raudah dan lain sebagainya. Sungguh amat mengherankan betapa banyak di antara
mereka orang-orang yang melalaikan dirinya sendiri di tempat-tempat yang suci seperti itu. Sungguh,
alangkah meruginya orang-orang yang seperti itu.
Setiap ilmu pasti mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mendorong seseorang untuk mengenal dan
mencintai Tuhannya. Karena, jika ilmu tidak mendorong seseorang (pemiliknya) untuk mencintai
Tuhannya, maka ilmu itu tidak berguna baginya. Sebab, ilmu harus menjadi sumber kehidupan bagi
jiwa dan perasaannya. Jika seseorang telah kehilangan sentuhan dari perasaannya, maka ilmu yang
tersedia pada dirinya sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Adapun ilmu yang sangat dianjurkan
oleh Al-Qur‟an dan al- Sunnah untuk menuntutnya adalah ilmu yang dapat mengenalkan seseorang
kepada Tuhannya. Selain itu, Al-Qur‟an dan al-Sunnah tidak menganjurkan untuk mengetahuinya
(tidak mewajibkan untuk menuntut ilmu tersebut).
Sehubungan dengan pembahasan kita kali ini, maka kita perlu memahami seputar berbagai ayat dan
hadis yang menganjurkan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang telah
disebutkan oleh Allah „Azza wa Jalla di dalam firman-Nya berikut ini, “Katakanlah, „Adakah sama
orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?‟ Sesungguhnya orangorang yang mau menggunakan akalnyalah yang dapat menerima pelajaran,” (QS al-Zumar [39]: 9).
Firman Allah Swt. di atas mengisyaratkan kepada kita, bahwa ilmu yang membawa manusia untuk
mengenal Tuhannya dengan ilmu yang menghalangi manusia dari mengenal Tuhannya tidaklah sama.
Orang yang membolak-balikkan halaman-halaman buku tanpa berusaha memahami isinya laksana
seekor binatang pengerat yang mencari rahasia di balik tumpukan suatu benda. Sehingga ia tidak
akan sempat memetik segaris pun manfaat dari sejumlah buku yang dipegangnya. Menurut bahasa
Al-Qur‟an, ia bagai seekor keledai yang memikul sejumlah buku. Dengan kata lain, buku-buku yang
meski mengandung banyak sekali ilmu pengetahuan itu pun menjadi tidak berguna bagi seekor
keledai. Akan tetapi, berbeda jauh dengan seorang yang rajin membaca ilmu pengetahuan, dan ilmu
itu menyebabkan ia mengenal Allah. Sebagaimana Allah „Azza wa Jalla telah berfirman,
“Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama”
(Qs. Fâthir [35]: 28).

Jelas sekali bahwa firman Allah Swt. di atas memuji orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmunya
mereka dapat mengenal Allah dengan baik. Sehingga mereka selalu bertata-krama dan bersikap
khusyu‟ terhadap Tuhannya. Firman Allah di atas didukung oleh sabda Rasulullah Saw. berikut ini,
“Sesungguhnya para ulama itu adalah para pewaris para Nabi.”[1]
Menurut hadis di atas dapat kita simpulkan, bahwa ada sekelompok manusia yang mengenal Allah
melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki. Mereka itu adalah para Nabi. Sedangkan kita --sebagai umat
beliau-- tidak sampai pada tingkatan seperti mereka. Kita dapat mengenal Allah „Azza wa Jalla
melalui perantaraan cahaya yang keluar dari lisan para Nabi dan Rasul. Sebab, tidak seorang pun
mampu mencapai pengenalan diri kepada Tuhannya, kecuali melalui sabda-sabda yang meluncur
melalui lisan para Nabi dan Rasul.
Adakalanya sebagian orang dapat mengenal Allah melalui usaha maupun jerih payahnya sendiri.
Akan tetapi, untuk lebih mengenal Allah dengan jelas dan gamblang tidak dapat ditembus oleh
seorang pun, kecuali melalui petunjuk-petunjuk dari para Nabi dan Rasul. Sebab, mereka adalah para
pihak yang telah mendapatkan warisan pengetahuan langsung dari sisi Allah Yang Maha Mengetahui.
