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Siapa Manusia yang Paling Bahagia?
Dunia bersifat fana, usia singkat, sementara kewajiban banyak, kehidupan abadi ditentukan di sini, di
dunia, dimana ia bukan tak bertuan, dan yang menjamu adalah Tuhan Muaha Pemurah dan
Mahabijak, yang tidak menyia-nyiajan balasan keburukan dan kebaikan serta tidak membebani
manusia di atas kemampuan; lalu jalan lurus lebih dipilih dari jalan yang berisi kepedihan, sahabat
dan pangkat yang bersifat duniawi hanya menemani sampai pintu kubur. Jika demikian, maka
manusia yang paling bahagia adalah :
Yang tidak lupa kepada akhirat lantaran dunia; yang tidak mengorbankan akhiratnya demi dunia;
yang tidak merusak kehidupan abadinya demi kehidupan duniawinya; yang tidak menghabiskan
usianya pada sesuatu yang tak berguna; yang tunduk pada perintah seperti tunduknya tamu kepada
tuan rumah, sehingga dapat membuka pintu kubur dengan aman dan masuk ke negeri kebahagiaan
dengan selamat.

Waspadalah Sebelum Tenggelam
Ketahuilah wahai manusia, di antara hal menakjubkan yang Allah tanamkan dalam dirimu adalah
bahwa dunia tidak bisa menampungmu sehingga engkau berkata, “Uh” seperti tahanan yang
tersudut. Padahal, di sisi lain atom, sel, lintasan pikiran, dan satu menit bisa menampungmu sehingga
engkau larut di dalamnya sekaligus mempergunakan daya rasamu yang paling kuat untuknya. Dia
juga memberimu sejumlah perangkat halus yang sebagiannya bisa menelan dunia tanpa pernah
kenyang, sementara sebagian lagi merasa sempit oleh partikel kecil, tak bisa memikut satu helai
rambut, sebagaimana mata tidak kuat menahan sehelai rambut yang masuk.
Karena itu, berhati-hati dan waspadalah. Jangan sampai engkau dan perangkatmu yang paling halus
tenggelam dalam satu santapan, satu kata, sehelai rambut, satu kedipan, sati suap, atau satu ciuman.
Karena, segala sesuatu memiliki aspek ketidakterbatasan yang bisa menenggelamkan dan menelanmu
(bisa membuatmu terlena dan terperdaya). Lihatlah cermin dirimu bagaimana langit berikut bintanggemintangnya bisa masuk ke dalamnya. Juga kepada ingatanmu bagaimana Allah Swt. menulis di
dalamnya dalam jumlah yang lebih banyak dibanding yang terdapat dalam lembaran amalmu dan
dibandung yang terdapat dalam lembaran usiamu. Mahasuci Allah Yang Mahakuasa dan Maha
Berdiri Sendiri.

Selaraskan Qalbu dengan Al-Qur'an
Jika seorang da'i ingin berhasil dalam usaha dakwahnya, maka hendaklah ia menyesuaikan qalbunya
seiring dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sebab, hubungan antara qalbu dengan
tuntunan Al-Qur'an dan Al-Sunnah sangatlah dekat. Dengan kata lain, Al-Qur'an ini sangat erat
hubungannya dengan qalbu yang bersih dan sadar diri. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Swt.
di dalam firman-Nya berikut ini, “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
peringatan bagi orang-orang yang mau menggunakan fungsi akalnya, atau yang mau menggunakan
pendengarannya, sedang ia menyaksikannya,” (QS Qâf [50]: 37).
Al-Qur'an adalah kitab suci yang Allah „Azza wa Jalla turunkan bagi umat Islam. Di dalamnya
mengandung berbagai petunjuk, nasihat yang baik, dan sekaligus peringatan. Syarat utama agar bisa
meresapi seluruh kandungan Al-Qur'an ke dalam sanubari adalah, qalbu kita harus terbuka atau
bersedia menerima ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap pembaca Al-Qur'an hendaknya
memusatkan pandangan dan pendengarannya kepada kandungan Al-Qur'an.
Bahkan sangat dianjurkan agar ia menfokuskan seluruh perhatian kepada isi Al- Qur'an. Karena,
tidak mungkin seseorang dapat mengambil pelajaran dari Al-Qur'an jika ia juga bersedia menerima
petunjuk dari sumber yang lain, atau mengikuti jalan yang bertentangan dengan jalan yang telah
ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sebab, siapa saja yang perhatiannya tidak sejalan dengan ajaran AlQur'an, maka ia tidak akan menikmati ketinggian nilai mukjizatnya. Bahkan, ia akan berani
menyamakan Al-Qur'an dengan ucapan manusia biasa dalam perlakuannya terhadap Al-Qur'an.
Siapa pun yang menilai Al-Qur'an dengan penilaian seperti itu, maka ia tidak akan bisa mengamalkan
ajaran Al- Qur'an, meski ia banyak berbicara tentang Al-Qur'an. Sebab, Al-Qur'an sendiri
menyatakan sebagai berikut, “Alîf lâm mîn, Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya;
petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,” (QS al-Baqarah [2]: 1-2).
Kitab suci Al-Qur'an berisikan firman-firman Allah Swt., Tuhan seluruh alam semesta. Di dalamnya
tidak ada yang perlu diragukan. Dan, kitab tersebut tidak dapat memberi petunjuk apa pun, kecuali
kepada orang-orang yang bertakwa hanya kepada- Nya.
Dari penjelasan firman Allah di atas dapat disimpulkan, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah
manusia yang paling mulia, dan mereka paling mengerti dengan syari'at Islam yang sangat cocok
dengan fitrah manusia. Perlu diketahui pula, bahwa seseorang yang tidak peduli dengan ajaran AlQur'an, maka ia bukanlah orang yang bertakwa, karena qalbunya tidak dapat menerima petunjuk apa
pun dari Al-Qur'an. Bahkan qalbunya telah tertutup rapat (mati), sehingga tidak dapat melihat
kebenaran Al-Qur'an. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Swt. di dalam Al-Qur'an berikut ini,
“Dan orang-orang yang beriman bertanya, „Mengapa tiada diturunkan suatu surah?' Maka apabila
diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah berperang, maka
akan engkau lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam qalbunya memandang kepadamu seperti
pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka,” (QS Muhammad
[47]: 20).

