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BAB I.  

Aqidah Tauhid 

1.0 Muqaddimah  
Islam adalah Ad-Din [1] yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah Saw. Ia adalah Ad-Din 
yang berintikan iman dan amal. Iman itu merupakan aqidah [2] atau pokok dan di atasnya berdiri 
syari'at [3] Islam. 
Kemudian dari pokok itu keluarlah cabang-cabangnya [1]. 
Firman Allah : 

" Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik 
seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu 
memberi buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat selalu ingat". 
(Ibrahim 24-25) 

Iman dan amal ataupun dengan kata lain, aqidah dan syari'at, tidak dapat dipisahkan antara satu 
sama lain. Keduanya adalah umpama buah dengan pohonnya atau sebagai natijah dengan 
muqaddimahnya [2] 

Pengertian kepada keimanan atau aqidah itu tersusun daripada enam perkara : 
1. Keimanan kepada Allah  
2. Keimanan kepada alam yang gha'ib 
3. keimanan dengan kitab-kitab 
4. Keimanan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul 
5. Keimanan kepada hari akhirat  
6. Keimanan kepada qada' dan qadar atau taqdir 

Asas aqidah Islamiyyah adalah tauhid kepada Allah. Tauhid di dalam Islam adalah inti dari Islam 
itu sendiri. 
Al-Qur'an keseluruhannya berbicara tentang tauhid, baik dalam ayat-ayat yang mengandung 
cerita, berita tentang adalah Allah serta sifat-sifat-Nya dan juga di dalam ayat-ayat yang 
menerangkan makhluk dan perbuatannya. 
Bersumber tauhid ini lahirlah cabang-cabangnya yang berupa peraturan-peraturan yang mengatur 
hubungan sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Dalam semua bentuk peraturan ini, 
tujuan utamanya adalah untuk memperkuatkan serta menananm tauhid terhadap Allah ke dalam 
hati setiap orang yang beriman. 

2.0 Tauhid Rububiyyah dan Pengertiannya  
Beriman kepada tauhid rububiyyah berarti mempercayai Allah sebagai Rab atau pencipta dan 
penguasa terhadap sesuatu. Ini juga berarti mengimani bahwa tidak ada saingan dalam 
pemerintahan-Nya, Allah adalah pemberi segala-gala dan tidak ada sesiapa yang dapat 
melakukan sesuatu kebaikan dan keburukan melainkan dengan seizin-Nya. Firman Allah : 
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"Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat 
menghilangkan kecuali Dia, Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, maka tidak ada 
yang dapat menolak kurnia-Nya". (Yunus 107) 

Beriman dengan tauhid rububiyyah juga berarti beri i'tiqad bahwa Allah adalah Tuhan yang 
Menciptakan alam, mentadbir, memilikinya, memberi rezeki, segala-galanya di bawah 
pengetahuan, kehendak dan kebijaksanaan-Nya yang tidak terhingga [1] Hakikat rububiyyah  
Allah ini dinyatakan di dalam firman Allah: 

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang [1] yang mencebat Ibrahim tentang tuhannya (Rab) 
karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). 
Ketika Ibrahim mengatakan :"Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan.'Orang itu berkata: ' 
Aku dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim berkata:' Sesungguhnya Allah menerbitkan 
matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat,' lalu terdiamlah orang kafir itu; dan 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 
Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) 
telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata:'Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali 
negeri ini setelah robohnya?'Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian 
menghidupkannya kembali.Allah bertanya :'Berapa lamanya kamu tinggal di sini?' Ia menjawab 
:'Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari.'Allah berfirman; 'Sebenarnya kamu telah 
tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minuman mu yang belum 
lagi berubah; lihatlah pada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); kami akan 
menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia; dan lihatlah pada tulang belulang 
keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya dengan daging, 
'maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang mati) dia pun 
berkata: 'Saya yakin bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." 
Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata : "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana 
engkau menghidupkan orang-orang mati". Allah berfirman "Apakah kamu belum 
percaya?"Ibrahim menjawab: "Aku telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hatiku." 
Allah berfirman : "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu jinakkanlah burung-
burung itu kepadamu, kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit, 
sesudah itu panggillah dia, niscaya dia akan datang kepada kamu  dengan segera,' Dan 
ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Baqarah 258-260) 

Fitrah [1] insaniyah sudah sedia mengenali dan mengakui rububiyyah Allah [2]. Firman Allah: 

" Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka; "Siapakah yang menciptakan langit 
dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah". Katakanlah segala puji bagi Allah; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Luqman :25) [3]  

Oleh kerana kesan fitrah inilah, walau sejauh mana sekalipun seseorang melafazkan 
keingkarannya terhadap rububiyyah Allah, ketika dalam keadaan terjepit ia tetap akan kembali 
merayu kepada Allah. Firman Allah : 

"Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan 
memurnikan keta'atan kepada-Nya, maka tatkala Allah menyelamatkan  mereka sampai ke 
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daratan, lalu sebahagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang 
mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar." (Luqman 32) 

Naluri semula jadi untuk berpegang kepada sesuatu ajaran yang berteraskan kepada aqidah 
tauhid ini telah dijelaskan oleh Al-Qur'an sebagai berikut : 

