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Kata Pengantar 

Bismillahir rahmaanir rahiim. 

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT kepada 

Nabi Muhammad SAW. 

Ini adalah hasil kumpulan tulisan saya di internet yang tersebar 

di berbagai milis Islam seperti Isnet, Sabili, Syiar Islam, Daarut 

Tauhiid, Padhang-Mbulan, dan sebagainya sejak tahun 1999. 

Tulisan ini saya susun berdasarkan berbagai bacaan yang 

saya baca baik dalam format digital mau pun cetak. Di 

antaranya Al Qur’an dan Hadits, mau pun berbagai buku 

seperti ”The Choice” (Ahmad Deedat), ”Ihya’ ’Uluumuddiin” 

(Imam Al Ghazali), ”Mukjizat Al Qur’an” (Prof. Dr. Quraisy 

Syihab), ”Bible, Qur’an, dan Sains Modern” (Dr. Maurice 

Bucaille), ”Janji-janji Islam” (Prof. Dr. Roger Garaudy), 

Wikipedia, Harun Yahya, dan sebagainya. 

Saya mengutamakan hal-hal yang bisa menambah keimanan 

seperti ”Bukti Tuhan itu Ada” agar kita betul-betul yakin akan 

adanya Allah. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi berdasarkan 

ilmu/argumentasi yang kuat baik secara logika/aqli mau pun 

naqli (dalil Al Qur’an/Hadits). 

Kemudian ada juga artikel Tauhid yang merupakan pokok 

ajaran para Nabi sebagaimana tercantum dalam Al Qur’an. 
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Tulisan tentang ”Keajaiban Al Qur’an..” insya Allah akan 

meyakinkan kita bahwa Al Qur’an benar-benar firman Allah 

yang hak. 

Adakalanya orang dari agama lain mengajak kita masuk ke 

agama mereka. Untuk itu saya muat juga tulisan 

”Perbandingan Agama..” agar kita bisa berargumentasi dengan 

mereka dengan baik. Minimal jadi pengetahuan kita yang bisa 

kita ajarkan ke keluarga kita. 

Sebagian tulisan berhasil saya kumpulkan di situs www.media-

islam.or.id dan www.syiarislam.wordpress.com. 

Alhamdulillah banyak tanggapan positif yang saya dapat. Untuk 

itu saya coba kumpulkan dan perbaiki lagi hingga jadi satu 

buku digital yang berjudul ”Belajar Iman, Islam, dan Ihsan 

sesuai dengan Al Qur’an dan Hadits” 

Buku ini saya jual seharga 1 Dirham (untuk tahu kursnya 

silahkan lihat di www.wakalanusantara.com. 1 Khamsa dibagi 

5. Saat ini sekitar Rp 27.600,-), Meski demikian, jika anda 

keberatan, anda tetap bisa mendownload, membaca, dan 

menyebarkannya untuk kepentingan dakwah tanpa harus 

membayar. Saya akan sangat berterimakasih jika anda 

mau membaca dan turut menyebarkan e-book ini. 

Anda bisa mentransfer pembayaran ke: 

Rekening BCA Wisma GKBI 0061947069 a/n Agus Nizami 

http://www.media-islam.or.id/
http://www.media-islam.or.id/
http://www.syiarislam.wordpress.com/
http://www.wakalanusantara.com/
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Mohon konfirmasi pembayaran e-book ke: 

agusnizami@yahoo.com.sg 

Dengan data: Subject: Pembayaran e-Book dan Nama. 

Insya Allah jika ini berhasil, saya akan coba buat 

terjemahannya dalam bahasa Inggris sehingga dakwah bisa 

meluas lagi. Apalagi di milis muslim@yahoogroups.com yang 

saya moderate, begitu banyak mualaf yang bergabung untuk 

belajar Islam. Bahkan ada seorang veteran perang AS di 

Afghanistan yang ingin masuk Islam dan mempelajari Islam. 

Mudah-mudahan juga ke depannya buku digital ini bisa dicetak 

sehingga penyebarannya bisa lebih luas lagi. 

Sebagai manusia biasa, tentu penulis punya banyak 

kekurangan. Jika ada kesalahan harap diberitahu ke 

agusnizami@yahoo.com.sg. 

Insya Allah secara berkala perbaikannya akan saya muat di 

situs www.syiarislam.wordpress.com. Anda bisa mendownload 

kembali jika ada perubahan di situ. 

Semoga e-Book ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga 

dakwah Islam semakin meluas. 

Wassalamu’alaikum wr wb 

mailto:agusnizami@yahoo.com.sg
mailto:muslim@yahoogroups.com
mailto:agusnizami@yahoo.com.sg
http://www.syiarislam.wordpress.com/
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Agus Nizami 
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1. Menuntut Ilmu itu Wajib 

”Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim lelaki dan 

Muslim perempuan” [HR Ibnu Majah] 

"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 

Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." 

[Bukhari-Muslim] 

Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim. Artinya jika kita 

menuntut ilmu kita mendapat pahala. Sebaliknya jika tidak, kita 

berdosa.  

Tanpa ilmu semua amal kebaikan yang kita lakukan akan 

ditolak (HR Muslim). Kenapa? Karena bisa jadi amal kita itu 

justru keliru dan malah merugikan orang. Sebagai contoh, jika 

ada orang yang membangun jembatan yang sangat besar 

melintas sungai, jika tanpa ilmu jembatan tersebut bisa runtuh 

dan menewaskan orang yang melewatinya. Begitu pula jika kita 

shalat tanpa ilmu, maka shalat kita bisa keliru. Mungkin ada 

rukun yang keliru atau malah tidak dikerjakan sama sekali. 

a. Larangan Taqlid atau Membebek tanpa Ilmu 

Dalam Islam kita dilarang membebek/taqlid meski kita 

mengikuti ulama: 
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”Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya...” [Al Israa’:36] 

Kenapa? Itu sudah dijelaskan ayat di atas. Apalagi ulama juga 

banyak yang berbeda pendapat. Bahkan Imam Al Ghazali 

mengatakan ada 2 ulama yaitu ulama akhirat (yang benar) dan 

ulama su’ (jahat) yang justru menyesatkan manusia. 

Celaka atas umatku dari ulama yang buruk. (HR. Al Hakim) 

Sesatnya ummat Yahudi dan Nasrani karena mereka taqlid 

kepada ulama mereka sehingga ketika para ulama mereka 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, 

mereka pun mengikutinya: 

”Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib 

mereka sebagai tuhan selain Allah...[At Taubah:31] 

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian 

besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib 

Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan 

batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan 

Allah...” [At Taubah:34] 

Tentu anda bertanya, ”Saya kan masih awam. Kalau saya tidak 

mengikuti ulama bagaimana?” Belajar pada ulama yang lurus 

itu wajib. Tapi anda harus dapat dalil Al Qur’an dan Hadits dari 

guru anda. Bukan sekedar ucapan guru anda belaka. Sebab 

sumber pedoman dalam Islam hanya Al Qur’an dan Hadits. 
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Ada pun pendapat selain Allah dan Nabi itu tidak maksum. 

Sering salah dan berbeda-beda antara satu ulama dengan 

ulama lainnya. Anda bisa memeriksa kebenaran ajaran guru 

anda dengan memeriksa dalil Al Qur’an dan Hadits yang dia 

berikan. 

“Katakanlah, ‘Taatilah Allah dan Rasul-Nya! Jika kamu 

berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang kafir.” (Q.S. Ali Imran: 32) 

“Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Selama kalian 

berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat 

selama-lamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku...” [HR 

Imam Malik] 

Guru yang baik akan memberikan anda dalil Al Qur’an dan 

Hadits untuk setiap ilmu agama yang dia berikan. Sebagai 

contoh, dalil untuk mengerjakan shalat dan membayar zakat 

adalah: 

”Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku'” [Al Baqarah:43] 

b. Ilmu yang Wajib Kita Pelajari adalah Ilmu yang 

Bermanfaat 

Anas ra berkata: Rasulullah SAW berdoa: "Ya Allah, 

manfaatkanlah untuk diriku apa yang telah Engkau ajarkan 

kepadaku, ajarilah aku dengan apa yang bermanfaat bagiku, 
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dan limpahkanlah rizqi ilmu yang bermanfaat bagiku)." Riwayat 

Nasai dan Hakim. 

Menurut Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya’ ’Uluumuddiin, 

mempelajari ilmu agama tentang kewajiban agama, serta 

halal/haram adalah fardlu ’ain. Artinya setiap Muslim wajib 

mempelajarinya. Contohnya karena sholat itu wajib, kita harus 

mempelajari shalat. Segala macam yang berkaitan dengan 

sahnya sholat seperti wudlu dan mandi junub juga harus kita 

pelajari. Sebab jika kita junub dan tidak tahu cara mandi junub 

sehingga kita berhadats besar, maka segala sholat yang kita 

lakukan sia-sia karena bersih dari segala najis dan hadats itu 

adalah syarat sahnya shalat. 

Padahal Shalat itu tiang agama. Shalat adalah amal yang 

pertamakali diperiksa di Hari Kiamat. Jika shalatnya rusak, 

meski amalan yang lain sangat baik, otomatis ke neraka. 

Bagaimana jika shalat kita masih belum betul? Jawabannya 

kita harus selalu belajar/mengaji kepada para ustadz. Sebab 

selama kita masih menuntut ilmu, Allah masih memaklumi. Tapi 

jika sudah salah tidak mau belajar, ini adalah calon yang tepat 

untuk menghuni neraka.... 

Ada pun ilmu-ilmu lain seperti Ilmu Kedokteran agar kita bisa 

menolong orang sakit atau ilmu Peperangan agar dapat 

mempertahankan negara itu adalah Fardlu ’Ain. Jika semua 

Muslim tidak melakukannya, semua berdosa. Tapi jika ada 
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beberapa orang yang mengerjakannya, semua terbebas dari 

kewajiban itu. 

Ilmu yang tidak bermanfaat bahkan membawa mudlarat seperti 

ilmu sihir, ilmu ramal/nujum haram untuk dipelajari dan 

diamalkan. 

c. Ilmu harus Segera Diamalkan/Dikerjakan 

Ilmu jika tidak diamalkan akan sia-sia. Tidak ada manfaat. 

Orang yang sudah capek-capek belajar ilmu kedokteran 

kemudian tidak memanfaatkannya untuk menolong orang 

sebagai dokter maka ilmu itu tidak bermanfaat baginya. Jika 

kita belajar doa ”Bismillahi tawakkaltu...” ketika akan bepergian 

kemudian tidak membacanya maka ilmu itu tak bermanfaat 

bagi kita. 

Ilmu begitu didapat harus langsung diamalkan. Sebab jika 

menunggu banyak kemudian baru mengamalkannya, itu 

sangat...sangat berat. 

Seorang alim yang tidak beramal seperti lampu yang 

membakar dirinya sendiri (HR Ad-Dailami) 

„Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di 

bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.“ 

[Al Buruuj:11] 
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Di dalam Al Qur’an banyak ayat yang menulis bahwa orang 

yang beriman dan beramal kebaikan akan masuk surga. Orang 

yang tidak beramal akan merugi. Orang yang punya ilmu tapi 

tidak mengamalkannya itu seperti pohon yang tidak berbuah. 

Tidak ada manfaatnya. 

d. Setelah Mengamalkan Ilmu, Ajarkan Ilmu ke Orang Lain 

Setelah kita mengamalkan ilmu kita, kita juga wajib untuk 

mengajarkannya. 

Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah 

pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla, dan 

mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya 

adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan 

menempatkan orangnya, dalam kedudukan terhormat dan 

mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya 

di dunia dan di akhirat. (HR. Ar-Rabii') 

 Wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah 

lebih baik bagimu daripada shalat sunnah seratus rakaat. Pergi 

mengajarkan satu bab ilmu lebih baik daripada shalat seribu 

raka'at. (HR. Ibnu Majah) 

Itulah keutamaan mengajarkan ilmu. Jika kita tidak 

mengajarkannya atau merahasiakannya resikonya sebagai 

berikut: 
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Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya 

maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali di 

mulutnya dari api neraka. (HR. Abu Daud) 

e. Ajarkan Ilmu Tauhid ke Lingkungan Terdekat 

Hendaknya kita mengajarkan Tauhid ke lingkungan 

terdekat kita. Sebagai contoh, Luqman mengajarkan 

anaknya agar tidak mempersekutukan Allah: 

„Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan 

Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." [Luqman:13] 

f. Kerjakan Lebih Dulu Sebelum Anda Mengajarkan Ilmu 

ke Orang Lain 

„Mengapa kamu suruh orang lain berbuat baik, sedang 

kamu sendiri tidak mengerjakannya?...“ [Al Baqarah:44] 

Itu adalah kecaman Allah terhadap orang yang sering ceramah 

agar manusia berbuat baik sedang dia sendiri tidak 

mengerjakan apa yang diceramahkannya.  

Mengerjakan kebaikan memang hal yang sulit. Semoga Allah 

SWT memberi kita kekuatan untuk melakukan itu. 

Amal harus sesuai dengan ilmu. Ulama yang tidak 

mengerjakan ilmunya, apalagi itu menyangkut hal yang wajib 
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atau haram, maka dosanya dua kali lipat dibanding dengan 

orang yang biasa. 

Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah 

seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. (HR Al-

Baihaqi) 

Ilmu yang Bermanfaat jika Sudah Dipelajari Harus 

Diimani/diyakini Kebenarannya. Kemudian Diamalkan. 

Setelah itu Diajarkan 
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2. Keutamaan Ilmu dan Kejayaan Islam di 

Bidang Ilmu Pengetahuan 

Sesungguhnya Islam adalah agama yang menghargai ilmu 

pengetahuan. Dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. 

Artinya jika kita tidak mengerjakan kita berdosa: 

”Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim lelaki dan 

Muslim perempuan” [HR Ibnu Majah] 

a. Allah Meninggikan Derajad orang yang Berilmu 

Bahkan Allah sendiri lewat Al Qur’an meninggikan orang-orang 

yang berilmu dibanding orang-orang awam beberapa derajad. 

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajad.” (Al Mujadilah: 11) 

Pada surat Ali ‘Imran: 18 Allah SWT bahkan memulai dengan 

dirinya, lalu dengan malaikatnya, dan kemudian dengan orang-

orang yang berilmu. Jelas kalau Allah menghargai orang-orang 

yang berilmu. 

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan 

melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat 

dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang 

demikian itu)” (Ali Imran:18) 
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Nabi Muhammad SAW juga sangat menghargai orang yang 

berilmu. “Ulama adalah pewaris para Nabi” Begitu sabdanya 

seperti yang dimuat di HR Abu Dawud. 

Bahkan Nabi tidak tanggung-tanggung lebih menghargai 

seorang ilmuwan daripada satu kabilah. “Sesungguhnya 

matinya satu kabilah itu lebih ringan daripada matinya 

seorang ‘alim.” (HR Thabrani) 

Seorang ‘alim juga lebih tinggi dari pada seorang ahli 

ibadah yang sewaktu-waktu bisa tersesat karena 

kurangnya ilmu. “Keutamaan orang ‘alim atas orang ahli 

ibadah adalah seperti keutamaan diriku atas orang yang 

paling rendah dari sahabatku.” (HR At Tirmidzi). 

b. Hanya Orang Berilmu yang Memahami Kebenaran 

Allah juga menyatakan bahwa hanya dengan ilmu orang bisa 

memahami perumpamaan yang diberikan Allah untuk manusia. 

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk 

manusia, dan tiada memahaminya kecuali orang-orang 

yang berilmu” (Al ‘Ankabut:43) 

Tuhan juga menegaskan hanya dengan ilmulah orang bisa 

mendapat petunjuk Al Qur’an. 

“Sebenarnya, Al Qur’an itu adalah ayat-ayat yang nyata di 

dalam dada orang-orang yang diberi ilmu” (Al Ankabut:49) 
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Nabi Muhammad mewajibkan ummatnya untuk menuntut ilmu. 

“Menuntut ilmu wajib bagi muslimin dan muslimah” begitu 

sabdanya. “Tuntutlah ilmu dari sejak lahir hingga sampai ke 

liang lahat.” 

Jelas Islam menghargai ilmu pengetahuan dan mewajibkan 

seluruh ummat Islam untuk mempelajarinya. Karena itu 

pendapat mayoritas ummat Islam (terutama di pedesaan) yang 

menganggap bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-

tinggi, soalnya nanti tinggalnya juga di dapur jelas 

bertentangan dengan ajaran Islam. 

Selain itu Nabi juga menyuruh agar ummat Islam menuntut ilmu 

berkelanjutan hingga ajalnya. Karena itu seorang muslim 

haruslah berusaha belajar setinggi-tingginya. Jangan sampai 

kalah dengan orang kafir. Ummat Islam jangan cuma 

mencukupkan belajar sampai SMA saja, tapi berusahalah 

hingga Sarjana, Master, bahkan Doktor jika mampu. Jika ada 

yang tak mampu secara finansial, adalah kewajiban kita yang 

berkecukupan untuk membantunya jika dia ternyata adalah 

orang yang berbakat. 

Sekarang ini, tingkat pengetahuan ummat Islam malah kalah 

dibandingkan dengan orang-orang kafir. Ternyata justru orang-

orang kafir itulah yang mengamalkan ajaran Islam seperti 

kewajiban menuntut Ilmu setinggi-tingginya. Jarang kita 

menemukan ilmuwan di antara ummat Islam. Sebaliknya, 

tingkat buta huruf sangat tinggi di negara-negara Islam. 
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Hal itu jelas menunjukkan bahwa kemunduran ummat Islam 

bukan karena ajaran Islam, tapi karena ulah ummat Islam 

sendiri yang tidak mengamalkan perintah agamanya. Ayat 

pertama dalam Islam adalah “Iqra!” Bacalah! Di situ Allah 

memperintahkan ummat Islam untuk membaca, tapi ternyata 

tingkat buta huruf justru paling tinggi di negara-negara Islam. 

Ini karena kita tidak konsekwen dengan ajaran Islam. 

c. Mengajarkan Ilmu yang Bermanfaat Tak Pernah Putus 

Pahalanya 

Nabi juga mengatakan, bahwa mengajarkan ilmu yang 

bermanfaat akan mendapat pahala dari Allah SWT, dan 

pahalanya berlangsung terus-menerus selama masyarakat 

menerima manfaat dari ilmunya.. 

“Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya 

kecuali tiga, yaitu ilmu yang bermanfaat….”(HR Muslim) 

d. Kejayaan Islam dalam Ilmu Pengetahuan 

Pada awal masa Islam, ummat Islam melaksanakan ajaran tsb 

dengan sungguh-sungguh. Mereka giat menuntut ilmu. Hadits-

hadits seperti “Siapa yang meninggalkan kampung halamannya 

untuk mencari pengetahuan, ia berada di jalan Allah”, “Tinta 

seorang ulama adalah lebih suci daripada darah seorang 

syahid (martir)”, memberikan motivasi yang kuat untuk belajar. 
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Ummat Islam belajar dari orang Cina teknik membuat kertas. 

Pabrik kertas pertama didirikan di Baghdad tahun 800, dan 

perpustakaan pun tumbu dengan subur di seluruh negeri Arab 

(baca: Islam) yang dulu dikenal sebagai bangsa nomad yang 

buta huruf dan cuma bisa mengangon kambing. 

Direktur observatorium Maragha, Nasiruddin At Tousi memiliki 

kumpulan buku sejumlah 400.000 buah. Di Kordoba (Spanyol) 

pada abad 10, Khalifah Al Hakim memiliki suatu perpustakaan 

yang berisi 400.000 buku, sedangkan 4 abad sesudahnya raja 

Perancis Charles yang bijaksana (artinya: pandai) hanya 

memiliki koleksi 900 buku. Bahkan Khalifah Al Aziz di Mesir 

memiliki perpustakaan dengan 1.600.000 buku, di antaranya 

16.000 buah tentang matematika dan 18.000 tentang filsafat. 

Pada masa awal Islam dibangun badan-badan pendidikan dan 

penelitian yang terpadu. Observatorium pertama didirikan di 

Damaskus pada tahun 707 oleh Khalifah Amawi Abdul Malik. 
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Universitas Eropa 2 atau 3 abad kemudian seperti Universitas 

Paris dan Univesitas Oxford semuanya didirikan menurut 

model Islam. 

Para ilmuwan Islam seperti Al Khawarizmi memperkenalkan 

“Angka Arab” (Arabic Numeral) untuk menggantikan sistem 

bilangan Romawi yang kaku. Bayangkan bagaimana ilmu 

Matematika atau Akunting bisa berkembang tanpa adanya 

sistem “Angka Arab” yang diperkenalkan oleh ummat Islam ke 

Eropa. Kita mungkin bisa menuliskan angka 3 dengan mudah 

memakai angka Romawi, yaitu “III,” tapi coba tulis angka 

879.094.234.453.340 ke dalam angka Romawi. Bingungkan? 

Itulah sumbangan Islam pada dunia. 

Selain itu berkat Islam pulalah maka para ilmuwan sekarang 

bisa menemukan komputer yang menggunakan binary digit (0 

dan 1) sebagai basis perhitungannya, kalau dengan angka 

Romawi (yang tak mengenal angka 0), tak mungkin hal itu bisa 

terjadi. 

Selain itu Al Khawarizmi juga memperkenalkan ilmu Algorithm 

(yang diambil dari namanya) dan juga Aljabar (Algebra). 

Omar Khayam menciptakan teori tentang angka2 “irrational” 

serta menulis suatu buku sistematik tentang Mu’adalah 

(equation). 
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Di dalam ilmu Astronomi ummat Islam juga maju. Al Batani 

menghitung enklinasi ekleptik: 23.35 derajad (pengukuran 

sekarang 23,27 derajad). 

Dunia juga mengenal Ibnu Sina (Avicenna) yang karyanya Al 

Qanun fit Thibbi diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerard de 

Cremone (meninggal tahun 1187), yang sampai zaman 

Renaissance tetap jadi textbook di fakultas kedokteran Eropa. 

Ar Razi (Razes) adalah seorang jenius multidisiplin. Dia bukan 

hanya dokter, tapi juga ahli fisika, filosof, ahli theologi, dan ahli 

syair. Eropa juga mengenal Ibnu Rusyid (Averroes) yang ahli 

dalam filsafat. 

Ilmuwan Islam juga mengutamakan percobaan/eksperimen 

ketimbang Filsuf Yunani yang mengandalkan rasio. Ilmuwan 

Islam menemukan metode Ilmiah (Scientific Method) dengan 

pengamatan yang teliti, percobaan yang terkontrol, dan 

pencatatan-pencatatan yang hati-hati. 

Sebagai contoh Ibnu Al Haytham (Alhacen) dalam ”Book of 

Optics” (1021) dengan berbagai observasi empiris dan 

percobaan telah memperkenalkan Metode Ilmiah Modern. 

Rosanna Gorini menulis: 

”Menurut mayoritas sejarawan, Alhaytham adalah pionir 

Metode Ilmiah Modern. Dengan bukunya dia merubah arti 

istilah Optik dan membuat berbagai percobaan sebagai bukti 
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standar di bidangnya. Penyelidikannya bukan hanya 

berdasarkan teori, tapi bukti percobaan. Dan percobaannya 

sangat sistematis dan dapat diulang.” (Wikipedia) 

Dan masih banyak lagi kemajuan yang dicapai oleh ummat 

Islam di bidang ilmu pengetahuan. Ketika terjadi perang salib 

antara raja Richard the Lion Heart dan Sultan Saladdin, boleh 

dikata itu adalah pertempuran antara bangsa barbar dengan 

bangsa beradab. Raja Richard yang terkenal itu ternyata 

seorang buta huruf, (kalau rajanya buta huruf, bagaimana 

rakyat Eropa ketika itu) sedangkan Sultan Saladin bukan saja 

seorang yang literate (bisa membaca), tapi juga seorang ahli di 

bidang kedokteran. Ketika raja Richard sakit parah dan tak 

seorangpun dokter ahli Eropa yang mampu mengobatinya, 

Sultan Saladin mempertaruhkan nyawanya dan menyelinap di 

antara pasukan raja Richard dan mengobatinya. Itulah bangsa 

Islam ketika itu, bukan saja pintar, tapi juga welas asih. Jika 

kita menonton film Robin Hood the Prince of Thieves yang 

dibintangi Kevin Kostner, tentu kita maklum bagaimana Robin 

Hood terkejut dengan kecanggihan teknologi bangsa Moor 

seperti teropong. 

e. Mari Menuntut Ilmu yang Bermanfaat! 

Tapi itu sekarang tinggal sejarah. Ummat Islam sekarang tidak 

lagi menghargai ilmu pengetahuan tak heran jika mereka jadi 

bangsa yang terbelakang. Hanya dengan menghidupkan ajaran 

Islam-lah kita bisa maju lagi. 
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Ummat Islam harus kembali giat menuntut ilmu. Menurut Al 

Ghazali, sesungguhnya menuntut ilmu itu ada yang fardu ‘ain 

(wajib bagi setiap Muslim) ada juga yang fardu kifayah (paling 

tidak ada segolongan ummat Islam yang mempelajarinya. 

Ilmu agama tentang mana yang wajib dan mana yang halal 

seperti cara shalat yang benar itu adalah wajib bagi setiap 

muslim. Jangan sampai ada seorang ahli Matematika, tapi cara 

shalat ataupun mengaji dia tidak tahu. Jadi ilmu agama yang 

pokok agar setiap muslim bisa mengerjakan 5 rukun Islam dan 

menghayati 6 rukun Iman serta mengetahui kewajiban dan 

larangan Allah harus dipelajari oleh setiap muslim. Untuk apa 

kita jadi ahli komputer, kalau kita akhirnya masuk neraka 

karena tidak pernah mengetahui cara shalat? 

Adapun ilmu yang memberikan manfaat bagi ummat Islam 

seperti kedokteran yang mampu menyelamatkan jiwa manusia, 

ataupun ilmu teknologi persenjataan seperti pembuatan tank 

dan pesawat tempur agar ummat Islam bisa mempertahankan 

diri dari serangan musuh adalah fardu kifayah. Paling tidak ada 

segolongan muslim yang menguasainya. 

Semoga kita semua bisa mengamalkan ajaran Islam dan bisa 

menegakkan kalimah Allah. 
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3. Niat: Awal dan Penentu Semua Amal 

Shaleh 

 

Niat merupakan rukun pertama dari semua amal shaleh 

(perbuatan baik) yang kita lakukan. Tanpa niat segala amal 

ibadah kita sia-sia. Shalat, Puasa, Zakat, Haji kita batal jika 

tidak ada niat. Tidak ada pahalanya. 

”Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya, 

dan bagi tiap orang apa yang diniatinya. Barangsiapa hijrahnya 

kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan 

rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan 

dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya adalah kepada 

apa yang ia hijrahi” (HR Bukhari) 

”Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya” (HR Al-

Baihaqi dan Ar-Rabii') 

”Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-

niat mereka” (HR Muslim) 

Sebagaimana hadits di atas, niat bermacam-macam. Ada yang 

niat mengerjakan sesuatu untuk Allah, ada pula untuk yang lain 

seperti kesenangan dunia seperti pamer, harta, jabatan atau 

wanita. 
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a. Niat yang Baik untuk Mendapat Ridha Allah SWT 

Niat yang bagus adalah niat untuk mendapat ridho Allah SWT. 

Atau untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

”Di antara orang-orang Arab Badwi ada orang yang beriman 

kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang 

dinafkahkannya di jalan Allah untuk mendekatkannya kepada 

Allah dan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, 

sesungguhnya nafkah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Kelak Allah akan memasukan mereka kedalam rahmat 

(surga)Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” [At Taubah:99] 

Orang yang berbuat kebaikan hanya untuk mendapat ridho 

Allah akan mendapat pahala berlipat ganda: 

”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada 

tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-

Nya) lagi Maha Mengetahui.” [Al Baqarah:261] 

”Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan 

hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan 

jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran 

tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu 
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menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak 

menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah 

Maha Melihat apa yang kamu perbuat” [Al Baqarah:265] 

Niat kita harus benar-benar tulus hanya untuk Allah. Bukan 

dengan lainnya: 

 Allah berfirman “Aku adalah yang paling tidak butuh kepada 

syarikat, maka barangsiapa yang beramal suatu amalan untuku 

lantas ia mensyerikatkan amalannya tersebut (juga) kepada 

selainku maka Aku berlepas diri darinya dan ia untuk yang dia 

syarikatkan” (HR. Ibnu Majah 2/1405 no. 4202,  adapun lafal 

Imam Muslim (4/2289 no 2985) adalah, “aku tinggalkan dia dan 

kesyirikannya”). 

b. Tidak Boleh Niat karena Riya atau Pamer 

Sering orang melakukan suatu kebaikan hanya karena riya. 

Ingin dilihat orang sehingga orang mengatakan bahwa dia 

adalah dermawan, pahlawan, dan sebagainya. Meski dia tidak 

mengharapkan imbalan apa-apa kecuali dikenal orang sebagai 

orang yang baik, dermawan atau philanthropist, Allah 

mengatakan orang seperti itu sebagai teman setan dan 

memberikan neraka sebagai balasannya: 

”Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta 

mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang 

tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. 
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Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, 

maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya” [An 

Nisaa’:38] 

Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ ’Uluumuddiin menggambarkan 

orang yang riya sebagai berikut. Jika ada orang yang 

melihatnya, baru dia shalat atau berbuat kebaikan lainnya. Tapi 

jika tidak ada orang yang melihat, dia tidak mengerjakannya. 