Bagaimana pendapat Anda jika seorang yang sedang tidak sadarkan diri akibat ketakutan mampu
mengerti ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya? Tentu, tidak mungkin sama sekali. Akan tetapi,
seorang yang sanubarinya terfokus dan peduli kepada ajaran Al-Qur'an, maka ia akan mampu
memerhatikan segala kejadian yang ada di alam semesta ini sebagai ciptaan Allah Swt.. Sebaliknya,
jika seseorang tidak dapat memerhatikan segala kejadian yang ada di alam semesta ini sebagai ciptaan
Allah, maka ia tidak akan bisa menerima petunjuk apa pun yang bersumber dari Al-Qur'an.
Jika kita tinjau masalah ini dari sisi yang sedikit berbeda, maka dapat kita simpulkan bahwa ketika
seorang da'i ingin berhasil dalam dakwahnya, maka hendaklah sanubarinya selalu disesuaikan dengan
petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Apabila ia mampu menyesuaikan sanubarinya dengan petunjukpetunjuk Al-Qur'an, maka dijamin ia akan berhasil dalam dakwahnya. Jika sebaliknya, maka usaha
dakwahnya akan mengalami kegagalan. Karena, seorang da'i akan mampu mengambil pelajaran dari
petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, jika ia bisa menyatukan qalbunya dengan tuntunan Al- Qur'an.
Sehingga diharapkan ia akan bisa menjadi seorang yang mempunyai sanubari lembut, bersih, penuh
kasih sayang yang mulia, dan berbagai sifat terpuji lainnya. Lalu ia akan menjadi seorang Mukmin
yang sejati.
Segala perwujudan dari sifat orang yang bersikap ingkar pada masa sekarang ini tidak selalu
menunjukkan kalau ia sebagai seorang yang kafir. Demikian pula halnya dengan sifat orang beriman
yang tidak selalu menunjukkan bahwa ia sebagai orang yang beriman. Adakalanya sifat-sifat seorang
mukmin diwarnai dengan sifat-sifat mereka yang kafir pada tampilan lahiriahnya. Oleh karena itu,
pada masa sekarang ini banyak kaum mukmin yang kemudian menjadi lemah karenanya. Sebab,
setiap mukmin dituntut untuk mempunyai segala sifat yang berlaku sebagai seorang mukmin,
terutama para da'i mereka harus memiliki sifat-sifat seorang mukmin secara penuh. Karena, seorang
Mukmin adalah cerminan dari sikap seorang yang berjiwa lembut, bersih, ramah, dipenuhi kasih
sayang, sehingga ia mampu menyaksikan alam semesta ini sebagai karunia Allah Yang Maha
Memberi.
Hendaknya pula seorang mukmin mempunyai kehidupan yang teratur dalam segala aspeknya,
sehingga tidak satu saat pun yang ia lewati melainkan ia terlihat sebagai seorang yang terpimpin dan
mendapat petunjuk kebenaran. Seorang mukmin tidak boleh membuang waktunya sia-sia di tempattempat yang tidak mendatangkan manfaat. Sebab, tempat-tempat dimaksud tidak akan menisbahkan
kebaikan apa pun baginya. Sebaiknya seorang mukmin keluar dari rumah menuju ke tempat-tempat
yang baik seperti masjid, majelis ilmu, dan tempat-tempat untuk berdakwah. Jika seorang da'i telah
mempunyai sifat-sifat terpuji yang sejatinya dimiliki oleh orang mukmin, maka ia menjadi seorang
penuntun ke jalan yang baik.
Kini kita dapat membuktikan mengapa sebagian orang di wilayah Barat lebih unggul daripada orangorang Islam di wilayah Timur. Karena, mereka mau melaksanakan apa yang menjadi dasar pijakan
dari ajaran Islam dengan baik. Sehingga mereka mendapatkan kemajuan yang luar biasa. Sedangkan
umat Islam sendiri mengalami kemunduran di berbagai bidang, karena mereka justru melupakan atau
menjauh dari ajaran Islam yang sejati. Sehingga dapat kita simpulkan di sini, bahwa siapa saja yang
bersedia melakukan ajaran Islam dengan baik, maka ia akan mendapat keunggulan di berbagai bidang
kehidupan. Dan jika sebaliknya, maka mereka akan mengalami kemunduran di berbagai bidang
kehidupan ini. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin untuk menyelamatkan
dirinya di kehidupan alam dunia ini dan alam akhirat kelak, kecuali dengan berpegang-teguh terhadap
ajaran Al-Qur'an.