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Din (Allah); (tetapkanlah atas) fitrah Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah 
(Itulah) Din yang lurus; tetapi kebanyakan Manusia tidak mengetahui." (Ar-Rum 30) 

Perakuan manusia terhadap rububiyyah Alah telah digambarkan oleh Allah di dalam firman-
Nya: 

"Dan ingatlah (ketika) Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka 
dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini 
Rab-mu?" mereka menjawab:' Betul (Engkau Rab kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan 
demikian) agar dihari Qiyamah kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) 
adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (KeEsaan Allah)." Atau agar kamu tidak 
mengatakan:" Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, 
sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah 
engkau akan binasakan kami kerana perbuatan orang-orang sesat dahulu?"  (Al-A;raf 172-173) 
[1]  

Daya memahami adanya Allah Yang Maha Pencipta, sudah semulajadi di bekalkan kedalam 
naluri manusia. Persoalannya adalah sama ada fitrah ini dipupuk, diseleweng, atau dibenteras. 
Sekiranya dibenteras, insan tadi menzalimi diri dan hidupnya. Sekiranya terseleweng, akan 
songsanglah insan tadi mengharungi hidup ini.   
Sekiranya naluri atau fitrah ini dipupuk, dididik dan di pertingkat ketaqwaannya, natijahnya akan 
terpancarlah satu keyakinan yang bulat bahawa Allah sahajalah sumber cipta dan yang berhak 
menerima pengabdian yang penuh. Firman Allah : 

"Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaan. Sesugguhnya 
beruntunglah orang yang yang mensucikan jiwa itu, sesungguhnya merugilah orang yang 
mengotorinya." (Asy-Syams :8-10) 

3.0 Tauhid Uluhiyyah dan Pengertiannya 
Persaksian terhadap rububiyyah Allah menuntut manusia untuk beriman kepada tauhid uluhiyyah 
melalui ibadah. Ibadah dalam artinya yang sebenar, yaitu setiap perbuatan lahir dan batin yang 
dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. Oleh itu maksud tauhid uluhiyyah 
ialah seseorang itu mentauhidkan Allah dari segi ubudiyyah, yaitu peribadatan atau sembahan. 
[1] Beriman kepada uluhiyyah Allah berarti ber'tiqad bahawa hanya Allah berhak disembah, 
dicintai, dipatuhi, dan ditumpuli untuk meminta [2]. Ini berarti meletakkan seluruh  percakapan, 
perbuatan dan tingkah laku di atas petunjuk dan perintah Allah semata-mata. Tauhid uluhiyyah 
juga menuntut seseorang meyakini kemutlakan kekuasaan Allah atas segala sesuatu di dalam 
alam semesta ini. keyakinan ini menetapkan bahawa hanya Allah berhak untuk membuat hukum 
dan peraturan bagi seluruh makhluk yang dicipta-Nya. 
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Beriman kepada Tauhid uluhiyyah bermaksud menolak segala selain Allah dan mengakui dan 
menghayati sepenuhnya kalimah la ilaha illallah. Karena tauhid uluhiyyah inilah, maka Alah 
telah mengutuskan rasul-rasulnya. [3]. Firman Allah : 

"Dan tiada kami mengutus seorang rasul sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya 
bahwasanya tidak ada ialah melainkan Aku, maka sembahlah olehmu akan Aku." (Al-Anbiya' : 
251) 

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan) : 
sembahlah Allah dan jauhilah taghut." (An-Nahl :36) 

Sesungguhnya kebanyakan manusia sejak dahulu hingga sekarang mengakui tauhid rububiyyah 
dengan mempercayai qudrat Allah, tadbir-Nya dan rezeki-Nya. Tetapi  mereka mengingkari di 
dalam i'tiqad, perkataan dan perbuatan terhadap uluhiyyah Allah seperti beribadat kepada selain 
daripada Allah, mengakui hukum dan undang-undang  yang lain daripada syari'at Allah dengan 
lidah atau hati. [1] Keselarasan diantara tauhid rububiyyah dengan tauhid uluhiyyah amatlah 
penting demi memastikan keimanan yang jati terhadap Allah. Ini adalah kerana tauhid 
rububiyyah  adalah merupakan keyakinan yang bulat dalam bentuk pengakuan bahawa Allah 
adalah sumber cipta. Sedangkan tauhid uluhiyyah pula adalah satu pengakuan bahawa yang 
wajib disembah hanyalah Allah, tidak ada sesuatu yang lain yang berhak disembah dan dipatuhi 
selain dari-Nya. 

4.0 Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah adalah asas keimanan 
Tauhid rububiyyah melahirkan keimanan pada tauhid uluhiyyah. tauhid uluhiyyah pula adalah 
pengesaan Allah dengan amal perbuatan dan tingkah laku para hamba. Amal perbuatan ini 
membezakan diantara muslim dan bukan muslim. [2] Kedua-dua tauhid rububiyyah dan tauhid 
uluhiyyah adalah asas kepada keimanan seseorang abid. Ini adalah kerana keyakinan yang teguh 
terhadap tauhidullah menjadi satu simpulan yang kukuh di dalam jiwa seseorang. Simpulan yang 
kukuh inilah yang dinamakan iman. 
Firman Allah : 

"Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali yang amat kuat yang tidak akan putus." 
(Al-Baqarah 256) 

Tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah menjadi asas keimanan kerana ia menetapkan beberapa 
asas utama dalam menentukan jalan kehidupan manusia di atas dunia ini. 