Strata selanjutnya (setelah mereka) adalah para hamba Allah yang shalih, yang oleh Al-Qur‟an
diisyaratkan bahwa mereka itu merupakan pewaris isi bumi. Hubungan antara sabda Rasulullah dan
firman Allah di atas sangat terkait erat, karena hamba-hamba Allah yang shalih adalah orang-orang
yang paling pantas menjadi khalîfah Allah di muka bumi. Mereka adalah para ulama, dan mereka
merupakan pewaris para Nabi, bukan yang lain. Sebab, para Nabi adalah penyampai pilihan atas
firman-firman Allah.
Demikian pula halnya dengan para ulama. Karena, para ulama adalah pewaris para Nabi, hingga
mereka juga mengenal Allah Swt. dengan baik, yang berbeda dengan kaum kebanyakan (awam).
Semua itu disebabkan oleh kedudukan seorang yang berilmu lebih utama dari yang lain. Hingga
Rasulullah Saw. pernah bersabda secara khusus mengenai hal ini, “Keutaman seorang alim atas
seorang ahli ibadah seperti keutamaanku di atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian.”[2]
Sesungguhnya orang-orang yang ahli ibadah, namun tidak memahami atas ibadah yang selalu mereka
lakukan, maka pada umumnya mereka mudah untuk disesatkan setiap waktu oleh mereka yang tidak
bertanggung jawab. Sebab, hubungan mereka dengan Allah „Azza wa Jalla tidak terlalu erat
disebabkan ketidakmengertian mereka atas apa yang mereka lakukan. Di antara mereka ada yang
merasa hanya diawasi oleh Allah, sehingga mereka berlaku baik. Akan tetapi, pada kesempatan yang
berbeda mereka menyimpang dari jalan yang benar akibat ketidakpahaman mereka akan baik dan
buruk. Padahal, di sekitar mereka terdapat cukup ulama yang mewarisi ilmu para Nabi, yang mereka
selalu bersikap baik dan mengontrol diri mereka disebabkan ruhani mereka selalu berada di jalan
yang lurus.
Adakalanya pula mereka siap menghadapi kehancuran dan bencana, karena mereka beribadah tanpa
mendapatkan pengetahuan lengkap tentang Tuhan yang mereka sembah. Kebanyakan dari mereka
beribadah tanpa diikuti suatu pemahaman, seperti yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah Saw. di
atas, bahwa seorang yang berilmu mempunyai keutamaan lebih dari orang-orang yang hanya ahli
ibadah tanpa pemahaman. Sehingga di antara mereka menjadi tidak mempunyai kesamaan dalam
kedudukan.
Di sini ada satu titik yang perlu diteliti kembali, bahwa manusia sempurna yang mewarisi ilmu para
Nabi tidak terlepas dari pancaran yang datangnya dari cahaya Rasulullah Saw.. Sebab, beliau

merupakan matahari yang memancarkan sinarnya ke seluruh alam semesta. Tidak seorang pun yang
terlepas dari pancaran cahaya Rasulullah Saw.. Jika seseorang telah mendapatkan pancaran cahaya
Rasulullah Saw., maka insya Allah dengan rahmat Allah ia akan terus-menerus mengikuti jalan
petunjuk, dan sekaligus menjadi orang baik.
Beliau Saw. senantiasa bertata-krama dan berakhlak mulia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jika
seseorang telah mendapatkan sebagian dari cahaya petunjuk beliau Saw., maka ia akan mampu
mengembangkannya kepada orang lain, dan mengajak mereka mengikuti jalan kebaikan secara
berkesinambungan, sampai menjadi manusia sempurna. Semua itu disebabkan ia senantiasa
melakukan apa yang telah diajarkan oleh Al-Qur‟an melalui lisan Rasul-Nya. Sebab, kalau tidak,
maka Al-Qur‟an sendiri telah mengkritik sebagian orang yang tidak mau mengamalkan ajaran AlQur‟an. Seperti yang telah disebutkan di dalam firman Allah Swt. berikut ini, “Dan sesungguhnya
sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui,” (QS alBaqarah [2]: 146).