Mengapa ateisme menyebar sedemikian rupa?
Karena ateisme berarti pengingkaran, penyebarannya bergantung pada hancur dan lenyapnya
kehidupan kalbu. Tentu saja selain itu kita bisa melihat sebab-sebab lain. Dari aspek pemikiran,
ateisme berarti mengingkari Allah Swt. Dalam tataran pemahaman, ia adalah kebebasan tanpa batas.
Dan, dalam tataran tingkah laku, ia dibangun di atas landasan permisivisme. Ateisme menyebar
dalam bentuk pemikiran sebagai akibat dari pengabaian terhadap generasi muda dan berbagai
penerapan yang buruk di institusi pendidikan. Di samping itu, ateisme menyebar demikian cepat
karena berbagai pendukung yang akan kusebutkan.
Lingkungan pertama tempat berkembangnya ateisme adalah lingkungan yang diliputi kebodohan dan
kebekuan kalbu. Masyarakat yang tidak menerima pendidikan dan asupan rohani, cepat atau lambat,
pasti akan jatuh dalam cengkeraman ateisme. Apabila pertolongan Tuhan tidak ikut membantu,
mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri. Jika umat tidak memberikan perhatian khusus dalam
mengajarkan pentingnya keimanan kepada setiap individunya serta tidak memiliki sensitivitas yang
seharusnya dalam urusan ini, lalu membiarkan mereka berada dalam gelapnya kebodohan, maka
setiap individu dalam umat ini akan menerima dengan mudah setiap masukan dan bisikan yang
disampaikan kepada mereka.
Ateisme pada awalnya dimulai dengan sikap tidak mengindahkan dan tidak peduli terhadap dasardasar keimanan. Perangai semacam ini yang ditandai dengan sikap berpikir lepas, ketika menemukan
sedikit saja ‗bukti‘ atau peluang yang membantunya untuk ingkar, pengingkaran dan kekufurannya
akan semakin bertambah. Meskipun ateisme tidak memiliki landasan ilmiah apa pun, namun
pengabaian, kelalaian, dan penilaian yang keliru bisa melahirkan sikap ateisme.
Pada zaman kita sekarang ini banyak orang binasa akibat berbagai sebab. Namun, di sini kita hanya
akan membahas salah satu sebab paling penting dan paling banyak merusak. Karena itu, dari awal
aku ingin mengatakan bahwa di sini kita tidak sedang mengarah kepada berbagai bukti yang bisa
menghancurkan dan melenyapkan ateisme. Tentu saja, pembaca juga tidak berharap bahwa dalam
ruang yang sempit ini kita akan menjabarkan topik yang membutuhkan bahasan teperinci berjilid-jilid
buku. Aspek tanya jawab dalam buku-buku itu pun tidak mampu menghimpun semuanya. Topik
rumit dan mendalam semacam ini memang tidak mungkin dibahas dan dijelaskan secara gamblang
dalam ruang yang terbatas. Terdapat banyak buku yang sangat berharga mengenainya, sementara
pembicaraan kita ini hanyalah mengulang apa yang sudah terdapat dalam buku-buku itu.
Mari kita kembali kepada pembicaraan kita semula. Berbagai peristiwa, yang semuanya berasal dari
Tangan Kekuasaan Tuhan dan seluruhnya merupakan risalah ilahi, atau dengan istilah lain: berbagai
hukum alam, di tangan kaum atheis, telah menjadi sarana untuk melenakan umat dan media untuk
menanamkan benih ateisme. Padahal, telah ditulis ribuan kali di Timur ataupun di Barat bahwa
hukum alam hanyalah sebuah perangkat yang bekerja secara cermat, rapi, dan akurat serta
merupakan laboratorium yang menghasilkan berbagai produk. Dari manakah ia memiliki
kemampuan untuk memproduksi dan dari mana keteraturan itu didapat? Mungkinkah alam nan

indah yang menyihir jiwa bak untaian syair dan lirik musik ini merupakan hasil dari sebuah proses
kebetulan belaka?
Apabila alam—seperti anggapan mereka—memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mencipta,
apakah kita bisa menjelaskan bagaimana alam mendapatkan kemampuan semacam itu? Apakah kita
bisa berkata bahwa ia menciptakan dirinya sendiri? Bisakah akal sehat menerima kerancuan berpikir
semacam itu? Seandainya demikian, itu berarti bahwa pohon menciptakan pohon, gunung
menciptakan gunung, dan langit menciptakan langit. Saya tidak percaya ada seorang pun manusia
yang mendukung kerancuan berpikir semacam itu.
Selanjutnya, apabila yang dimaksud dengan “alam” adalah hukum-hukum fitri, ini juga merupakan
tipuan lain. Pasalnya, menurut orang-orang terdahulu, hukum tersebut merupakan salah satu
peristiwa, sementara sebuah peristiwa tidak terjadi kecuali dengan adanya inti atau substansi. Dengan
kata lain, jika gambaran tentang seluruh bagian yang membentuk sebuah perangkat atau organ hidup
tertentu tidak sempurna, gambaran pengertian hukum yang terkait dengan organ tersebut juga tidak
terwujud. Hukum-hukum itu tegak lewat berbagai entitas. Hukum pertumbuhan tampak pada benih.
Hukum gravitasi tampak pada berat massa dan kekuatan jangkauannya. Dan seterusnya. Banyak
contoh bisa ditambahkan. Jika demikian, memikirkan semua hukum ini sebelum memikirkan entitas
yang ada, serta menduga bahwa hukum merupakan asal wujud hanyalah tipu muslihat dan
kebodohan.
Melihat sebab seraya menganggapnya sebagai landasan wujudnya alam juga tidak kalah menipu dan
menyesatkan. Sebenarnya, usaha untuk menafsirkan dan menjelaskan alam yang penuh dengan
ribuan hukum dan aturan cermat dengan sebab dan proses kebetulan adalah usaha yang kosong dari
nilai ilmiah. Sebaliknya, ia merupakan usaha yang lucu, bahkan kontradiktif, karena justru
mengungkap cacat dan kekeliruan ilmu pengetahuan.
Teori perkembangan dan evolusi yang dipelajari di sekolah-sekolah kita selama beberapa tahun dan
seolah-olah merupakan hakikat ilmiah yang permanen, telah menjadi sekadar teori fantasi dan salah
satu cerita sejarah setelah munculnya beberapa penemuan ilmiah modern dan perkembangan ilmu
genetika, sehingga ia tidak lagi memiliki nilai ilmiah. Namun, yang sangat menyakitkan kita adalah
bahwa hal-hal semacam itu senantiasa menjadi sebab munculnya sikap ateisme pada generasi muda
kita yang masih bergantung pada kehampaan. Sangat disayangkan, hingga saat ini mereka tidak
memiliki landasan pengetahuan yang kokoh.
Akan tetapi, beruntung ada banyak buku di pasaran yang dapat menjawab berbagai pertanyaan yang
melukai perasaan dan pemikiran kita, sekaligus dapat mengobati penyakit rohani kita. Saat ini ratusan
buku, baik di Timur maupun di Barat, dalam berbagai bahasa menjelaskan pemahaman yang benar
tentang alam dan hukum sebab-akibat.
Meskipun kita merasa aneh dengan kehadiran buku-buku menyimpang yang ditulis oleh sebagian
orang kita yang berkiblat ke Barat, namun sejumlah buku di Barat, seperti Mengapa Kita Beriman
Kepada Tuhan, yang ditulis oleh sejumlah ilmuwan Barat menjadi jawaban terhadap orang-orang kita
yang berkiblat ke Barat itu.
Setelah duduk permasalahan demikian jelas di kalangan ilmiah, ateisme saat ini tidak lain hanyalah
bentuk penyimpangan psikologis, pembangkangan, pemikiran usang, dan kelakar kekanak-kanakan.
Sayangnya, meskipun demikian, sebagian pemuda kita masih belum terlepas sama sekali dari