Asas-asas tersebut ialah: 
1. Hidup untuk tujuan beribadah hanya kepada Allah. 
Firman Allah : 

"Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." (Adh-Dhariyat 
56) 
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Perintah di dalam ayat ini adalah perintah untuk beribadat kepada Allah semata-mata. 
Menghambakan diri dengan sepenuhnya kepada Allah adalah hikmat diciptakan jin  dan 
manusia. 

2.Menolak segala kepatuhan dan keta'atan kepada selain dari Allah. 
Firman Allah 

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan) 
"sembahlah Allah dan jauhilah taghut." (An-Nahl 36) 

Taghut ialah semua yang disembah atau yang dipatuhi selain dari Allah. Allah menyintai 
keimanan dan benci kepada kekafiran para hamba-Nya. Olehkarena itu Allah mengutus rasul-
Nya untuk menggembirakan orang-orang yang beriman dan mengancam orang-orang yang kafir. 

3. Membina kehidupan di dunia menurut peraturan-peraturan Allah. 
Firman Allah 

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan agar 
kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah  seorang diantara 
keduanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-
kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka serta ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap 
mereka berdua dengan penuh kasih sayang serta ucapkanlah : "Wahai Tuhanku, kasihilah 
mereka keduanya sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu kecil dahulu." (Al-Isra :23-24) 

"Dan sembahlah olehmu akan Allah, janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu. 
dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang 
miskin, tetangga yang dekat dan jauh, teman sejawat, ibnus sabil dan hamba sahayamu." (An-
Nisa 36) 

Perintah jangan menyembah selain Allah adalah satu perintah yang menyeluruh. Perintah ini 
bermula dari pengabdian yang sepenuhnya kepada Allah hinggalah perintah berbuat baik kepada 
kedua ibu bapa, kaum kerabat dan seterusnya. Oleh kerana itu seorang yang benar-benar beriman 
akan membina kehidupannya, keluarganya dan masyarakatnya menurut peraturan-peraturan yang 
ditetapkan oleh Allah. 

4. Menegakkan masyarakat manusia berlandaskan tauhid kepada Allah. 
Tauhid uluhiyyah menggariskan dasar pembangunan sebuah masyarakat Islam. 
Firman Allah 

"Katakanlah : Marilah kubacakan apa yang diharamkan Allah atas kamu. Janganlah kamu 
mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Berbuat baiklah terhadap kedua ibu  bapamu. 
Janganlah kamu membunuh anak kamu karena takutkan kemiskinan. Kami akan memberi rezeki 
kepada kamu dan kepada mereka. janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang 
nampak antaranya mahupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah melainkan dengan sebab-sebab yang benar. Demikianlah yang diperintah 
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oleh tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu mendekati anak 
yatim, kecuali dengan cara yang lebih manfa'at hingga ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran 
dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar 
kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun ia 
adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah (perintah-perintah-Nya). Yang demikian itu 
diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu ingat. Dan bahawa (yang kami perintahkan). Ini 
adalah jalan-Ku yang lurus, maka itulah dia; janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), 
kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya." (Al-An'am 151-153) [1] 

5.0 Pengertian kalimah syahadah 
Syahadah berarti pengetahuan, penerangan, pekhabaran, dan pernyataan. Sebab itu orang 
bersyahadah dipanggil bersaksi, kerana dia mengkhabarkan atau memberitahu apa yang 
diketahui olehnya. Kalimah syahadah juga mengandungi pengertian ikrar, i'tiraf, i'tiqad ; iaitu 
pengakuan, pengi'tirafan dan kepercayaan. Seseorang  yang bersyahadah memang mempercayai 
akan kebenaran apa yang dikhabarkannya. [2]       
Persaksian : "La ilaha illa Allah"- "Tiada ilah" [3] melainkan Allah" merupakan bahagian 
pertama dari kalimah pengakuan keimanan, ia bermaksud tiada sesuatu pun yang layak ditujukan 
pengabdian melainkan Allah.  
Dalam kata-kata "la ilaha illa Allah" ini terdapat penafian dan penegasan atau ithbat. Yang 
dinafikan itu ialah tiap-tiap sesuatu daripada hakikat ketuhanan atau kedudukan sebagai tuhan 
yang lain daripada Allah. Adapun kata-kata illa Allah pula mengithbatkan hakikat ketuhanan 
Tuhan Yang Maha Esa lagi Tunggal, iaitu Allah. 1] 
Perkataan ilah membawa beberapa pengertian yang saling melengkapi. 

1. Ilah sebagai Tempat Tumpuan atau Matlamat Pengabdian. 
Dengan syahadah seseorang muslim itu mengakui bahawa tiada apapun yang berhak disembah 
selain Allah. Allah sahajalah tempat pengabdiaanya dan tiada sesuatu yang lain. Firman Allah : 

"Hai orang-orang yang beriman. ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan 
perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan." (Al-Hajj:77) 

Firman Allah : 

"Katakanlah: salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku adalah untuk Tuhan Semesta 'Alam." 
(Al-An'am:162) 

Firman Allah :  

"Dan tiada mereka diperintahkan kecuali menyembah (menta'ati) llah yang Esa yang tiada llah 
melainkan Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan dengan-Nya." (At-Taubah 
:31) 

Pengertian llah sebagai tumpuan dan matlamat peng'abdian ialah seseorang muslim itu mestilah 
membentuk hidupnya agar senantiasa berada di dalam 'ubudiyyah kepada Allah. segala khidmat 
di dalam hidupnya adalah ditujukan untuk menta'ati perintah Allah. Dengan ini ia berarti bahawa 
seorang muslim itu mesti menolak segala  perkhidmatan yang bertentangan dengan kehendak 
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Allah. 
  