Orang seperti itu seperti orang yang shalat hanya jika ada 

budak yang melihatnya di samping rajanya. Tapi begitu budak 

itu tidak ada, yang tinggal hanya raja, dia bermalas-malasan. 

Begitulah sikap orang yang riya terhadap Allah Raja Diraja, 

Tuhan Semesta alam. Orang riya macam ini hanya membuat 

gemas orang saja.... 

Orang yang menyebut kebaikan yang diperbuatnya, apalagi 

sampai menyinggung hati orang yang menerima kebaikannya, 

pahalanya hilang tidak berbekas: 

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-

nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang 

yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan 

dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka 

perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada 

tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu jadilah dia 

bersih tidak bertanah. Mereka tidak mendapat apa-apa dari 
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yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang kafir” [Al Baqarah:264] 

c. Jangan Niatkan Amal untuk Mendapatkan Dunia atau 

Harta 

Banyak orang yang bekerja atau mencari uang hanya karena 

ingin kaya atau dunia. Ini sangat berbahaya karena mereka 

hanya akan dapat kekayaan atau dunia tanpa mendapatkan 

pahala akhirat sedikit pun: 

”Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan 

perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan 

pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di 

dunia itu tidak akan dirugikan.  

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali 

neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka 

usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka 

kerjakan” [Huud:15-16] 

Seharusnya niat tetap untuk mencari ridho Allah sehingga 

mereka tetap mendapatkan pahala di akhirat. Meski pekerjaan 

yang dilakukan sama, tapi karena niat berbeda hasilnya pun 

berbeda. 
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Orang yang berusaha dengan niat mencari ridho Allah, niscaya 

dia akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Meski ada sebagian motivator yang baik, namun saya banyak 

juga menyaksikan motivator yang memotivasi pembacanya 

hanya untuk menjadi kaya/mendapat dunia. Ini berbahaya 

karena bisa merusak niat dan amal/usaha pembacanya. 

Saran saya pelajari teknik mencari uang dengan niat mencari 

ridho Allah. Niatkan harta yang anda dapat selain untuk 

menafkahi keluarga anda sesuai ajaran Islam juga untuk di 

jalan Allah. Sebab siapa yang berusaha hanya ingin 

kekayaan/dunia tidak mendapat akhirat sedikit pun: 

”Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan 

Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang 

menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya 

sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu 

bahagianpun di akhirat” [Asy Syuura:20] 

”...Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami 

berikan kepadanya pahala dunia, dan barang siapa 

menghendaki pahala akhirat, Kami berikan kepadanya pahala 

akhirat. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang 

bersyukur” [Ali ’Imran:145] 

Oleh karena itu hendaknya sebelum mengerjakan sesuatu kita 

niatkan pekerjaan kita ikhlas untuk Allah SWT: 
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”Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan 

dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas 

(mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu 

adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah 

akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala 

yang besar” [An Nisaa’:146] 

Meski apa yang diperbuat sama, namun Allah hanya akan 

menerima perbuatan orang yang bertakwa: 

”Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil 

dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya 

mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang 

dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain 

(Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!." Berkata 

Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari 

orang-orang yang bertakwa." [Al Maa-idah:27] 

Bab Niat ini sebetulnya amat penting. Karena niat itulah yang 

menentukan apakah amal baik kita diterima oleh Allah atau 

tidak. Oleh karena itu mari kita niatkan semua amal baik kita, 

termasuk dalam membaca buku ini untuk Allah SWT. 

 

 

Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. 

Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press 
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4. Iman, Islam, dan Ihsan 
 
Pokok ajaran Islam ada 3, yaitu: Iman, Islam dan Ihsan. 

Dasarnya adalah hadits sebagai berikut: 

 

Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-

duduk bersama Rasulullah Saw. Lalu muncul di hadapan kami 

seorang yang berpakaian putih. Rambutnya hitam sekali dan 

tidak tampak tanda-tanda bekas perjalanan. Tidak seorangpun 

dari kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk menghadap 

Rasulullah Saw. Kedua kakinya menghempit kedua kaki 

Rasulullah, dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas 

paha Rasulullah Saw, seraya berkata, "Ya Muhammad, 

beritahu aku tentang Islam." Lalu Rasulullah Saw menjawab, 

"Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah 

dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan 

zakat, puasa Ramadhan, dan mengerjakan haji apabila 

mampu." Kemudian dia bertanya lagi, "Kini beritahu aku 

tentang iman." Rasulullah Saw menjawab, "Beriman kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, 

hari akhir dan beriman kepada Qodar baik dan buruknya." 

Orang itu lantas berkata, "Benar. Kini beritahu aku tentang 

ihsan." Rasulullah berkata, "Beribadah kepada Allah seolah-

olah anda melihat-Nya walaupun anda tidak melihat-Nya, 

karena sesungguhnya Allah melihat anda. Dia bertanya lagi, 

"Beritahu aku tentang Assa'ah (azab kiamat)." Rasulullah 

menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." 
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Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang tanda-

tandanya." Rasulullah menjawab, "Seorang budak wanita 

melahirkan nyonya besarnya. Orang-orang tanpa sandal, 

setengah telanjang, melarat dan penggembala unta masing-

masing berlomba membangun gedung-gedung bertingkat." 

Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. 

Lalu Rasulullah Saw bertanya kepada Umar, "Hai Umar, 

tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu aku 

(Umar) menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui." 

Rasulullah Saw lantas berkata, "Itulah Jibril datang untuk 

mengajarkan agama kepada kalian." (HR. Muslim) 

 

a. Rukun Iman 6 Perkara 
 
Iman adalah keyakinan kita pada 6 rukun iman. Islam adalah 

pokok-pokok ibadah yang wajib kita kerjakan. Ada pun Ihsan 

adalah cara mendekatkan diri kita kepada Allah. 

 

Tanpa iman semua amal perbuatan baik kita akan sia-sia. 

Tidak ada pahalanya di akhirat nanti: 

 

” Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana 

fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh 

orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu 

dia tidak mendapatinya sesuatu apapun...” [An Nuur:39] 
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” Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-

amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin 

dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. 

Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa 

yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu 

adalah kesesatan yang jauh.” [Ibrahim:18] 

 

Iman ini harus dilandasi ilmu yang mantap sehingga kita bisa 

menjelaskannya kepada orang lain. Bukan sekedar taqlid atau 

ikut-ikutan. 

 

Sebagaimana hadits di atas, rukun Iman ada 6. Pertama Iman 

kepada Allah. Artinya kita meyakini adanya Allah dan tidak ada 

Tuhan selain Allah. Di bab-bab berikutnya akan dijelaskan 

secara rinci tentang hal ini. 

 

Rukun Iman yang kedua adalah iman kepada Malaikat-malaikat 

Allah. Kita yakin bahwa Malaikat adalah hamba Allah yang 

selalu patuh pada perintah Allah. 

 

Rukun Iman yang ketiga adalah beriman kepada Kitab-

kitabNya. Kita yakin bahwa Allah telah menurunkan Taurat 

kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Al 

Qur’an kepada Nabi Muhammad. Namun kita harus yakin juga 

bahwa semua kitab-kitab suci di atas telah dirubah oleh 
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manusia sehingga Allah kembali menurunkan Al Qur’an yang 

dijaga kesuciannya sebagai pedoman hingga hari kiamat nanti. 

 

”Maka kecelakaan yng besar bagi orang-orang yang 

menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu 

dikatakannya; "Ini dari Allah", dengan maksud untuk 

memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan 

itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat 

apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan 

kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang 

mereka kerjakan.” [Al Baqarah:79] 

 

Kita harus meyakini kebenaran Al Qur’an dan 

mengamalkannya: 

 

”Kitab Al Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa” [Al Baqarah:2] 

 

Rukun Iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul-rasul 

(Utusan) Allah. Rasul/Nabi merupakan manusia yang terbaik 

yang pantas dijadikan suri teladan yang diutus Allah untuk 

menyeru manusia ke jalan Allah. Ada 25 Nabi yang disebut 

dalam Al Qur’an yang wajib kita imani di antaranya Adam, Nuh, 

Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad.  
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Karena ajaran Nabi-Nabi sebelumnya telah dirubah ummatnya, 

kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi 

terakhir yang harus kita ikuti ajarannya. 

 

” Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki di 

antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup 

nabi-nabi...” [Al Ahzab:40] 

 

Rukun Iman yang kelima adalah beriman kepada Hari Akhir 

(Kiamat/Akhirat). Kita harus yakin bahwa dunia ini fana. Suatu 

saat akan tiba hari Kiamat. Pada saat itu manusia akan dihisab. 

Orang yang beriman dan beramal saleh masuk ke surga. 

Orang yang kafir masuk neraka.  

 

Selain kiamat besar kita juga harus yakin akan kiamat kecil 

yaitu mati. Setiap orang pasti mati. Untuk itu kita harus selalu 

hati-hati dalam bertindak. 

 

Rukun Iman yang keenam adalah percaya kepada 

Takdir/qadar yang baik atau pun yang buruk. Meski manusia 

wajib berusaha dan berdoa, namun apa pun hasilnya kita harus 

menerima dan mensyukurinya sebagai takdir dari Allah. 

 

b. Rukun Islam 5 Perkara 
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Ada pun rukun Islam terdiri dari 5 perkara. Barang siapa yang 

tidak mengerjakannya maka Islamnya tidak benar karena 

rukunnya tidak sempurna. 

 

Rukun Islam pertama yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 

selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Asyhaadu 

alla ilaaha illallaahu wa asyhaadu anna muhammadar 

rasuulullaah. Artinya kita meyakini hanya Allah Tuhan yang 

wajib kita patuhi perintah dan larangannya. Jika ada perintah 

dan larangan dari selain Allah, misalnya manusia, yang 

bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, maka Allah 

yang harus kita patuhi. Ada pun Muhammad adalah utusan 

Allah yang menjelaskan ajaran Islam. Untuk mengetahui ajaran 

Islam yang benar, kita berkewajiban mempelajari dan mengikuti 

ajaran Nabi Muhammad.  

 

Konsekwensi dari 2 kalimat syahadat adalah kita harus 

mempelajari dan memahami Al Qur’an dan Hadits yang sahih 

(minimal Kutuubus sittah: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, 

An Nasaa’i, dan Ibnu Majah) dan mengamalkannya. 

 

Rukun Islam kedua adalah shalat 5 waktu, yaitu: Subuh 2 

rakaat, Dzuhur dan Ashar 4 raka’at, Maghrib 3 rakaat, dan Isya 

4 raka’at. Shalat adalah tiang agama barang siapa 

meninggalkannya berarti merusak agamanya. 
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Rukun Islam ketiga adalah puasa di Bulan Ramadhan. Yaitu 

menahan diri dari makan, minum, hubungan seks, bertengkar, 

marah, dan segala perbuatan negatif lainnya dari subuh hingga 

maghrib. 

 

Rukun Islam keempat adalah membayar zakat bagi para 

muzakki (orang yang wajib pajak/mampu). Ada pun orang yang 

mustahiq (berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, amil, 

mualaf, orang budak, berhutang, Sabilillah, dan ibnu Sabil) 

berhak menerima zakat. Zakat merupakan hak orang miskin 

agar harta tidak hanya beredar di antara orang kaya saja. 

 

Rukun Islam yang kelima adalah berhaji ke Mekkah jika 

mampu. Mampu di sini dalam arti mampu secara fisik dan juga 

secara keuangan. Sebelum berhaji, hutang yang jatuh tempo 

harus dibayar dan keluarga yang ditinggalkan harus diberi 

bekal yang cukup. Nabi berkata barang siapa yang mati tapi 

tidak berhaji padahal dia mampu, maka dia mati dalam 

keadaan munafik. 

 

c. Ihsan Mendekatkan Diri kepada Allah 

 

Ada pun Ihsan adalah cara agar kita bisa khusyuk dalam 

beribadah kepada Allah. Kita beribadah seolah-olah kita 

melihat Allah. Jika tidak bisa, kita harus yakin bahwa Allah 

SWT yang Maha Melihat selalu melihat kita. Ihsan ini harus kita 
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terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga jika kita 

berbuat baik, maka perbuatan itu selalu kita niatkan untuk 

Allah. Sebaliknya jika terbersit niat kita untuk berbuat 

keburukan, kita tidak mengerjakannya karena Ihsan tadi.  

 

Orang yang ihsannya kuat akan rajin berbuat kebaikan karena 

dia berusaha membuat senang Allah yang selalu melihatnya. 

Sebaliknya dia malu berbuat kejahatan karena dia selalu yakin 

Allah melihat perbuatannya. 

 

Itulah sekilas pokok-pokok dari ajaran Islam. Semoga kita 

semua bisa memahami dan mengamalkannya. Insya Allah 

dalam bab-bab selanjutnya beberapa hal di atas akan dibahas 

lebih rinci lagi. 
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5. Bukti Tuhan itu Ada 

 

Beriman bahwa Tuhan itu ada adalah iman yang paling utama. 

Jika seseorang sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, 

maka sesungguhnya orang itu dalam kesesatan yang nyata. 

Benarkah Tuhan itu ada? Kita tidak pernah melihat Tuhan. Kita 

juga tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena itu, 

tidak heran jika orang-orang atheist menganggap Tuhan itu 

tidak ada. Cuma khayalan orang belaka. 

a. Kisah Ulama dan Atheist 

Ada kisah zaman dulu tentang orang atheist yang tidak percaya 

dengan Tuhan. Dia mengajak berdebat seorang alim mengenai 

ada atau tidak adanya Tuhan. Di antara pertanyaannya adalah: 

“Benarkah Tuhan itu ada” dan “Jika ada, di manakah Tuhan 

itu?”  
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Ketika orang atheist itu menunggu bersama para penduduk di 

kampung tersebut, orang alim itu belum juga datang. Ketika 

orang atheist dan para penduduk berpikir bahwa orang alim itu 

tidak akan datang, barulah muncul orang alim tersebut. 

“Maaf jika kalian menunggu lama. Karena hujan turun deras, 

maka sungai menjadi banjir, sehingga jembatannya hanyut dan 

saya tak bisa menyeberang. Alhamdulillah tiba-tiba ada 

sebatang pohon yang tumbang. Kemudian, pohon tersebut 

terpotong-potong ranting dan dahannya dengan sendirinya, 

sehingga jadi satu batang yang lurus, hingga akhirnya menjadi 

perahu. Setelah itu, baru saya bisa menyeberangi sungai 

dengan perahu tersebut.” Begitu orang alim itu berkata. 

Si Atheist dan juga para penduduk kampung tertawa terbahak-

bahak. Dia berkata kepada orang banyak, “Orang alim ini 

sudah gila rupanya. Masak pohon bisa jadi perahu dengan 

sendirinya. Mana bisa perahu jadi dengan sendirinya tanpa ada 

yang membuatnya!” Orang banyak pun tertawa riuh. 

Setelah tawa agak reda, orang alim pun berkata, “Jika kalian 

percaya bahwa perahu tak mungkin ada tanpa ada 

pembuatnya, kenapa kalian percaya bahwa bumi, langit, dan 

seisinya bisa ada tanpa penciptanya? Mana yang lebih sulit, 

membuat perahu, atau menciptakan bumi, langit, dan seisinya 

ini?” 
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Mendengar perkataan orang alim tersebut, akhirnya mereka 

sadar bahwa mereka telah terjebak oleh pernyataan mereka 

sendiri.  

“Kalau begitu, jawab pertanyaanku yang kedua,” kata si 

Atheist. “Jika Tuhan itu ada, mengapa dia tidak kelihatan. Di 

mana Tuhan itu berada?” Orang atheist itu berpendapat, 

karena dia tidak pernah melihat Tuhan, maka Tuhan itu tidak 

ada. 

Orang alim itu kemudian menampar pipi si atheist dengan 

keras, sehingga si atheist merasa kesakitan. 

“Kenapa anda memukul saya? Sakit sekali.” Begitu si Atheist 

mengaduh. 

Si Alim bertanya, “Ah mana ada sakit. Saya tidak melihat sakit. 

Di mana sakitnya?”  

“Ini sakitnya di sini,” si Atheist menunjuk-nunjuk pipinya. 

“Tidak, saya tidak melihat sakit. Apakah para hadirin melihat 

sakitnya?” Si Alim bertanya ke orang banyak. 

Orang banyak berkata, “Tidak!” 

“Nah, meski kita tidak bisa melihat sakit, bukan berarti sakit itu 

tidak ada. Begitu juga Tuhan. Karena kita tidak bisa melihat 

Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tuhan ada. Meski 
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kita tidak bisa melihatNya, tapi kita bisa merasakan 

ciptaannya.” Demikian si Alim berkata. 

Sederhana memang pembuktian orang alim tersebut. Tapi 

pernyataan bahwa Tuhan itu tidak ada hanya karena panca 

indera manusia tidak bisa mengetahui keberadaan Tuhan 

adalah pernyataan yang keliru.  

Berapa banyak benda yang tidak bisa dilihat atau didengar 

manusia, tapi pada kenyataannya benda itu ada?  

Betapa banyak benda langit yang jaraknya milyaran, bahkan 

mungkin trilyunan cahaya yang tidak pernah dilihat manusia, 

tapi benda itu sebenarnya ada? 

Berapa banyak zakat berukuran molekul, bahkan nukleus 

(rambut dibelah 1 juta), sehingga manusia tak bisa melihatnya, 

ternyata benda itu ada? (manusia baru bisa melihatnya jika 

meletakan benda tersebut ke bawah mikroskop yang amat 

kuat). 

Berapa banyak gelombang (entah radio, elektromagnetik. 

Listrik, dan lain-lain) yang tak bisa dilihat, tapi ternyata hal itu 

ada.  

Benda itu ada, tapi panca indera manusia lah yang terbatas, 

sehingga tidak mengetahui keberadaannya.  
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Kemampuan manusia untuk melihat warna hanya terbatas 

pada beberapa frekuensi tertentu, demikian pula suara. 

Terkadang sinar yang amat menyilaukan bukan saja tak dapat 

dilihat, tapi dapat membutakan manusia. Demikian pula suara 

dengan frekuensi dan kekerasan tertentu selain ada yang tak 

bisa didengar juga ada yang mampu menghancurkan 

pendengaran manusia. Jika untuk mengetahui keberadaan 

ciptaan Allah saja manusia sudah mengalami kesulitan, apalagi 

untuk mengetahui keberadaan Sang Maha Pencipta! 

b. Alam Semesta. Siapakah Penciptanya? 

Memang sulit membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tapi jika kita 

melihat pesawat terbang, mobil, TV, dan lain-lain, sangat tidak 

masuk akal jika kita berkata semua itu terjadi dengan 

sendirinya. Pasti ada pembuatnya. 

Jika benda-benda yang sederhana seperti korek api saja ada 

pembuatnya, apalagi dunia yang jauh lebih komplek. Bumi 

yang sekarang didiami oleh sekitar 8 milyar manusia, keliling 

lingkarannya sekitar 40 ribu kilometer panjangnya. Matahari, 

keliling lingkarannya sekitar 4,3 juta kilometer panjangnya. 

Matahari, dan 8 planetnya yang tergabung dalam Sistem Tata 

Surya, tergabung dalam galaksi Bima Sakti yang panjangnya 

sekitar 100 ribu tahun cahaya (kecepatan cahaya=300 ribu 

kilometer/detik!) bersama sekitar 100 milyar bintang lainnya. 

Galaksi Bima Sakti, hanyalah 1 galaksi di antara ribuan galaksi 

lainnya yang tergabung dalam 1 “Cluster”. Cluster ini bersama 
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ribuan Cluster lainnya membentuk 1 Super Cluster. Sementara 

ribuan Super Cluster ini akhirnya membentuk “Jagad Raya” 

(Universe) yang bentangannya sejauh 30 Milyar Tahun 

Cahaya! Harap diingat, angka 30 Milyar Tahun Cahaya baru 

angka estimasi saat ini, karena jarak pandang teleskop 

tercanggih baru sampai 15 Milyar Tahun Cahaya. 

Bayangkan, jika jarak 

bumi dengan 

matahari yang 150 

juta kilometer 

ditempuh oleh 

cahaya hanya dalam 

8 menit, maka seluruh Jagad Raya baru bisa ditempuh selama 

30 milyar tahun cahaya. Itulah kebesaran ciptaan Allah! Jika 

kita yakin akan kebesaran ciptaan Tuhan, maka hendaknya kita 

lebih meyakini lagi kebesaran penciptanya. 

 Dalam Al Qur’an, Allah menjelaskan bahwa Dialah yang 

menciptakan langit, bintang, matahari, bulan, dan lain-lain: 

“Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-

gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya 

matahari dan bulan yang bercahaya.” [Al Furqoon:61] 

c. Adakah yang Mengatur Alam Semesta? 
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Ada jutaan orang yang mengatur lalu lintas jalan raya, laut, dan 

udara. Mercusuar sebagai penunjuk arah di bangun, demikian 

pula lampu merah dan radar. Menara kontrol bandara 

mengatur lalu lintas laut dan udara. Sementara tiap kendaraan 

ada pengemudinya. Bahkan untuk pesawat terbang ada Pilot 

dan Co-pilot, sementara di kapal laut ada Kapten, juru mudi, 

dan lain-lain. Toh, ribuan kecelakaan selalu terjadi di darat, 

laut, dan udara. Meski ada yang mengatur, tetap terjadi 

kecelakaan lalu lintas. 

Sebaliknya, bumi, matahari, bulan, bintang, dan lain-lain selalu 

beredar selama milyaran tahun lebih (umur bumi diperkirakan 

sekitar 4,5 milyar tahun) tanpa ada tabrakan. Selama milyaran 

tahun, tidak pernah bumi menabrak bulan, atau bulan 

menabrak matahari. Padahal tidak ada rambu-rambu jalan, 

polisi, atau pun pilot yang mengendarai. Tanpa ada Tuhan 

yang Maha Mengatur, tidak mungkin semua itu terjadi. Semua 

itu terjadi karena adanya Tuhan yang Maha Pengatur. Allah 

yang telah menetapkan tempat-tempat perjalanan (orbit) bagi 

masing-masing benda tersebut. Jika kita sungguh-sungguh 

memikirkan hal ini, tentu kita yakin bahwa Tuhan itu ada. 

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 

bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-

tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu 

mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah 

tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan 
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hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada 

orang-orang yang mengetahui.” [Yunus:5] 

“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan 

malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-

masing beredar pada garis edarnya.” [Yaa Siin:40] 

Sungguhnya orang-orang yang memikirkan alam, insya Allah 

akan yakin bahwa Tuhan itu ada: 

“Allah lah Yang meninggi-

kan langit tanpa tiang 

(sebagaimana) yang kamu 

lihat, kemudian Dia berse-

mayam di atas `Arsy, dan 

menundukkan matahari dan 

bulan. Masing-masing 

beredar hingga waktu yang 

ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), 

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu 

meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.” [Ar Ra’d:2] 

 “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri 

atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 

dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami 

dari siksa neraka.” [Ali Imron:191] 
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d. Siapakah Pencipta Manusia dan Tumbuhan? 

Terhadap manusia-manusia yang sombong dan tidak 

mengakui adanya Tuhan, Allah menanyakan kepada mereka 

tentang makhluk ciptaannya. Manusiakah yang menciptakan, 

atau Tuhan yang Maha Pencipta: 

“Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu 

pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah 

yang menciptakannya?” [Al Waaqi’ah:58-59] 

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam? 

Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang 

menumbuhkannya?”  [Al Waaqi’ah:63-64] 

“Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang 

menjadikannya?” [Al Waaqi’ah:72] 

e. Bisakah Manusia Menciptakan Seekor Lalat? 

Di ayat lain, bahkan Allah menantang pihak lain untuk 

menciptakan lalat jika mereka mampu. Manusia mungkin bisa 

membuat robot dari bahan-bahan yang sudah diciptakan oleh 

Allah. Tapi untuk menciptakan seekor lalat dari tiada menjadi 

ada serta makhluk yang bisa bereproduksi (beranak-pinak), tak 

ada satu pun yang bisa menciptakannya kecuali Allah: 

“…Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah 

sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, 
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walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika 

lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka 

dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah 

yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang 

disembah.” [Al Hajj:73] 

Sesungguhnya, masih banyak ayat-ayat Al Qur’an lainnya yang 

menjelaskan bahwa sesungguhnya, Tuhan itu ada, dan Dia lah 

yang Maha Pencipta 
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6. Siapakah Tuhan Ummat Islam? 

 

Tidak dapat dipungkiri, bahwa sesungguhnya Tuhan itu hanya 

satu. Meski demikian, banyak orang yang menyembah Tuhan 

yang berbeda-beda. Ada yang menyembah matahari sebagai 

Tuhannya. Ada yang menyembah Tuhan Bapak, Tuhan Anak, 

dan sebagainya. Ada juga yang hanya menyembah Allah 

semata. 

Lalu, manakah Tuhan yang benar menurut Islam? Bagaimana 

ciri-cirinya? Sesungguhnya, kita tidak mengetahui sedikit pun 

tentang Tuhan, meski demikian, dalam Al Qur’an, Tuhan 

menjelaskan sifat-sifatnya. 

a. Tuhan Pencipta Segalanya 

Menurut ajaran Islam, Tuhan adalah pencipta segalanya: 

“Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak 

(untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya 

mengatakan kepadanya: "Jadilah". Lalu jadilah ia.” [Al 

Baqoroh:117] 

“Sesungguhnya misal (penciptaan) `Isa di sisi Allah, 

adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan 

Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: 
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"Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.” [Ali 

Imran:59] 

”Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang 

dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian 

mengulanginya (menghidupkannya) kembali?" katakanlah: 

"Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian 

mengulanginya (menghidupkannya) kembali; maka 

bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah 

yang selain Allah)?" [Yunus:34] 

b. Tuhan Pemilik Langit dan Bumi serta Semua Isinya 

Tuhan memiliki semua yang ada, baik di bumi, langit, mau 

pun yang ada di antara keduanya: 

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 

"Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". 

Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat 

menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak 

membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya 

dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?" 

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa 

yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang 

dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.” [Al Maaidah:17] 

c. Tuhan Maha Awal dan Maha Akhir 
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Tuhan juga telah ada sebelum segala sesuatu ada (awal). 

Tuhan juga akan tetap ada, ketika yang lain telah musnah 

(akhir): 

“Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang 

Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”  [Al 

Hadiid:3] 

Oleh karena itu, tidak mungkin Tuhan lahir, ketika makhluk lain 

sudah ada, atau pun meninggal, ketika makhluk lain masih ada. 

Jika ada, itu tidak lain hanyalah makhluk ciptaan Tuhan belaka. 

d. Tuhan Hanya Ada Satu, Yaitu: Allah 

Hanya ada satu Tuhan, yaitu: Allah 

“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: 

"Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal 

sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain 

Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang 

mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara 

mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.” [Al Maa-idah:73] 

e. Allah Tidak Punya Sekutu 

“Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" 

Jawabnya: "Allah." Katakanlah: "Maka patutkah kamu 

mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, 

padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak 
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(pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?". 

Katakanlah: "Adakah sama orang buta dan yang dapat 

melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; 

apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah 

yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga 

kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" 

Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan 

Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa". [Ar 

Ra’d:16] 

“Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah Yang tidak 

mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam 

kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan 

penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang 

sebesar-besarnya.” [Al Israa:111] 

f. Maha Suci Allah dari Mempunyai Anak dan Sekutu 

“Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali 

tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan 

beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa 

makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-

tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci 

Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,” [Al Mu’minuun] 

“dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". [Al 

Ikhlas:4] 
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g. Allah Maha Mengetahui, Baik yang Zahir Mau pun yang 

Ghaib 

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; 

tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia 

mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada 

sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia 

mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun 

dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau 

yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata 

(Lauh Mahfuzh).” [Al An’aam:59] 

h. Allah Maha Kuasa 

Allah Maha Kuasa. Sering kita terpukau akan 

kegagahan/keperkasaan seseorang. Namun mereka semua 

tidak ada yang kekal. Orang-orang yang besar dan ditakuti 

seperti Jengis Khan, Hitler, Roosevelt, semua musnah di 

tangan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mematikan. 

“Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu 

wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain (sebagai 

penggantimu). Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat 

demikian.”  [An Nisaa:133] 

“Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain 

daripada-Nya (untuk disembah), yang tuhan-tuhan itu tidak 

menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan 
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dan tidak kuasa untuk (menolak) sesuatu kemudharatan 

dari dirinya dan tidak (pula untuk mengambil) sesuatu 

kemanfa`atanpun dan (juga) tidak kuasa mematikan, 

menghidupkan dan tidak (pula) membangkitkan.”  [Al 

Furqaan:3] 

Dalam satu hadits diceritakan ketika semua makhluk, yaitu 

manusia, jin, dan malaikat sudah dimatikan, maka Allah 

berfirman, ”Akulah Raja Diraja. Mana orang yang dulu 

sombong mengaku sebagai Tuhan? Mana orang sombong 

yang dulu mengaku sebagai raja?” Kala itu hanya Allah yang 

Maha Hidup yang hidup dan berkuasa. 

i. Allah Maha Mengatur  

Sering kita lihat jembatan yang telah dirancang oleh para ahli 

dan dibangun ratusan tukang dengan tiang-tiang yang kuat, 

roboh seketika. Atau lalu-lintas udara yang diatur dengan radar, 

pengawas udara, serta pilot dan co-pilot, tetap selalu 

mengalami kecelakaan setiap tahunnya. 