Firman Allah di atas mengisyaratkan, bahwa akan selalu ada sebagian orang yang diberi tahu tentang
ilmu agama secara lebih mendalam, akan tetapi mereka justru tidak mau mengamalkan ilmu yang
didapatinya itu. Hingga sedikit pun mereka tidak mendapatkan cahaya dari ilmu yang ada pada sisi
mereka.
Sesungguhnya seorang yang diberikan anugerah ilmu tidak berbeda dengan cahaya matahari yang
senantiasa memancarkan sinarnya di siang hari. Sebaliknya, seorang yang diberi pemahaman tentang
suatu ilmu, namun tidak mau mengamalkan apa yang diajarkan kepadanya, maka ia bagaikan sesuatu
yang tidak berguna sama sekali. Sebagaimana hal itu yang diisyaratkan melalui sabda Rasulullah Saw.
sebagai berikut, “Seorang berilmu yang ditanya tentang ilmunya, akan tetapi ia justru
menyembunyikannya, maka pada Hari Kiamat kelak ia akan diikat dengan tali kendali yang dirangkai
dari api neraka.”[3]
Hadis di atas mengisyaratkan kepada kita, bahwa siapa saja yang mempunyai ilmu, akan tetapi ia
tidak mau (enggan) mengajarkannya kepada orang lain, atau dengan kata lain ia tidak mau
memberikan ilmu yang ia miliki kepada orang lain, dan ia tidak mau menjadi tuntunan bagi orang
lain, sehingga kebenaran yang ia miliki tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka ia pantas
mendapat siksaan yang sangat berat dari sisi Allah Swt.. Yaitu, ia diibaratkan sebagai seekor binatang
yang diberi tali kendali dari api neraka.
Sesungguhnya manusia yang menyembunyikan kebenaran dari orang lain, maka ia bagaikan seorang
yang tidak menghargai karunia ilmu yang telah dilimpahkan oleh Allah „Azza wa Jalla kepadanya.
Sehingga ia bertindak laksana pihak yang sama sekali tidak berguna bagi pihak lain, akibat ia tidak
mensyukuri karunia Allah berupa ilmu pengetahuan yang seharusnya ia sebarkan di antara
sesamanya. Sehingga balasan yang pantas untuknya adalah mendapatkan siksa dari sisi Allah dengan
sesuatu yang sangat pedih.
Memiliki anugerah ilmu dan tugas mengajarkannya kepada orang lain, atau dengan kata lain
berdakwah, merupakan sesuatu yang identik laksana dua sisi mata uang. Ia ibarat sebuah logam mulia
yang mempunyai dua tampilan serupa. Demikian pula mengamalkan ilmu yang dimiliki merupakan
keharusan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan kalimat yang lebih urai dapat disampaikan di sini,
bahwa seorang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya, dan sekaligus juga mengajarkannya
kepada orang lain.

Sebab, seorang yang mengamalkan ilmunya sama artinya dengan ia telah mensyukuri anugerah yang
sudah diberikan oleh Tuhan-nya. Sebaliknya, jika seorang Muslim tidak bersedia mengamalkan
ilmunya, meskipun ia banyak melakukan ibadah, maka ia laksana seorang yang jahil, buta, dan juga
tuli. Apalagi jika ia diperintah untuk mengajak orang lain ke jalan keimanan, akan tetapi ia tidak
menjalankannya dengan baik, maka ia telah mengkhianati ilmu yang dilimpahkan oleh Allah „Azza
wa Jalla kepadanya. Orang-orang Muslim yang berilmu, dan ia tidak mau mengamalkan ilmunya,
maka mereka semua akan menjadi obyek cemoohan bagi orang-orang non-muslim yang selama ini
telah menindas umat Islam.