2. llah sebagai Tempat Perlindungan  
Dengan syahadah seorang muslim itu meyakini bahawa tidak ada sesiapa pun yang memberi 
perlindungan selain Allah. Segala perlindungan yang diberikan oleh mana jua makhluk adalah 
bersifat sementara dan bergantung kepada keizinan-Nya bila-bila yang dikehendaki-Nya.  
Firman Allah : 

"Katakanlah: Aku berlindung pada Rab manusia, Raja manusia, llah manusia." (An-Nas :1-3) 

Firman Allah : 

"Dialah Rab Timur dan Barat, tiada llah melainkan Dia. Maka terimalah Dia sebagai 
Pelindung." (Al-Muzammil: 9) 

Bersesuaian dengan hakikat ini timbullah keyakinan bahawa Allah sahajalah yang mampu 
memberi manfa'at atau mudarat kepada manusia.  
Firman Allah: 

"Katakanlah : mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberimu 
mudarat mahupun manfa'at? padahal Allah yang Maha Mendengar lagi Mengetahui." (Al-
Ma'idah : 76) 

Hasil dari keyakinan ini maka seseorang muslim itu akan membebaskan dirinya dari pautan 
ketakutan dan pengharapan yang lain daripada Allah. Akibatnya luputlah rasa gentar terhadap 
sesiapa daripada kalangan makhluk dalam ia melaksanakan perintah Allah. 
Seorang muslim yang menjadikan Allah sebagai Tempat Perlindungannya senantiasa menjadikan 
Allah sebagai sumber Pembantunya. Firman Allah : 

"Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Aku 
sempurnakan ni'matku-Ku atas kamu dan supaya kamu mendapat petunjuk." (Al-Baqarah:150) 

Dengan kalimah syahadah ini, seseorang muslim akan hanya, menjadikan Allah sebagai tempat 
pergantungannya. Keimanan kepada Allah menjadikan jiwanya tenang dan bebaslah dirinya dari 
rasa keluh kesah dan perasaan takut. Akan tergolonglah ia di kalangan orang-orang yang disebut 
oleh Allah.  

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Alah itu, tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula 
mereka bersusah hati." (Ynuns: 62) 

3. llah sebagai Tumpuan Kecintaan  
Pengertian yang terkandung di dalam kalimah syahadan juga menuntut bahawa Allah adalah 
tumpuan kecintaan.Ini dijelaskan dalam firman Allah. 

"Katakanlah: Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, dan kaum keluargamu, 
harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah-
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rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan 
dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya dan 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasiq." (At-Taubah : 24) 

Firman Allah : 

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; 
mereka menyintainya sebagaimana mereka menyintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman 
amat sangat cintanya kepada Allah. " (Al-Baqarah:165) 

Rasulullah Saw bersabda : 

"Tiga perkara sesiapa yang memilikinya akan merasakan kemanisan Iman. Iaitu apabila Allah 
dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari segala sesuatu. Apabila seseorang mengasihi seseorang 
lain kerana Allah. Dan apabila ia benci untuk kembali kufur sebagaimana bencinya ia sekiranya 
dicampakkan ke dalam api neraka." (Bukhari, muslim) 

4. llah sebagai Pemberi Rezeki 
Disini syahadah menjelaskan satu hakikat yang nyata, iaitu Allah sahajalah yang memberi rezeki. 
Makhluk hanyalah sebagai pembawa dan penyampaianya sahaja, bukan sumber dan tidak 
berupaya untuk menambah atau menguranginya walau sedikit pun. 
Firman Allah : 

" Hai manusia, ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu. Apakah ada pencipta selain Allah yang 
dapat memberi kamu rezeki dari langit dan bumi?Tiada llah selain Dia. Maka mengapakah 
kamu berpaling (dari meng-Esakan Allah)? (Al-Fatir: 3) 

Yang dimaksudkan rezeki ialah segala apa yang didapati oleh manusia di dunia ini, sama ada 
berupa harta benda, masa, kemudahan dan juga perkara-perkara seperti kesehatan dan keamanan, 
pendeknya segala ni'mat yang diberikan Allah. 
Firman Allah : 

"Katakanlah : Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah 
yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?." (Al-Mulk : 30) 

Firman Allah: 

"Katakanlah : Bagaimana keadaan kamu jika Allah mencabut pendengaran kamu, dan 
penglihatan kamu serta menutup hati kamu (a'qal), apakah ada ilah selain Allah yang berkuasa 
mengembalikan kepada kamu?" (Al-An'am: 46) 