Namun tidak pernah sekalipun langit yang tanpa tiang ambruk 

menimpa bumi. Matahari tidak pernah menabrak bulan atau 

bumi, meski semuanya telah beredar selama milyaran tahun. 

Itulah bukti bahwa keteraturan itu terjadi karena adanya Sang 

Maha Pengatur: Allah. 
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“Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang 

(sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia 

bersemayam di atas `Arsy, dan menundukkan matahari 

dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang 

ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), 

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu 

meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.”  [Ar Ra’d:2] 

j. Allah Maha Pemberi Rezeki telah Memberikan Banyak 

nikmat kepada Manusia 

“Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu 

dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) 

dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala 

buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah 

kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal 

kamu mengetahui.” [Al Baqarah:22] 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di 

laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa 

yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air 

itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia 

sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran 

angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; 

Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran 

Allah) bagi kaum yang memikirkan.” [Al Baqarah:164] 
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Begitulah sifat atau ciri-ciri Tuhan dalam Islam. Semoga 

dengan penjelasan ini kita bisa lebih memahami siapa Tuhan 

kita yang sebenarnya. 
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7. Dasar Islam: Tauhid – Mengesakan Allah 

Sesungguhnya, Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan 

misi menyampaikan kalimat Tauhid,  yaitu agar manusia 

menyembah Allah semata dan tidak menyembah sembahan 

lainnya selain Allah: 

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini hanya seorang 

manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: 

"Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang 

Esa". 

Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya 

maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan 

janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam 

beribadat kepada Tuhannya".” [Al Kahfi:110] 

a. Tauhid adalah Inti Ajaran Para Nabi 

Nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim juga mengajarkan 

tauhid kepada ummatnya, yaitu agar hanya menyembah satu 

Tuhan, yaitu: Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan 

yang lain: 

“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat 

dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan 
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sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan (Tuhan),” [An Nahl:120] 

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): 

"Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif." dan 

bukanlah dia termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan Tuhan.” [An Nahl:123] 

Luqman yang saleh pun dalam Al Qur’an diceritakan 

menasehati agar anaknya tidak mempersekutukan Allah 

dengan yang lain: 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar".” [Luqman:13] 

Seharusnya setiap orang tua mencontoh Luqman untuk 

menanamkan ajaran Tauhid kepada setiap anaknya. 

b. Tauhid Dalam 2 Kalimat Syahadat 

Dalam Islam, mengesakan Allah adalah rukun yang pertama. 

Jika seorang masuk Islam, dia harus menyatakan bahwa Tidak 

ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya: 

“Hadis Ibnu Umar r.a: Nabi s.a.w telah bersabda: Islam 

ditegakkan di atas lima perkara yaitu mengesakan Allah, 
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mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada 

bulan Ramadan dan mengerjakan Haji “ [HR Bukhori-Muslim] 

c. Jangan Mempersekutukan Allah 

Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta: 

“Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan 

yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung 

kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk 

orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” [Al 

An’aam:79] 

“Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan 

bumi, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-

orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan 

Tuhan mereka.” [Al An’aam:1] 

Jika ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah, misalnya 

berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sia-sia, karena 

berhala itu bukanlah Tuhan yang Maha Pencipta. Justru 

berhala itulah yang dibuat oleh manusia: 

“Apakah mereka mempersekutukan (Allah dengan) 

berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatupun? 

Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang.” [Al 

A’raaf:191] 
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“Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada 

Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat 

kepadamu dan tidak (pula) memberi manfa`at?" Dan Allah-

lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” [Al 

Maa-idah:76] 

Menyembah Yesus atau Isa sebagai Tuhan adalah dosa yang 

amat besar. Tuhan adalah Pencipta alam semesta, sedang 

Yesus atau Isa bukanlah pencipta alam semesta. Yesus atau 

Isa adalah seorang manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya, 

Siti Maryam: 

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 

"Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam", 

padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, 

sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya 

orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, 

maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan 

tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang 

zalim itu seorang penolongpun.” [Al Maa-idah:72] 

Sesungguhnya, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan 

itu bisa beranak dan dilahirkan layaknya manusia, sehingga 

ada lebih dari 1 Tuhan seperti Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. 

Bagaimana Allah bisa punya anak, padahal dia tidak punya 

istri? Adakah (na’udzubillah min dzalik!) mereka mengira 
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bahwa Tuhan berzina dengan Maryam sehingga punya anak di 

luar nikah? Allah SWT membantah kebohongan itu: 

“Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai 

anak padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan 

segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.” [Al 

An’aam:101] 

Dalam surat Al Ikhlas ditegaskan: 

“Katakanlah: Allah itu Satu 

Allah tempat meminta 

Dia tidak beranak dan tidak diperanakan 

Dan tak ada satu pun yang setara dengannya” [Al Ikhlas 1-

4] 

Sesungguhnya syirik atau mempersekutukan Tuhan adalah 

dosa yang amat besar: 

“Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan 

sesuatu dengan Dia. Barangsiapa mempersekutukan 

sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh 

dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan 

angin ke tempat yang jauh.” [Al Hajj:31] 

 “Katakanlah: "Adakan perjalanan di muka bumi dan 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 
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dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang 

yang mempersekutukan (Allah)".” [Ar Ruum:42] 

Jelas sekali bukan ayat Al Qur’an di atas bagi orang-orang yang 

berpikir atau berakal bahwa syirik itu adalah perbuatan sesat dan 

dosa. 

d. Syirik adalah Dosa yang Tidak Diampuni Allah 

Sesungguhnya syirik atau mempersekutukan Tuhan itu adalah 

dosa yang tidak terampuni. Ini adalah perkataan Allah SWT 

sendiri yang tertulis di dalam kitab suci Al Qur’an:  

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, 

dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) 

itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 

mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat 

dosa yang besar.” [An Nisaa’:48] 

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa 

mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia 

mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa 

yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 

mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka 

sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.” [An 

Nisaa’:116] 

e. Orang yang Musyrik Amalnya Sia-sia 
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Jika seseorang melakukan kemusyrikan, maka sia-sialah 

amalnya meski mereka banyak berbuat hal-hal yang dianggap 

oleh manusia “baik”: 

“Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi 

petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara 

hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan 

Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah 

mereka kerjakan.” [Al An’aam:88] 

“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan 

kepada (nabi-nabi) yang sebelummu: "Jika kamu 

mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah 

amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang 

merugi.” [Az Zumar:65] 

“Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan 

mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa 

mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia 

pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka.” [At 

Taubah:17] 

Sesungguhnya, Tauhid (Mengakui Tuhan itu ada dan satu, 

yaitu Allah SWT), adalah hal paling penting dan pertama-tama 

yang harus dipelajari oleh seorang Muslim. Nabi Muhammad 

SAW selama 13 tahun masa-masa pertama kenabiannya, gigih 

menyampaikan ajaran Tauhid kepada orang-orang kafir 

Quraisy, begitu pula setelahnya. Para Nabi seperti Nuh, 



Belajar Iman, Islam, dan Ihsan 

Dasar Islam: Tauhid – Mengesakan Allah                                                   70 

Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad menyerukan Tauhid 

kepada ummatnya. 

Tauhid adalah dasar dari agama Islam yang pertama-tama 

harus kita pelajari dan yakini. Korupsi, perzinahan, murtad itu 

terjadi karena orang tersebut tidak mempelajari ilmu Tauhid 

dengan baik dan meyakininya. 
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8. Mentaati dan Menjalankan Hukum Allah 

Sesungguhnya keimanan yang tinggi serta ibadah tasbih dan 

dzikir kepada Allah saja tidak cukup. Tapi masih harus disertai 

dengan ketaatan dan menjalankan perintah Allah. Jika kita 

tidak taat dan tidak mau menjalankan perintah Allah, maka kita 

termasuk golongan orang yang kafir. 

 

Sebagai contoh: Iblis. Keimanan Iblis sangat tinggi. Dia sangat 

yakin akan keberadaan dan keesaan Allah karena dia pernah 

berdialog langsung dengan Allah. Dia juga rajin bertasbih dan 

berdzikir kepada Allah bersama kumpulan para Malaikat. 

Namun karena dia tidak mau menjalankan satu perintah Allah, 

yaitu sujud kepada Adam, maka Iblis menjadi orang yang kafir 

dan dikutuk oleh Allah: 

 

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para 

malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah 

mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia 

termasuk golongan orang-orang yang kafir.” [Al 

Baqarah:34] 

 

Keengganan Iblis menjalankan perintah Allah karena dalam diri 

Iblis ada kesombongan. Dia merasa lebih baik daripada Adam: 
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“Berkata Iblis: "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada 

manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat 

kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk  

Allah berfirman: "Keluarlah dari surga, karena 

sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan 

itu tetap menimpamu sampai hari kiamat"." [Al Hijr:33-35] 

 

Akibatnya Iblis menjadi makhluk yang terkutuk. 

 

Jika Iblis yang hanya menolak satu perintah Allah saja menjadi 

kafir dan terkutuk, berapa banyak ummat Islam yang menolak 

mentaati banyak perintah Allah dengan sengaja dan berusaha 

menghalangi ummat Islam lainnya menjalankan 

perintah/hukum Allah? 

 

Dalam surat Al Maa-idah kita diperintahkan untuk menjalankan 

hukum Allah yang ada di kitab Sucinya seperti Qishash: 

 

Al Maa-idah: 

[5.44] Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat 

di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), 

yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang 

Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, 

oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta 

mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara 

kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. 
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Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) 

takutlah kepada-Ku.  Dan janganlah kamu menukar ayat-

ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang 

tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, 

maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. 

 

[5.45] Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di 

dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan 

jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada 

kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, 

maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. 

Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang 

yang zhalim. 

 

Mengapa orang-orang Yahudi dimurkai Allah? Karena mereka 

tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah. 

 

Ummat Nasrani juga dinyatakan sesat dalam surat Al Fatihah 

karena mereka tidak memutuskan perkara menurut apa yang 

diturunkan Allah: 

 

”Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israel) 

dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang 

sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan 
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kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk 

dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab 

yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi 

petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang 

bertakwa. 

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan 

perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. 

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang 

yang fasik.” [Al Maa-idah:46-47] 

 

Kemudian ketika Allah menurunkan Al Qur’an, adakah kita 

akan memutuskan perkara menurut Al Qur’an, atau kita 

mengikuti hawa nafsu manusia?  

 

Ada yang tertarik dengan ideologi Komunis/Sosialis kemudian 

membuat paham ”Islam Kiri.” Padahal Islam sebagai agama 

yang sempurna sudah mengajarkan kita untuk membantu dan 

menolong fakir miskin tanpa membatasi kemampuan 

seseorang untuk bekerja atau berproduksi. Meski Komunisme 

telah gagal di Uni Soviet di mana mayoritas rakyat tetap miskin 

dan sering antre makanan sementara para pejabatnya justru 

hidup mewah di dacha-dacha mereka, namun tetap ada 

sebagian ummat Islam yang mengikuti paham 

Komunis/Sosialis. 
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Ada lagi yang tertarik dengan paham Liberalisme/Kapitalisme 

Amerika Serikat hingga akhirnya melabeli Islam dengan 

”Liberal” menjadi Islam Liberal. Padahal paham 

Liberal/Kapitalisme akhirnya mengakibatkan para pemilik 

modal meraup untung sebesar-besarnya dan menindas 

buruh/karyawan mereka dengan menekan upah mereka sekecil 

mungkin. Para pemilik uang juga dengan bebas mengambil 

kekayaan alam negara-negara di seluruh dunia seperti minyak, 

gas, emas, tembaga, dan sebagainya untuk sebesar-besarnya 

masuk ke kantong pribadi mereka. 

 

Padahal dalam Al Qur’an kita dilarang untuk mengikuti hawa 

nafsu manusia: 

 

”Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan 

membawa kebenaran, membenarkan apa yang 

sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 

sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain 

itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah 

datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, 

Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 

menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat 

(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 

pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah 
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berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu 

semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang 

telah kamu perselisihkan itu,  

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara 

mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah 

kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan 

kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah 

diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya 

Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada 

mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan 

sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang 

yang fasik.” [Al Maa-idah:48-49]   

 

Hukum manakah yang lebih baik? Hukum buatan Allah atau 

buatan makluk Allah yaitu Manusia? Iblis terkutuk karena 

merasa lebih baik daripada Adam. Adakah kita merasa bahwa 

hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah? 

 

„Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan 

hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah 

bagi orang-orang yang yakin?” [Al Maa-idah:50]   

 

Agar ummat Islam dapat menjalankan Hukum Allah, Allah 

melarang orang-orang yang beriman mengambil orang-orang 
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Yahudi dan Nasrani untuk menjadi pemimpin. Ini masuk akal. 

Siapa sih di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mau 

menjalankan Hukum Allah? Siapa di antara orang-orang 

Yahudi dan Nasrani yang mau menjalankan Syariat Islam atau 

berjuang untuk mendirikan Negara Islam? Tidak ada bukan? 

Justru mereka berusaha menghalangi penegakkan syariat 

Islam atau pendirian Negara Islam sekuat mungkin. Mereka 

hanya boleh jadi pemimpin kelompok mereka sendiri: 

 

„Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi 

pemimpin-pemimpinmu; sebahagian mereka adalah 

pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di 

antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka 

sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.  

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada 

orang-orang yang lalim.” [Al Maa-idah:51] 

 

Ummat Islam meski mayoritas saat ini tidak bisa menjalankan 

hukum Allah. Para penentang hukum Allah berpendapat bahwa 

negara kita ini kan majemuk/plural. Jadi tidak bisa hukum Islam 

dijalankan. Padahal zaman Nabi orang-orang kafir, Yahudi, dan 

Nasrani juga sudah ada. Toh mereka tetap bisa menjalankan 

hukum Islam: 
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“Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit 

dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati 

mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut 

akan mendapat bencana".  Mudah-mudahan Allah akan 

mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau 

sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka 

menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan 

dalam diri mereka. 

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah 

orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan 

nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta 

kamu?" Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka 

menjadi orang-orang yang merugi.” [Al Maa-idah:52-53]   

 

Karena itulah Allah memerintahkan ummat Islam untuk bersatu 

dengan orang-orang yang beriman. Karena hanya mereka 

inilah yang mau menjalankan hukum Allah: 

 

“Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara 

kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan 

mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka 

dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah 

lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras 

terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, 

dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka 

mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa 
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yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui.   

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, 

dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan 

menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). 

Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-

orang yang beriman menjadi penolongnya, maka 

sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti 

menang.” [Al Maa-idah:54-56] 

 

Ada pun orang-orang yang mengejek Islam dengan berbagai 

perkataan jelek seperti ekstrim, teroris, kuno, dan sebagainya, 

haram bagi kita untuk mengangkatnya sebagai pemimpin: 

 

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat 

agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara 

orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan 

orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan 

bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-

orang yang beriman.” [Al Maa-idah:57] 

 

Sekali lagi ummat Islam hendaknya tidak berpuas diri. Shalat, 

puasa, zakat, haji, serta zikir saja tidak cukup. Tapi kita harus 

menjalankan semua perintah Allah karena ini adalah 

perwujudan dari rukun Islam pertama, yaitu bersaksi bahwa 
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tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah. Syahadah tersebut bukan hanya sekedar di bibir saja, 

tapi mensyaratkan ketaatan kita pada segala perintah Allah 

sebagai Tuhan kita dan Muhammad SAW sebagai utusan 

Allah. Kita tidak bisa beriman kepada sebagian ayat dan kafir 

pada sebagian ayat lainnya karena menganggap ada ayat Al 

Qur’an yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang: 

 

”Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab 

(Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? 

Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian 

daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, 

dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa 

yang sangat berat.” [Al Baqarah:85] 

 

Semoga kita bisa mengambil manfaat dari tulisan ini. 
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9. Beriman kepada Malaikat Allah 

Beriman kepada Malaikat adalah rukun Iman yang kedua. 

 

”Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang 

beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-

Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya...” [Al Baqarah:285] 

 

”Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan 

kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. 

Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka 

sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” [An 

Nisaa’:136] 

 

Malaikat diciptakan Allah dari Nur/Cahaya [HR Muslim] dan 

merupakan makhluk ghaib yang tidak dapat dilihat oleh 

manusia kecuali jika Allah mengizinkan.  

 

Malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan selalu taat dan 

melaksanakan perintah Allah: 
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”Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka 

dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada 

mereka).” [An Nahl:50] 

 

Para Malaikat tidak lalai dalam menjalankan kewajiban: 

 

”Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas 

semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-

malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian 

kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh 

malaikat-malaikat Kami, dan malaikat- malaikat Kami itu 

tidak melalaikan kewajibannya.” [Al An’aam:61] 

   

Malaikat merupakan hamba Allah yang dimuliakan: 

 

”Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah 

mengambil (mempunyai) anak", Maha Suci Allah. 

Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba 

yang dimuliakan” [Al Anbiyaa’:26] 

 

Malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dan bertasbih: 

 

”Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi 

Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan 

mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah 

mereka bersujud” [Al A’raaf:206] 
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Para Malaikat mengerjakan berbagai urusan yang diberikan 

Allah kepada mereka: 

 

”Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang 

menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk 

mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai 

sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. 

Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang 

dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.” [Faathir:1] 

 

”Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat 

Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala 

urusan.” [Al Qadr:4] 

 

Para malaikat senantiasa berdoa untuk orang-orang yang 

beriman: 

 

”(Malaikat-malaikat) yang memikul Arasy dan malaikat 

yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya 

dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun 

bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): 

"Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala 

sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang 
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bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah 

mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala,  

ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga 

Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-

orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan istri-

istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya 

Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,  

dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan 

orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) 

kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau 

anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan 

yang besar". [Al Mu’min:7-9] 

 

Bahkan Malaikat dikirim Allah untuk menolong orang-orang 

yang beriman jika mereka bersabar dan siap siaga: 

. 

”Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap-siaga, dan 

mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, 

niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat 

yang memakai tanda.” [Ali ’Imran:125] 

 

”Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah 

(yang telah dikurniakan) kepadamu ketika datang 

kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada 

mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu 
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melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang 

kamu kerjakan.” [Al Ahzab:9] 

 

Jumlah Malaikat banyak dan teratur dalam barisan-barisan 

yang rapi: 

 

”dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.” 

[Al Fajr:22] 

 

”Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf- 

shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah 

diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; 

dan ia mengucapkan kata yang benar.” [An Naba’:38] 

 

Di antara para malaikat yang wajib setiap orang Islam ketahui 

sebagai salah satu Rukun Iman berserta tugas-tugas mereka 

adalah: 

 

1. Jibril - Menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rasul 

Allah. 

”Sesungguhnya Al Qur'aan itu benar-benar firman (Allah 

yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril)” [At 

Takwiir:19] 

 

”Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-

malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka 
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sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.”[Al 

Baqarah:98] 

 

2. Mikail - Membagi rezeki kepada seluruh makhluk, di 

antaranya menurunkan hujan [QS 2:98] 

 

3. Israfil - Meniup sangkakala (terompet) pada hari kiamat [HR 

An Nasaa’i] 

 

4. Maut - Mencabut nyawa seluruh makhluk [QS 32:11] 

”Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk 

(mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya 

kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan." [As 

Sajdah:11] 

 

5. Munkar - Memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur 

[HR Ibnu Abi ‘Ashim] 

 

6. Nakir - Memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur 

[HR Ibnu Abi ‘Ashim] 

 

7. Raqib - Mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia 

[QS 50:18] 

”Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan 

ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” 

[Qaaf:18] 
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8. Atid - Mencatat amal buruk manusia ketika hidup di dunia 

[QS 50:18] 

 

9. Malik / Zabaniyah- Menjaga neraka dengan bengis dan 

kejam 

”Mereka berseru: "Hai Malik biarlah Tuhanmu membunuh 

kami saja." Dia menjawab: "Kamu akan tetap tinggal di 

neraka." [Az Zukhruf:77] 

 

”kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah” [Al 

’Alaq:18] 

 

10. Ridwan, Penjaga Surga - Menjaga sorga dengan lemah 

lembut [QS 39:73] 

”Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke 

dalam syurga berombong-rombongan. Sesampai di surga 

dan pintu-pintunya telah terbuka berkatalah penjaga-

penjaganya: "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. 

Berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang 

kamu kekal di dalamnya." [Az Zumar:73] 

 

Nama Malaikat Maut, Izrail, tidak ditemukan sumbernya baik 

dalam Al Quran maupun Hadits. Ibnu Katsir mentafsirkannya 

dari surat As Sajdah ayat 11 dengan sumber hadits yang tidak 

jelas [(Ahkamul Jana’iz, I/254 dan Takhrij At-Thahawiyyah, I/72] 
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Nama Malaikat Ridwan menurut sebagian ahli hadits haditsnya 

maudhu’ [Dha’if At-Targhib wat Tarhib, I/149 dan Adh-Dha’ifah, 

X/138]. Dalam QS 39:73 hanya disebut Penjaga Surga. 

 

Hikmah dari beriman kepada malaikat cukup banyak. Misalnya 

dengan menyadari adanya malaikat Roqib dan ’Atid yang 

selalu mencatat amal baik/buruk kita, maka kita akan lebih hati-

hati dalam berbuat. Kita malu berbuat dosa. 

 

”Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat 

yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan 

mencatat pekerjaan-pekerjaanmu,  mereka mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” [Al Infithaar:10-12] 

 

Dengan meyakini adanya malaikat Maut yang mencabut nyawa 

kita, Munkar dan Nakir yang memeriksa kita di alam kubur 

serta malaikat Malik yang menyiksa para pendosa di neraka, 

niscaya kita takut berbuat dosa. 

 

Kita juga bisa meniru ketaatan dan kerajinan malaikat dalam 

beribadah. 

 

”Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan 

malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai 
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rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa 

letih.” [Al Anbiyaa’:19] 

 

Di TV saya menyaksikan bagaimana pemerintah AS dan 

Inggris khusus mendirikan Lembaga untuk menyelidiki 

keberadaan piring terbang/UFO (Unidentified Flying Object) 

atau makhluk ruang angkasa (alien). Mereka bahkan membuat 

teleskop radio raksasa untuk mendeteksi keberadaan 

UFO/alien. 

 

Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa mungkin tidak hanya 

ada satu alam semesta (universe). Tapi ada alam semesta lain 

yang paralel keberadaannya (Parallel Universe/Dimension). 

Sebagai contoh ada orang yang melihat UFO kemudian benda 

itu menghilang. Sebetulnya tidak hilang. Tapi dia merubah 

”frekuensinya” sehingga tidak terlihat lagi oleh mata manusia.  

 

Para ilmuwan itu masih mencari-cari dan meraba-raba 

keberadaan UFO, Alien, atau Parallel Universe. Padahal dalam 

Islam hal itu sudah ada penjelasannya. Dalam Islam disebut 

ada dunia dan ada juga akhirat. Kemudian selain manusia yang 

kasat mata, ada juga makhluk ghaib seperti jin dan malaikat 

yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Hanya kadang-kadang 

saja mereka nampak sehingga Nabi dan para sahabat bisa 

melihat mereka. Hal yang ghaib ini harus kita imani: 
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”yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang 

mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang 

Kami anugerahkan kepada mereka.” [Al Baqarah:3] 

 

Jika kadang-kadang ada orang yang mengaku melihat benda 

yang bersinar dan terbang dengan cepat, meski mungkin tidak 

semua laporan itu benar, bisa jadi yang mereka lihat itu adalah 

makhluk ghaib seperti Malaikat yang memang diciptakan Allah 

dari Nur atau Cahaya. 

 

Malaikat memang biasa naik turun ke bumi pada subuh dan 

sore hari: 

 

”Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir 

sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. 

Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh 

malaikat).” [Al Israa’:78] 

 

Dan malaikat memang kecepatannya luar biasa yaitu lebih dari 

17 juta kali kecepatan maksimal yang dilakukan manusia. Saat 

ini benda tercepat yang diakui oleh manusia adalah cahaya 

(300.000 km/detik) dan Malaikat memang diciptakan Allah dari 

cahaya. 
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”dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan 

cepat,  dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan 

kencang” [An Naazi’aat:3-4] 

 

”Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada 

Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.” 

[Al Ma’aarij:4] 
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10. Mempelajari Al Qur’an dan Hadits dan 
Menjauhi Taqlid (Membeo) 

 
Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan ummatnya 

agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. 

 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi 

…” [Al Qashash:77] 

 

Sayangnya, banyak ummat Islam yang tidak mempelajari 

sumber ajaran Islam dan mengamalkannya, sehingga timbul 

berbagai macam bid’ah, aliran sesat, kerusakan akhlak dan lain 

sebagainya. 

 

Sebagai contoh, kita sering melihat orang yang beragama 

Islam, tapi dia tidak sholat, berjudi, berzinah, korupsi, dan 

sebagainya. Ada juga ummat Islam yang terjerumus ke dalam 

kelompok sesat seperti Inkar Sunnah yang tidak mengakui dan 

tidak mau mengikuti sunnah Nabi, atau kelompok Ahmadiyyah 

yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir 

dan lain sebagainya. Hal ini jelas selain sesat juga 

menimbulkan kemunduran di kalangan ummat Islam. 

 

Oleh karena itu, ummat Islam perlu mempelajari ajaran Islam 

berdasarkan sumber yang sahih, bukan dari sumber yang tak 
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jelas agar tidak tersesat. Sumber ajaran agama Islam ada 2, 

yaitu Al Qur’an dan Hadits/Sunnah. Apalagi Nabi mengatakan 

bahwa amal tanpa ilmu akan ditolak. Sebagai contoh 

bagaimana kita bisa sholat dengan benar jika kita tidak 

mempelajari ilmunya dengan baik? Padahal jika sholat kita 

tidak benar maka neraka tempatnya. 

 

Sabda Rasulullah Saw: "Aku tinggalkan padamu dua hal, yang 

tidak akan sesat kamu selama berpegang teguh kepada 

keduanya, yaitu Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya."(HR Ibnu 

'Abdilbarri) 

 

Al-Qur'an adalah kumpulan firman-firman Allah swt yang 

disampaikan kepada Nabi, yang isinya dan redaksinya berasal 

dari Allah SWT, dan diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis oleh 

para penulis wahyu. Sedang Hadits atau Sunnah adalah segala 

perkataan Nabi (juga perbuatan dan izinnya) dalam mendidik 

ummatnya sesuai dengan bimbingan wahyu dari Allah SWT. 

 

f. Al Qur’an 

 

Al Qur’an sebagai petunjuk sudah tidak diragukan lagi: 

 

“Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertakwa,” [Al Baqoroh:2] 

 



Belajar Iman, Islam, dan Ihsan 

Mempelajari Al Qur’an dan Hadits                                                              94 

Sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan Allah untuk 

membaca Al Qur’an, agar bisa mendapatkan petunjuk yang 

terkandung di dalamnya: 

 

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab 

(Al Qur'an)...” [Al Ankabuut:45] 

 

Al Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab, karena itu untuk 

mengetahui artinya, hendaknya kita mengartikannya sesuai 

dengan aturan bahasa Arab yang baku, bukan dengan tafsiran 

kita pribadi: 

 

 “Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur'an dalam bahasa 

Arab supaya kamu memahami (nya).” [Az Zukhruf:3] 

 

Kadang ada yang bertanya, kenapa Al Qur’an diturunkan 

dalam bahasa Arab. Kenapa tidak dalam bahasa lain? Allah 

menjawab: 

 

“Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam 

bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa 

tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam 

bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?..” 

[Fushshilat:44] 
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Yang perlu kita ketahui adalah ternyata bahasa Arab saat 

turunnya Al Qur’an 1400 tahun yang lalu ternyata tidak jauh 

beda dengan sekarang. Kita dengan mudah dapat memahami 

makna Al Qur’aan dengan mudah. Dan bahasa Arab hingga 

sekarang dijadikan bahasa Internasional yang dipakai di 

banyak negara. 

 

Ada pun bahasa Inggris, bentuknya sudah jauh berbeda. Pada 

tahun 600-an, kita belum mengenal bahasa Inggris Modern 

seperti sekarang. Jika kita mempelajari sejarah Bahasa Inggris, 

tentu kita akan tahu perbedaan bahasa Inggris kuno dengan 

sekarang yang sangat jauh berbeda. 

 

Terkadang banyak terjadi perbedaan penafsiran, dari yang 

kecil, hingga yang tidak bisa ditolerir lagi. 

 

Misalnya, ada sebagian orang yang meski ayatnya sudah 

demikian jelas, namun mentafsirkannya sedemikian rupa, 

sehingga bertentangan dengan makna aslinya. Contohnya ada 

orang yang dengan alasan kesetaraan gender, berusaha 

merubah hukum waris yang ada dalam Al Qur’an serta 

menolak ayat An Nisaa:34 yang menyatakan bahwa pria 

adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini jelas bertentangan 

dengan Al Qur’an: 
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 “Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. 

Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-

pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. 

Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada 

kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang 

mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari 

ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya 

melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya 

berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, 

semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat 

mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang 

yang berakal.” [Ali Imron:7] 

 

Jika setiap ayat Al Qur’an ditafsirkan secara berbeda-beda, 

bahkan berlawanan dengan makna aslinya, bagaimana kita 

bisa mengamalkan Al Qur’an secara benar? Ayat Al Qur’an 

yang Muhkamaat (jelas) tidak perlu ditafsirkan lagi, tapi 

hendaknya diamalkan, sedang ayat yang mutasyabihat 

hendaknya kita imani, bukan diperdebatkan sehingga 

menimbulkan fitnah. 