pengaruh pemikiran yang telah lapuk dimakan zaman itu. Mereka menganggap pemikiran itu sebagai
hakikat ilmiah karena mereka tidak mendapatkan pendidikan ilmiah dan spiritual yang cukup.
Karena itu, pengerahan kekuatan dan pengokohan di bidang ilmiah dan pendidikan untuk
menyebarkan pengetahuan yang benar merupakan kebutuhan yang mendesak, mengalahkan berbagai
kebutuhan lainnya. Namun, apabila tugas suci ini tidak dipenuhi, akan muncul luka dalam yang tidak
bisa disembuhkan di tengah-tengah masyarakat. Barangkali itulah sebab banyak penderitaan yang
dialami masyarakat selama ini, karena kita tidak memiliki para guru dan pembimbing dengan
perhatian dalam bidang pengajaran yang menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan ajaran rohani
serta antara akal dan kalbu. Oleh sebab itu, kita berharap agar para pembimbing sejati siap
mengemban tugas kemanusiaan yang mendasar ini serta menolong kita semua dari berbagai
penderitaan yang menimpa kami selama ini. Dengan begitu, pemikiran, perasaan, dan imajinasi setiap
generasi akan menjadi stabil dan tenang, tidak terombang-ambing oleh arus berbagai pemikiran yang
keliru, serta tidak goyang—seperti bandul jam—ke kiri dan kanan, namun memiliki imunitas yang
bisa membantu dalam melawan ateisme.
Sebagai kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa ateisme dalam bentuk pemikiran adalah dampak
dari kebodohan, tiadanya kemampuan analitis, serta kemiskinan spiritual dan kalbu. Manusia
biasanya mencintai apa yang ia ketahui dan memusuhi apa yang tidak ia ketahui.
Sekarang marilah kita tengok beberapa buku di rak dan etalase perpustakaan. Kita telusuri beragam
pemikiran yang dimuat buku-buku itu serta berbagai sosok yang diketengahkannya kepada kita. Dari
sana kita dapat mengetahui mengapa anak-anak di berbagai gang, dalam cara berpakaian, berusaha
meniru bangsa Indian dan Zoro. Apa yang saya sebutkan ini hanyalah satu atau dua contoh nyata.
Ketika engkau menambahkan beberapa unsur sosial dan ekonomi lainnya yang merusak, kita hanya
bisa merasa was-was dan khawatir terhadap pemandangan di hadapan kita.
Masyarakat kita senantiasa berjalan mengikuti orang yang mereka cintai dan memosisikannya sebagai
sosok yang baik. Sebaliknya, mereka memusuhi atau merasa asing terhadap orang yang tidak dikenal.
Nah, saat ini tugas kita adalah memikirkan sesuatu yang harus kita ketengahkan kepada mereka
sekaligus membimbing mereka menuju jalan cahaya dan tidak membiarkan mereka terlantar.
Faktor kedua yang membuat generasi ini terjerembab dalam arus ateisme dan membuat kekufuran
tersebar begitu rupa adalah fitrah para pemuda. Keinginan para pemuda yang tidak pernah kenyang
serta keinginan mereka untuk bebas secara mutlak tanpa batas, kecenderungan tidak seimbang inilah
yang membuat mereka dekat dengan ateisme. Orang-orang seperti itu berkata, “Demi satu dirham
untuk kesenangan masa sekarang, aku rela menerima berton-ton penderitaan di masa mendatang.”
Begitulah mereka mempersiapkan akibat yang menyakitkan serta tertipu oleh kenikmatan ilusi yang
diembuskan setan. Mereka pun terjatuh dalam syirik ateisme seperti jatuhnya kupu-kupu yang
melayang-layang di sekitar api ke dalam api.
Ketika kebodohan makin meningkat dan kemiskinan spiritual makin parah, makin mudahlah bagi
syahwat untuk menguasai rohani. Sebagaimana Faust menyerahkan ruhnya kepada setan, para
pemuda pun menyerahkan kalbu mereka kepada setan. Ya! Ketika rohani mati, kalbu papa, dan akal
linglung, hanya ada satu jalan, yaitu jalan ateisme. Sebaliknya, akidah, rasa tanggung jawab, serta
kalbu dan rohani yang terdidik merupakan jaminan utama bagi kebangkitan para pemuda. Jika tidak,
sebuah komunitas yang dikendalikan setan tentu akan berbolak-balik dari kesesatan kepada
kesesatan, berubah-ubah mengubahkiblat, serta selalu mengikuti setiap filsafat baru yang dianggap
sebagai penolong dan melemparkan diri dalam dekapan paham itu untuk meminum susunya.