Seorang muslim yang benar-benar memahami pengertian llah yang terkandung di dalam 
syahadah akan melepaskan dirinya dari sebarang pergantungan kepada selain dari pada Allah 
dalam mendapatkan rezekinya. Ia yakin bahawa segala sumber rezeki adalah daripada Allah. 
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5. llah sebagai Sumber Perundangan  
Pengertian llah yang terkandung di dalam kalimah syahadah juga mengandung maksud Allah 
sebagai tempat rujukan dalam menentukan hukum. Allah, sahaja yang berhak untuk menentukan 
undang-undang. Kekuasaan ini mutlaq dan tidak boleh dibahagi-bahagikan. Firman Allah: 

"Barang siapa yang tidak memutus menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang kafir." (Al-Ma'idah:44) 

Firman Allah: 

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk 
mereka agama yang tidak diizinkan Allah." (Asy-Syura:21) 

Pengertian llah sebagai penentu dan pemutus hukum juga dapat diperhatikan daripada ayat 
berikut. Firman Allah: 

"Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai rab selain 
Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya 
disuruh menyembah llah Yang Maha Esa; tiada llah selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang 
mereka persekutukan." (At-Taubah: 31) 

Ketika Rasulullah Saw membaca ayat ini di hadapan Adi ibn Hatim yang sebelumnya memeluk 
agama Nasrani, maka beliaupun berkata: 

"Ya Rasulullah kamu tidak pernah menyembah mereka!." 
Jawab Rasulullah Saw : " Tetapi mereka halalkan apa yang diharamkan Allah dan 
mengaharamkan apa yang dihalalkan oleh-Nya dan kamu ta'ati. Dengan demikian kamu telah 
menyembah mereka." (At-Tirmidhi. Ibn Jarir) 

Ketentuan mengenai halal dan haram adalah hak Allah semata-mata. Seorang muslim tidak boleh 
terikat kepada undang-undang ciptaan manusia sekiranya ia bertentangan dengan syari'at Allah. 
Batallah syahadah seseorang itu sekiranya ia mematuhi dengan penuh kerelaan hatinya terhadap 
undang-undang yang bertentangan dengan syari'at 
Allah. Firman Allah : 

" Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik 
daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin." (Al-Ma"idah: 50) 

Persaksian :"Muhammad Rasul Allah" pula merupakan bahagian kedua yang membawa 
pengertian bahawa pengabdian ini mestilah dilakukan berlandaskan ajaran-ajaran yang dibawa 
oleh Rasulullah Saw. 
Syahadah dengan Rasul berarti penerimaan terhadap kerasulan Nabi Muhammad Saw. Dengan 
mengimani kerasulan Rasulullah Saw. bermakna seseorang itu telah mengimani nabi-nabi dan 
rasul-rasul yang lain, sekelian malaikat, semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, hari 
Qiyamah dan juga qada' dan qadar, yang semuanya diajarkan oleh Rasulullah Saw, berarti 
seseorang. Demikian juga beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, berarti seseorang itu 
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telah menerima segala Rukun Islam dan Rukun Iman yang dibawa olehnya dan juga keseluruhan 
yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. [1] 
Seorang muslim yang dikatakan telah beriman ialah seorang yang benar-benar dapat memahami 
serta menghayati bukan sahaja dari segi perkataannya bahkan juga dari isi hatinya kan pengertian 
risalah yang dibawa oleh kalimah ini. Ini ialah kerana kesemua tiang-tiang Islam dan rukun-
rukun Iman itu berasaskan kepada kalimah ini, dan puncak segala ajaran ini adalah dari Allah 
melalui Rasul-Nya. 

6.0 Penutup  
Aqidah tauhid adalah aqidah yang sahih. Ini adalah kerana Allah sendiri telah menjadi saksi di 
atas kesahihan ini. [1] Firman Allah : 

"Allah telah bersaksi bahawasanya tiada llah melainkan Dia, Yang menegakkan ke'adilan. Para 
malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu) Tiada llah 
melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Ali-'Imran : 18) 

Sesiapa yang berpegang kepada 'aqidah tauhid dan membentuk kehidupannya menurut tuntunan-
tuntunanya, maka akan selamatlah hidupnya di dunia dan di akhirat. 
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BAB II.  

Islam Satu Cara Hidup 

1.0 Muqaddimah 
Adapun berbagai-bagai agama yang ada di muka bumi ini memperoleh namanya masing-masing, 
adakalanya dari nama orang yang mengasaskannya, atau kepada umat 
tertentu yang menumbuhkan dan mengembangkan agama tersebut. Agama Nasrani atau Masehi 
[1] misalnya mengambil nama dari Al-Masih. Agama Buddha diambil dari pada nama 
pembawanya, Gautama Buddha. Agama Zarathustra [2] pula berasal dari nama pembawa panji-
panji nya yang bernama Zarathustra. Demikian juga agama Yahudi yang terbit dari kabilah 
Yahuda, maka agama itupun dinamakan Yahudi. [3] 
Berlainan dengan Islam, ia tidak disandarkan kepada nama seseorang tertentu [1] dan tidak 
kepada umat yang tertentu. Nama Islam itu menunjukkan sifat-sifat khusus yang terkandung di 
dalam makna perkataan Islam itu sendiri. [2]. Daripada nama tersebut jelas bahwa ia tidak 
menunjukkan pembawa atau pengasasnya di kalangan manusia. 
Ia bukan khas bagi umat tertentu, tetapi ia adalah untuk seluruh bangsa. Ia mempunyai matlamat 
untuk menghiasi seluruh penduduk bumi dengan sifat Islam. Siapa saja yang bersifat dengan sifat 
ini, baik manusia di zaman lampau atau manusia di masa ini, ia adalah muslim. Demikian juga 
orang yang berpegang dengannya di masa yang akan datang adalah seorang muslim. [3]  