 

Jika kita telah membaca dan memahami Al Qur’an, hendaklah 

kita mengikuti perintah-perintah Allah SWT yang ada di dalam 

Al Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari: 
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“Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang 

diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu 

diberi rahmat,” [Al An’aam:155] 

 

Dengan membaca Al Qur’an, kita tahu bahwa kita 

diperintahkan untuk beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan Al 

Qur’an. Selain itu kita juga diberitahu tentang masalah Malaikat 

dan juga hari Kiamat: 

 

“Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

kepada cahaya (Al Qur'an) yang telah Kami turunkan. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [At 

Taghaabun:8] 

 

“Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar 

(pada hari kiamat), dan mereka disambut oleh para 

malaikat. (Malaikat berkata): "Inilah harimu yang telah 

dijanjikan kepadamu".” [Al Anbiyaa:103] 

 

Jika kita mempelajari Al Qur’an, maka kita akan tahu siapakah 

Pencipta segala sesuatu, dan sesungguhnya tidak ada Tuhan 

selain Allah: 

 

“(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah 

Tuhan kamu; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; 
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dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.” [Al 

An’aam:102] 

 

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib 

mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka 

mempertuhankan) Al Masih putera Maryam; padahal 

mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; 

tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 

Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” [At 

Taubah:31] 

 

Jika ummat Islam mempelajari ayat Al Qur’an di atas, niscaya 

mereka tidak akan murtad menyembah Tuhan yang lain. 

Bahkan mereka akan yakin bahwa ideologi sekuler buatan 

ilmuwan yang ada tidaklah pantas untuk menggantikan ajaran 

Islam yang telah diturunkan oleh Allah SWT. 

 

Dengan membaca Al Qur’an, niscaya kita akan tahu bahwa 

perintah sholat, zakat, puasa, haji yang ada dalam rukun Islam 

itu merupakan kewajiban dari Allah SWT: 

 

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah 

beserta orang-orang yang ruku” [Al Baqoroh:43] 
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 “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 

sebelum kamu agar kamu bertakwa,” [Al Baqoroh:183] 

 

Al Qur’an bukan cuma mengajarkan masalah iman dan ibadah 

kepada Allah saja, tapi juga mengajarkan untuk berbuat baik 

terhadap sesama manusia: 

 

 “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-

Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua 

orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, 

teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-banggakan diri,” [An Nisaa:36] 

 

Di Al Qur’an kita diperintahkan untuk tidak memakan harta 

orang lain, jujur dalam berniaga, serta bersikap adil. 

 

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih bermanfa`at, hingga sampai ia 

dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 

dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada 

seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan 

apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil 

kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji 
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Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu 

agar kamu ingat,” [Al An’aam:152] 

 

Jika ajaran itu diterapkan, niscaya Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme akan sirna.. 

 

g. Hadits 

 

Ada kelompok yang dengan alasan hanya ingin berpedoman 

pada Al Qur’an saja, akhirnya mengingkari Sunnah/Hadits 

Nabi. Hal ini jelas tidak benar, karena mengikuti Nabi justru 

merupakan perintah Allah yang tercantum dalam Al Qur’an. 

 

 “Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah 

utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang 

mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan 

dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan 

Rasul Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah 

dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan 

ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".” [Al 

A’raf:158] 

 

Al Qur’an hanya memuat garis besar dari perintah dan 

larangan Allah. Adapun rinicannya, maka Nabilah yang 

menjelaskannya. 
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“Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu 

Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al 

Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) 

dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu 

cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan.” [Al Maa-

idah:15] 

 

“Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang 

menjelaskan".” [Asy Syu’araa:115] 

 

Sebagai contoh, di dalam Al Qur’an kita diperintahkan untuk 

sholat, tapi bagaimana cara melakukan sholat, misalnya harus 

diawali dengan niat, kemudian takbir, dan diakhiri dengan 

salam itu dijelaskan di hadits Nabi. Begitu pula perintah lainnya 

seperti puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Sebagai contoh: 

 

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a katanya: Aku 

lihat Rasulullah s.a.w apabila memulai sembahyang, beliau 

mengangkat kedua tangan hingga ke bahu. Begitu juga 

sebelum rukuk dan bangkit dari rukuk. Beliau tidak 

mengangkatnya di antara dua sujud” [HR Bukhori, Muslim, 

Tirmizi, Nasa’I, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, Ad 

Darimi) 
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Pada zaman Nabi dan Sahabat, Hadits belum dibukukan. 

Seiring dengan perjalanan waktu, di mana akhirnya muncul 

hadits-hadits palsu, para ulama Salafi mulai memikirkan untuk 

membukukan hadits, agar bisa dibedakan mana hadits yang 

shahih dengan yang dloif (lemah) serta maudlu (palsu), dan 

mudah mencari referensi hadits. 

 

Di antara kitab-kitab Hadits, yang terkenal adalah Kutubus 

Sittah. Kutubus Sittah berarti “Kitab yang Enam, yaitu kitab-

kitab hadits yang menjadi standar rujukan para ulama dan 

kaum muslimin untuk menjadi hujjah bagi persoalan-persoalan 

agama. Di antaranya adalah Shahih Bukhari, Shahih Muslim, 

Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa’i, dan Sunan 

Ibnu Majjah. Lebih dari 90% hadits mengenai masalah hukum, 

tercantum dalam Kutubus Sittah. 

 

Kita tidak bisa taqlid atau mengikuti begitu saja tanpa tahu dalil-

dalil dari Al Qur’an dan Hadits: 

 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 

diminta pertanggungan jawabnya.” [Al Israa:36] 

 

Banyak perselisihan terjadi karena taqlid yaitu mengikuti begitu 

saja manusia (guru atau orang tua) tanpa mengetahui dalil Al 
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Qur’an dan Hadits. Padahal jika masing-masing pihak 

mempelajari Al Qur’an dan Hadits perselisihan itu tidak akan 

terjadi karena itu sudah tercantum di Al Qur’an atau Hadits 

 

„Kita ikuti saja deh apa yang telah dilakukan orang tua kita 

niscaya kita tidak akan sesat“ begitu pendapat orang yang tidak 

mau mempelajari Al Qur’an dan Hadits. Padahal itulah 

perkataan orang-orang kafir dulu mereka mengikuti apa yang 

dilakukan orang tua mereka meski akhirnya tersesat: 

 

„Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang 

diturunkan Allah." Mereka menjawab: "(Tidak), tapi kami 

(hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami 

mengerjakannya." Dan apakah mereka (akan mengikuti 

bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru 

mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?“ 

[Luqman:21] 

 

Ada juga yang mengikuti guru-gurunya begitu saja tanpa mau 

tahu dalil-dalil dari Al Qur’an dan Hadits. Guru kita kan alim. 

Tidak mungkin salah. Itu pendapat mereka. Padahal selain 

Nabi tidak ada yang maksum. Ini seperti perbuatan orang dulu 

kala: 

 

„Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib 

mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka 
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mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal 

mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak 

ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci 

Allah dari apa yang mereka persekutukan.“ [At Taubah:31] 

  

Seharusnya seorang guru memberikan dalil Al Qur’an dan 

Hadits kepada muridnya, dan murid tidak boleh menerima 

begitu saja tanpa ada dalil dari Al Qur’an dan Hadits. Apalagi 

jika menyangkut hal-hal yang diperselisihkan / khilafiyah. Jika 

kita mempelajari hadits,  

 

Terkadang perbedaan terjadi karena memang masing-masing 

pihak punya dalil yang sama kuatnya. Sebagai contoh apakah 

”Bismillah” pada shalat dikeraskan atau dipelankan suaranya, 

ternyata kedua pihak punya dasar haditsnya. Jika kita belajar 

hadits secara menyeluruh, maka kita jadi lebih paham dan 

toleran kenapa perbedaan bisa terjadi selama tidak 

menyangkut hal-hal yang pokok. 

 

Jika kita membeo begitu saja kepada seseorang tanpa tahu 

dalil ayat Al Qur’an dan Hadits, niscaya kita bisa ikut tersesat 

jika orang yang kita ikuti sesat atau keliru. 

 

Insya Allah, jika ummat Islam kembali berpegang kepada Al 

Qur’an dan Hadits, dengan membaca, mempelajari, dan 

mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, maka ummat 
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Islam akan kuat aqidahnya, benar amal ibadahnya (terlepas 

dari bid’ah), bagus akhlaknya, sehingga segala KKN, 

kriminalitas, ketimpangan sosial yang ada akan sirna. Dengan 

mempelajari Al Qur'an dan Hadits, kita tidak akan bisa 

disesatkan oleh orang-orang yang sesat. 
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11. Keajaiban Al Qur’an dan Ilmu 

Pengetahuan Modern 

Benar kiranya jika Al Qur’an disebut sebagai mukjizat. 

Bagaimana tidak, ternyata ayat-ayat Al Qur’an yang diturunkan 

di abad ke 7 masehi di mana ilmu pengetahuan belum 

berkembang (saat itu orang mengira bumi itu rata dan matahari 

mengelilingi bumi), sesuai dengan ilmu pengetahuan modern 

yang baru-baru ini ditemukan oleh manusia. 

 

Sebagai contoh ayat di bawah. 

 

a. Langit dan Bumi dahulunya Satu 

 “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui 

bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah 

suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara 

keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang 

hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” [Al 

Anbiyaa:30] 

 

Saat itu orang tidak ada yang tahu bahwa langit dan bumi itu 

awalnya satu. Ternyata ilmu pengetahuan modern seperti teori 

Big Bang menyatakan bahwa alam semesta (bumi dan langit) 

itu dulunya satu. Kemudian akhirnya pecah menjadi sekarang 

ini. 
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Kemudian ternyata benar segala yang bernyawa, termasuk 

tumbuhan bersel satu pasti mengandung air dan juga 

membutuhkan air. Keberadaan air adalah satu indikasi adanya 

kehidupan di suatu planet. Tanpa air, mustahil ada kehidupan. 

Inilah satu kebenaran ayat Al Qur’an. 

 

Tatkala merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al 

Qur'an, ditegaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit 

atau garis edar tertentu. 

 

"Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, 

matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu 

beredar di dalam garis edarnya." (Al Qur'an, 21:33) 

 

Disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwa matahari tidaklah 

diam, tetapi bergerak dalam garis edar tertentu: 

 

"Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. 

Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Mengetahui." (Al Qur'an, 36:38) 

 

b. Langit yang Mengembang (Expanding Universe) 
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Dalam Al Qur'an, yang diturunkan 14 abad silam di saat ilmu 

astronomi masih terbelakang, mengembangnya alam semesta 

digambarkan sebagaimana berikut ini: 

 

"Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan 

sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya." (Al 

Qur'an, 51:47) 

 

Menurut Al Qur’an langit diluaskan/mengembang. Dan inilah 

kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan masa kini. 

 

Sejak terjadinya peristiwa Big Bang, alam semesta telah 

mengembang secara terus-menerus dengan kecepatan maha 

dahsyat. Para ilmuwan menyamakan peristiwa 

mengembangnya alam semesta dengan permukaan balon 

yang sedang ditiup. 

 

Hingga awal abad ke-20, satu-satunya pandangan yang 

umumnya diyakini di dunia ilmu pengetahuan adalah bahwa 

alam semesta bersifat tetap dan telah ada sejak dahulu kala 

tanpa permulaan. Namun, penelitian, pengamatan, dan 

perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern, 

mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya memiliki 

permulaan, dan ia terus-menerus "mengembang". 
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Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia, Alexander Friedmann, 

dan ahli kosmologi Belgia, George Lemaitre, secara teoritis 

menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa 

bergerak dan mengembang. 

 

Fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data 

pengamatan pada tahun 1929. Ketika mengamati langit dengan 

teleskop, Edwin Hubble, seorang astronom Amerika, 

menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak 

saling menjauhi.  

 

c. Gunung yang Bergerak 

 

"Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia 

tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya 

awan." [QS 27:88] 

 

14 abad lampau seluruh manusia menyangka gunung itu diam 

tidak bergerak. Namun dalam Al Qur’an disebutkan gunung itu 

bergerak. 

 

Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak 

bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti 

mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal 

abad ke-20, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang 

ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan 
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bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada 

masa-masa awal bumi, namun kemudian bergeser ke arah 

yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak 

saling menjauhi. 

 

Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener 

baru pada tahun 1980, yakni 50 tahun setelah kematiannya. 

Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Wegener dalam 

sebuah tulisan yang terbit tahun 1915, sekitar 500 juta tahun 

lalu seluruh tanah daratan yang ada di permukaan bumi 

awalnya adalah satu kesatuan yang dinamakan Pangaea. 

Daratan ini terletak di kutub selatan. 
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Sekitar 180 juta tahun lalu, Pangaea terbelah menjadi dua 

bagian yang masing-masingnya bergerak ke arah yang 

berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini adalah 

Gondwana, yang meliputi Afrika, Australia, Antartika dan India. 

Benua raksasa kedua adalah Laurasia, yang terdiri dari Eropa, 

Amerika Utara dan Asia, kecuali India. Selama 150 tahun 

setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia terbagi 

menjadi daratan-daratan yang lebih kecil. 

 

Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangaea 

telah bergerak pada permukaan Bumi secara terus-menerus 

sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga 

menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah 

daratan dan lautan di Bumi. 

 

Pergerakan kerak Bumi ini diketemukan setelah penelitian 

geologi yang dilakukan di awal abad ke-20. Para ilmuwan 

menjelaskan peristiwa ini sebagaimana berikut: 

 

Kerak dan bagian terluar dari magma, dengan ketebalan 

sekitar 100 km, terbagi atas lapisan-lapisan yang disebut 

lempengan. Terdapat enam lempengan utama, dan beberapa 

lempengan kecil. Menurut teori yang disebut lempeng tektonik, 

lempengan-lempengan ini bergerak pada permukaan bumi, 

membawa benua dan dasar lautan bersamanya. Pergerakan 

benua telah diukur dan berkecepatan 1 hingga 5 cm per tahun. 
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Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak, dan 

menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. 

Setiap tahun, misalnya, Samudera Atlantic menjadi sedikit lebih 

lebar. (Carolyn Sheets, Robert Gardner, Samuel F. Howe; 

General Science, Allyn and Bacon Inc. Newton, 

Massachusetts, 1985, s. 30) 

 

Ada hal sangat penting yang perlu dikemukakan di sini: dalam 

ayat tersebut Allah telah menyebut tentang gerakan gunung 

sebagaimana mengapungnya perjalanan awan. (Kini, Ilmuwan 

modern juga menggunakan istilah "continental drift" atau 

"gerakan mengapung dari benua" untuk gerakan ini. (National 

Geographic Society, Powers of Nature, Washington D.C., 1978, 

s.12-13) 

 

Tidak dipertanyakan lagi, adalah salah satu kejaiban Al Qur’an 

bahwa fakta ilmiah ini, yang baru-baru saja ditemukan oleh 

para ilmuwan, telah dinyatakan dalam Al Qur’an. 

 

Pada zaman Nabi pengetahuan tentang angin yang 

mengawinkan benang sari dan putik dari tumbuhan belum 

dikenal. Namun sekarang itu merupakan pengetahuan yang 

umum. 

 

"Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan 

Kami turunkan hujan dari langit lalu Kami beri minum 
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kamu dengan air itu dan sekali kali bukanlah kamu yang 

menyimpannya." (Al Qur'an, 15:22) 

 

d. Ramalan Kemenangan Romawi atas Persia 

 

"Alif, Lam, Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi, di 

negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu 

akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah 

urusan sebelum dan sesudah (mereka menang)." (Al 

Qur'an, 30:1-4) 

 

Ayat-ayat ini diturunkan kira-kira pada tahun 620 Masehi, 

hampir tujuh tahun setelah kekalahan hebat Bizantium Kristen 

di tangan bangsa Persia, ketika Bizantium kehilangan 

Yerusalem. Kemudian diriwayatkan dalam ayat ini bahwa 

Bizantium dalam waktu dekat menang. Padahal, Bizantium 

waktu itu telah menderita kekalahan sedemikian hebat hingga 

nampaknya mustahil baginya untuk mempertahankan 

keberadaannya sekalipun, apalagi merebut kemenangan 

kembali. Tidak hanya bangsa Persia, tapi juga bangsa Avar, 

Slavia, dan Lombard menjadi ancaman serius bagi Kekaisaran 

Bizantium. Bangsa Avar telah datang hingga mencapai dinding 

batas Konstantinopel. Kaisar Bizantium, Heraklius, telah 

memerintahkan agar emas dan perak yang ada di dalam gereja 

dilebur dan dijadikan uang untuk membiayai pasukan perang. 

Banyak gubernur memberontak melawan Kaisar Heraklius dan 
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dan Kekaisaran tersebut berada pada titik keruntuhan. 

Mesopotamia, Cilicia, Syria, Palestina, Mesir dan Armenia, 

yang semula dikuasai oleh Bizantium, diserbu oleh bangsa 

Persia. (Warren Treadgold, A History of the Byzantine State 

and Society, Stanford University Press, 1997, s. 287-299.) 

 

e. Diselamatkannya Jasad Fir’aun 

 

"Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya 

kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang 

datang sesudahmu" [QS 10:92] 

 

Maurice Bucaille dulunya adalah 

peneliti mumi Fir’aun di Mesir. 

Pada mumi Ramses II dia 

menemukan keganjilan, yaitu 

kandungan garam yang sangat 

tinggi pada tubuhnya. Dia baru 

kemudian menemukan jawabannya di Al-Quran, ternyata 

Ramses II ini adalah Firaun yang dulu ditenggelamkan oleh 

Allah swt ketika sedang mengejar Nabi Musa as. 

 

Injil & Taurat hanya menyebutkan bahwa Ramses II tenggelam; 

tetapi hanya Al-Quran yang kemudian menyatakan bahwa 

mayatnya diselamatkan oleh Allah swt, sehingga bisa menjadi 

pelajaran bagi kita semua. 
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Perhatikan bahwa Nabi Muhammad saw hidup 3000 tahun 

setelah kejadian tersebut, dan tidak ada cara informasi tersebut 

(selamatnya mayat Ramses II) dapat ditemukan beliau (karena 

di Injil & Taurat pun tidak disebut). Makam Fir’aun, Piramid, 

baru ditemukan oleh arkeolog Giovanni Battista Belzoni tahun 

1817. Namun Al-Quran bisa menyebutkannya karena memang 

firman Allah swt (bukan buatan Nabi Muhammad saw). 

 

f. Segala Sesuatu diciptakan Berpasang-pasangan 

 

Al Qur'an yang berulang-ulang menyebut adanya pasangan 

dalam alam tumbuh-tumbuhan, juga menyebut adanya 

pasangan dalam rangka yang lebih umum, dan dengan batas-

batas yang tidak ditentukan. 

 

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh 

bumi dan dari diri mereka maupun dari apa-apa yang 

mereka tidak ketahui." [Yaa Siin 36:36] 

 

Kita dapat mengadakan hipotesa sebanyak-banyaknya 

mengenai arti hal-hal yang manusia tidak mengetahui pada 

zaman Nabi Muhammad. Hal-hal yang manusia tidak 

mengetahui itu termasuk di dalamnya susunan atau fungsi 

yang berpasangan baik dalam benda yang paling kecil atau 
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benda yang paling besar, baik dalam benda mati atau dalam 

benda hidup. Yang penting adalah untuk mengingat pemikiran 

yang dijelaskan dalam ayat itu secara rambang dan untuk 

mengetahui bahwa kita tidak menemukan pertentangan 

dengan Sains masa ini. 

 

Meskipun gagasan tentang "pasangan" umumnya bermakna 

laki-laki dan perempuan, atau jantan dan betina, ungkapan 

"maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" dalam ayat di 

atas memiliki cakupan yang lebih luas. Kini, cakupan makna 

lain dari ayat tersebut telah terungkap. Ilmuwan Inggris, Paul 

Dirac, yang menyatakan bahwa materi diciptakan secara 

berpasangan, dianugerahi Hadiah Nobel di bidang fisika pada 

tahun 1933. Penemuan ini, yang disebut "parité", menyatakan 

bahwa materi berpasangan dengan lawan jenisnya: anti-materi. 

Anti-materi memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan materi. 

Misalnya, berbeda dengan materi, elektron anti-materi 

bermuatan positif, dan protonnya bermuatan negatif. Fakta ini 

dinyatakan dalam sebuah sumber ilmiah sebagaimana berikut: 

 

"...setiap partikel memiliki anti-partikel dengan muatan yang 

berlawanan ... dan hubungan ketidakpastian mengatakan 

kepada kita bahwa penciptaan berpasangan dan pemusnahan 

berpasangan terjadi di dalam vakum di setiap saat, di setiap 

tempat." 
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Semua ini menunjukkan bahwa unsur besi tidak terbentuk di 

Bumi, melainkan dibawa oleh meteor-meteor melalui letupan 

bintang-bintang di luar angkasa, dan kemudian "dikirim ke 

bumi", persis sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut. 

Jelas bahwa fakta ini tak mungkin diketahui secara ilmiah pada 

abad ke-7, di saat Al Qur'an diturunkan. 
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12. Nabi Muhammad Manusia Terbaik di 
Dunia 

 

“Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri teladan yang 

baik bagimu yang mengharap rahmat Allah dan 

kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah.” [Al 

Ahzab:21] 

 

Itulah firman Allah yang menyatakan kemuliaan Nabi 

Muhammad. Bahkan non Muslim seperti Sir George Bernard 

Shaw dalam buku 'The Genuine Islam,' Vol. 1, No. 8, 1936 

menyatakan bahwa jika ada agama yang akan menguasai 

Inggris atau Eropa dalam abad mendatang mungkin itu 

adalah Islam. Muhammad adalah orang yang mengagumkan 

dan pantas disebut Penyelamat Manusia (the Savior of 

Humanity). Begitu katanya. 

 

Mahatma Gandhi, dalam pernyataan yang diterbitkan di 'Young 

India,'1924 menyatakan bahwa bukanlah pedang yang 

menyebarkan Islam. Tapi kepedulian, keberanian, dan 

keimanan Nabi kepada Tuhan yang menyebabkan itu. Ketika 

saya menutup buku jilid kedua dari Kisah Nabi Muhammad, 

saya menyesal karena tidak ada lagi yang dapat dibaca. 
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Dan memang Muhammad yang kala itu pengikutnya hanya istri 

dan keponakannya, Ali, tidaklah mungkin bisa menyebarkan 

Islam dengan pedang. Karena kepribadiannya dan kebenaran 

Islamlah maka orang-orang berbondong memeluk Islam. Jika 

pun ada perang, maka itu tak lebih dari membela diri 

sebagaimana diketahui bahwa 3 perang besar pertama seperti 

perang Badar, Uhud, dan Khandaq terjadi di kota tempat 

tinggal ummat Islam di Madinah. Begitu pula perang Mu’tah 

terjadi di tanah Arab ketika tentara Romawi yang beragama 

Kristen menyerang untuk menghancurkan Islam. 

 

Michael H Hart dalam buku 'The 100, A Ranking of the Most 

Influential Persons In History,' New York, 1978 

menempatkan Nabi Muhammad dalam urutan pertama 100 

orang paling berpengaruh di dunia mengalahkan Isaac 

Newton, Paulus, dan Yesus. 

 

Menurut Michael H Hart, kebanyakan dari orang-orang besar 

yang ada dalam bukunya menjadi besar karena kebetulan lahir 

di negara-negara maju yang jadi pusat peradaban dunia. 

Bahkan tanpa ada mereka pun tetap saja negara-negara 

tersebut akan maju dan akan ada banyak orang yang akan 

menggantikannya untuk memimpin kemajuan tersebut. 

 

Sebagai contoh Napoleon Bonaparte yang memimpin Perancis 

untuk menguasai Eropa itu terjadi karena Perancis adalah 
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memang negara Eropa yang besar dan kuat. Napoleon tidak 

bisa melakukan itu jika Perancis adalah negara yang kecil dan 

lemah. Dan pada akhirnya, Napoleon pun gagal dan meninggal 

dalam pengasingan. 

 

Yesus pun meski merupakan penyebar agama Kristen yang 

pertama, namun dia ditangkap dan disalib oleh tentara 

Romawi. Jumlah pengikutnya saat Yesus meninggal tidak 

banyak. Paulus lah yang berhasil mengembangkan agama 

Kristen sehingga diterima bangsa Eropa. 

 

Sebaliknya, Nabi Muhammad lahir di kawasan yang 

terbelakang. Mekkah kota kelahiran Nabi adalah kota kecil di 

pinggiran yang jauh dari pusat perdagangan, seni, dan ilmu 

pengetahuan. Saat itu yang jadi negara besar dalah Romawi 

dan Persia. Ada pun bangsa Arab adalah bangsa jajahan yang 

terbelakang dengan jumlah penduduk yang hingga sekarang 

pun tidak banyak serta terpecah menjadi berbagai suku yang 

saling perang satu sama lain. 

 

Pada saat Nabi lahir, kebanyakan bangsa Arab menyembah 

berhala. Selama 3 tahun pertama Nabi Muhammad menyeru 

Islam pada keluarga dan teman dekatnya. Baru pada tahun 

613 Nabi menyiarkan Islam secara terbuka sehingga Islam 

mulai menyebar. Penguasa Mekkah yang kafir pun 

menganggap Nabi Muhammad sebagai bahaya dan ingin 
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membunuhnya sehingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 

Setelah 3 kali serangan kaum kafir Mekkah dalam perang 

Badar, Uhud, dan Khandaq gagal, Nabi Muhammad dan 

pengikutnya menaklukkan kota Mekkah tahun 630. Pada saat 

meninggal tahun 632 Nabi Muhammad yang bertahun-tahun 

pada masa awal kenabiannya ditentang penduduk kafir Quraisy 

dalam tempo 23 tahun sanggup menyatukan bangsa Arab di 

dalam Islam. 

 

Bangsa Arab bukan hanya sanggup menahan serangan tentara 

Romawi dan Persia, bahkan sanggup menaklukkannya. Hingga 

saat ini ibukota Romawi, Constantinople, di bawah 

kepemimpinan negara Islam dan berganti nama jadi Istambul 

(Turki). Begitu pula Baghdad yang sebelumnya jadi ibukota 

Persia ada di negara Islam Iraq. 

 

Yang harus diingat adalah bahwa peperangan yang dilakukan 

oleh Nabi Muhammad bukanlah peperangan yang penuh darah 

seperti yang dilakukan tentara Salib yang membantai semua 

ummat Islam yang mereka taklukkan seperti dalam film 

”Kingdom of Heaven.” Peperangan yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad seperti pada perang Badar, Uhud, Khandaq, dan 

Tabuk terjadi karena mereka membela diri dari serangan kaum 

kafir. Peperangan terhadap kerajaan Romawi dan Persia justru 

membebaskan daerah jajahan kerajaan tersebut sehingga 

mereka lepas dari penindasan kerajaan Romawi dan Persia. 
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Pada saat penaklukan kota Mekkah misalnya boleh dikata tidak 

ada peperangan yang penuh darah. Tapi penyerahan yang 

penuh kedamaian. 

 

Dalam 100 tahun sejak kematian Nabi Muhammad, 

Kerajaan Islam menyebar dari India, Pakistan, Iran, Timur 

Tengah, Afrika Utara, Albania, Yugoslavia, hingga Spanyol. 

Ini adalah satu imperium terbesar yang pernah ada dalam 

sejarah. Meski Spanyol kembali dikuasai Katolik setelah 7 

abad, namun Islam tetap berkuasa di negara-negara Afrika 

Utara, Timur Tengah, Iran, dan Pakistan. 

 

Islam bukan hanya maju secara politik dan militer. Dalam ilmu 

pengetahuan pun tiba-tiba bangsa Arab yang dulunya 

terbelakang di bawah ilmuwan Yunani atau Persia tiba-tiba jadi 

pemimpin. Banyak penemuan Islam / ilmuwan Arab/Islam yang 

diakui dunia hingga sekarang. 

 

Sebagai contoh, sistem angka yang dipakai dunia sekarang 

adalah sistem angka Arab (Arabic Numeral) menggantikan 

sistem angka Romawi (Roman Numeral) yang kaku. Dengan 

angka Arab anda dapat menulis 93.567.794.214.698 dengan 

mudah. Angka tersebut tidak bisa ditulis dengan sistem angka 

Romawi. 
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Dalam ensiklopedi Microsoft Encarta disebut bahwa dalam 

dunia Islam yang menyebar ke Barat hingga Spanyol banyak 

dihasilkan penemuan Ilmiah seperti angka Arab: 

=== 

The Islamic world, which in medieval times extended as far 

west as Spain, also produced many scientific 

breakthroughs. The Arab mathematician Muhammad al-

Khwārizmī introduced Hindu-Arabic numerals to Europe 

many centuries after they had been devised in southern 

Asia. 

=== 

Astronom Arab (baca Astronom Muslim) juga banyak yang 

menemukan dan menamakan bintang seperti Aldebaran, Altair, 

dan Deneb. Al Haytham (Alhacen) yang mengantarkan ilmu 

Optic juga menemukan metode Ilmiah yang menekankan 

kepada observasi, eksperimen, dan pencatatan yang akurat. 

 

Singkatnya, Nabi Muhammad bukan hanya sekedar pemimpin 

agama atau Nabi. Namun beliau juga adalah pemimpin militer, 

pemimpin negara, dan juga peletak fondasi berkembangnya 

ilmu pengetahuan Islam (Islam Golden Age) di kalangan 

ummat Islam. 