Ketika bangun di pagi hari, ia memuji anarkisme. Di waktu siang, ia memuliakan Marxisme Lenin.
Pada sore hari ia mengelu-elukan eksistensialisme. Malam harinya bisa jadi ia mengumandangkan
suara Hitler. Namun, ia tidak pernah melirik akar-akar rohaninya, pohon dan buah pohon umatnya,
serta kekayaan spiritual dan peradaban umatnya.
Generasi yang telah terkotori sedemikian rupa sangat sulit untuk melepaskan diri dari berbagai
kecenderungan dan keinginan [nafsu]. Mereka juga sulit—bahkan barangkali mustahil—untuk
menetapkan sudut pandang yang benar bagi akal dan pemikiran. Karena itu, sangat penting
memberikan berbagai terminologi pemikiran yang menjadi landasan eksistensi kita hingga saat ini
sekaligus menyampaikannya kepada generasi ini hingga mereka mampu berpikir secara sehat dan
benar. Sebab, syahwat telah membuat kita seperti yang diungkapkan oleh Penyair Muhammad Akif:
Jangan percaya jika mereka berkata kepadamu, masyarakat bisa hidup dengan perasaan yang mati
Tunjukkanlah kepadaku sebuah masyarakat yang bisa hidup dengan spiritualitas yang mati.
Ada pula faktor dan sebab lain munculnya ateisme, yaitu menganggap boleh segala sesuatu. Ya,
permisivisme yang melihat bahwa segala sesuatu bisa diambil manfaatnya, apa pun itu. Paham
tersebut bersandar pada bagaimana mendapatkan dan merasakan semua kenikmatan. Saat ini ada
berbagai upaya untuk menuangkan pandangan ini dalam bentuk filsafat dan pemikiran yang
sistematis. Ketika pemikiran tersebut sampai kepada kita, ia datang pertama kali dalam bentuk filsafat
Freud dengan istilah libido yang menghapuskan rasa malu pada diri kita. Lalu, kita juga dikuasai oleh
filsafat eksistensialisme Jean Paul Sartre dan Camus. Filsafat ini menghancurkan dan memusnahkan
benteng rasa malu yang kita miliki.
Filsafat-filsafat yang membuat manusia kehilangan kemanusiaannya dan melemparkan rasa
kemanusiaan ke tong sampah itu diberikan kepada generasi baru sebagai filsafat yang menjelaskan
sisi sebenarnya manusia. Akhirnya, para pemuda di Barat kemudian para pemuda di negeri yang
mengekor Barat bergegas menuju filsafat tersebut bagaikan terhipnotis. Orang-orang menilai bahwa
filsafat eksistensialisme mengembalikan acuan utamanya kepada individu—yang mulai menyusut
sebagai akibat dari filsafat komunisme—dan, karena itu, ia akan memunculkan pohon kemanusiaan
kembali. Namun, sungguh sangat jauh! Mereka tidak sadar telah tertipu lagi.
Demikianlah karena keimanan kepada Allah dan keterpautan dengan makna halal-haram tidak
sejalan dengan filsafat pemuasan kenikmatan yang merasuki generasi yang sudah demikian terwarnai
ini. Kita melihat generasi ini melemparkan diri ke dalam dekapan ateisme karena mereka ingin hidup
dalam surga yang palsu.
Kami telah memaparkan beberapa hal penting untuk diperhatikan oleh para pejabat, guru, dan
pendidik yang memiliki kepekaan dan mata hati agar mereka dapat menghentikan laju ateisme.
Hanya saja, kita tidak yakin bahwa kesesatan dan keterombang-ambingan ini hanya terbatas pada
sebab-sebab tersebut. Selain itu, perencanaan yang harus diambil juga tidak terbatas pada apa yang
telah disebutkan. Saya berharap, umat kita di era baru ini menjadi sadar, bangkit menuju petunjuk,
dan kembali kepada jati dirinya.

Apakah niat bisa menyelamatkan manusia?
Niat yang merindukan amal bisa menyelamatkan manusia, sementara niat yang tidak berubah
menjadi tekad dan upaya tidaklah menyelamatkan. Niat bermakna tujuan, orientasi, tekad, dan
perasaan. Dengan niat, manusia dapat mengetahui keinginan dan arah yang ditujunya sehingga ia bisa
sampai kepada perasaan menemukan dan mendapatkan sesuatu.
Lebih dari itu, niat merupakan landasan seluruh perbuatan. Niat adalah sarana bagi semua orientasi
dan kecenderungan yang manusia nisbahkan kepada dirinya, di samping merupakan fondasi paling
kuat bagi sebuah kehendak dan landasan paling absah untuk memulai sesuatu pada diri manusia.
Bahkan, kita bisa mengatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam dan pada diri manusia, dari
awal perjalanannya hingga seterusnya, terkait dengan niat. Tanpa bersandar kepada niat, tidak
mungkin sesuatu terwujud dan ada.
Segala sesuatu bermula dalam bentuk gambaran di dalam benak yang kemudian berkembang menjadi
rencana, kemudian beralih kepada upaya untuk mewujudkannya dengan tekad dan kesungguhan.
Tanpa gambaran dan niat, tidak sebuah pekerjaan pun dimulai, sebagaimana niat apa pun yang tidak
diikuti dengan tekad dan kesungguhan tidaklah mendatangkan hasil dan buah. Ada banyak hal yang
menunjukkan kekuatan yang tersimpan dalam niat. Hanya saja, orang yang tidak cukup peka
terhadap kehidupan tidak memahaminya.
Dilihat dari sisi amal baik atau amal buruk manusia, niat juga sangat penting. Dari sisi tersebut, niat
bisa menjadi obat ampuh baginya atau bisa menjadi badai keras yang menghancurkan dan
memusnahkan seluruh amalnya seketika. Betapa banyak amal kecil seperti biji gandum berlipat ganda
menjadi beribu bulir hanya karena niat yang baik. Atau, setetes air berubah menjadi sungai dan laut.
Sebaliknya, betapa banyak amal sebesar gunung tetapi tidak berbuah apa-apa karena niat yang tidak
baik.
Rukuk, sujud, puasa, dan menjauhi beberapa hal mubah, jika semua itu dilakukan dengan penuh
ketundukan, akan mengangkat hamba ke derajat tinggi di tempat yang luhur serta menjadikannya
raja. Sementara itu, bisa jadi amal yang sama, bahkan berkali-kali lipat lebih daripada itu, bila
dilakukan tanpa pemahaman dan perasaan semacam itu, pelakunya hanya akan mendapatkan penat
dan lelah. Dengan demikian, untuk meraih rida Tuhan, manusia harus meninggalkan sebagian hal di
samping melaksanakan sebagian amal. Semua itu tak lain agar ia pantas sebagai makhluk yang
diciptakan dalam bentuk terbaik. Setiap amal atau upaya yang keluar dari rida Tuhan tidaklah berarti
sama sekali.
Niat baik adalah obat ampuh yang bisa mengubah sesuatu yang tiada menjadi ada. Sebaliknya, niat
buruk mengubah sesuatu yang ada menjadi tiada bahkan smpai menghapus bekasnya. Betapa banyak
orang yang terbunuh berlumuran darah dalam sebuah peperangan namun masuk ke neraka, dan
betapa banyak orang yang meninggal di atas bantal empuk lalu masuk ke surga akibat niatnya yang
suci. Di samping orang-orang yang berperang melawan kaum jahat dengan tujuan meraih masa
depan cemerlang, kita melihat pula mereka yang memasuki kancah peperangan demi kepentingan