2.0 Pengertian Islam 
Pengertian Islam dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya; 

"Dan siapakah yang lebih baik dirinya dari orang yang menyerahkan wajahnya (dirinya) 
kepada Allah, sedangkan dia berbuat ihsan dan mengikuti din Ibrahim dengan hanya cenderung 
kepada Allah. (An-Nisa: 125) [4] 

Berpandukan kepada ayat ini maka Islam dapat diberi pengertian sebagai: "Penyerahan diri 
kepada Allah dengan penuh keikhlasan hati". Bahkan inilah intipati dari keseluruhan makna 
Islam. [5] 
Islam dengan pengertian induk ini tidak hanya dikhususkan kepada manusia tetapi juga 
merangkumi segala kejadian di alam semesta seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran 

"Apakah selain dari din Allah yang mereka masih mencari-cari sedangkan segala yang di langit 
dan di bumi telah Islam (menyerah diri) kepada-Nya dengan kerelaan hati dan terpaksa. Dan 
kepada-Nya mereka akan dikembalikan." (Ali-Imran : 83) 

Firman Allah: 

"Dan kepada Allah sujud segala yang di langit dan di bumi dengan kerelaan hati dan terpaksa, 
dan juga bayang-bayang mereka pada setiap pagi dan petang." (Ar-Ra'd: 15) 

Dari kedua-dua ayat di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian Islam itu tersimpul 
pula dalam penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan yang setepat-tepatnya 
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di antara hubungan manusia dengan penciptanya ialah sujud kepada Allah dengan penuh 
kepatuhan dan ketundukan. Oleh itu jelas sekali di antara ketiga-tiganya; Ad-Din. 
Islam dan sujud mempunyai kaitan dan jalinan makna yang erat dan tabi'i. [1] 
Penyerahan diri ini tidak hanya terbatas kepada gerak laku anggota zahir saja, tetapi juga 
merangkumi 'amalan batin. Ini berarti penyerahan ini merangkumi jasmani dan ruhani, 'aqal dan 
perasaan atau jiwa dan hati kepada Allah. Penyerahan ini tidak terbatas kepada sudut-sudut 
tertentu saja tetapi merangkumi segala ruang lingkup kehidupan manusia [1] 
Islam dalam arti penyerahan diri kepada Allah merangkumi empat bidang yang pokok dari asasi 
di dalam kehidupan manusia. [2] 
1. Penyerahan diri kepada Allah dalam bidang 'aqidah  
2. Penyerahan diri kepada Allah dalam bidang 'ibadah  
3. Penyerahan diri kepada Allah dalam bidang akhlak 
4. Penyerahan diri kepada Allah dalam bidang perundangan atau syari'at 

3.0 Dasar-Dasar Asasi Dalam Cara Hidup Islam 
Cara hidup Islam didasarkan atas satu pendekatan yang khusus di mana ia meletakkan tempat 
yang istimewa terhadap kedudukan manusia di dalam alam semesta yang dijadikan oleh Allah. 
Bagi menjelaskan kedudukan, peranan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, Islam telah 
menggariskan beberapa dasar yang dapat difahami sebagai berikut : 

1. Allah adalah Pencipta, Penguasa, dan pemilik 'alam semesta. Allah telah mencipta manusia 
dan menyediakannya tempat tinggal sementara di muka bumi. Allah telah mengurniakan 
manusia 'aqal untuk berfikir serta telah memberi kepadanya kemampuan untuk membezakan di 
antara yang haq dan yang batil. Manusia juga telah diberikan kebebasan dengan daya ihktiar dan 
hak memilih, malah ia diberikan kuasa untuk menggunakan sumber-sumber 'alam mengikut cara 
yang disukainya. [3] 

2. Manusia telah ditugaskan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Oleh itu ia dituntut 
untuk beriman dan patuh kepada segala perintah dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh-
Nya. Dengan 'aqal , daya ikhtiar dan kemampuan memilih manusia bebas sama ada untuk 
beriman atau kufur kepada Allah. Tetapi manusia diingatkan bahwa tempat mereka di bumi tidak 
kekal. Manusia ditetapkan untuk tinggal di atas muka bumi hanya sebagai satu tempat 
persediaan. 