 

Hanya dalam waktu 23 tahun, Nabi Muhammad berhasil 

merubah bangsa Arab yang bodoh dan terbelakang serta 

terjajah menjadi bangsa yang cerdas dan terkemuka di 
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dunia mengalahkan 2 super power dunia: Romawi dan 

Persia. Ini merupakan satu teladan yang harus bisa ditiru 

oleh pemimpin-pemimpin Islam! 

 

Tak heran jika seorang Non Muslim seperti Michael H Hart pun 

mengakui Nabi Muhammad sebagai orang nomor satu di dunia 

mengalahkan Yesus dan manusia-manusia lain di dunia. 

 

Jika Non Muslim saja bersikap seperti itu, maka ummat Islam 

yang dalam syahadahnya mengakui Muhammad sebagai 

utusan Allah juga harus mengakui bahwa Nabi Muhammad 

adalah manusia paling sempurna yang maksum (terpelihara 

dari kesalahan). Oleh karena itu ummat Islam harus 

mempelajari siroh/sejarah Nabi dan mengikuti sunnah Nabi. 
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13. Dalil Tak Ada Nabi Baru Setelah Nabi 
Muhammad SAW 

 
Iman kepada Nabi-nabi Allah adalah rukun Iman yang 

keempat. Kita mengimani bahwa Allah telah menurunkan Nabi-

nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari 

Allah. Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah dan 

mendapat kewajiban untuk menyebarkannya ke yang lain. Oleh 

karena itu setiap Rasul adalah Nabi. Tapi tidak semua Nabi 

adalah rasul. 

 

Ada 124 ribu Nabi dan 313 rasul. Di antaranya ada yang 

disebut dalam Al Qur’an seperti: Adam, 

 

Dan yang terpenting kita mengamini bahwa Nabi Muhammad 

adalah Nabi/Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi/Rasul setelah 

Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Isa turun ke bumi untuk 

membantu Imam Mahdi, maka Isa saat itu statusnya adalah 

sebagai pengikut Nabi Muhammad dan ketika shalat 

berjama’ah, Nabi Isa menjadi makmum dari Imam Mahdi yang 

merupakan ummat dan turunan dari Nabi Muhammad SAW.  

 

QS AL AHZAB 40: ”Bukanlah Muhammad itu bapak salah 

seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah 

Rasulullah dan penutup Nabi-nabi”.  
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Ada yang berargumen bahwa Nabi Muhammad hanya Nabi 

terakhir. Bukan Rasul terakhir. Namun hadits di bawah 

menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya Nabi 

terakhir, tapi juga Rasul terakhir: 

 

Rasulullah SAW: “Rantai Kerasulan dan Kenabian telah 

sampai pada akhirnya. Tidak akan ada lagi rasul dan nabi 

sesudahku”. (Tirmidhi, Kitab-ur-Rouya, Bab Zahab-un-

Nubuwwa; Musnad Ahmad; Marwiyat-Anas bin Malik).  

 

Status Nabi Isa bukan Nabi terakhir, tapi sebelum Nabi 

Muhammad. Ketika turun yang kedua kali beliau tidak 

menyebarkan ajaran apa pun karena ajaran Islam sudah 

sempurna. 

 

 “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 

dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu…” [Al 

Maa-idah:3] 

 

Tidak seperti manusia yang tidak pernah sempurna, selalu 

dalam proses, maka Allah itu sempurna. Dia dapat 

menyempurnakan agamaNya kapan pun Dia mau. Dia hanya 

menyelaraskan kesempurnaan agamanya dengan 

perkembangan manusia. Islam adalah ajaran agama yang 

sempurna. 



Belajar Iman, Islam, dan Ihsan 

Dalil Tak Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad                                           127 

 

Oleh karena itu pada berbagai doa kita menyebut bahwa 

kalimat Allah sudah Sempurna (Tammah). Contohnya pada 

doa setelah mendengar adzan “Allohumma robba haadzihid 

da’waatit taammaah” (Ya Allah tuhan dari panggilan yang 

sempurna). Atau A’udzubi kaalimaatillahiit taammaah min syarri 

ma kholaq (Aku berlindung dengan kalimat Allah yang 

sempurna dari kejahatan makhluknya). 

 

Syahadah yang kita ucapkan yaitu Muhammadar rasulullah 

menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang kita 

ikuti. Bukan rasul-rasul lainnya seperti Adam, Nuh, Ibrahim, 

dan sebagainya yang ajarannya telah diselewengkan oleh para 

pengikutnya. Bukan pula para pendusta yang mengaku-ngaku 

sebagai Nabi baru setelah Nabi Muhammad seperti Aswad Al 

Ansyi, Musailamah Al Kadzdzab, Mirza Ghulam Ahmad, dan 

sebagainya. Rasul yang kita ikuti hanya Muhammad 

Rasulullah! 

 

Abu Daud dan yang lain dalam hadist Thauban Al-Thawil, 

bersabda Nabi Muhammad SAW: 

“Akan ada pada umatku 30 pendusta semuanya mengaku 

nabi, dan saya penutup para Nabi dan tidak ada nabi 

setelahku” 
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Sering pendiri aliran sesat mengaku sebagai Imam Mahdi atau 

Nabi Isa yang diturunkan kembali. Namun dari berbagai hadits 

(misalnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim) kita akan 

mengetahui bahwa sebelum Imam Mahdi dan Nabi Isa 

diturunkan, ada Dajjal Al Masih (Penipu Besar) yang berkeliling 

ke seluruh dunia mengaku sebagai Tuhan. Dengan seizin Allah 

dia bisa menghidupkan dan mematikan orang untuk 

meyakinkan orang bahwa dia adalah Tuhan. 

 

Imam Mahdi yang merupakan keturunan Nabi Muhammad 

dengan nama Muhammad bin Abdullah dibantu Isa bin Maryam 

akan memerangi Dajjal Al Masih dan membunuhnya. Setelah 

itu ummat Islam berjaya dan menguasai dunia. 

 

Ada Nabi palsu yang mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa. 

Namun dari Al Qur’an kita tahu bahwa Nabi Isa adalah anak 

Maryam. Isa bin Maryam. Nabi Isa berasal dari bangsa Yahudi 

yang dikirim untuk kaum Yahudi. Ada Nabi palsu yang 

mengklaim bahwa dirinya adalah Imam Mahdi sekaligus titisan 

Nabi Isa. Padahal dari berbagai hadits kita tahu kedua orang itu 

adalah 2 orang yang berbeda. 

 

Ada banyak dalil bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi/Rasul 

yang terakhir. Di antaranya: 
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Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu 

Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: 

“Perumpamaan saya dan para Nabi sebelum saya seperti 

orang yang membangun satu bangunan lalu dia membaguskan 

dan membuat indah bangunan itu kecuali tempat batu yang 

ada di salah satu sudut. Kemudian orang-orang 

mengelilinginya dan mereka ta’juk lalu berkata: ‘kenapa kamu 

tidak taruh batu ini.?’ Nabi menjawab : Sayalah batu itu dan 

saya penutup Nabi-nabi” 

 

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jubair bin Mut’im RA 

bahwa Nabi SAW bersabda: 

“Sesungguhnya saya mempunyai nama-nama, saya 

Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Mahi, yang mana Allah 

menghapuskan kekafiran karena saya, saya Al-Hasyir yang 

mana manusia berkumpul di kaki saya, saya Al-Aqib yang 

tidak ada Nabi setelahnya” 

 

Khutbah terakhir Rasulullah … 

” …Wahai manusia, tidak ada nabi atau rasul yang akan 

datang sesudahku dan tidak ada agama baru yang akan 

lahir.Karena itu, wahai manusia, berpikirlah dengan baik dan 

pahamilah kata-kata yang kusampaikan kepadamu. Aku 

tinggalkan dua hal: Al Quran dan Sunnah, contoh-contoh 

dariku; dan jika kamu ikuti keduanya kamu tidak akan pernah 

tersesat …” 
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Rasulullah SAW menjelaskan: “Suku Israel dipimpim oleh Nabi-

nabi. Jika seorang Nabi meninggal dunia, seorang nabi lain 

meneruskannya. Tetapi tidak ada nabi yang akan datang 

sesudahku; hanya para kalifah yang akan menjadi 

penerusku (Bukhari, Kitab-ul-Manaqib). 

 

Rasulullah SAW menegaskan: “Posisiku dalam hubungan 

dengan nabi-nabi yang datang sebelumku dapat dijelaskan 

dengan contoh berikut: Seorang laki-laki mendirikan sebuah 

bangunan dan menghiasinya dengan keindahan yang agung, 

tetapi dia menyisakan sebuah lubang di sudut untuk tempat 

sebuah batu yang belum dipasang. Orang-orang melihat 

sekeliling bangunan tersebut dan mengagumi keindahannya, 

tetapi bertanya-tanya, kenapa ada sebuah batu yang hilang 

dari lubang tersebut? Aku seperti batu yang hilang itu dan aku 

adalah yang terakhir dalam jajaran Nabi-nabi”. (Bukhari, 

Kitab-ul-Manaqib). 

 

Rasulullah SAW menyatakan: “Allah telah memberkati aku 

dengan enam macam kebaikan yang tidak dinikmati Nabi-nabi 

terdahulu: - Aku dikaruniai keahlian berbicara yang efektif dan 

sempurna. - Aku diberi kemenangan karena musuh gentar 

menghadapiku - Harta rampasan perang dihalalkan bagiku. -

Seluruh bumi telah dijadikan tempatku beribadah dan juga 

telah menjadi alat pensuci bagiku. Dengan kata lain, dalam 
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agamaku, melakukan shalat tidak harus di suatu tempat ibadah 

tertentu. Shalat dapat dilakukan di manapun di atas bumi. Dan 

jika air tidak tersedia, ummatku diizinkan untuk berwudhu 

dengan tanah (Tayammum) dan membersihkan dirinya dengan 

tanah jika air untuk mandi langka. - Aku diutus Allah untuk 

menyampaikan pesan suciNYA bagi seluruh dunia. – Dan 

jajaran Kenabian telah mencapai akhirnya padaku (Riwayat 

Muslim, Tirmidhi, Ibnu Majah) 

 

Rasulullah SAW menjelaskan: ‘Saya Muhammad, Saya 

Ahmad, Saya Pembersih dan kekafiran harus dihapuskan 

melalui aku; Saya Pengumpul, Manusia harus berkumpul pada 

hari kiamat yang datang sesudahku. (Dengan kata lain, Kiamat 

adalah satu-satunya yang akan datang sesudahku); dan saya 

adalah Yang Terakhir dalam arti tidak ada nabi yang 

datang sesudahku”. (Bukhari dan Muslim, Kitab-ul-Fada’il, 

Bab Asmaun-Nabi; Tirmidhi, Kitab-ul-Adab, Bab Asma-un-Nabi; 

Muatta’, Kitab-u-Asma-in-Nabi; Al-Mustadrak Hakim, Kitab-ut-

Tarikh, Bab Asma-un-Nabi). 

 

Rasulullah SAW menjelaskan: “Allah yang Maha Kuasa tidak 

mengirim seorang Nabi pun ke dunia ini yang tidak 

memperingatkan ummatnya tentang kemunculan Dajjal (Anti-

Kristus, tetapi Dajjal tidak muncul dalam masa mereka). Aku 

yang terakhir dalam jajaran Nabi-Nabi dan kalian ummat 

terakhir yang beriman. Tidak diragukan, suatu saat, Dajjal akan 
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datang dari antara kamu”. (Ibnu Majah, Kitabul Fitan, Bab 

Dajjal). 

 

Abdur Rahman bin Jubair melaporkan: “Saya mendengar 

Abdullah bin ‘Amr ibn-’As menceritakan bahwa suatu hari 

Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan bergabung dengan 

mereka. Tindak-tanduknya memberi kesan seolah-olah beliau 

akan meninggalkan kita. Beliau berkata: “Aku Muhammad, 

Nabi Allah yang buta huruf”, dan mengulangi pernyataan itu 

tiga kali. Lalu beliau menegaskan: “Tidak ada lagi Nabi 

sesudahku”. (Musnad Ahmad, Marwiyat ‘Abdullah bin ‘Amr 

ibn-’As). 

 

Rasulullah SAW berkata: ” Allah tidak akan mengutus Nabi 

sesudahku, tetapi hanya Mubashirat”. Dikatakan, apa yang 

dimaksud dengan al-Mubashirat. Beliau berkata: Visi yang baik 

atau visi yang suci”. (Musnad Ahmad, marwiyat Abu Tufail, 

Nasa’i, Abu Dawud). (Dengan kata lain tidak ada kemungkinan 

turunnya wahyu Allah di masa yang akan datang. Paling tinggi, 

jika seseorang mendapat inspirasi dari Allah, dia akan 

menerimanya dalam bentuk mimpi yang suci). 

 

Rasulullah SAW berkata: “Jika benar seorang Nabi akan 

datang sesudahku, orang itu tentunya Umar bin Khattab”. 

(Tirmidhi, Kitab-ul-Manaqib). 
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Hadits di atas menjelaskan bahwa jika ada yang pantas jadi 

Nabi, maka Umar bin Khattablah orangnya. Bukan yang lain. 

Tapi karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, 

maka Umar ra bukanlah Nabi. 

 

Rasulullah SAW berkata kepada ‘Ali, “Hubunganmu 

denganku ialah seperti hubungan Harun dengan Musa. 

Tetapi tidak ada Nabi yang akan datang sesudahku”. 

(Bukhari dan Muslim, Kitab Fada’il as-Sahaba). 

 

Hadits di atas menjelaskan bahwa hubungan Nabi Muhammad 

SAW dengan ‘Ali seperti hubungan Nabi Musa as dengan Nabi 

Harun as. Tapi karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad 

SAW, maka ‘Ali juga bukan Nabi. 

 

Rasulullah SAW menjelaskan: “Di antara suku Israel sebelum 

kamu, benar-benar ada orang-orang yang berkomunikasi 

dengan Tuhan, meskipun mereka bukanlah NabiNYA. Jika ada 

satu orang di antara ummatku yang akan berkomunikasi 

dengan Allah, orangnya tidak lain daripada Umar. (Bukhari, 

Kitab-ul-Manaqib) 

 

Rasulullah SAW berkata: “Tidak ada Nabi yang akan datang 

sesudahku dan karena itu, tidak akan ada ummat lain 

pengikut nabi baru apapun”. (Baihaqi, Kitab-ul-Rouya; 

Tabrani) 
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http://media.isnet.org/islam/Ahmadiyyah/Dalil17.html 
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14. Setiap Orang Pasti Mati 
 

Setiap yang bernyawa, termasuk manusia pasti akan 

merasakan mati. Dan kepada Allah-lah mereka akan kembali. 

Tak peduli apakah dia orang terkaya di dunia dengan harta 

ratusan trilyun rupiah atau presiden negara yang paling 

berkuasa, ketika ajal menjemput, maka dia akan mati. 

 

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian 

hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan.” [Al 

’Ankabuut:57] 

 

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan 

menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai 

cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada 

Kamilah kamu dikembalikan.” [Al Anbiyaa’:35] 

 

Hingga saat ini belum pernah ada manusia yang tidak pernah 

mati. Saat ini tidak ada orang yang berumur lebih dari 200 

tahun dan belum mati. 

 

Pada saat manusia diciptakan, Allah sudah menentukan ajal 

kematiannya. Kapan orang itu mati sudah ditetapkan: 

 

”Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu 

ditentukannya ajal kematianmu..” [Al An’aam:2] 
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Pada saat ajal/maut tiba, tidak ada seorang pun yang dapat 

memajukan atau memundurkan meski hanya sekejap: 

 

”…Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang 

ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya 

barang sesaatpun dan tidak pula dapat memajukannya.” 

[Yunus:49] 

 

Seseorang tidak akan mati kecuali jika Allah mengizinkan: 

 

”Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan 

dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan 

waktunya…” [Ali ’Imran:145] 

 

Oleh sebab itu pada berbagai kecelakaan, pada berbagai 

bencana, ada orang yang mati, ada pula orang yang selamat 

dengan izin Allah. 

 

Sebaliknya, jika saat kematian telah tiba, meski seseorang 

berlindung di dalam benteng yang kokoh, dilindungi jutaan 

pengawal, dirawat ribuan dokter, dia tetap akan mati: 

 

”Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan 

kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi 

kokoh…” [An Nisaa’:78] 
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Dalam ayat di bawah Allah menjelaskan, saat nafas sudah 

sampai di kerongkongan seseorang dan akan keluar, siapa 

yang dapat menyembuhkannya? Meski seluruh manusia dan 

jin bersatu (termasuk para dokter dan tabib), niscaya orang itu 

tidak akan sembuh dan meninggal dunia: 

 

“Sekali-kali jangan. Apabila nafas telah sampai ke 

kerongkongan, dan dikatakan kepadanya: “Siapakah yang 

dapat menyembuhkan?”, dan dia yakin bahwa 

sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, 

kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.” [Al 

Qiyaamah:26-30] 

 

Orang yang zalim akan mendapat siksa: 

 

“…Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu 

orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul 

maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, 

(sambil berkata): “Keluarkanlah nyawamu” Di hari ini kamu 

dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena 

kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang 

tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri 

terhadap ayat-ayatNya.” [Al An’aam:93] 
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diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa 

menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari 

segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan 

dihadapannya masih ada azab yang berat.” [Ibrahim:17] 

 

Mereka ingin kembali hidup ke dunia agar bisa tobat dan 

beriman kepada Allah. Tapi hal itu sia-sia: 

 

(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga 

apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, 

dia berkata: “Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia)” 

[Al Mu’minuun:99] 

 

Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut 

nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada 

Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.” 

 

Dan, jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-

orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di 

hadapan Tuhannya, (mereka berkata): “Ya Tuhan kami, 

kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah 

kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, 

sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.” [As 

Sajdah:11-12] 
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Pada saat ajal menjelang / sakarotul maut, taubat tidak akan 

diterima. Banyak orang yang terus berbuat dosa dan menzalimi 

orang lain. Mereka menipu, mencopet, merampok, membunuh, 

menindas orang lain, dan sebagainya. Mereka tidak henti 

berbuat dosa dan baru akan bertobat ketika maut sudah di 

depan mata. Pada saat itu tobat sia-sia seperti tobatnya 

Fir’aun: 

 

”Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang 

yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang 

ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia 

mengatakan : “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang.” 

Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati 

sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu 

telah Kami sediakan siksa yang pedih.” [An Nisaa’:18] 

 

Banyak orang yang ketika sehat atau berkuasa tidak pernah 

memikirkan untuk bertobat. Padahal itulah saat yang terbaik. 

 

Padahal maut itu niscaya akan datang meski kita berusaha 

untuk menghindar: 

 

”Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. 

Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.” [Qaaf:19] 
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Orang yang zalim akan disiksa. Sebaliknya orang yang 

beriman dan banyak berbuat kebaikan, niscaya dimasukkan ke 

surga: 

 

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan 

sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan 

pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan 

dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah 

beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah 

kesenangan yang memperdayakan. ” [Ali ’Imran:185] 

 

Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia akan mati. 

Bahkan seorang dokter di rumah sakit pun yang banyak 

melihat orang mati, belum tentu dia menyadari bahwa dia juga 

akan mati. Tidak sadar akan gelapnya alam kubur dan 

kengerian hari Akhir. Akibatnya dia lupa dan malas untuk 

beribadah kepada Allah SWT. Banyak juga orang yang melayat 

orang yang meninggal namun tidak ingat bahwa dia juga akan 

menyusul dan meninggal. 

 

Oleh sebab itu hendaknya kita ingat bahwa kita akan 

meninggal dan bertemu dengan Allah, Raja dari segala Raja. 

Pada saat semua raja-raja, kaisar-kaisar, dan presiden-

presiden sudah dimatikan dan dibangkitkan dari kubur, Hanya 

Allah yang berkuasa menaklukan segalanya: 
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”Dialah Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai 

‘Arsy, Yang mengutus Jibril dengan membawa perintah-

Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-

hamba-Nya, supaya dia memperingatkan manusia tentang 

hari pertemuan (hari kiamat). Yaitu hari ketika mereka 

keluar dari kubur; tiada suatupun dari keadaan mereka 

yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman: 

“Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?” Kepunyaan 

Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.” [Al 

Mu’min:15-16] 

 

Kita harus sadar bahwa ketika lahir kita tidak membawa 

sesuatu. Kita tidak punya harta, jabatan, dan sebagainya. Kita 

dilahirkan dalam keadaan telanjang tanpa pakaian. Siapa pun 

dia. Bahkan orang terkaya di dunia sekali pun. 

 

Begitu pula ketika mati, maka segala harta, jabatan, dan 

sebagainya juga akan lenyap. Hanya kain kafan yang akhirnya 

akan hancur bersama jasad kita yang kita bawa ke dalam 

kubur.  

 

Pada saat itu hanya amal saleh kita seperti shalat, puasa, 

zakat, dan sebagainya yang akan menemani dan melindungi 

kita dari gelap dan seramnya alam kubur. 
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Sebaliknya segala harta curian, korupsi, dan amal buruk 

lainnya justru akan menjadi penyebab datangnya siksa. 

Menyebabkan seseorang mengalami siksa kubur hingga 

akhirnya datang hari kiamat yang dilanjutkan kemudian dengan 

siksa neraka. 

 

Seringlah melayat saudara atau teman-teman yang meninggal 

hingga hati selalu ingat akan mati. Jadikanlah mati sebagai 

nasehat bagi kita untuk selalu berbuat yang terbaik dan 

memberi manfaat baik bagi diri sendiri mau pun bagi lainnya. 
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15. Meyakini Adanya Hari Kiamat/Akhirat 

 

Percaya kepada Hari Akhir (Hari Kiamat) merupakan Rukun 

Iman yang kelima. Jika kita benar-benar meyakini adanya 

Akhirat berikut ganjaran surga bagi orang yang berbuat baik 

dan siksa neraka bagi orang yang berbuat jahat, niscaya kita 

akan termotivasi untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya 

dan berusaha menjauhi kejahatan meski hanya sedikit. 

 

Allah menyatakan bahwa Hari Kiamat itu adalah janji yang 

pasti. 

 

“Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah 

waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya” [Ad 

Dukhaan:40] 

 

Para ilmuwan juga yakin sebagaimana jagad raya ini ada 

awalnya, maka ada juga akhirnya. Matahari yang terus 

menerus bersinar memancarkan energi satu ketika akan habis 

dan punah. Suatu saat energi yang menggerakkan bumi, bulan, 

matahari, dan sebagainya dan mempertahankan jarak antara 

satu sama lain akan habis sehingga berbenturan satu sama 

lain. 

 

Hanya Allahlah yang mengetahui waktu datangnya hari 

kiamat  
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“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah 

terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang 

kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang 

dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu 

amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di 

bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan 

dengan tiba-tiba." Mereka bertanya kepadamu seakan-akan 

kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: 

"Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di 

sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."  [Al 

A'raaf:187] 

 

Tanda-tanda kecil sebelum Hari Kiamat 

 

Urusan agama dipegang oleh yang bukan ahlinya 

Orang berlomba membangun Mesjid mewah tapi jarang 

beribadah di sana 

Riba merajalela 

Ilmu agama diangkat 

Zina, maksiat dan kemungkaran merajalela dan terang-

terangan 

Penduharkaan terhadap kedua orang tua 

Banyak pembunuhan, peperangan dan gempa bumi (bencana) 

Orang yang dahulu miskin berlomba-lomba menjadi orang 

berharta dan terpengaruhi (materialistik) 
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Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:  

Dari Nabi saw., beliau bersabda: Kiamat tidak akan terjadi 

sebelum dibangkitkan dajjal-dajjal pendusta yang berjumlah 

sekitar tiga puluh, semuanya mengaku utusan Allah/Nabi. 

(Shahih Muslim No.5205) 

 

Tanda-tanda besar sebelum Hari Kiamat 

 

Hilangnya Al-Quran dari mashaf dan hati umat manusia hingga 

hilang pedoman 

Keluarnya Ad-Dabbah 

Keluarnya Dajjal yang merusak Kesucian agama Islam 

Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ke bumi untuk melakukan 

pengerusakkan 

Munculnya Imam Mahdi untuk membawa kebenaran agama 

Islam 

Turunnya Isa untuk menentang kemungkaran 

Keluar asap di langit memenuhi bumi 

Malam berlarutan 

Kemarau berkepanjangan 

Matahari terbit dari sebelah barat dan tenggelam di timur 

 

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:  

Dari Nabi saw. bersabda: Kamu sekalian pasti akan memerangi 

orang-orang Yahudi, lalu kamu akan membunuh mereka, 
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sehingga batu berkata: Hai muslim, ini orang Yahudi, kemari 

dan bunuhlah dia!. (Shahih Muslim No.5200) 

 

Sebelum Kiamat bangsa Yakjuj dan Makjuj menyerbu 

dunia: 

 

Hingga apabila dibukakan tembok Yakjuj dan Makjuj, dan 

mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. 

Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari 

berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang 

yang kafir. Mereka berkata: 

"Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam 

kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang 

lalim". [Al Anbiyaa’:96-97] 

 

Pada Hari Kiamat bumi diguncangkan sedahsyat-

dahsyatnya, malaikat berbaris, dan neraka diperlihatkan. 

Orang akan menyesal jika tidak berbuat baik di dunia. 

 

Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan 

berturut-turut,  

dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. 

dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; dan pada hari 

itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat 

itu baginya.   
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Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu 

mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini." 

Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti 

siksa-Nya,  

dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya. 

Hai jiwa yang tenang. 

Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi 

diridai-Nya. 

Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku,  

dan masuklah ke dalam surga-Ku.” [Al Fajr:21-30] 

 

Saat sangkakala ditiup, maka bumi dan gunung diangkat dan 

dibenturkan. Langit terbelah dan malaikat berbaris memenuhi 

penjuru langit. 

 

Suasana hari Kiamat: 

 

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah 

bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali 

bentur.   

Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,  

dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi 

lemah. 

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan 

pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy 

Tuhanmu di atas (kepala) mereka. 
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Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada 

sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah). [Al 

Haqqah:13-18] 

 

Hari Kiamat begitu dahsyat sehingga ibu yang menyusui 

anaknya pun lupa akan anaknya. Manusia seperti mabuk 

padahal tidak karena kerasnya siksa Allah: 

 

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya 

keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang 

sangat dahsyat.   

Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, 

lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang 

disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, 

dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal 

sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu 

sangat keras.” [Al Hajj:1-2] 

 

Pada hari Akhirat yang kekal, kehidupan di dunia yang 

begitu indah sehingga orang rela korupsi/berbuat jahat 

untuk mendapatkan harta dan jabatan ternyata terasa 

hanya sebentar saja. Hanya sehari atau setengah hari. 

Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang berdosa: 

 

Allah bertanya: "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di 

bumi?" 
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Mereka menjawab: "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah 

hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang 

menghitung." 

Allah berfirman: "Kamu tidak tinggal di bumi melainkan 

sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui." 

Apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu 

tidak akan dikembalikan kepada Kami? 

Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada 

Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (Yang 

mempunyai) Arasy yang mulia.   

Barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, 

padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka 

sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung." [Al 

Mu’minuun:112-117] 

 

Pada Hari Kiamat bintang-bintang dihapus, langit dibelah, 

dan gunung-gunung dihancurkan jadi debu: 

 

Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. 

Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,  

dan apabila langit telah dibelah,  

dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,  

Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat: 
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"Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu 

mendustakannya. 

Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga 

cabang,  

yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api 

neraka". 

Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan 

setinggi istana,  

seolah-olah ia iringan unta yang kuning.   

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 

mendustakan.” [Al Mursalaat:7-34]   

 

Pada hari kiamat manusia seperti anak-anai bertebaran 

dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan: 

 

Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu? 

Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?   

Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran,  

dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 

Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan) 

nya,  

maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 

Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan) 

nya,  

maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. 

Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? 
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(Yaitu) api yang sangat panas.” [Al Qoori’ah:1-11] 

 

Pada hari Kiamat maka orang-orang ketakutan. Tak ada 

tempat untuk berlindung. Hanya kepada Tuhan tempat 

kembali: 

 

Ia bertanya: "Bilakah hari kiamat itu?"  

Maka apabila mata terbelalak (ketakutan),  

dan apabila bulan telah hilang cahayanya,  

dan matahari dan bulan dikumpulkan,  

pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat lari?" 

Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung! 

Hanya kepada Tuhanmulah pada hari itu tempat kembali.” [Al 

Qiyaamah:6-12]   

 

Pada hari Kiamat bumi digoncangkan dengan dahsyat dan 

gunung dihancurkan sehingga jadi debu yang 

berterbangan. Orang yang pernah merasakan gempa tentu 

menyadari dahsyatnya gempa. Pada hari kiamat gempa itu 

jauh lebih hebat dari gempa yang pernah ada karena 

menghancurkan dunia ini: 

 

Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, 

dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya,  

maka jadilah dia debu yang beterbangan” [Al Waaqi’ah:4-6]  
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Pada hari Kiamat Allah menggulung langit layaknya 

menggulung lembaran kertas. Kemudian memulai 

penciptaan Akhirat: 

  

(Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung 

lembaran-lembaran kertas.  Sebagaimana Kami telah memulai 

penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. 

Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kami 

lah yang akan melaksanakannya.” [Al Anbiyaa’:104] 

 

Pada hari itu orang-orang yang kafir akan merasakan siksa 

yang telah dijanjikan: 

 

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari 

yang diancamkan kepada mereka” [Adz Dzaariyaat:60] 

 

“ Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa 

mereka, dan beban- beban dosa yang lain di samping beban-

beban mereka sendiri (dosa orang yang mereka sesatkan), dan 

sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang 

apa yang selalu mereka ada-adakan.” [Al 'Ankabuut:13] 

 

Orang yang tidak pernah mengingat Allah di dunia akan 

dilupakan Allah pada hari kiamat: 
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“(yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai 

main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah 

menipu mereka." Maka pada hari (kiamat) ini, Kami melupakan 

mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka 

dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari 

ayat-ayat Kami.  [Al A'raaf:51] 

 

Orang yang tidak menyembah Allah dan musyrik akan 

disiksa pada hari Kiamat: 

 

Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu 

ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada 

Tuhan bagimu selain-Nya." Sesungguhnya (kalau kamu tidak 

menyembah Allah), aku takut kamu akan ditimpa azab hari 

yang besar (kiamat). [Al A'raaf:59] 

 

Orang yang banyak berbuat keburukan akan disiksa dan 

menyesal. Harta dan kekuasaan yang mereka kumpulkan 

di dunia telah lenyap dan tidak berguna. 

 

“Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. 

Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan 

diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang 

mereka telah kerjakan.” [Al An'aam:120] 
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Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari kiri, 

maka dia berkata: 

"Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku 

kitabku (ini),  

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku,  

Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala 

sesuatu. 

Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. 

Telah hilang kekuasaanku dariku"  

(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya 

ke lehernya."  

Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang 

menyala-nyala. 

Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh 

puluh hasta. 

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang 

Maha Besar. 

Dan juga dia tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan 

orang miskin.   

Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. 

Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah 

dan nanah.   

Tak ada yang memakannya kecuali orang yang berdosa.” [Al 

Haqqah:25-37] 
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”Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta 

yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya 

menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. 

Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta 

yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya 

di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang 

ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” [Ali 'Imran:180] 

 

Orang yang tidak diazab Allah pada hari Kiamat adalah 

orang yang beruntung: 

   

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang 

besar (hari kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku."   

Barang siapa yang dijauhkan azab dari padanya pada hari itu, 

maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. 

Dan itulah keberuntungan yang nyata.” [Al An'aam:15-16]  

 

Pada hari kiamat akan ditimbang perbuatan setiap orang. 

Apakah kebaikan yang dikerjakan lebih banyak daripada 

perbuatan buruk: 

 

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, 

maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika 

(amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami 
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mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai 

pembuat perhitungan.” [Al Anbiyaa':47] 

   

Pada hari kiamat akan jelas bahwa hanya Allah yang Maha 

Kuasa: 

 

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah 

tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya 

sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang 

yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika 

seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui 

ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa 

kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah 

amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).  

(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari 

orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan 

(ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.   

Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami 

dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari 

mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." 

Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal 

perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali 

mereka tidak akan keluar dari api neraka.” [Al Baqarah:165-

167] 
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Orang yang sengaja menyelewengkan tafsir Al Qur’an 

demi imbalan uang akan memakan api pada hari Kiamat: 

 

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang 

telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan 

harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke 

dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara 

kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka 

dan bagi mereka siksa yang amat pedih.” [Al Baqarah:174] 

 

Kadang orang lupa bahwa segala perbuatan buruk di dunia 

bukan hanya dicatat, tapi juga akan diadili oleh Allah SWT. 

Hakim yang Maha Agung dan Maha Adil: 

 

Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah 

dan malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan, dan 

diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah 

dikembalikan segala urusan.” [Al Baqarah:210] 

  

Orang-orang yang bertakwa meski mungkin mereka di 

dunia hanyalah pegawai rendahan atau orang miskin, 

namun di akhirat nanti lebih mulia ketimbang orang kafir 

yang di dunia sangat berkuasa atau kaya: 

 

“Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-

orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang 
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beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia 

daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezki 

kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.” [Al 

Baqarah:212] 

 

Pada hari itu seorang keluarga atau teman tidak dapat 

menolong yang lain. Hanya iman dan amal saleh yang jadi 

penolong mereka: 

 

Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu 

seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; 

dan tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan 

tidaklah mereka akan ditolong.” [Al Baqarah:48] 

  

 “Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat 

kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat 

pertolongan” [Ad Dukhaan:41] 

 

Sebagai seorang Muslim kita wajib meyakini bahwa Akhirat 

lebih baik dan lebih kekal dari kehidupan di dunia. 

 

Kita harus meyakini bahwa dunia ini hanya sementara. Oleh 

karena itu prioritas kita bukan mengumpulkan harta sebanyak-

banyaknya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk Allah ta’ala 

sehingga jadi bekal kita di akhirat nanti. 
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”Sesungguhnya Akhirat itu lebih baik bagimu dari 

permulaan/dunia.” [Adl Dluhaa:4] 

 

”Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. 

Padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.” 

[Al A’laa:16-17] 
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16. Beriman kepada Takdir yang Baik dan 

Buruk 

 

Beriman kepada Qadar/Taqdir Allah yang baik atau pun yang 

buruk adalah rukun Iman yang ke 6.  

 

Dari Umar bin Khaththab ra., bahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda ketika ditanya oleh Malaikat Jibril tentang iman yaitu, 

“Kamu beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab – kitab-

Nya, para Rasul-Nya, hari kiamat dan kepada takdir yang baik 

dan yang buruk” (HR Imam Muslim) 

 

Meski kita diperintahkan untuk berusaha sekuat tenaga dan 

berdo’a, namun kita harus menerima dan mensyukuri apa yang 

terjadi. Sehingga hati kita selalu bahagia.  

 

“Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu 

mensyukuri-Nya” (QS Ali Imran 123) 

 

“Tuhanmu berfirman: "Jika kamu bersyukur, pasti akan 

Kami tambah nikmat kepadamu. Jika kamu ingkar, 

sesungguhnya azabKu sangat pedih." [Ibrahim:7] 

 

Jika kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Allah pun akan 

menambah nikmatnya. Tapi jika kita tidak bersyukur, kita akan 

kecewa, frustrasi, dan akhirnya putus asa.  
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Segala Sesuatu Telah Ditulis dalam Lauhul Mahfudz 

 

Kita sering membaca buku, koran, majalah, ensiklopedi yang 

ditulis manusia tentang kejadian yang telah terjadi. Kadang 

yang ditulis itu ternyata tidak benar meski mereka berusaha 

menulis seakurat mungkin. 

 

Allah Maha Mengetahui segala hal yang ghaib dan tersembunyi 

bahkan ketika semua yang lain tidak mengetahuinya. Semua 

hal, bukan hanya yang sudah terjadi, namun yang akan terjadi 

sudah ditulis Allah dalam Lauhul Mahfudz. Jangan heran 

karena ilmu Allah sangat luas. 

 

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak 

ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia 

mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada 

sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya 

(pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, 

dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan 

tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)" [Al An'aam:59] 

 

Tiada sesuatupun yang ghaib di langit dan di bumi, 

melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (Lauhul 

Mahfuzh).” [An Naml:75] 
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Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah 

tertulis.” [Al Qamar:53] 

  

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan 

Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat 

berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya 

tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).” [Huud:6] 

 

Sebagai Tuhan yang Maha Tahu, maka seluruh tulisan yang 

ditulis Allah itu adalah benar. 

 

”Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), 

melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau 

Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. 

Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh).” 

[Al Israa' :58] 

 

Tak ada satu bencana pun yang menimpa kita kecuali sudah 

ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz 

 

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak 

pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab 

(Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. 

Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” [Al 

Hadiid:22] 
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Oleh sebab itu janganlah kita khawatir akan segala musibah 

yang akan menimpa kita. 

 

Sering orang datang ke peramal atau paranormal untuk 

mengetahui takdirnya. Padahal ini adalah dosa besar dan tak 

ada seorang pun tahu perkara yang ghaib kecuali Allah SWT 

 

“Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi 

yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah” (QS 

An Naml:65) 

 

Allah Maha Berkehendak 

 

Kita harus meyakini bahwa Allah adalah yang Maha 

Berkehendak. Allah dengan mudah dapat mewujudkan segala 

keinginannya. 

 

”Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia menghendaki 

sesuatu, maka Dia hanya mengatakan kepadanya: 

"Jadilah!" Lalu jadilah ia.” [Al Baqarah:117] 

 

Oleh karena itu Nabi dan para sahabat tidak gentar 

menghadapi musuh baik kelompok kafir Quraisy, Yahudi, 

bahkan dua negara adidaya Romawi dan Persia. Mereka tahu 

bahwa Allah sudah menentukan kematian mereka. Tak ada 
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satu pun yang dapat memajukan atau memundurkannya meski 

hanya sedetik saja. 

 

Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah 

datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya 

barang sesaatpun dan tidak dapat (pula)”  memajukannya.  

[Al A'raaf:34] 

 

Mendekat Kepada Allah 

 

Untuk itu patutlah kita mendekati Allah SWT dengan 

mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala 

larangannya. Kita seharusnya mencintai Allah agar Allah juga 

mencintai kita. Jika Allah mencintai kita, insya Allah apa yang 

kita inginkan akan dikabulkannya. 

   

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan 

berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat 

keberuntungan.” [Al Maa'idah:35] 

  

Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari 

(takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau 

menghendaki rahmat untuk dirimu?" Dan orang-orang munafik 

itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong 

selain Allah.” [Al Ahzab:17] 
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Berserah diri Kepada Allah 

 

Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu 

(bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah 

dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku 

tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada 

(takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak 

Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-

Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri."  

[Yusuf:67] 

 

Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-

sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada 

Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 

(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan 

ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” [Ath Thalaaq:3] 

  

 “Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua 

pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) 

Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang 

beriman.” [Ali ‘Imran:166] 

  

Menerima Ketetapan/Takdir Allah 
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Sering kita dihadapkan pada situasi yang kita benci atau 

sesuatu yang buruk menimpa kita. Hendaknya kita tawakkal 

kepada Allah karena boleh jadi itu baik bagi kita. 

 

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah 

sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, 

padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 

menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. ” [Al 

Baqarah:216] 

  

Jangan Putus Asa! 

 

Di media massa diberitakan beberapa ibu membunuh anaknya 

(kemudian bunuh diri) hanya karena khawatir tidak bisa 

membahagiakan anaknya. 

 

Di AS ada seorang bapak yang dikenal baik kemudian 

membunuh 2 putri kembarnya. Seorang psikolog di acara 

Oprah Winfrey mengatakan bahwa itu terjadi karena bapak 

tersebut menderita depresi. Diperkirakan 20% penduduk AS 

pernah menderita depresi. Yang paling berbahaya adalah jika 

penderita depresi sudah kehilangan harapan (hope) atau putus 

asa. Orang seperti ini bukan hanya bisa bunuh diri tapi juga 

bisa membunuh orang yang dia cintai. 
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Dalam Islam kita dilarang putus asa dan harus beriman kepada 

takdir. Kita menerima semua ujian karena yakin itu semua 

sudah ditetapkan oleh Allah.  

 

Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus asa dari 

rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat."  [Al 

Hijr:56] 

 

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas 

terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari 

rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 

semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.” [Az Zumar:53] 

  

Allah tidak menginginkan kita jadi dokter, kaya raya, atau yang 

lainnya. Yang dinginkan Allah dari kita hanya takwa. Yaitu 

mematuhi aturannya dan menjauhi larangannya. Toh ketika 

manusia mati, segala harta, jabatan, dan istri yang cantik 

sudah tidak bermanfaat lagi baginya. 

 

Kita jangan takut dan sedih jika ditimpa musibah berupa 

ketakutan, kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Itu adalah 

cobaan. Ucapkanlah bahwa kita semua adalah milik atau 

ciptaan Allah dan kepada Allah kita kembali. 
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Jika kita sabar, itu akan menambah pahala kita dan 

mengurangi dosa kita dan surga adalah imbalannya. 

 

”Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-

buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang 

yang sabar, 

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun" 

Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan 

rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang 

yang mendapat petunjuk.” [Al Baqarah:155-157] 

 

”...Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan 

kaum yang kafir."  [Yusuf :87] 

 

Kita harus yakin bahwa dibalik kesulitan yang menimpa kita, 

insya Allah akan ada kemudahan. Percayalah karena ini adalah 

janji Allah yang Maha Benar! 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan,   

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

[Alam Nasyrah:5-6] 
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”...Siapakah yang dapat menghalangi kehendak Allah jika Dia 

menghendaki kemudharatan bagimu atau jika Dia 

menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [Al Fath:11] 

  

Allah tidak Membebani Cobaan di luar Kemampuan Kita 

 

Yakinlah bahwa Allah tidak akan membebani kita cobaan di 

luar kemampuan kita. Segala macam cobaan insya Allah bisa 

kita atasi selama kita dekat dengan Allah SWT. 

 

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban 

yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-

orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. 

Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 

Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap 

kaum yang kafir."  [Al Baqarah:286] 

 

”Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut 

kesanggupannya...” [Al Mu'minuun:62] 
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“Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu” 

[At Taghabun:16] 

 

Berusaha Mencari Karunia Allah 

 

Meski kita beriman kepada Takdir Allah, tidak berarti kita jadi 

fatalis dan tidak berusaha melakukan apa-apa. 

 

”Jika telah shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.” [Al Jumu'ah:10] 

 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan.”  [Al Qashash:77] 

 

Allah Maha Tahu 

 

Sebagai Tuhan yang Maha Mengetahui, Allah sebelum 

menciptakan sesuatu sudah mengetahui apa yang akan terjadi 

dengan ciptaannya dan Dia tuliskan itu. Meski demikian kita 
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tetap wajib berusaha. Karena orang yang ditakdirkan masuk 

surga akan dimudahkan Allah untuk mengerjakan perbuatan 

ahli surga. Dan orang yang ditakdirkan masuk neraka akan 

dimudahkan 

 

Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata:  

Rasulullah saw. sebagai orang yang jujur dan dipercaya 

bercerita kepada kami: Sesungguhnya setiap individu kamu 

mengalami proses penciptaan dalam perut ibunya selama 

empat puluh hari (sebagai nutfah). Kemudian menjadi 

segumpal darah selama itu juga kemudian menjadi segumpal 

daging selama itu pula. Selanjutnya Allah mengutus malaikat 

untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan untuk 

menulis empat perkara yaitu: menentukan rezekinya, ajalnya, 

amalnya serta apakah ia sebagai orang yang sengsara ataukah 

orang yang bahagia. Demi Zat yang tiada Tuhan selain Dia, 

sesungguhnya salah seorang dari kamu telah melakukan 

amalan penghuni surga sampai ketika jarak antara dia dan 

surga tinggal hanya sehasta saja namun karena sudah 

didahului takdir sehingga ia melakukan perbuatan ahli neraka 

maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya salah 

seorang di antara kamu telah melakukan perbuatan ahli neraka 

sampai ketika jarak antara dia dan neraka tinggal hanya 

sehasta saja namun karena sudah didahului takdir sehingga 

dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke 

dalam surga. (Shahih Muslim No.4781) 
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Hadis riwayat Ali ra., ia berkata:  

Kami sedang mengiringi sebuah jenazah di Baqi Gharqad 

(sebuah tempat pemakaman di Madinah), lalu datanglah 

Rasulullah saw. menghampiri kami. Beliau segera duduk dan 

kami pun ikut duduk di sekeliling beliau yang ketika itu 

memegang sebatang tongkat kecil. Beliau menundukkan 

kepalanya dan mulailah membuat goresan-goresan kecil di 

tanah dengan tongkatnya itu kemudian beliau bersabda: Tidak 

ada seorang pun dari kamu sekalian atau tidak ada satu jiwa 

pun yang hidup kecuali telah Allah tentukan kedudukannya di 

dalam surga ataukah di dalam neraka serta apakah ia sebagai 

seorang yang sengsara ataukah sebagai seorang yang 

bahagia. Lalu seorang lelaki tiba-tiba bertanya: Wahai 

Rasulullah! Kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita berserah 

diri kepada takdir kita dan meninggalkan amal-usaha? 

Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang telah ditentukan 

sebagai orang yang berbahagia, maka dia akan mengarah 

kepada perbuatan orang-orang yang berbahagia. Dan barang 

siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, 

maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang 

sengsara. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: 

Beramallah! Karena setiap orang akan dipermudah! Adapun 

orang-orang yang ditentukan sebagai orang berbahagia, maka 

mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-

orang bahagia. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai 



Belajar Iman, Islam, dan Ihsan 

Beriman kepada Takdir yang Baik dan Buruk                                           173 

orang sengsara, maka mereka juga akan dimudahkan untuk 

melakukan amalan orang-orang sengsara. Kemudian beliau 

membacakan ayat berikut ini: Adapun orang yang memberikan 

hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan 

adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan 

menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-

orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta 

mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan 

menyiapkan baginya jalan yang sukar. (Shahih Muslim 

No.4786) 

 

Hadis riwayat Imran bin Hushain ra., ia berkata:  

Rasulullah saw. ditanya: Wahai Rasulullah! Apakah sudah 

diketahui orang yang akan menjadi penghuni surga dan orang 

yang akan menjadi penghuni neraka? Rasulullah saw. 

menjawab: Ya. Kemudian beliau ditanya lagi: Jadi untuk apa 

orang-orang harus beramal? Rasulullah saw. menjawab: Setiap 

orang akan dimudahkan untuk melakukan apa yang telah 

menjadi takdirnya. (Shahih Muslim No.4789) 

 

Sumber : disusun oleh oleh : Abu Tauam Al Khalafy, dari 

berbagai sumber : 

 

1. 40 Hadits Shahih, Imam An Nawawi, Direktorat Percetakan 

dan Penerbitan Departemen Agama Saudi Arabia, 1422 H. 
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2. Al ‘Aqidah Ath Thahawiyah, Imam Abu Ja’far Ath Thahawi, 

ta’liq oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, At Tibyan, 

Solo, Edisi Indonesia, November 2000 M. 

 

3. Aqidah Thahawiyah, Imam Abu Ja’far Ath Thahawi, ta’liq 

oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Media Hidayah, 

Cetakan Pertama, Mei 2005 M 

 

4. Tauhid, Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif. 

Direktorat Percetakan dan Penerbitan Departemen Agama 

Saudi Arabia, 1422 H 

 

http://suryaningsih.wordpress.com/2007/06/08/takdir-sudah-

ditentukan-50000-tahun-sebelum-langit-dan-bumi-diciptakan/ 

Takdir Sudah Ditentukan 50.000 tahun Sebelum Langit dan 

Bumi Diciptakan 
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17. Shalat 5 Waktu – Rukun Islam yang 
Kedua 

 
Rukun Islam yang kedua (setelah membaca 2 kalimat 
syahadat) adalah shalat 5 waktu (Subuh, Dzuhur, Ashar, 
Maghrib, dan Isya).  
 
Dalam Al Qur’an Allah memerintahkan kita untuk shalat 5 
waktu: 
 
”Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai 
gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. 
Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” [Al 
Israa’:78] 
 
”... Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan 
waktunya atas orang-orang yang beriman.” [An Nisaa’:103]   
 
”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 
orang-orang yang ruku'” [Al Baqarah:43] 
 
”Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah” 
[Al Kautsar:2] 
 
”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan 
apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan 
mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah 
Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” [Al Baqarah:110]  
 

a. Shalat Bisa Mencegah Perbuatan Keji Dan Munkar  

Shalat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar: 
   
”Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab 
(Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 
mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan 
sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 



Belajar Iman, Islam, dan Ihsan 

Shalat 5 Waktu                                                                                        176 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [Al ’Ankabuut:45]     
 
Shalat untuk mengingat Allah: 
 
”Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang 
hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat 
untuk mengingat Aku.” [Thaahaa:14]  
 

b. Didiklah Anak/Keluarga Anda Untuk Shalat  

Didiklah anak/keluarga anda untuk shalat: 
 
”Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 
yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 
kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah).” [Luqman:17]   
 
"Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan 
shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya" (Thaha : 
132) 
 
Hendaknya kita tetap memelihara/mengerjakan shalat kita: 
 
"Peliharalah semua Shalat(mu), dan peliharalah shalat 
wusthaa" (Al Baqarah :238) 
    
Shalat sangat penting. Shalat adalah tiang agama. Siapa yang 
tidak mengerjakannya berarti dia meruntuhkan agama: 
 
"Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang 
mengerjakannya berarti ia menegakkan agama, dan barang 
siapa meninggalkannya berarti ia meruntuhkan agama" (HR. 
Baihaqi) 
 

c. Shalat Pembeda Orang Islam dengan Orang Kafir 
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Pembeda antara orang muslim dengan kafir adalah shalat. 
Barang siapa tidak shalat berarti dia kafir: 
 
"Batas antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan 
kekufuran adalah meninggalkan shalat." (HR. Muslim) 
 
“Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, maka 
barangsiapa yang meninggalkan shalat berarti ia kafir.” (HR. 
Ahmad 5/346, At-Tirmidzi no. 2621, Ibnu Majah no. 1079 
 
Amal yang pertama dihisab adalah shalat. Begitu dia tidak 
shalat, meski puasa, zakat, haji, rajin sedekah, dia langsung 
dimasukkan ke neraka: 
 
”Amal yang pertama kali akan dihisab  untuk seseorang hamba 
nanti pada hari kiamat ialah shalat, maka apabila shalatnya 
baik (lengkap), maka baiklah seluruh amalnya yang lain, dan 
jika shalatnya itu rusak (kurang lengkap) maka rusaklah segala 
amalan yang lain (Thabrani)  
 
Jangan sampai kita dan keluarga kita yang sudah baligh 
bolong-bolong shalatnya. Apalagi sampai meninggalkannya. 
 
Orang yang tidak mengerjakan shalat disiksa di neraka: 
 
“Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar?” 
Mereka menjawab, “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang 
yang mengerjakan shalat….” (Al-Muddatstsir: 42-43) 
 
“Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu mereka yang 
lalai dari mengerjakan shalatnya….” (Al-Ma’un: 4-5) 
 
“Maka datanglah setelah mereka, pengganti yang jelek yang 
menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, 
maka kelak mereka akan menemui kerugian2.” (Maryam: 59) 
 

d. Shalat Tepat Waktu dan Berjama’ah 

Hendaknya kita shalat tepat waktu: 
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”Pekerjaan yang sangat disuka Allah, ialah mengerjakan shalat 
tepat pada waktunya. Sesudah itu berbakti kepada ibu-bapak. 
Sesudah itu berjihad menegakkan agama Allah (Bukhori dan 
Muslim)  
 
Jika shalat 5 waktu, hendaknya berjama’ah: 
 
Anas r.a.: Nabi SAW selalu memotivasi umatnya untuk sholat 
berjamaah dan melarang mereka pergi keluar sebelum imam 
mereka pergi (Muslim)  
 
Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian, 
pahalanya berlipat ganda sampai duapuluh tujuh derajat 
(dibandingkan dengan shalat sendirian) (Bukhori dan Muslim)  
 
Jika shalat berjama’ah, jangan mendahului imam. Tunggu 
imam ruku dulu, baru anda ruku. Tunggu imam sujud dulu, baru 
anda suju: 
 
Rasul Bersabda: Takutlah kamu bila angkat kepalamu dari 
sujud mendahului imam, karena Allah akan ubah kepalamu jadi 
kepala keledai (Bukhori dan Muslim)  
 
Ummu Salamah r.a.: Bila selesai salam pada saat sholat di 
masjid, Rasul berhenti sejenak agar wanita pulang lebih dahulu 
sebelum pria (Bukhori) 
 
Semoga kita di akhirat nanti termasuk dalam golongan orang 
yang mengerjakan shalat. 
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18. Membayar Zakat 

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara harfiah Zakat 

berarti "Tumbuh", "Berkembang", "Menyucikan" atau 

"Membersihkan". Zakat artinya memberikan sebagian 

kekayaan untuk orang yang berhak menerimanya (mustahiq) 

jika sudah mencapai nisab (jumlah kekayaan minimal) dan haul 

(batas waktu) zakat. 

 

Zakat merupakan kewajiban yang tercantum dalam Al Qur’an. 

Artinya jika kita mengerjakannya, kita dapat pahala. Jika tidak, 

akan mendapat dosa. 

 

”Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...” [Al Baqarah:110] 

 

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku'.” [Al Baqarah:43]   

 

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 

Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 

itulah agama yang lurus.” [Al Bayyinah:5] 

 

Dengan zakat Allah menghilangkan dosa kita dan 

membersihkan kita 
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“…Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah 

dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 

menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan 

membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” [Al Ahzab:33] 

 

Selain membayar zakat, hendaknya kita juga menyuruh orang 

lain untuk membayar zakat dan berbuat kebaikan lainnya. 

 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 

sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. 

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [At Taubah:71]  

 

Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan 

menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi 

Tuhannya. ” [Maryam:55] 

   

Orang yang tidak mau membayar zakat padahal dia 

mampu, akan mendapat siksa di neraka. 

 

 “Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang 

mempersekutukan-Nya. yaitu orang yang tidak menunaikan 
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zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat.“ 

[Fushshilat:6-7]   

 

Sebaliknya orang yang membayar zakat dan kewajiban 

Islam lainnya akan mendapat surga dan berbahagia. 

 

“Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat 

dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. 

Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari 

Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 

[Luqman:4-5] 

 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal 

saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka 

mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” [Al 

Baqarah:277]  

 

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka 

dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang 

telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah 

diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan 

shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan 

kepada mereka pahala yang besar.” [An Nisaa':162] 
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Jangan takut miskin jika membayar zakat.  

 

“Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu 

memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan 

dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan 

Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, 

tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [Al 

Mujaadilah:13] 

 

Delapan Asnaf yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq) 

 

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana.” [At Taubah:60] 

 

 Orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) ialah: 

 

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak 

mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi 

penghidupannya. 
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2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan 

dalam keadaan kekurangan. 

3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk 

mengumpulkan dan membagikan zakat. 

4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan 

orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 

5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan 

muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 

6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk 

kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup 

membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk 

memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu 

dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 

7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan 

pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin 

ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga 

kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan 

sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat 

mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.   

 

Insya Allah dengan membayar zakat kita akan diberi 

rahmat oleh Allah SWT 

 

 “Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah 

kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” [An Nuur:56] 
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 “…Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa 

yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. 

Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang 

bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang 

beriman kepada ayat-ayat Kami." [Al A'raaf:156] 

 

Dengan zakat kita akan mendapat ridho dari Allah dan 

mendapat balasan berlipat ganda. 

 

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 

pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya).” [Ar Ruum:39] 

 

Pemerintah atau pihak berwenang wajib mengambil zakat 

dari golongan yang mampu/muzakki. Karena zakat itu 

untuk membersihkan dan mensucikan diri. 

 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui.” [At Taubah:103] 
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Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke 

negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya 

(beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan 

mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang 

kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir 

di antara mereka." [Muttafaq Alaihi] 

 

Hendaknya kita mendistribusikan zakat dengan sebaik-baiknya 

dan ridho dengan distribusi tersebut. 

 

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang 

(distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, 

mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi 

sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi 

marah.” [At Taubah:58] 

 

Zakat terbagi atas dua jenis yakni 

 

1. Zakat Fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan Muslim 

menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini 

setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di 

daerah bersangkutan. 

2. Zakat Maal (Zakat Harta), mencakup hasil perniagaan, 

pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta 
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temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-

masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. 

 

Jenis Zakat, Nisab, Haul dan Besar Zakat yang 

Dikeluarkan. 

 

Dari Anas bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq ra menulis surat 

kepadanya: Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh 

Rasulullah SAW atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah 

atas rasul-Nya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib 

mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan lima ekor unta 

zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor 

unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah 

menginjak tahun kedua, jika tidak ada zakatnya seekor anak 

unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika 

mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta 

betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika 

mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya seekor anak unta 

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa 

dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, 

zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun 

kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya dua 

ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun 

kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 

ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk 

tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina 
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yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya 

memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila 

pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang 

dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 

ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 

hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Jika 

lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga ekor 

kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 

ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang 

dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak 

wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. 

Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah 

dan tidak boleh dipisahkan antara hewan-hewan ternak yang 

terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan ternak 

kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat harus kembali 

dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk 

zakat hewan yang tua dan yang cacat, dan tidak boleh 

dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. 

Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya 

seperempatnya (2 1/2%). Jika hanya 190 dirham, tidak wajib 

atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. 

Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan 

seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, 

padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang 

umurnya masuk tahun keempat, maka ia boleh 

mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak 
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keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib 

mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk 

tahun keempat, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki 

unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka ia boleh 

mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing. 

Riwayat Bukhari.  

 

Dari Mu'adz Ibnu Jabal ra bahwa Nabi SAW pernah 

mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk 

mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur 

setahun lebih yang jantan atau betina, dan setiap 40 ekor sapi, 

seekor sapi betina berumur dua tahun lebih, dan dari setiap 

orang yang telah baligh diambil satu dinar atau yang sebanding 

dengan nilai itu pada kaum Mu'afiry. Riwayat Imam Lima dan 

lafadznya menurut riwayat Ahmad.  

 

Dari Bahz Ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya 

Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pada 

setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, 

zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki 

tahun ketiga. Tidak boleh dipisahkan anak unta itu untuk 

mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya 

karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahala. 

Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan 

mengambilnya beserta setengah hartanya karena ia 

merupakan perintah keras dari Tuhan kami. Keluarga 
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Muhammad tidak halal mengambil zakat sedikit pun." [Ahmad, 

Abu Dawud, dan Nasa'i] 

 

Dari Ali ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila engkau 

memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, maka 

zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau 

memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 

1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut 

perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali 

telah melewati setahun." Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu 

Dawud.  

 

Dari Abdullah Ibnu Aufa bahwa biasanya bila suatu kaum 

datang membawa zakat kepada Rasulullah SAW, beliau 

berdoa: "Ya Allah, berilah rahmat atas mereka." Muttafaq 

Alaihi. 

 

Dari Ali bahwa Abbas bertanya kepada Nabi SAW 

penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau 

mengizinkannya. [Tirmidzi dan Hakim]  

 

Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tak ada zakat 

pada perak yang kurang dari 5 auqiyah (600 gram), unta yang 

jumlahnya kurang dari 5 ekor, dan kurma yang kurang dari 5 

ausaq (1050 liter)." [Muslim]  
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Menurut riwayatnya dari hadits Abu Said r.a: "Tidak ada zakat 

pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 ausaq (1050 

liter)." Asal hadits dari Abu Said itu Muttafaq Alaihi.  

 

Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi SAW 

bersabda: "Tanaman yang disiram dengan air hujan atau 

dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, 

zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan 

tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh." [Bukhari].  

 

Dari Abu Musa al-Asy'ary dan Mu'adz ra bahwa Rasulullah 

SAW bersabda kepada keduanya: "Jangan mengambil zakat 

kecuali dari keempat jenis ini, yakni: sya'ir, gandum, anggur 

kering, dan kurma." [Thabrani dan Hakim]  

 

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Zakat 

rikaz (harta peninggalan purbakala) adalah seperlima." 

[Muttafaq Alaihi] 

 

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat 

fitrah sebesar satu sho' (3,5 liter) kurma atau satu sho' sya'ir 

atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, 

besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau memerintahkan 

agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan 

sholat. Muttafaq Alaihi. 
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Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat 

fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari 

perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan 

bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang 

mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang 

diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia 

menjadi sedekah biasa. [Abu Dawud dan Ibnu Majah] 

 

Sumber:  

Kitab Hadits Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Oleh : Al-

Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani. 

http://www.mutiara-hadits.co.nr/ 

Wikipedia 
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19. Puasa Bulan Ramadhan menurut Ayat 

Qur’an dan Hadits  

 

Kewajiban berpuasa dalam Al Qur’an 

 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu 

berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang 

sebelummu, agar kamu bertakwa” [Al Baqarah:183] 

 

Keutamaan berpuasa: 

 

“Diriwayatkan dari Sahl bin Saad r.a katanya: Rasulullah s.a.w 

bersabda: Sesungguhnya di dalam Surga itu terdapat pintu 

yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan 

masuk melalui pintu tersebut pada Hari Kiamat kelak. Tidak 

boleh masuk seorangpun kecuali mereka. Kelak akan ada 

pengumuman: Di manakah orang yang berpuasa? Mereka lalu 

berduyun-duyun masuk melalui pintu tersebut. Setelah orang 

yang terakhir dari mereka telah masuk, pintu tadi ditutup 

kembali. Tiada lagi orang lain yang akan memasukinya” 

[Bukhari-Muslim] 

 

“Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri r.a katanya: Rasulullah 

s.a.w bersabda: Setiap hamba yang berpuasa di jalan Allah, 

Allah akan menjauhkannya dari api Neraka sejauh perjalanan 

tujuh puluh tahun” [Bukhari-Muslim] 
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Keutamaan bulan Ramadan 

 

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Bahwa Rasulullah saw. 

bersabda: Apabila tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-

pintu surga, ditutuplah pintu neraka dan setan-setan 

dibelenggu Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim: 1793 

 

Wajib berpuasa Ramadan jika melihat hilal awal Ramadan 

dan berhenti puasa jika melihat hilal awal Syawal. Jika 

tertutup awan, maka hitunglah 30 hari 

 

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.: 

Dari Nabi saw. bahwa beliau menyebut-nyebut tentang bulan 

Ramadan sambil mengangkat kedua tangannya dan bersabda: 

Janganlah engkau memulai puasa sebelum engkau melihat 

hilal awal bulan Ramadan dan janganlah berhenti puasa 

sebelum engkau melihat hilal awal bulan Syawal. Apabila 

tertutup awan, maka hitunglah (30 hari) 

Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim: 1795 

 

Larangan berpuasa satu atau dua hari sebelum bulan 

 

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: 
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Rasulullah saw. bersabda: Janganlah engkau berpuasa satu 

atau dua hari sebelum Ramadan, kecuali bagi seorang yang 

biasa berpuasa, maka baginya silakan berpuasa 

Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim: 1812 

 

Dilarang puasa pada hari raya 

 

“Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri r.a katanya: Aku pernah 

mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak boleh berpuasa 

pada dua hari tertentu, iaitu Hari Raya Korban (Aidiladha) dan 

hari berbuka dari bulan Ramadan (Aidilfitri)” [Bukhari-Muslim] 

 

Niat Puasa Ramadhan 

 

Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat [Bukhari-Muslim] 

 

Dari Hafshah Ummul Mukminin bahwa Nabi Muhammad SAW 

bersabda: "Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum fajar, 

maka tidak ada puasa baginya." [Imam Lima] 

 

Bersahur (makan sebelum Subuh) itu sunnah Nabi 

 

“Diriwayatkan daripada Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w 

bersabda: Hendaklah kamu bersahur karena dalam bersahur 

itu ada keberkatannya” [Bukhari-Muslim] 
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Tips agar kuat berpuasa: minumlah 2 sendok makan madu dan 

3 butir korma saat sahur. Sunnah melambatkan sahur. 

 

Menyegerakan Berbuka Puasa di waktu maghrib 

 

“Diriwayatkan daripada Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w 

telah bersabda: Apabila datang malam, berlalulah siang dan 

tenggelamlah matahari. Orang yang berpuasa pun bolehlah 

berbuka” [Bukhari-Muslim] 

 

Dari Sahal Ibnu Sa'ad Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang-orang akan 

tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." 

[Muttafaq Alaihi] 

 

Menurut riwayat Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah ra bahwa 

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla 

berfirman: Hamba-hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah 

mereka yang menyegerakan berbuka." 

 

Sunnah berbuka puasa dengan kurma dan air minum (ta’jil) 

kemudian shalat Maghrib. Setelah itu makan malam. 

 

Dari Sulaiman Ibnu Amir Al-Dlobby bahwa Nabi Muhammad 

SAW bersabda: "Jika seseorang di antara kamu berbuka, 

hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak 
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mendapatkannya, hendaknya ia berbuka dengan air karena air 

itu suci." Riwayat Imam Lima. Hadits shahih menurut Ibnu 

Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim. 

 

Ketika kita berpuasa, kita dilarang berkata kotor, mencaci, 

atau berkelahi. Hal ini untuk menempa diri kita agar 

memiliki akhlak yang terpuji: 

 

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w 

bersabda: Apabila seseorang daripada kamu sedang berpuasa 

pada suatu hari, janganlah berbicara tentang perkara yang keji 

dan kotor. Apabila dia dicaci maki atau diajak berkelahi oleh 

seseorang, hendaklah dia berkata: Sesungguhnya hari ini aku 

berpuasa, sesungguhnya hari ini aku berpuasa” [Bukhari-

Muslim] 

 

Puasa yang sia-sia 

 

“Dari Abu Hurairah ra: katanya Rasulullah saw berabda: 

“Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat 

jahat (padahal dia puasa), maka Allah tidak butuh ia 

meninggalkan makan dan minum” [Bukhari] 

 

Jika kita berpuasa, tapi kita berkata dusta atau menyakiti orang 

lain, maka sia-sialah puasa kita. 
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Dilarang bersetubuh pada saat berpuasa 

 

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Seorang lelaki 

datang menemui Rasulullah s.a.w lalu berkata: Celakalah aku 

wahai Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w bertanya: Apakah 

yang telah membuatmu celaka? 

Lelaki itu menjawab: Aku telah bersetubuh dengan isteriku 

pada siang hari di bulan Ramadan. 

Rasulullah s.a.w bertanya: Mampukah kamu memerdekakan 

seorang hamba? Lelaki itu menjawab: Tidak. 

Rasulullah s.a.w bertanya: Mampukah kamu berpuasa selama 

dua bulan berturut-turut? Lelaki itu menjawab: Tidak. 

Rasulullah s.a.w bertanya lagi: Mampukah kamu memberi 

makan kepada enam puluh orang fakir miskin? Lelaki itu 

menjawab: Tidak. Kemudian duduk. Rasulullah s.a.w 

kemudiannya memberikan kepadanya suatu bekas yang berisi 

kurma lalu bersabda: Sedekahkanlah ini. Lelaki tadi berkata: 

Tentunya kepada orang yang paling miskin di antara kami. 

Tiada lagi di kalangan kami di Madinah ini yang lebih 

memerlukan dari keluarga kami. 

Mendengar ucapan lelaki itu Rasulullah s.a.w tersenyum 

sehingga kelihatan sebahagian giginya. Kemudian baginda 

bersabda: Pulanglah dan berilah kepada keluargamu sendiri” 

[Bukhari-Muslim] 

 

Bangun dari junub tidak membatalkan puasa 
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“Diriwayatkan daripada Aisyah dan Ummu Salamah r.a, kedua-

duanya berkata:: Nabi s.a.w bangkit dari tidur dalam keadaan 

berjunub bukan dari mimpi kemudian meneruskan puasa” 

[Bukhari-Muslim] 

 

Lupa tidak membatalkan puasa 

 

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

"Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa, lalu ia makan 

dan minum, hendaknya ia meneruskan puasanya, karena 

sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah." 

[Muttafaq Alaihi] 

 

Orang yang sedang dalam perjalanan boleh tidak 

berpuasa. Tapi wajib menggantinya di lain hari. 

 

Dari Hamzah Ibnu Amar al-Islamy ra bahwa dia berkata: Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku kuat berpuasa dalam 

perjalanan, apakah aku berdosa? Maka Rasulullah SAW 

bersabda: "Ia adalah keringanan dari Allah, barangsiapa yang 

mengambil keringanan itu maka hal itu baik dan barangsiapa 

senang untuk berpuasa, maka ia tidak berdosa." [Bukhari-

Muslim] 

 

Orang tua cukup bayar fidyah 
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Ibnu Abbas ra berkata: Orang tua lanjut usia diberi keringanan 

untuk tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari untuk 

seorang miskin, dan tidak ada qodlo baginya. Hadits shahih 

diriwayatkan oleh Daruquthni dan Hakim.  

 

I’tikaf (diam di masjid) pada 10 hari terakhir bulan 

Ramadhan 

 

Dari 'Aisyah ra bahwa Nabi SAW selalu beri'tikaf pada sepuluh 

hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga beliau wafat, 

kemudian istri-istri beliau beri'tikaf sepeninggalnya. Muttafaq 

Alaihi.  

 

Dari 'Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bila hendak beri'tikaf, 

beliau sholat Shubuh kemudian masuk ke tempat i'tikafnya. 

Muttafaq Alaihi. 

 

Dari 'Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa 

meninggal dan ia masih menanggung kewajiban puasa, maka 

walinya berpuasa untuknya." Muttafaq Alaihi. 

 

Dari Abu Ayyub Al-Anshory ra bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: "Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian diikuti 

dengan berpuasa enam hari pada bulan Syawwal, maka ia 

seperti berpuasa setahun." Riwayat Muslim. 
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Malam Lailatul Qadr 

Dari Ibnu Umar ra bahwa beberapa shahabat Nabi SAW 

melihat lailatul qadr dalam mimpi tujuh malam terakhir, maka 

barangsiapa mencarinya hendaknya ia mencari pada tujuh 

malam terakhir." Muttafaq Alaihi.  

 

Dari Muawiyah Ibnu Abu Sufyan ra bahwa Nabi SAW bersabda 

tentang lailatul qadar: "Malam dua puluh tujuh." [Abu Daud] 

 

Dari 'Aisyah ra bahwa dia bertanya: Wahai Rasulullah, 

bagaimana jika aku tahu suatu malam dari lailatul qadr, apa 

yang harus aku baca pada malam tersebut? Beliau bersabda: 

"bacalah (artinya: Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha 

Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah 

aku)." Riwayat Imam Lima selain Abu Dawud.  

 

 

Catatan: 

Hadits tersebut sebagian besar berasal dari Al Bayan, dan 

masih banyak perawinya selain Bukhari dan Muslim seperti 

Tirmizi, An Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan lain-lain. 
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20. Haji Rukun Islam yang Kelima 

Haji adalah rukun Islam yang ke lima. Wajib bagi ummat Islam 

yang mampu mengadakan perjalanan ke sana dan kondisi 

dalam keadaan aman. 

 

”...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke 

Baitullah. Barangsiapa mengingkar, maka sesungguhnya Allah 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” 

[Ali ’Imran:97] 

  

Bagi yang mampu wajib berhaji meski mengendarai unta 

kurus dari tempat yang jauh. 

 

”Serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka 

akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan 

mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap 

penjuru yang jauh” [Al Hajj:27] 

 

Haji Mabrur (yang diterima) imbalannya surga 

 

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

"Umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya, dan tidak 

ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga." Muttafaq Alaihi. 
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Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang 

siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan 

mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan 

berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa 

yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah 

mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik 

bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-

orang yang berakal. .” [Al Baqarah:197]   

 

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-

orang banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun.” [Al Baqarah:199]   

 

Dengan berkumpulnya ummat Islam di seluruh dunia, 

sebenarnya banyak manfaat yang bisa didapatkan ummat 

Islam. Mereka bisa bersilaturrahim. Mereka bisa mewujudkan 

persatuan Islam. Para pemimpin dunia Islam bisa bersatu 

sehingga bisa menghadapi musuh bersama-sama. Para 

pengusaha Muslim bersatu sehingga bisa berbisnis bersama-

sama. Para wartawan Muslim bersatu, sehingga bisa saling 

bertukar berita. Para ulama Islam bersatu, sehingga bisa 

bersama-sama menyelesaikan berbagai masalah yang 

menghambat agama Islam. 
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Harusnya momen ibadah Haji bisa dimanfaatkan untuk itu. Kita 

juga disunnahkan untuk berzikir kepada Allah pada hari raya 

haji dan hari Tasyriq (tanggal  10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah) 

 

”Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka 

dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah 

ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka 

berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian 

daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan 

orang-orang yang sengsara dan fakir.” [Al Hajj:28] 

 

”Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka 

berzikirlah menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-

nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, bahkan 

lebih banyak dari itu...” [Al Baqarah:200]   

 

Berzikirlah menyebut Allah dalam beberapa hari yang  

terbilang. Barangsiapa ingin cepat berangkat dari Mina 

sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa 

ingin menangguhkan  keberangkatannya dari dua hari itu, 

maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. 

Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu 

akan dikumpulkan kepada-Nya. ” [Al Baqarah:203]   

 

Ka’bah bukan hanya Pusat Ibadah saja. Tapi juga Pusat 

untuk mengatur urusan dunia. Jika para jenderal-jenderal 
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Islam dari seluruh dunia berkumpul pada Musim Haji dan 

mengatur strategi serta saling bantu, niscaya seluruh Musuh 

Islam yang menjajah dan membantai ummat Islam seperti 

Israel di Palestina, AS dan sekutunya di Afghanistan dan Iraq 

bisa diusir dengan mudah. 

 

Jika menghadapi 25 juta warga Iraq saja AS dan sekutunya 

sudah kewalahan, apalagi jika menghadapi 1,3 milyar ummat 

Islam. Jika bersatu, ummat islam tidak akan seperti buih-buih di 

lautan yang meski banyak, tapi bisa dipermainkan (ombang-

ambingkan) ombak. 

 

”Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat 

(peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian 

pula) bulan Haram, had-ya, qalaid. (Allah menjadikan yang) 

demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 

dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.” [Al Maa’idah:97]  

  

Pada saat Musim Haji, selama tidak mengganggu ibadah 

Haji ummat Islam diperbolehkan untuk berbisnis guna 

mendapat fadhilah/keutamaan/kurnia dari Allah. Ummat Islam 

yang berhaji boleh berbisnis atau menyewakan kendaraan. 
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“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak 

dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan 

berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 

ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum 

itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” [Al 

Baqarah:198]   

 

Pada zaman Jahiliyyah terkenal pasar-pasar bernama Ukadh, 

Mijnah dan Dzul-Majaz. Kaum Muslimin merasa berdosa 

apabila berdagang di musim haji di pasar itu. Mereka bertanya 

kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka turunlah "Laisa 

'alaikum junahun an tabtaghu fadl-lan min rabbikum" (awal ayat 

S. 2: 198) yang membenarkan mereka berdagang di musim 

haji.  

(Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu 

Abbas.)  

 

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Dzul Majas dan Ukad (dan Mijannah) 

adalah tempat berdagangnya orang-orang (dalam satu riwayat: 

pasar-pasar 5/158) pada zaman jahiliah. Setelah agama Islam 

datang, maka orang-orang itu seakan-akan tidak suka berjual 

beli di situ (dalam satu riwayat: merasa berdosa berdagang di 

situ 3/15), sehingga turunlah ayat, 'Tidak ada dosa bagi kamu 

untuk mencari karunia dari Tuhanmu) di musim-musim haji.' 

(Demikian Ibnu Abbas membaca ayat itu).'" 
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Abi Umamah at-Taimi bertanya kepada Ibnu Umar tentang 

menyewakan kendaraan sambil naik haji. Ibnu Umar 

menjawab: "Pernah seorang laki-laki bertanya seperti itu 

kepada Rasulullah SAW. Seketika itu juga turun "Laisa 'alaikum 

junahun an tabtaghu fadl-lan min rabbikum". Rasulullah SAW 

memanggil orang itu dan bersabda: "Kamu termasuk orang 

yang menunaikan ibadah haji."  

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, al-Hakim 

dan lainnya, yang bersumber dari Abi Umamah at-Taimi.)  

 

Rukun Haji 

 

Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah 

haji. Jika tidak dikerjakan hajinya tidak syah. Rukun haji adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Ihram, mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk haji 

atau umrah di Miqat Makani. 

2. Wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri, zikir dan berdo'a di 

Arafah pada tanggal 9 Zulhijah. 

3. Tawaf Ifadah, Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, 

dilakukan sesudah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 

10 Zulhijah. 

4. Sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Shafa dan 

Marwah sebanyak 7 Kali, dilakukan sesudah Tawaf Ifadah. 
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5. Tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah 

selesai melaksanakan Sa'i. 

6. Tertib, yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya 

serta tidak ada yang tertinggal. 

 

Wajib Haji  

 

Wajib Haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah 

haji sebagai pelengkap Rukun Haji. Jika tidak dikerjakan harus 

membayar dam (denda). Yang termasuk wajib haji adalah: 

 

1. Niat Ihram, untuk haji atau umrah dari Miqat Makani, 

dilakukan setelah berpakaian ihram 

2. Mabit (bermalam) di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijah 

(dalam perjalanan dari Arafah ke Mina) 

3. Melontar Jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijah 

4. Mabit di Mina pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 

Zulhijah). 

5. Melontar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah pada hari 

Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah). 

6. Tawaf Wada', Yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum 

meninggalkan kota Mekah. 

7. Meninggalkan perbuatan yang dilarang waktu ihram 

 

Rukun Umrah 
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1. Ihram, Yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk 

umrah di Miqat Makani. 

2. Tawaf Umrah, Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali 

3. Sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Shafa dan 

Marwah sebanyak 7 Kali. 

4. Tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut 

5. Tertib, yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya 

serta tidak ada yang tertinggal. 

 

Wajib Umrah 

 

1. Niat Ihram, untuk haji atau umrah dari Miqat Makani, 

dilakukan setelah berpakaian ihram 

2. Tidak berbuat yang diharamkan dalam berumrah 

 

Jenis Haji 

 

Haji Ifrad, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut 

ifrad bila sesorang bermaksud menyendirikan, baik 

menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal 

ini, yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika 

mengenakan pakaian ihram di miqat-nya, orang tersebut 

berniat melaksanakan ibadah haji dahulu. Apabila ibadah haji 

sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram 

kembali untuk melaksanakan umrah. Yang melaksanakan haji 

ifrad tidak diharuskan membayar dam. 
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Haji Tamattu', artinya bersenang-senang dengan melakukan 

umrah terlebih dulu di bulan-bulan haji, lalu bertahallul. 

Kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk 

melaksanakan ibadah haji, ditahun yang sama. Wajib bayar 

dam 

 

Haji Qiran, artinya menggabungkan. Memakai ihram dengan 

niat umrah dan haji sekaligus, sampai selesai melontar jumrah 

Aqabah dan diikuti dengan bercukur atau memotong rambut 

tanpa tahallul setelah selesai umrah. Bagi yang melaksanakan 

haji Qiran diwajibkan membayar dam. 

 

Dasar Sa’i 

 

Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syi`ar 

Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau 

ber-`umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai 

antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu 

kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah 

Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.” [Al 

Baqarah:158]   

 

Sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah. Jika 

kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), 

maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan 
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kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat 

penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada 

gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah 

atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau 

berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi 

siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (di dalam 

bulan haji), wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah 

didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan     binatang korban 

atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa 

haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. 

Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban 

membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak 

berada (di sekitar) Masjidilharam (orang-orang yang bukan 

penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.” [Al 

Baqarah:196]   

 

Thawaf dan Sa’i 

 

Dari 'Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda padanya: "Thowaf-

mu di Baitullah dan sa'imu antara Shofa dan Marwa telah 

cukup bagimu untuk haji dan umrahmu." [Muslim] 

 

Thawaf mengelilingi Ka’bah 
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”Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada 

Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah 

kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan 

sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan 

orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan 

sujud. ” [Al Hajj:26] 

 

”Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (*) yang 

ada pada badan mereka dan hendaklah mereka 

menyempurnakan nazar-nazar mereka (**) dan hendaklah 

mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang 

tua itu (Baitullah).” [Al Hajj:29]  

 

(*) Yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di sini ialah 

memotong rambut, mengerat kuku, dan sebagainya.  

 

(**) Yang dimaksud dengan nazar di sini ialah nazar-nazar 

yang baik yang akan dilakukan selama ibadah haji.   

 

Ibnu Abbas ra berkata: Mereka diperintahkan oleh Nabi 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam agar berlari-lari kecil tiga kali 

putaran dan berjalan biasa empat kali putaran antara dua rukun 

(Hajar Aswad dan rukun Yamani). Muttafaq Alaihi. 

 

Dari Ibnu Umar ra bahwa apabila ia melakukan thowaf di 

Baitullah pada thowaf pertama, ia berjalan cepat tiga kali 
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putaran dan berjalan biasa empat kali putaran. Dalam suatu 

riwayat: Aku melihat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 

apabila melakukan thowaf dalam haji atau umrah pada 

kedatangan pertama, beliau berjalan cepat tiga kali keliling dan 

berjalan biasa empat kali keliling. Muttafaq Alaihi. 

 

Boleh berniaga dan larangan berburu 

 

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. Tidak dihalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” [Al Maa’idah:1] 

 

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah[1], dan jangan melanggar kehormatan bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-

ya[2], dan binatang-binatang qalaa-id[3], dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[4] dan 

apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 

berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada 

sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
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dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” [Al Maa’idah:2] 

  

[1]. Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam 

rangka ibadat haji dan tempat-tempat mengerjakannya. 

 

[2]. Hadya: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang 

dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, 

disembelih ditanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada 

fakir miskin dalam rangka ibadat haji. 

 

[3]. Qalaa-id: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya 

diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk 

dibawa ke Ka'bah. 

 

[4]. Karunia: keuntungan yang diberikan Allah dalam 

perniagaan. Keredhaan dari Allah: pahala amalan haji.  

 

Wukuf di Arafah dan Bermalam di Muzdalifah 

 

Dari Urwah Ibnu Mudlorras ra bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: "Barangsiapa mengikuti sholat kami -yakni di 

Muzdalifah- lalu bermalam bersama kami hingga kami 

berangkat, dan sebelum itu ia benar-benar telah wukuf di 

Arafah malam atau siang maka hajinya telah sempurna dan ia 

telah menghilangkan kotorannya. Riwayat Imam Lima.  
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Melempar Jumrah 

 

Jabir ra berkata: Rasulullah SAW melempar Jumrah pada hari 

Raya Kurban saat waktu dluha. Namun setelah itu beliau 

melemparnya bila matahari tergelincir. [Muslim] 

 

Dari Ibnu Umar ra bahwa ia melempar Jumrah ula dengan 

tujuh batu kecil, ia mengiringi dengan takbir pada setiap 

lemparan, kemudian maju dan mencari tanah yang rata. Ia 

berdiri menghadap kiblat, kemudian berdoan dengan 

mengangkat tangannya dan berdiri lama. Lalu melempar 

jumrah wustho, kemudian mengambil arah kiri untuk mencari 

tempat yang rata. Ia berdiri menghadap kiblat, kemudian 

berdoa dengan mengangkat kedua tangannya dan berdiri lama. 

Kemudian melempar Jumrah aqabah dari tengah lembah. Ia 

tidak berdiri di situ dang langsung kembali. Ia mengatakan: 

Beginilah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya.” 

[Bukhari] 

 

Talbiyah 

 

Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra.:  

Bahwa talbiyah Rasulullah saw. adalah Labbaik Allahumma 

labbaik, labbaika laa syarika laka labbaik innal hamda wan 

ni‘mata laka wal mulku laa syarika lak (Aku penuhi panggilan-
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Mu, wahai Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu 

bagi-Mu. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan semua 

kerajaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu). (Shahih 

Muslim No.2029) 

 

Jika anda akan melakukan haji, maka anda akan mendapat 

buku Manasik Haji (petunjuk cara berhaji) berikut latihan berhaji 

dengan lebih rinci dan lengkap berikut do’a-doa dan bacaan 

haji. Buku ini hanya sekedar pengenalan saja. 
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21. Zikir Mengingat Allah 

Allah memerintahkan orang yang beriman untuk berzikir 

(mengingat dan menyebut nama Allah) sebanyak-banyaknya: 

"Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut 

nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." [QS Al Ahzab 

33:41] 

Tidak berzikir akan mengakibatkan seseorang jadi orang yang 

rugi. 

 

"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-

anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa 

yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang 

merugi." [QS Al Munaafiquun 63:9] 

Allah mengingat orang yang mengingatNya. 

“Karena itu, ingatlah Aku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, 

dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari 

(nikmat)-Ku.” [Al Baqarah:152] 

Orang yang beriman selalu ingat kepada Allah dalam berbagai 

keadaan : 
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"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan 

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 

dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari 

siksa neraka." [QS Ali 'Imran 3:190-191] 

Dengan berzikir hati menjadi tenteram. 

"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram." [QS 13:28] 

Menyebut Allah dapat membawa ketenangan dan 

menyembuhkan jiwa : 

« Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan 

menyebut-nyebut tentang manusia adalah penyakit (artinya 

penyakitakhlak). (HR. Al-Baihaqi) 

Nabi berkata: Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih 

menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikrullah. (HR. 

Ahmad) 

„Demi yang jiwaku dalam genggamanNya, kalau kamu 

selamanya bersikap seperti saat  kamu ada bersamaku dan 
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mendengarkan zikir, pasti para malaikat akan bersalaman 

dengan  kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu 

lalui. Tetapi, wahai Hanzhalah (nama seorang sahabat)  

kadangkala begini dan kadangkala begitu. (Beliau 

mengucapkan perkataan itu kepada Hanzhalah hingga diulang-

ulang tiga kali). (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 

„Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan 

yang tidak, seumpama orang hidup dan orang mati“  (HR. 

Bukhari dan Muslim) 

Nabi berkata: ” Nyanyian dan permainan hiburan yang 

melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, bagaikan 

air menumbuhkan rerumputan. Demi yang jiwaku dalam 

genggamanNya, sesungguhnya Al Qur'an dan zikir 

menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air 

menumbuhkan rerumputan” (HR. Ad-Dailami) 

Nabi berkata: ”Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik, 

yang paling tinggi dalam derajatmu, paling bersih di sisi 

Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan 

lebih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang 

kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para 

sahabat lalu menjawab, "Ya." Nabi Saw berkata,"Zikrullah." 

(HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 

Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya 

syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku. Beritahu aku 
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sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan." Nabi Saw 

berkata, "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-

nyebut Allah (zikrullah)." (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 

Nabi berkata: Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan 

sebaik-baik rezeki yang secukupnya. (HR. Abu Ya'la) 

Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci 

yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta, 

Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan, 

Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati." (HR. Ad-Dailami) 

“Dua kalimat ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan 

dan disukai oleh  Allah yaitu kalimat: "Subhanallah 

wabihamdihi, subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan 

segala puji bagi-Nya, Maha suci Allah yang Maha Agung). (HR. 

Bukhari) 

Nabi berkata: ”Ada empat perkara, barangsiapa memilikinya 

Allah akan membangun untuknya rumah di surga, dan dia 

dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. Apabila 

pegangan teguhnya "Laailaha illallah". Jika memperoleh 

kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah", jika berbuat salah 

(dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa 

musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun." (HR. Ad-

Dailami) 
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Nabi berkata: Wahai Aba Musa, maukah aku tunjukkan ucapan 

dari perbendaharaan surga? Aku menjawab, "Ya." Nabi 

berkata, "La haula wala Quwwata illa billah." (Tiada daya upaya 

dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)." (HR. 