Ada seorang muslim bertanya kepada seorang berkebangsaan Inggris, “Mengapa bangsa Inggris tidak
mau masuk Islam secara berbondong-bondong, padahal mereka adalah orang-orang yang berilmu
(pandai), bahkan mereka dapat mengendalikan politik di berbagai negara jajahan yang mereka
taklukkan?” Maka orang Inggris itu tidak menjawab pertanyaan si muslim, akan tetapi ia memegang
tangan si muslim, lalu mengajaknya ke masjid terdekat di sekitarnya. Maka si muslim kemudian
mengerti karena menyaksikan bahwa yang mengerjakan shalat di dalam masjid itu hanya sedikit.
Seolah-olah, orang Inggris itu ingin mengatakan, bahwa Islam adalah agama yang bagus, akan tetapi
kaum muslimnya sendiri yang tidak mau melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Sedangkan
menurut pikiran orang Inggris tersebut, meskipun mereka non-muslim, namun segala bentuk amalan
yang baik mereka laksanakan dengan baik pula. Jadi, keimanan harus diikuti dengan pengamalan
secara lahiriah, sehingga lahir dan batinnya tidak saling bertabrakan. Jika suatu masyarakat Islam
mengerjakan secara baik ajaran Islam, maka qalbu, akal, dan kehidupan mereka telah menyatu dalam
kesempurnaan. Sehingga perbuatan mereka sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang ada.
Jika suatu masyarakat tidak mengenal dengan baik agamanya, juga tidak mengenal Tuhannya, serta
tidak memahami kitab sucinya, mana mungkin mereka akan mengajak orang lain ikut ke dalam
agamanya. Sebab, orang lain akan memerhatikan praktik hidup umat beragama sebelum ia mengikuti
ajakan yang diserukan. Jika seorang muslim hendak mengajak orang lain ke dalam agamanya,
sedangkan ia sendiri sangat jauh dari aturan agama Islam, maka sudah tentu tidak akan mungkin
orang lain akan tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam.
Akan tetapi, jika seorang muslim senantiasa menghabiskan waktunya untuk berdakwah, disertai
menunaikan seluruh ibadahnya dengan baik di waktu pagi dan siang, juga seluruh kegiatan ia
gunakan untuk mengingat Allah serta mengajak orang lain kepada jalan petunjuk, maka tidak
mustahil apabila orang lain akan cepat mengikuti ajakan si muslim itu ke dalam aturan agamanya.
Jika setiap muslim menjalankan perintah Allah Swt. dengan baik, maka diharapkan orang-orang di
luar Islam akan berbondong-bondong masuk ke dalam pelukan agama Islam. Sebab sesungguhnya
mereka telah mempelajari ajaran Islam dengan baik, dan mereka juga mengakui ajaran Islam adalah
sistem hidup yang paling manusiawi dan paling sempurna. Namun, karena umat Islam sendiri tidak
mau menjalankan apa yang menjadi ajaran agamanya dengan baik, maka tidak salah kalau orangorang non-muslim segan untuk memeluk agama Islam. Bahkan, akhir-akhir ini mereka berusaha
sekeraskerasnya untuk menjauhi umat Islam.
Sebagai kesimpulan, bahwa ajaran Islam merupakan aturan yang Allah „Azza wa Jalla tetapkan antara
menyatukan ilmu dan pengamalan secara kongkrit. Di antara keduanya tersedia apa yang disebut
sebagai keimanan. Jadi, Iman akan mendorong seseorang untuk mengamalkan ilmunya. Sebenarnya
jika kita mau memetik pelajaran dari sejumlah kisah tentang amalan ibadah orang lain, maka hal itu

sangat baik untuk diteladani. Mengingat, di dalamnya dapat diambil berbagai pelajaran hidup serta
nasihat yang baik.
Meski demikian, manakala seseorang hanya mendengarkan kisah-kisah yang baik saja, tanpa bersedia
ikut mengamalkannya, maka bukan itu tujuan agama Islam dibuat. Ajaran agama Islam
memerintahkan kepada umatnya untuk menghayati antara Islam, Iman, ilmu, dan sekaligus
pengamalannya. Adapun sebaliknya, orang-orang yang suka berbicara tentang amal-amal Islam tanpa
mengetahui keimanan dan pengamalan menurut aturan agama Islam yang sesungguhnya, maka
ucapan mereka hanyalah bernilai sia-sia belaka.