pribadi. Ketika kelompok pertama naik ke tingkat tertinggi, kelompok kedua jatuh ke tingkat
terendah.
Niat adalah kunci ajaib yang bisa mengubah kehidupan sementara kita menjadi kehidupan abadi atau
kehidupan celaka dan penuh siksa. Mereka yang mempergunakan kunci ini dengan baik tidak akan
mengalami kehidupan yang gelap gulita. Hidup mereka justru akan memancarkan cahaya serta
mereka pun akan sampai kepada kehidupan yang tenang dan abadi. Itu karena ketika berbagai
kewajiban harian, mingguan, dan bulanan dilakukan dengan ikhlas, berbagai kemuliaan dan pahala
atas berbagai kewajiban itu tidaklah terbatas oleh jangka waktu pelaksanaan. Pengaruh kebaikannya
akan meliputi seluruh menit dan detik kehidupan. Prajurit yang siap berjihad mendapatkan bagian
dari upah dan pahalanya sebagai seorang prajurit bahkan ketika ia berada di luar waktu-waktu jihad.
Juga, seorang penjaga yang bergantian menjaga benteng atau barak militer akan memperoleh
ganjaran seperti orang yang beribadah selama beberapa bulan.
Inilah rahasia mengapa seorang mukmin dalam hidupnya yang sementara bisa mencapai kebahagiaan
abadi, sementara orang yang ingkar mendapatkan kemalangan dan penyesalan abadi. Jika tidak
demikian, semestinya, sesuai dengan keadilan lahiriah, manusia diberi imbalan menurut kadar ibadah
dan keutamaannya atau dihukum menurut kadar kesesatan dan dosanya. Dengan kata lain, orang
saleh menempati surga sesuai dengan jumlah tahun yang ia lewati dalam kesalehan dan orang
berdosa menempati neraka sesuai dengan jumlah tahun yang ia isi di dunia dengan dosa, sementara
kekekalan dan keabadian bagi orang saleh maupun orang berdosa menjadi perhentian akhir yang
tidak masuk akal.
Demikianlah, kebahagiaan abadi dan penderitaan abadi tersimpan dalam niat manusia. Sebagaimana
ide keimanan abadi dan istikamah menjadi jalan menuju kebahagiaan abadi, ide kekufuran abadi dan
penyimpangan menjadi jalan menuju kesengsaraan abadi.
Manusia yang kalbunya penuh dengan rasa penghambaan di detik-detik terakhir kehidupannya dan
bertekad untuk menghabiskan usianya dalam orientasi tersebut meskipun usianya mencapai seribu
tahun, diperlakukan sesuai dengan tekad dan niatnya. Niatnya itu akan diterima sebagai amal nyata.
Karena itu, niat seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya.[1] Sebaliknya, seorang atheis yang
di akhir-akhir hidupnya berniat untuk terus memelihara kekufurannya bahkan andaikan usianya
mencapai seribu atau seratus tahun, juga akan diperlakukan dan dihukum sesuai dengan niatnya
tersebut.
Jadi, dalam hal ini yang menjadi prinsip bukanlah kehidupan terbatas dan sementara yang dilalui
manusia, tetapi niatnya yang mengarah ke masa depan berikut manifestasi niat dan iman kepada
kebahagiaan abadi itulah—meskipun terbentang sepanjang jutaan tahun, yang menganugerahkan
surga kekal kepada mukmin dan Neraka Jahanam kepada orang kafir.
Sebagaimana orang kafir dan atheis yang memeluk kekufuran berdasarkan pengetahuan dan
kehendaknya akan menghadapi siksa, setan yang menjadi sebab kekufuran dan perbuatan dosa juga
akan mendapatkan siksa yang tidak terhingga. Sebenarnya, sesuai dengan konsekuensi
penciptaannya, setan juga memiliki banyak amal dan jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa ia telah
memberikan pengaruh terhadap perluasan dan pengembangan banyak potensi dan kekuatan manusia
serta dalam membersihkan bagian-bagian keras yang terdapat dalam fitrah manusia. Bahkan, setan
memberikan pengaruh terhadap ruh dan hati untuk senantiasa waspada.