Ibnu Hibban dan Ahmad) 

Di antara zikir yang utama adalah Laa ilaaha illallahu (Tidak 

ada Tuhan selain Allah) 

"Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 'Zikir yang 

paling utama adalah Laa ilaaha illallahu" [HR Turmudzi] 

‘Rasulullah bersabda : ‘Sesungguhnya aku berkata bahwa 

kalimat : ‘Subhanallah, wal hamdulillah, wa Laa Ilaaha Illallah, 

wallahu akbar’ (Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah, 

dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Allah Maha Besar) itu 

lebih kusukai daripada apa yang dibawa oleh matahari terbit.’ 

(HR Bukhari dan Muslim) 

Referensi: 

Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. 

Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press 

Disadur dari: HaditsWeb 2.0 - Sofyan Efendi - Kumpulan dan 

Referensi Belajar Hadits 
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22. Perbandingan Agama Yahudi, Kristen, 

dan Islam  
 

Agama Samawi ada 3, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga 

agama ini mempunyai beberapa kesamaan seperti percaya 

Adam adalah manusia pertama dan nenek moyang seluruh 

manusia, Ibrahim adalah seorang Nabi, dan kitab suci Taurat 

sebagai wahyu Allah. Meski demikian ada juga perbedaan 

yang beberapa di antaranya sangat mendasar. 

 

Yahudi adalah agama tribal/kesukuan yang hanya bisa dianut 

oleh bangsa Yahudi. Agama ini tidak bisa disebarkan ke luar 

dari suku Yahudi. Oleh karena itu jumlahnya tidak berkembang. 

Hanya sekitar 14 juta pemeluknya di seluruh dunia. Sementara 

agama Kristen dan Islam karena disebarkan ke seluruh 

manusia dipeluk oleh milyaran pengikutnya. 

 

a. Ketuhanan 

 

Yahudi dan Islam yakin bahwa Tuhan itu Satu. Tuhan Yahudi 

disebut Yahweh yang merupakan bentuk ketiga tunggal ”Dia 

adalah” (He who is). Ada pun Tuhan dalam Islam disebut Allah 

yang merupakan bentuk tunggal dan tertentu dari Ilah 

(Sembahan/Tuhan). Dalam Al Qur’an surat Al Ikhlas dijelaskan 

tentang keEsaan Tuhan: 
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Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,  

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala 

sesuatu. 

Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,  

dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". [Al 

Ikhlas:1-4] 

 

Sebetulnya dalam Alkitab keEsaan Tuhan juga dijelaskan 

dalam 10 Perintah Tuhan yang ada di Exodus 20: 

 

Lalu Allah mengucapkan segala firman ini: 

"Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari 

tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu 

allah lain di hadapan-Ku. [Exodus 20:1-3] 

 

Tapi meski dalam Yahudi dan juga Islam Tuhan itu adalah Satu 

termasuk zatNya, namun dalam agama Kristen ada doktrin 

Trinitas yang menyatakan bahwa Tuhan terdiri dari 3 oknum 

(person) yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus yang 

diformulasikan pada abad ke 4 M oleh Saint Augustine. Dalam 

konsep Trinitas disebut Satu itu Tiga dan Tiga itu Satu. 

 

Berbeda dengan Al Qur’an surat Al Ikhlas yang menyatakan 

Tuhan tidak beranak atau diperanakkan (berbapak) di Alkitab 

disebut: 
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Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji 

sampai selama-lamanya, tahu, bahwa aku tidak berdusta” 

[2 Corinthian 11:31] 

Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa 

yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala 

penghiburan [2 Corinthian 1:3] 

 

Di ayat di atas jelas disebut Allah adalah Bapa dari Tuhan 

Yesus. Sebaliknya dalam Islam diajarkan Monoteisme yang 

mutlak/Tauhid bahwa Allah itu satu dan tidak punya anak atau 

pun sekutu: 

 

“Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah Yang tidak 

mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam 

kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan 

penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang 

sebesar-besarnya.” [Al Israa:111] 

 

Maha Suci Allah dari mempunyai anak dan sekutu. 

 

“Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali 

tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan 

beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa 

makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu 

akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari 
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apa yang mereka sifatkan itu,” [Al Mu’minuun:91] 

 

b. Masalah Isa/Yesus 

 

Kaum Yahudi tidak mengakui Yesus baik sebagai Tuhan atau 

pun sebagai Rasul. Bahkan mereka berusaha membunuh 

Yesus karena dianggap menyesatkan banyak orang. 

 

Sebaliknya kaum Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan: 

Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan 

persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian [2 Corinthian 

13:14] 

 

Islam menganggap Yesus bukan Tuhan, tapi hanya 

manusia biasa yang diangkat menjadi Nabi: 

 

”Dan ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, 

adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah 

aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?." Isa 

menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku 

mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah 

mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada 

pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri 

Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara 

yang ghaib-ghaib." [Al Maa’idah:116] 
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Menurut Islam Isa adalah Nabi yang menyeru manusia kepada 

Tauhid, yaitu menyembah hanya Satu Tuhan: 

 

”Aku (Isa) tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali 

apa yang Engkau perintahkan kepadaku yaitu: "Sembahlah 

Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi 

terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka 

setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi 

mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala 

sesuatu.” [Al Maa’idah:117] 

 

c. Masalah Orang Tua Isa/Yesus 

 

Sebagaimana ayat-ayat Alkitab di atas, agama Kristen 

menganggap bahwa Yesus adalah anak Tuhan / Anak Allah.  

 

Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak 

Allah.[Markus 1:1] 

 

Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang 

Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-

Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya [Lukas 1:32] 

 

Meski demikian, pada Injil Matius 1:16-18 disebut bahwa Bapak 

Yesus adalah Yusuf meski Yesus lahir dari Perawan Maria 

sebelum menikah dengan Yusuf: 
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Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan 

Yesus yang disebut Kristus. 

Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham 

sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai 

pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari 

pembuangan ke Babel sampai Kristus. 

Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu 

Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia 

mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai 

suami isteri. [Matius 1:16-18] 

 

Silsilah Yesus akhirnya mengikuti silsilah Yusuf. Bukan 

Maria. 

 

Di ayat lain dijelaskan Yesus anak Daud, anak Abraham: 

Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 

[Matius 1:1] 

 

Yesus Anak Manusia: 

Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." 

[Matius 12:8] 

 

Menurut Islam, Yesus adalah anak Maria / Maryam. Bukan 

anak Tuhan atau Yusuf: 
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 “Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang 

sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, 

dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa 

memakan makanan seperti manusia lainnya. Perhatikan 

bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda 

kekuasaan Kami, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka 

berpaling. [Al Maa’idah:75] 

 

d. Kekuasaan Allah 

 

Di Alkitab, Genesis 32:24-28 disebutkan Yakub berkelahi 

melawan Allah sejak malam hingga fajar menyingsing. Karena 

Allah tak dapat mengalahkan Yakub, maka Allah memukul 

sendi pangkal paha Yakub dan berkata bahwa Yakub telah 

melawan Allah dan Manusia dan Yakub menang. Adakah ini 

artinya Allah kalah melawan Yakub?: 

 

Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki 

bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. 

Ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat 

mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, 

sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat 

dengan orang itu. 

Lalu kata orang itu: "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah 

menyingsing." Sahut Yakub: "Aku tidak akan membiarkan 

engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." 
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Bertanyalah orang itu kepadanya: "Siapakah namamu?" 

Sahutnya: "Yakub." 

Lalu kata orang itu: "Namamu tidak akan disebutkan lagi 

Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan 

Allah dan manusia, dan engkau menang." [Genesis 32:24-

28] 

 

Dalam Injil Matius diceritakan bagaimana Tuhan Yesus 

ditangkap, diludahi, dan dipukul oleh manusia: 

 

27:27 Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus 

ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan 

berkumpul sekeliling Yesus. 

28 Mereka menanggalkan pakaian-Nya dan mengenakan 

jubah ungu kepada-Nya. 

29 Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya 

di atas kepala-Nya, lalu memberikan Dia sebatang buluh di 

tangan kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut di hadapan-

Nya dan mengolok-olokkan Dia, katanya: "Salam, hai Raja 

orang Yahudi!" 

30 Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan 

memukulkannya ke kepala-Nya. 

31 Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan 

jubah itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya 

kepada-Nya. Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk 

disalibkan.[Matius 27:27-31] 
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Dalam Islam disebut bahwa jangankan seorang Yakub. Seluruh 

manusia pun Allah yang Maha Kuasa dapat memusnahkan 

dengan mudah! 

 

“Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu 

dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk 

menggantikan kamu). Yang demikian itu sekali-kali tidak 

sulit bagi Allah.” [Faathir:16-17] 

 

“Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Jika Dia 

menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu dan 

menggantimu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah 

kamu (musnah), sebagaimana Dia telah menjadikan kamu 

dari keturunan orang-orang lain. “ [Al An’aam:133] 

 

e. Kemandirian Tuhan 

 

Dalam Injil Matius diceritakan bagaimana Yesus mengeluh 

dengan suara nyaring: “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau 

meninggalkan Aku?: 

 

Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: 

"Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, 

mengapa Engkau meninggalkan Aku? [Matius 27:46] 
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Dalam Al Qur’an dijelaskan Allah bukanlah orang yang hina 

yang perlu penolong: 

 

Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai 

anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia 

bukan pula hina yang memerlukan penolong dan 

agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-

besarnya. “ [Al Israa’:111] 

  

f. Sifat Maha Tahu Tuhan 

 

Dalam Alkitab, Injil Markus 11:12-13 diceritakan Tuhan Yesus 

yang merasa lapar ternyata tidak tahu kalau pohon Ara tidak 

berbuah karena memang bukan musimnya: 

 

11:12 Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas 

murid-Nya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 13 Dan 

dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia 

mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat apa-

apa pada pohon itu. Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak 

mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang 

bukan musim buah ara. [Markus 11:12-13] 

 

Dalam Islam, disebut bahwa Allah itu Maha Tahu. Bahkan tak 

ada sehelai daun pun yang jatuh ke bumi tanpa diketahuiNya: 
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“Dan pada sisi Allah-lah kunci semua yang ghaib; tidak ada 

yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia 

mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada 

sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia 

mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun 

dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau 

yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata 

(Lauh Mahfudz)" [Al An’aam:59] 

 

g. Tidurkah Tuhan? 

 

Dalam Injil Matius 8:24 diceritakan Yesus tidur: 

 

Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, 

sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. 

[Matius 8:24] 

 

Menurut Islam, Tuhan Maha Kuasa. Tidak pernah mengantuk 

dan juga tidak pernah tidur: 

 

“Allah, tidak ada Tuhan selain Dia Yang Hidup kekal lagi 

terus menerus mengurus makhluk-Nya; tidak mengantuk 

dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di 

bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa 

izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka 

dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-
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apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi 

Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat 

memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha 

Besar.” [Al Baqarah:255] 

 

h. Larangan Membuat Patung 

 

Dalam 10 Perintah Tuhan di Exodus 20:4-5 Allah melarang 

manusia membuat patung apa pun: 

 

 

20:4 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai 

apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di 

bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 5 

Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah 

kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang 

cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-
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anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari 

orang-orang yang membenci Aku [Exodus 20:4-5] 

 

Namun saat ini ummat Kristen membuat banyak patung Yesus 

dan Bunda Maria yang ditaruh di berbagai tempat terutama di 

Gereja. 

 

Dalam Islam dilarang membuat patung apalagi menaruhnya di 

tempat ibadah. 

 

Aisyah r.a. berkata, "Ketika Nabi sakit, ada sebagian di antara 

istri beliau menyebut-nyebut perihal gereja yang pernah 

mereka lihat di negeri Habasyah yang diberi nama gereja 

Mariyah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah datang 

ke negeri Habasyah. Kemudian mereka menceritakan 

keindahannya dan beberapa patung yang ada di gereja itu. 

Setelah mendengar uraian itu, beliau mengangkat kepalanya, 

lalu bersabda, "Sesungguhnya mereka itu, jika ada orang yang 

saleh di antara mereka meninggal dunia, mereka mendirikan 

tempat ibadah di atas kuburnya. Lalu, mereka membuat 

berbagai patung di dalam tempat ibadah itu. Mereka adalah 

seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat." [HR 

Bukhari] 

 

i. Kitab Suci 
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Kitab Suci Yahudi meski juga dikutip sebagai Perjanjian Lama 

oleh kaum Kristen tetap ada beberapa perbedaan mendasar. 

Selain itu bahasa Kitab Suci Yahudi sebagian besar bahasa 

Ibrani dengan sedikit Aramaic. Sementara Perjanjian Lama 

Kristen dalam bahasa Yunani kuno. Ada tambahan 7 buku 

yang aslinya dalam bahasa Yunani di Perjanjian Lama Kristen. 

Ada pun Injil yang resmi ada 4 versi yang berbeda. Masing-

masing ditulis oleh Markus, Mathius, Lukas, dan Yohanes. 

Penulisan dilakukan sekitar tahun 70 hingga 100 Masehi 

sekitar 40 tahun setelah Yesus wafat (diperkirakan tahun 29 

M). 

 

Sebagai contoh Lukas menulis Injil yang ditujukan kepada 

seseorang yang disebut Teofilus: 

 

1:1 Teofilus yang mulia, Banyak orang telah berusaha 

menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang 

telah terjadi di antara kita, 2 seperti yang disampaikan 

kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi 

mata dan pelayan Firman. 3 Karena itu, setelah aku 

menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal 

mulanya, aku mengambil keputusan untuk 

membukukannya dengan teratur bagimu, 4 supaya engkau 

dapat mengetahui, bahwa segala sesuatu yang diajarkan 

kepadamu sungguh benar. [Lukas 1:1-4] 
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Lukas kadang hanya mengira-ngira seperti Yesus umurnya 

kira-kira 30 tahun ketika memulai pekerjaanNya serta memakai 

kata “Anggapan Orang”: 

 

Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira 

tiga puluh tahun dan menurut anggapan orang, Ia adalah 

anak Yusuf, anak Eli, [Lukas 3:23] 

 

Jika bahasa Yesus adalah bahasa Aramaic, bahasa Perjanjian 

Baru aslinya adalah bahasa Yunani. 

 

Sebaliknya Al Qur’an hanya ada satu versi yang dihafal oleh 

banyak orang dan masih murni dalam bahasa Arab sesuai 

bahasa Nabi Muhammad. Kalau bukan dalam bahasa Arab itu 

tak lebih dari terjemahan saja. Bukan Al Qur’an: 

 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya Al Quran pada 

malam kemuliaan” [Al Qadr:1] 

 

“Kitab[ Al Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa” [Al Baqarah:2] 

 

Al Qur’an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh Nabi 

Muhammad disampaikan ke pengikutnya. Para pengikutnya 

ada yang menghafal, ada pula yang menulis di berbagai media 

(daun, tulang, kulit kambing/onta, dsb). Oleh pengikutnya Abu 
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Bakar kemudian Al Qur’an dijadikan satu. Kemudian oleh 

sahabat Nabi Usman dijadikan satu buku berikut diberi tanda 

tulisan (panjang pendek, dsb) sehingga pengucapannya sesuai 

dengan aturan Bahasa Arab yang standar. 

 

j. Kewajiban Sunat Bagi Pria 

 

Dalam ajaran Yahudi dan Islam, sunat bagi pria diwajibkan. Ini 

sejalan dengan Alkitab: 

 

GEN 17:10 Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, 

perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu 

setiap laki-laki di antara kamu harus disunat; 11 haruslah 

dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian 

antara Aku dan kamu. 12 Anak yang berumur delapan hari 

haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-

temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli 

dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk 

keturunanmu.13 Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang 

engkau beli dengan uang harus disunat; maka dalam 

dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal. 

14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak 

dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari 

antara orang-orang sebangsanya: ia telah mengingkari 

perjanjian-Ku." [Genesis 17:10-14] 
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Orang yang tidak bersunat sama dengan najis (Isaiah) karena 

air kencingnya tetap tersimpan di sela-sela kulit kemaluan: 

 

IS 52:1 Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu seperti 

pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai 

Yerusalem, kota yang kudus! Sebab tidak seorangpun yang 

tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. 

 

Namun orang-orang Kristen tidak melakukan itu karena 

menurut Paulus dalam Perjanjian Baru hukum itu dihapuskan 

(Meski di Genesis 17:13 dinyatakan itu perjanjian yang kekal): 

 

ROM 2:25 Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati 

hukum Taurat; tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, 

maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. 26 Jadi jika orang yang 

tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, 

tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? 

27 Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang 

melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang 

mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar 

hukum Taurat. 28 Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang 

yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat, bukanlah sunat 

yang dilangsungkan secara lahiriah. 

29 Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak 

keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara 
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rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang 

bukan dari manusia, melainkan dari Allah. 

3:1 Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah 

gunanya sunat? [Roman 2:25-29 – 3:1] 

 

k. Larangan Memakan Daging Babi 

 

Dalam ajaran Yahudi dan Islam diharamkan memakan daging 

babi. Ini sesuai dengan Alkitab Levi dan Deuteronomy 14:8: 

 

LEV 11:7 Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku 

belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah 

biak; haram itu bagimu. 8 Daging binatang-binatang itu 

janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu 

sentuh; haram semuanya itu bagimu. [Levi 11:7-8] 

 

Dalam Al Qur’an juga dilarang: 

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika 

disembelih disebut nama selain Allah” [Al Baqarah:173] 

 

Tapi saat ini babi adalah makanan yang umum di kalangan 

Kristen. 

 

l. Dosa Asal / Warisan 
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Dalam Kristen dikenal doktrin Dosa Asal / Dosa Warisan 

(Original Sin). Karena Adam telah berdosa memakan buah 

terlarang, maka semua manusia keturunannya turut berdosa. 

Untuk itulah Yesus turun guna menebus dosa manusia. 

 

Dalam Exodus 20:5 dijelaskan Allah membalas kesalahan 

Bapa hingga kepada keturunannya: 

 

“Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah 

kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang 

cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada 

anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat 

dari orang-orang yang membenci Aku” [Exodus 20:5] 

 

Dalam Islam, setiap orang hanya memikul dosa masing-

masing: 

 

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan 

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang 

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...” [Al 

An’aam:164] 

 

m. Fitnah atas Nabi Luth (Lot) 
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Dalam Alkitab, Genesis 19:30-38 diceritakan bahwa Nabi Luth 

(Lot) berzinah dengan kedua anak kandungnya (Incest) 

sehingga punya anak dari mereka: 

 

GEN 19:30 Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-

sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, 

sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam 

suatu gua beserta kedua anaknya.  

31 Kata kakaknya kepada adiknya: "Ayah kita telah tua, dan 

tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, 

seperti kebiasaan seluruh bumi.32 Marilah kita beri ayah kita 

minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita 

menyambung keturunan dari ayah kita." 

33 Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum 

anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan 

ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya 

itu tidur dan ketika ia bangun. 

34 Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya: 

"Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; baiklah malam 

ini juga kita beri dia minum anggur; masuklah engkau 

untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan 

dari ayah kita." 

35 Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah 

mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda 

untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak 

mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 



Belajar Iman, Islam, dan Ihsan 

Perbandingan Agama Yahudi, Kristen, dan Islam                                     241 

36 Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah 

mereka. 37 Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, 

dan menamainya Moab; dialah bapa orang Moab yang 

sekarang. 38 Yang lebih mudapun melahirkan seorang anak 

laki-laki, dan menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon 

yang sekarang.” [Genesis 19:30-38] 

 

Dalam Al Qur’an dijelaskan bahwa Luth adalah benar-benar 

seorang Rasul yang bersih dari perbuatan dosa seperti 

meminum anggur atau pun berzinah dengan putrinya sendiri: 

 

Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul.” 

[Ash Shaaffaat:133] 

 

Di Al Qur’an dijelaskan Allah melebihkan derajad Nabi Luth di 

atas ummat manusia. Jadi kalau manusia biasa mayoritas tidak 

berzinah dengan anak kandungnya, apalagi seorang Nabi 

seperti Nabi Luth: 

“dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth. Masing-masing Kami 

lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya)” [Al 

An’aam:86] 

 

n. Fitnah atas Daud 

 

Dalam Alkitab 2 Samuel 11:2-17 diceritakan bahwa Daud 

(yang di Matius 1:1 disebut Bapak Moyang Yesus) berzinah 
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dengan istri Uria, Batsyeba. Setelah itu Daud 

memerintahkan Yoab agar menempatkan Uria di baris 

depan pertempuran kemudian mundur meninggalkan Uria 

agar terbunuh oleh musuh: 

 

2SAM 11:2 Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud 

bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas 

sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang 

perempuan sedang mandi; perempuan itu sangat elok rupanya. 

3 Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu 

dan orang berkata: "Itu adalah Batsyeba binti Eliam, isteri Uria 

orang Het itu." 

4 Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. 

Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. 

Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari 

kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke 

rumahnya.” [2 Samuel 11:2-4] 

 

Di Alkitab 2 Samuel 13:11-14 juga diceritakan bahwa anak 

Daud, Amnon memperkosa adik kandungnya sendiri 

Tamar: 

 

2SAM 13:11 Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya 

supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata 

kepadanya: "Marilah tidur dengan aku, adikku." 



Belajar Iman, Islam, dan Ihsan 

Perbandingan Agama Yahudi, Kristen, dan Islam                                     243 

12 Tetapi gadis itu berkata kepadanya: "Tidak kakakku, jangan 

perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. 

Janganlah berbuat noda seperti itu. 

13 Dan aku, ke manakah kubawa kecemaranku? Dan engkau 

ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. 

Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan 

menolak memberikan aku kepadamu." 

14 Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan 

sebab ia lebih kuat dari padanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur 

dengan dia.” [2 Samuel 13:11-14] 

 

Dalam Al Qur’an fitnah atas Nabi Daud itu dibantah: 

 

“Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan 

lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, 

disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.” 

[Al Maa’idah:78] 

 

o. Pelarangan Zina 

 

Dalam menceritakan kisah perzinahan atau pelarangan 

zina, Alkitab menjelaskannya secara rinci: 

 

EZEK 23:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku: 

2 "Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari 

satu ibu. 
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3 Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa 

mudanya; di sana susunya dijamah-jamah dan dada 

keperawanannya dipegang-pegang. 

4 Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah 

Oholiba. Mereka Aku punya dan mereka melahirkan anak-anak 

lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola 

ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. 

5 Dan Ohola berzinah, sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi 

kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-

pahlawan perang, 6 berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati 

dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, 

pasukan kuda. 

7 Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya 

orang Asyur pilihan; ia menajiskan dirinya dengan semua 

orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya. 

8 Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya 

sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah 

menidurinya, dan mereka memegang-megang dada 

keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka 

kepadanya. 

9 Oleh sebab itu Aku menyerahkan dia ke dalam tangan 

kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa 

ia berahi. 

10 Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan 

perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. 
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Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum 

perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. 

11 Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih 

berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. 12 

Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan 

penguasa-penguasan kepada pahlawan-pahlawan perang 

yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, 

semuanya pemuda yang ganteng. 

13 Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelakuan mereka 

berdua adalah sama. 

14 Bahkan, ia menambah persundalannya lagi: ia melihat laki-

laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim, 

diukir dalam warna linggam, 15 pinggangnya diikat dengan ikat 

pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, 

semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang 

Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. 

16 Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada 

mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah 

Kasdim. 

17 Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat 

tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan 

mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari 

mereka. 

18 Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-

terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka Aku 
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menjauhkan diri karena jijik dari padanya, seperti Aku 

menjauhkan diri dari adiknya. 

19 Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil 

teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah 

Mesir. 20 Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, 

yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti 

zakar kuda. 

21 Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, 

waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan 

menjamah-jamah susu kegadisanmu. [Ezekiel 23:1-21] 

 

Dalam Kidung Agung (Song) gairah seks digambarkan sebagai 

berikut: 

SONG 7:2 Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak 

kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, 

berpagar bunga-bunga bakung. 

3 Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar 

kijang. 4 Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan 

telaga di Hesybon, dekat pintu gerbang Batrabim; hidungmu 

seperti menara di gunung Libanon, yang menghadap ke kota 

Damsyik. 

5 Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah 

lembayung; seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. 6 

Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara 

segala yang disenangi. 
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7 Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah 

dadamu gugusannya. 8 Kataku: "Aku ingin memanjat 

pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya 

Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas 

hidungmu seperti buah apel.” [Kidung Agung 7:2-8] 

 

Dalam Islam larangan zina dinyatakan secara singkat 

dengan tidak menimbulkan birahi bagi pembacanya 

sehingga mereka tidak berkeinginan untuk bersetubuh 

dengan istrinya, berzina dengan pacarnya, atau melakukan 

onani: 

 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang 

buruk.” [Al Israa’:32] 

 

Bahkan izin bersetubuh di malam bulan puasa pun 

disampaikan dengan cara yang tidak vulgar: 

 

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa 

bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah 

pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 

mereka.” [Al Baqarah:187] 

 

p. Hukum Qishash 
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Dalam Perjanjian Lama, Exodus 21:11-22:19 dijelaskan 

tentang Hukum Qishash yaitu hukuman mati untuk 

pembunuh, mata ganti mata, gigi ganti gigi: 

 

"Siapa yang memukul seseorang, sehingga mati, pastilah 

ia dihukum mati.” [Exodus 21:12] 

EX 21:24 mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, 

kaki ganti kaki, 25 lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak 

ganti bengkak.” [Exodus 21:24-25] 

 

Namun pada Perjanjian Baru hukum itu dihapuskan dan orang 

Kristen tidak mengikuti aturan itu lagi. 

 

Dalam Al Qur’an hukum Qishash kembali ditegakkan: 

 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; 

orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 

hamba, dan wanita dengan wanita...” [Al Baqarah:178] 

 

Hukum Qishash diberlakukan agar orang berpikir panjang 

sebelum membunuh orang lain. Seandainya dia membunuh 

orang, maka dia dihukum mati sehingga tidak bisa membunuh 

lagi. Dengan cara itu dunia jadi lebih aman bagi orang-orang 

yang tidak berdosa (bukan pembunuh): 
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“Dan dalam qishaash ada jaminan kelangsungan hidup 

bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 

bertakwa.” [Al Baqarah:179] 

 

q. Ular atau Iblis yang Menipu Adam dan Hawa? 

 

Dalam Alkitab Genesis 3:1-19 diceritakan bahwa Ular 

adalah binatang paling cerdik yang bisa bicara sehingga 

bisa menipu manusia: Adam dan Hawa: 

 

GEN 3:1 Adapun ular 

ialah yang paling cerdik 

dari segala binatang di 

darat yang dijadikan 

oleh TUHAN Allah. Ular 

itu berkata kepada 

perempuan itu: 

"Tentulah Allah 

berfirman: Semua 

pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, 

bukan?" 

2 Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-

pohonan dalam taman ini boleh kami makan, 3 tetapi tentang 

buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: 

Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." 
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4 Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali 

kamu tidak akan mati, 5 tetapi Allah mengetahui, bahwa pada 

waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu 

akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang 

jahat." 

6 Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk 

dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik 

hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari 

buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada 

suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminyapun 

memakannya.” [Genesis 3:1-6] 

 

GEN 3:13 Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada 

perempuan itu: "Apakah yang telah kauperbuat ini?" Jawab 

perempuan itu: "Ular itu yang memperdayakan aku, maka 

kumakan." 

14 Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: "Karena 

engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala 

ternak dan di antara segala binatang hutan; dengan perutmulah 

engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan 

seumur hidupmu.” [Genesis 3:13-14] 

 

Dalam Al Qur’an dijelaskan bahwa yang menggoda Adam 

dan Hawa adalah Setan/Iblis: 
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Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan 

dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: 

"Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, 

dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan 

hidup sampai waktu yang ditentukan."[Al Baqarah:36] 

 

Jika dalam ajaran Kristen Adam dan Hawa tetap berdosa 

dan dosanya diturunkan kepada manusia sebagai Dosa 

Asal / Dosa Warisan (Original Sin), dalam Islam disebut 

setelah Adam dan Hawa minta ampun dan bertobat, Allah 

segera mengampuni mereka dan tidak ada dosa warisan 

yang diturunkan kepada anak cucu mereka: 

 

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari 

Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang.” [Al Baqarah:37] 

 

Ummat Yahudi menganggap mereka adalah bangsa pilihan. 

Ummat Kristen beranggapan tidak ada keselamatan bagi orang 

yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan sehingga mereka 

mengirimkan banyak misionaris/penginjil untuk “menggarami” / 

mengkristenkan penduduk dunia. Islam sendiri menyatakan 

hanya Islam agama yang diridhai Allah: 
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“Sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah hanyalah 

Islam.” [Ali ‘Imran:19] 

 

“Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali 

tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk 

orang-orang yang rugi.” [Ali ‘Imran:85] 

 

Itulah beberapa perbedaan antara agama Yahudi, Kristen, dan 

Islam. Meski masih banyak lagi perbedaannya, namun ummat 

Islam dianjurkan untuk berhubungan sosial dengan baik 

selama mereka tidak menyerang/memusuhi ummat Islam. 

Meski dalam agama tak ada paksaan dalam beragama, namun 

ummat Islam tidak boleh mencampur-adukkan masalah 

aqidah/agama. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. 

Demikian ajaran agama kita. 
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