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[2] Diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi, pada pembahasan mengenai al-‘Ilmu, hadis nomor 19.
[3] Diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi, pada pembahasan mengenai al-‘Ilmu, hadis nomor 1. Juga
oleh Imam Abu Dawud, juga pada pembahasan yang sama, mengenai al-‘Ilmu, hadis nomor 9.
Diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah di dalam Muqaddimah kitab miliknya, halaman 24. Dan
pula dirujuk dalam kitab Majma’ al-Zawâid, karya Imam al-Haitsami, Jilid 1, halaman 163.

Nilai-nilai Kemanusiaan yang Rusak
Singkat kata dapat dinyatakan bahwa pada masa jahiliyah umat manusia tenggelam dalam
liang kezaliman yang kelam. Nilai-nilai moral kemanusiaan mengalami kerusakan. Semuanya benarbenar telah terbalik seratus delapan puluh derajat. Kebaikan telah dianggap sebagai aib, sementara
kehinaan disanjung setinggi langit. Kebiadaban dipuja-puji, sementara kesantunan dicaci habishabisan. Para serigala mengaku sebagai penggembala, sementara domba-domba yang lemah ditindas
tak berdaya oleh para penggembala gadungan tanpa ada seorang pun yang mampu menolong.
Perbuatan bejat dan perzinaan merajalela. Arak dan judi menjadi kebanggaan. Monopoli
perekonomian dianggap lumrah, sementara para lintah darat yang menghisap darah kaum miskin
dianggap sebagai pengusaha-pengusaha paling brilian.
Di tengah kubangan seperti itu tentu saja dibutuhkan sosok pribadi petah lidah serta berlisan
tajam yang akan mampu berteriak di depan segala bentuk kerusakan moral: “Hentikan!”
Pada saat itu, kebutuhan akan munculnya seorang Juru Selamat benar-benar mendesak
hingga mencapai tingkat yang mampu mengguncang tahta Ilahi. Dan Allah yang Mahakuasa pun
akhirnya menjawab dengan mengutus seorang rasul yang kelak menjadi kebanggaan bagi seluruh
umat manusia. Sosok pribadi yang kedatangannya akan mengubah segalanya dan menjadi pengibar
panji-panji revolusi teragung yang pernah ada dalam sejarah manusia.
Sungguh tepat kiranya jika Ahmad Syauqi, sang Jenderal para Pujangga, menyatakan:
Sang Petunjuk telah lahir dan semesta gemerlaplah
Bibir sang waktu mendadak tersenyum dan bermadah
Setelah seluruh jagad raya tenggelam dalam kegelapan, tiba-tiba saja ia tersenyum gembira
menyambut cahaya yang dibawa Muhammad Saw. sang Utusan Allah. Bertahun kemudian,
penduduk Madinah riang menyambut kedatangan beliau dengan syair pujian:
Telah terbit purnama di atas kita
Dari arah Tsaniyatul Wada’
Kita semua harus bersyukur
Selama ada yang berdoa kepada Allah1
1

Al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Ibnu Katsir, 3/241; Dalâ`il al-Nubuwwah, al-Baihaqi 2/507.

Ada hadis: “Barang siapa berpegang pada
sunnahku pada saat rusaknya umatku, ia
mendapatkan pahala seratus orang mati syahid.”
Ada hadis: “Barang siapa berpegang pada sunnahku pada saat rusaknya umatku, ia
mendapatkan pahala seratus orang mati syahid.”[1] Dapatkah Anda jelaskan bagaimana
mempelajari dan menerapkan sunnah mulia sesuai dengan kondisi masa kini?