Benar bahwa setan menguasai individu dan komunitas manusia, menyebarkan benihbenih
beracunnya ke dalam jiwa mereka, serta berusaha menjadikan mereka sebagai ladang dosa. Nah,
dalam menghadapi usaha keras setan untuk menjerumuskan manusia dalam dosa, kesadaran spiritual
dalam diri manusia menjadi bangkit dan bersiap, tak ubahnya seperti kesiapan perangkat pertahanan
dalam tubuh dalam menghadapi bakteri. Jadi, setan membantu meningkatkan dan mengembangkan
kekuatan manusia, karena ia mendorong manusia untuk senantiasa meminta perlindungan kepada
Allah Swt. dari gangguan musuh abadinya. Ini merupakan pencapaian besar bagi kehidupan kalbu
dan spiritual manusia dalam menghadapi potensi bahaya yang kecil. Dampak spiritual semacam itu
membangkitkan semangat perjuangan dalam diri manusia dan mendorongnya untuk selalu sadar dan
waspada. Betapa setan sangat membantu dalam membersihkan rohani manusia serta bagi
kemunculan para wali, pahlawan, dan orang-orang yang berjuang mengendalikan nafsunya.
Meskipun setan menjadi perantara bagi munculnya sosok-sosok istimewa seperti mereka serta
membuat mereka bisa menggapai tingkatan mulia, namun ia tidak berhak mendapatkan ganjaran atas
perannya tersebut. Itu karena ia tidak melakukannya agar orang-orang yang tenggelam dalam cinta
kepada Allah itu menjadi mulia, tetapi, sebaliknya, agar mereka terjerumus dalam kubangan dosa.
Dengan demikian, ide setan buruk dan perbuatannya juga buruk. Karena itu, ia mendapatkan balasan
sesuai dengan niat dan amalnya yang buruk, bukan keberadaannya menjadi sarana dan sebab menuju
kemuliaan. Niat setan buruk dan demikian pula perbuatannya. Ia menyerukan pembangkangan
menurut kehendak dan tekadnya:
Allah berfirman, “Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam saat Aku menyuruhmu?” Ia
menjawab, “Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sementara Engkau menciptakannya
dari tanah.” Allah berfirman, “Turunlah engkau dari surga karena tidak patut engkau menyombongkan diri di
dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang yang hina.” Iblis menjawab, “Berilah aku tangguh
sampai mereka dibangkitkan.” Allah menjawab, “Engkau termasuk mereka yang diberi tangguh.” Iblis berkata,
“Karena Engkau telah menghukumku sesat, aku akan menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Aku akan
mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, serta dari kanan dan kiri mereka. Engkau tidak akan
mendapati kebanyakan mereka bersyukur.”[2]
Pembangkangan pertama tersebut merupakan pilihan menuju jalan kekufuran serta pembangkangan
yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Sumpah dan janjinya untuk menjerumuskan umat manusia
adalah
landasan
tragedi
kemanusiaan
yang
berlangsung
terusmenerus.
Karena itu, meskipun tekad dan kesungguhan setan tersebut telah membangkitkan sebagian
kesadaran manusia sebagai hasil dari permusuhan itu sekaligus mendorongnya untuk meraih berbagai
kemuliaan, tidaklah berarti bahwa setan layak mendapatkan pahala dan ganjaran. Dari sini kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa niat adalah segala-galanya bagi seorang mukmin. Niatlah yang
membuat hidup perjalanan manusia. Niatlah yang mengubah kehidupan mukmin menjadi ladang
satu dibalas dengan seribu. Niatlah yang membuka berbagai pintu dan jendela keabadian bagi
kehidupan dunia yang terbatas dan singkat. Niat pulalah yang mendatangkan penderitaan dan
kerugian abadi. “Setiap amal bergantung pada niat,” dan balasan diberikan sesuai dengan amal.

[1] al-’Ajluni, Kasyf al-Khafâ’, II, h. 143 dan al-Haitsami, Majma’ al-Zawâ’id, I, h. 61.
[2] Q.S. al-A’’râf: 12 – 17.

Dapatkah Anda menjelaskan ayat: “Tidak ada
paksaan dalam agama”?
Dalam substansi dan inti ajaran agama ini tidak terdapat pemaksaan, karena pemaksaan berlawanan
dengan ruh agama ini. Islam menjadikan kehendak dan pilihan sebagai prinsip dasar. Islam
membangun semua muamalatnya di atas asas tersebut. Karena itu, perbuatan yang dilakukan dengan
terpaksa tidak dilihat dan tidak diterima, entah itu dalam persoalan akidah, ibadah, ataupun
muamalat, karena berbenturan dan tidak sesuai dengan prinsip “perbuatan itu dengan niat.”
Sebagaimana tidak membolehkan adanya paksaan dalam muamalat, Islam juga tidak membolehkan
pemaksaan terhadap orang lain untuk masuk dalam agama Islam. Itu karena Islam lebih
mengutamakan berbicara kepada manusia ketika mereka merdeka. Misalnya, setelah ahluzimah
membayar jizyah dan pajak, Islam menjamin kelangsungan hidup mereka. Cakrawala Islam dalam hal
toleransi demikian luas.
Selanjutnya, agama ini bukanlah tatanan yang diterapkan dengan kekuatan dan paksaan, sebab unsur
terpentingnya adalah keimanan. Iman adalah persoalan hati dan perasaan murni. Tidak ada kekuatan
yang bisa memaksa hati dan perasaan. Karena itu, tidak mungkin manusia menerima keimanan
kecuali dengan dorongan kejiwaan dari dalam. Jadi, inilah arti tidak ada paksaan dalam agama.
Sejak zaman Nabi Adam a.s. hingga saat ini tidak ada agama yang berusaha memaksa seseorang.
Pemaksaan justru datang dari pihak kafir yang berusaha menjauhkan manusia dari agama dengan
kekuatan dan paksaan. Sebaliknya, tidak seorang muslim pun memaksa orang kafir untuk masuk
dalam Islam. Di sini ada pertanyaan yang terlintas dalam benak kita. Dalam Al-Quran terdapat
sejumlah ayat yang mendorong untuk berperang dan berjihad, tidakkah ini merupakan pemaksaan?
Tidak. Dalam hal tersebut tidak ada pemaksaan, karena jihad dilakukan justru untuk membendung
pemaksaan yang dilakukan musuh. Demikianlah, tidak seorang pun masuk dalam agama Islam
kecuali dengan bebas dan atas kemauannya sendiri. Jihad yang ditetapkan Islam adalah demi
melindungi kebebasan ini. Kebebasan tidak dapat tegak kecuali dengan jihad.
Kita bisa menilai persoalan ini dari sisi lain. Hukum sejumlah ayat terbatas pada periode tertentu.
Periode itu bisa berlangsung antara era-era kemajuan dan era-era kemunduran. Namun, yang jelas
hukumnya terbatas pada era itu. Contohnya adalah ayat-ayat dalam surah al-Kâfirûn: “Katakanlah,
„Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian bukan penyembah Tuhan
yang kusembah. Aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun bukan penyembah Tuhan yang
kusembah. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku.’” Hukum ayat-ayat ini berlaku pada periode
tertentu.
Periode itu adalah periode pemaparan masalah dan penemuan solusinya. Penjelasan tentang masalah
dan solusinya ini serta upaya untuk meyakinkan harus dilakukan dengan ucapan, nasihat, dan
pengarahan tanpa menggunakan kekuataan atau paksaan, tanpa mengindahkan penyimpangan dan

kesesatan orang lain, tanpa membangkitkan permusuhan mereka, serta dengan memfokuskan
perhatian pada keselamatan diri dan penerapan agama dalam kehidupan pribadi secara individu.
Hukum-hukum yang terkait dengan periode semacam itu tidak berlaku untuk semua periode secara
sama, namun bukan berarti hukum-hukum itu tidak bisa diterapkan pada suatu saat nanti; Ini adalah
pemahaman yang keliru. Periode tersebut telah sering terjadi dalam Islam. Kita sekarang juga berada
dalam periode ini.
Akan tetapi, ada hukum lain dari ayat yang sama yang mencakup seluruh periode dan masa serta
terus berlaku, yaitu hukum tentang kaum minoritas yang tinggal di negara-negara Islam: tidak boleh
seorang pun memaksa mereka untuk masuk Islam; Semua orang harus merdeka dalam hal akidah.
Kalau kita melihat sejarah, kita bisa menyaksikan secara jelas bagaimana kaum Nasrani dan Yahudi
senantiasa tinggal bersama kita. Barat mengakui bahwa kaum Yahudi dan Nasrani tidak berada dalam
kondisi aman dan selamat di negara mereka sendiri sebagaimana ketika mereka berada di tengahtengah kita. Mereka mau membayar jizyah[1] dan mau menerima perlindungan kita. Kita pun
melakukan tugas kita dengan menjaga mereka dan tidak seorang pun memaksa mereka untuk masuk
Islam. Bahkan, sampai kemarin pun mereka memiliki sekolah khusus, mendirikan syiar-syiar mereka,
serta memeliharanya. Orang-orang yang masuk ke lingkungan mereka dalam wilayah kita—bahkan
pada masa keemasan kita—merasa seolah-olah sedang hidup di Eropa. Artinya, kebebasan mereka
begitu luas sedemikian rupa. Satu-satunya belenggu yang menghalangi mereka adalah belenggu yang
mencegah mereka untuk mendorong kita berbuat menyimpang. Itulah syarat dan keharusan dalam
memelihara keselamatan masyarakat kita.
Hukum dan aturan yang mencegah penyimpangan dalam agama bukan berarti pemaksaan. Itu hanya
berlaku bagi mereka yang masuk dalam agama dengan pilihan dan kemauan sendiri. Dengan
menerima hukum-hukum itu, mereka memeluk Islam. Misalnya, jika seseorang keluar dari Islam, ia
dianggap murtad lalu diberi waktu untuk kembali kepada Islam. Jika tidak kembali, ia akan dibunuh.
Ini adalah hukuman yang setimpal dengan sikapnya yang melanggar perjanjian sebelumnya. Ini
terkait dengan pemeliharaan tatanan masyarakat. Negara dikelola dengan aturan tertentu. Seandainya
keinginan setiap orang menjadi landasan, tentu tidak akan ada tatanan dan aturan dalam pengelolaan
negara. Karena itu, untuk menjaga hak-hak semua kaum muslim, Islam tidak melindungi dan tidak
menjaga kehidupan seorang murtad.
Orang yang masuk dalam agama Islam menanggung sendiri akibat pelaksanaan sebagian amal dan
penghindaran sebagian amal lainnya. Ini tidak terkait dengan pemaksaan. Orang yang tertawa—
sementara ia berakal dan balig—saat salat mendapat sangsi dengan tertolaknya salat. Orang yang
mengerjakan ibadah haji dan berihram tapi memakai pakaian berjahit atau membunuh serangga,
mendapatkan sangsi tertentu. Padahal, bila orang itu tertawa di luar salat atau membunuh serangga di
luar pelaksanaan ibadah haji dan ihram, ia tidak akan mendapat hukuman dan sangsi. Demikianlah,
meskipun tidak memaksa orang untuk masuk Islam, ia tidak membiarkan begitu saja orang yang
sudah masuk dalam agama ini dengan kehendak dan kemauannya sendiri. Tentu saja ada perintah
dan larangan dalam Islam. Adalah wajar kalau Islam meminta para pengikutnya untuk mematuhi
perintah dan larangan itu. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan salat, puasa, zakat,
dan haji serta melarang mereka dari minuman keras, judi, zina, dan mencuri. Ia akan menghukum
orang yang melanggar larangan dengan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat
pelanggarannya. Ini juga tidak termasuk dalam dan tidak berkaitan dengan pemaksaan.

Jika kita berpikir sejenak, kita akan mengetahui bahwa semua aturan yang ditetapkan itu adalah untuk
kepentingan manusia. Dengan pengaturan itu, kebahagiaan dunia dan akhirat setiap individu dan
masyarakat akan terpelihara. Dengan pengertian ini, ada paksaan dalam agama, yaitu pemberantasan
berbagai kesulitan untuk masuk ke surga.

[1] Orang muslim membayar zakat, sementara ahluzimah membayar jizyah sebagai ganti dari
ketidakikutsertaan mereka dalam kemiliteran dan dalam membela negara. Kaum petani di Mesir pada
periode tertentu, ketika hendak berkonsentrasi dalam bertani dan meminta untuk tidak ikut serta
dalam kemiliteran, membayar jizyah.