Buku-buku di hadapan kita membahas masalah ini secara terperinci sekaligus menjelaskan bagaimana
sunnah menjadi jalan yang mengantar kepada kebenaran. Ya, sunnah Nabi saw. telah menjelaskan
jalan tersebut dan memberikan dorongan yang besar ke sana. Seandainya ribuan wali dan ribuan otak
berkumpul dan berusaha menetapkan sebuah jalan atau prinsip, tentu jalan itu hanya tampak seperti
seberkas cahaya redup di hadapan cahaya persoalan terkecil sekalipun dari berbagai persoalan sunnah
Nabi saw. Karena itu, ratusan ulama dan ratusan ahli hakikat terus mengulang-ulang dan
mengingatkan bahwa jalan sunnah adalah jalan agama.
Nabi saw. yang diutus dan diawasi Allah serta dikirim untuk mengajarkan kehidupan kepada kita
adalah sosok yang menerangkan segala sesuatu, mulai dari berbagai hal yang wajib dan sunnah
hingga sesuatu yang dianjurkan dan bersifat mubah berikut adab-adabnya. Hamba mendekat kepada
Allah lewat pelaksanaan berbagai kewajiban, sementara amal-amal sunnah untuk mendekatkan diri
kepada-Nya hingga mencapai derajat di mana Dia menjadi matanya yang dipakai untuk melihat,
telinganya yang dipakai untuk mendengar, dan tangannya yang dipakai untuk memegang,
sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis Nabi saw.:
Allah berfirman, “Brang siapa memerangi wali-Ku, ia menyatakan perang terhadap-Ku. Tidaklah
hamba-Ku mendekat kepada-Ku seperti ketika ia melaksanakan kewajiban. Tidaklah hamba-Ku
mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah melainkan Aku mencintainya. Kalau Aku sudah
mencintainya, Aku menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, pendengarannya yang ia
pakai untuk mendengar, tangannya yang ia pakai untuk memegang, kakinya yang ia pakai untuk
berjalan, hatinya yang ia pakai untuk berpikir, serta lisannya yang ia pakai untuk berbicara. Apabila ia
berdoa, pasti Kujawab. Apabila ia meminta, pasti Kuberi. Tidak pernah Aku ragu-ragu untuk
melakukan sesuatu seperti ketika Aku ragu untuk mencabut nyawanya, karena ia tidak mau mati
sementara Aku tidak mau menyakitinya.”[2]
Artinya, Allah Swt. memperlihatkan segala sesuatu kepadanya dalam bentuk dan kondisinya
sebenarnya. Dia memberikan taufik kepadanya untuk menilai berbagai urusan secara tepat serta
membukakan untuknya jalan kebenaran. Bila melihat petunjuk, ia segera menujunya. Jika melihat
kesesatan, ia segera lari darinya. Ketika mendengar suara yang menyeru kepada kebenaran, ia segera
menjawabnya dan ruhnya bergegas menuju kemuliaan. Ketika berbicara, Allah memberinya taufik
untuk mengatakan kebenaran. Ketika beramal, Allah menuntunnya kepada amal yang bermanfaat,
kebaikan, dan keindahan. Dengan kata lain, Dia terus-menerus menuntunnya di jalan yang
mengantarnya menuju surga tanpa pernah meninggalkannya sesaat pun. Karena ia bertekad meraih

rida Allah dalam setiap amalnya, Allah Swt. pun menggerakkannya untuk senantiasa berada di
wilayah keridaan-Nya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan kehidupan Rasul saw. dan orang-orang
penting sesudah beliau selalu berada di bawah pengawasan-Nya. Dia menutup seluruh pintu yang
berada di luar rida-Nya serta menjadikan sunnah sebagai jalan satu-satunya yang terbuka di hadapan
mereka.
Sekarang tidak ada jalan selain jalan sunnah yang mengantarkan kepada tujuan secara terjamin tanpa
keraguan. Karena itu, sudah pasti menghidupkan sunnah padai saat menyebarnya kerusakan, atau
menghidupkan jalan yang menjelaskan kewajiban dan sunnah, serta berjuang untuk menjadikannya
jalan yang terjamin dan aman hingga Hari Kiamat merupakan pengabdian dan upaya mulia yang akan
mengangkat para pelakunya ke tingkat para syuhada. Bahkan, sebagian mereka mendapatkan pahala
sejumlah syuhada setiap hari sepanjang hidupnya. Orangorang yang berusaha menghidupkan sendisendi keimanan mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada pahala seratus orang syahid.
Ya. Ada banyak hal dalam sunnah Nabi. Barang siapa menghidupkan satu hal saja, ia mendapatkan
pahala seratus syahid. Sebagaimana ada jenis gibah (bergunjing) yang lebih hebat daripada
membunuh manusia atau berzina, karena gibah yang menanamkan kerusakan dan mendatangkan
guncangan di masyarakat lebih hebat daripada gibah terhadap satu orang biasa sehingga dosanya
lebih besar daripada dosa individual, demikian pula berbagai persoalan yang menyebabkan umat
masuk rusak dan seluruh roda Islam lumpuh. Karena itu, menghidupkan soal-soal agama dalam
kerusakan total semacam itu akan menghasilkan pahala seratus orang syahid. Bahkan, barangkali
pahala seribu orang syahid.
Selanjutnya, melaksanakan amal perbuatan semacam itu pada hari yang penuh berkah dan pada saat
yang penuh berkah bisa membuat pelakunya mendapatkan pahala yang lebih besar. Allah Swt.
menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Dia memberikan serta menambahkan karunia dan kebaikanNya kepada hamba-Nya yang Dia kehendaki. Kita berdoa kepada Allah semoga Dia menjadikan kita
terus berada di jalan ini dan memberi kita taufik untuk bisa mengabdi secara tulus.
Kita bergembira dan sungguh beruntung. Ketika pengabdian kita disebutkan, kita berkata bahwa
tugas yang dibebankan di pundak kita adalah karunia dan anugerah Ilahi. Ya. Pada masa ketika
kebenaran dan kebatilan bercampur ini, Dia memberi kita tugas suci dan mulia. Menghidupkan
agama ini dengan segala institusi, kader, dan komunitasnya adalah karya yang tiada banding. Di sisi
lain, ia merupakan kelanjutan dari tugas dan dakwah Rasul saw. Munculnya sang kebanggaan alam
(Nabi saw.) dalam pandangan sejumlah murid beliau masa kini dan hadirnya beliau di berbagai
lembaga yang mengabdikan diri pada bidang keimanan dan Al-Quran tidak lain merupakan salah
satu bentuk pemuliaan sunnah Nabi dan pengabdian kepadanya, bukan merupakan hasil
keistimewaan pribadi orang tertentu.
Ketika sejumlah orang, masyarakat, dan institusi mendapatkan limpahan pahala berdasarkan kaidah
“orang yang menjadi sebab mendapatkan pahala sama seperti pelakunya”, hal itu adalah bentuk
karunia lain dari Allah Swt. Itulah yang dinantikan dari-Nya serta rahmat-Nya yang luas dan
menyeluruh. Hanya saja, jika orang-orang yang diberi tugas pengabdian dalam hal keimanan dan AlQuran tidak memelihara tugas dengan penuh keikhlasan dan semangat, amanat itu akan diambil dari
mereka dan akan diserahkan kepada orang lain. Dengan memahami dan memerhatikan pertolongan
Tuhan, kita mengetahui bahwa jika kita mencurahkan seluruh potensi serta memanfaatkan anugerah
dan pemeliharaan Ilahi, pasti kita dapat melewati ujian dan bisa mendapatkan anugerah Tuhan
lainnya.

Kita sangat berharap teman-teman kita bisa terus memelihara tekad, semangat, dan perasaan mereka
dalam mengabdikan diri kepada Al-Quran dan iman. Pengabdian inilah yang setiap saat
mendatangkan pahala syahid.

[1] Faydh al-Qadîr.
[2] H.R. Bukhari.

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 AlQuran 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 rahasiarahasia 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 AlQuran 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 serayaberkata, “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 AlQuran. 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
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