3. Untuk membolehkan manusia melaksanakan tugasnya, maka Allah mengutuskan kepada 
manusia para rasul dan nabi-nabi beserta syari'at dan kitab-kitab sebagai  panduan dan 
bimbingan hidup mereka. Rasulullah Saw adalah rasul yang terakhir membawa syari'at dan kitab 
terakhir bagi panduan seluruh manusia hingga ke akhir zaman 

4. Manusia diperintahkan beriman kepada Rasulullah  Saw. Ia dituntut untuk menyebarkan 
risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Manusia yang beriman ditugaskan untuk 
menyeru manusia-manusia yang telah terseleweng untuk kembali kepada jalan yang benar. 
Manusia juga dituntut agar membina diri dan membangunkan seluruh masyarakatnya menurut 
ajaran yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Saw. 
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5. Apabila tiba masanya setiap manusia akan mati. Selepas itu apabila telah tiba masanya maka 
seluruh alam ini pula dibinasakan oleh Allah. Sebaik saja manusia dibangkitkan semula, semua 
manusia akan dikumpulkan untuk dihisab. Pada Hari itu tahulah manusia tempat kediaman 
mereka yang sebenar di akhirat. 
Kerelaan sepenuh hati seseorang muslim untuk mengikuti dasar-dasar asasi cara hidup yang 
ditetapkan oleh Islam ini dirumuskan oleh Al-Qur'an. Firman Allah : 

"Sesungguhnya Allah telah membeli diri-diri orang mu'min, jiwa-jiwa dan harta benda mereka 
dengan menyediakan bagi mereka jannah. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh 
(musuh-musuh Allah) dan mereka dibunuh oleh musuh-musuh Allah. (Itu telah menjadi) janji 
yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati 
janji-Nya (selain) daripada Allah?.Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu 
lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." (At-Taubah: 111) 

Dari sini jelas bahwa Islam memuliakan dasar-dasar cara hidupnya dengan meletakkan garis-
garis panduan yang tersusun rapi dan menetapkan hubungan yang jelas di antara manusia dan 
penciptanya. Dari dasar ini seluruh kehidupan pribadi dan bermasyarakat merupakan 
pelaksanaan dalam membina dan memperkukuhkan hubungan di antara manusia dan Allah. 
Teras kepada hubungan ini adalah iman yang merupakan titik tolak kepada Ad-Din Islam itu 
sendiri. 

4.0 Tujuan Hidup Dalam Islam 
Tujuan hidup ini telah digariskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an  
Firman Allah : 

"Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ber'ibadah kepada-Ku". (Adh-Dhariyat : 
56) 

Dari ayat ini ditegaskan bahwa tujuan hidup ini adalah untuk meng'abdikan diri kepada Allah. 
Ber'ibadah kepada Allah berarti memusatkan penyembahan kepada Allah semata-mata. Ini 
berarti seluruh aspek kehidupan di dunia ini, lahir dan batin, jasmani dan ruhani, baik dalam 
kehidupan individu ataupun dalam kehidupan bermasyarakat hendaklah diatur menurut peraturan 
dan undang-undang yang ditetapkan Allah. 
Dalam artikata lain setiap bidang kehidupan seorang hamba Allah itu, baik berupa 'ibadah 
terhadap Allah atau yang berupa mu'amalah sesama manusia, semuanya itu mestilah dilakukan 
dalam rangka untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Segala tindakan yang dilakukan 
di dunia ini adalah dengan niat untuk mencari keredaan Allah semata-mata. 
Firman Allah : 

"Kerana hendak mencari keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi; dan Tuhannya yang reda 
kepadanya." (Al-Lail: 20-21) 

Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah ini bertujuan untuk membangunkan satu 
kehidupan yang berdasarkan kepada ma'ruf dan bersih daripada kemungkaran. Ini  
bermakna susunan hidup Islam akan dipenuhi dengan kebajikan, bertepatan dengan fitrah 
manusia dan diredai oleh Allah dan bersih dari segala ma'siat yang dikutuk oleh  
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watak manusia. 
Pada dasarnya peraturan-peraturan ini menganjurkan supaya ma'ruf dapat berkembang sementara 
kemungkaran mesti ditekan dan dihalang daripada mepengaruhi individu dan masyarakat. 
Seseorang muslim yang berpegang teguh kepada tujuan hidup Islam akan membentuk 
kehidupannya menurut tuntutan-tuntutan berikut: 

1. Menjadi seorang muslim yang salih 
Ia akan membentuk hidupnya di atas landasan 'aqidah yang sahih. [1] Senantiasa menjaga 
kesejahteraan imannya dengan berpegang teguh dengan segala perintah Allah serta bersungguh-
sungguh menjauhi larangan Allah. Tidak lalai terhadap yang wajib dan memandang ringan 
terhadap yang haram. Berterusan berusaha memperbaiki diri dan sudut iman, amal, akhlaq dan 
ilmu demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia sentiasa ingat kepada firman Allah: 

"Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." (Al-Muddaththir: 38) 

2. Menjadi ahli keluarga muslim yang sempurna. 
Ia juga mesti membentuk dirinya sebagai ahli keluarga menurut apa yang ditetapkan oleh Islam. 
Sebagai anak ia mestilah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kedua ibu bapanya [1] 
menunaikan hak-hak ahli-ahli keluarga dan kaum kerabatnya yang lain sebagaimana yang 
ditetapkan oleh Islam. Hendaklah ia senantiasa menjaga adab-adab terhadap ahli-ahli di dalam 
keluarganya. 
Sekiranya telah tiba masanya untuk ia mendirikan rumah tangganya sendiri, maka mestilah ia 
memilih teman hidup yang baik seperti yang telah disyaratkan oleh Islam.  
hendaklah ia membina rumahtangga di atas dasar Islam [2]. Sekiranya ia seorang lelaki maka 
mestilah dipenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Jika ia seorang wanita maka 
mestilah dipenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang isteri salihah. 
Sekiranya ia telah mendapat anak maka hendaklah ia memastikan bahwa anak tersebut 
dibesarkan dengan pendidikan Islam yang sempurna. Pada masa ini hendaklah keduanya 
melaksanakan tugas sebagai ibu bapa yang penuh bertanggung jawab terhadap pembentukan 
iman dan akhlak anak tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam. 

3. Menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab 
Ia juga hendaklah menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap 
masyarakatnya. Ia memastikan bahwa masyarakatnya mengamalkan Islam sebagai landasan 
kehidupan. Hendaklah ia menjadi di antara unsur yang memperkukuhkan segala bidang 
pelaksanaan sistem Islam sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, perundangan, 
ketenteraan dan seterusnya di dalam masyarakatnya. Hendaklah ia senantiasa berusaha untuk 
menyuruh kepada kebaikan dan berusaha untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. 
Dengan ini ia akan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk memastikan 
bahwa Islam dalam artikata yang sepenuhnya diamalkan di dalam masyarakatnya. 
Sekiranya Islam pada keseluruhannya tidak dijadikan sebagai landasan perjalanan masyarakt, 
maka hendaklah ia berusaha dengan muslim yang lain di dalam satu kumpulan untuk 
menegakkannya. Ia akan terus berusaha untuk menegakkan Islam walaupun terpaksa 
menghadapi kerugian dari segi harta benda dan jiwa demi untuk melaksanakan peranannya 
sebagai seorang anggota masyarakat Islam yang bertanggung jawab. 
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5.0 Kesepaduan Adalah Ciri Utama Cara Hidup Islam 
Ciri utama dari Islam ialah ia tidak membenarkan sasuatu pertentangan dan pemisahan di antara 
kehidupan ruhani dan kehidupan duniawi. Islam tidak sekedar membataskan dirinya untuk 
membina ketinggian ruhani dan akhlak semata-mata. Ruang lingkup peraturan yang 
dikemukakannya mencakupi segenap bidang hidup manusia. Ia bukan hanya bertujuan untuk 
melahirkan ketertiban hidup diri individu, malah ia bertujuan untuk membentuk tatacara hidup 
masyarakat manusia seluruhnya ke dalam pola-pola yang sihat dan bersih sehingga Hakimiyyah 
Allah [1] dibangunkan dalam bentuk kenyataan di atas muka bumi. Dengan demikian keamanan, 
kebahagiaan, dan kemakmuran akan memenuhi segenap pelusuk muka bumi [1]. 
Di dalam cara hidup Islam, siste-sistem politik, sosial, ekonomi, keruhanian dan akhlak terjalin 
rapi dan bersepadu, saling kukuh mengukuhkan di antara satu sama lain. 
Sistem-sistem ini tidak memisahkan satu bidang hidup dengan yang lain. Sistem-sistem tersebut 
sentiasa berada dalam keadaan yang seimbang dan amat bersesuaian dengan fitrah manusia.  

6.0 Penutup 
Islam adalah Ad-Din yang mencakupi seluruh bidang kehidupan. Ajaran-ajaran Islam adalah 
bentuk kesepaduannya yang sempurna. Ia mesti diterima seluruhnya dan tidak boleh dipecah-
pecahkan, diterima sebahagian dan ditolak sebahagian yang lainnya. 
Segala cabang ajaran Islam dalam kesatuannya dapat diumpamakan sebagai tubuh manusia, 
dimana setiap anggota tubuh itu hanya dapat berperanan selagi ia masih menjadi sebahagian dari 
tubuh tersebut. Tetapi jika ia sudah dipisahkan, umpama kaki yang sudah dipotong, maka 
tentulah ia tidak mungkin lagi berperanan sebagai kaki. 
Demikian juga halnya dengan aspek-aspek tertentu dari ajaran Islam seperti aspek ekonomi atau 
perundangannya, tidak mungkin dapat dilaksanakan sekiranya ia tidak diasaskan kepada dasar 
aqidah Islam dan ruang lingkup tuntunan akhlaknya.   
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BAB III.  

Ibadah Dalam Islam 

1.0 Muqaddimah 
Ibadah dalam Islam adalah berlainan sama sekali dengan konsep dan amalan agama-agama atau 
kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ianya bukan perbuatan mengasingkan diri [1], ianya juga 
tidak terbatas kepada tempat-tempat tertentu saja atau hanya dilakukan melalui perantaraan 
orang-orang tertentu. 
Konsep-konsep seperti ini tidak wujud di dalam syari'at Islam. Namun demikian, pengaruh 
konsep asing ini telah dapat juga menyerap ke dalam kehidupan sebahagian besar umat Islam. 
Oleh itu timbullah pelbagai tanggapan terhadap ibadah. Ada yang menganggap ibadah itu 
tertumpu pada salat, puasa, zakat, dan haji saja; terdapat juga di kalangan umat Islam yang 
mengaku beribadah kepada Allah tetapi tindak-tanduknya menunjukkan bahwa ia melaksanakan 
ubudiyyah kepada sesuatu selain dari pada Allah. Malah terdapat juga orang-orang yang 
berpendapat bahwa ruang lingkup ibadah itu tidak ada kaitan langsung dengan urusan 
masyarakat terutamanya dalam bidang politik dan pemerintahan. 
Sebenarnya Islam telah meletakkan ibadah di tempat yang paling istimewa sekali. Di dalam Al-
Qur'an dijelaskan bahwa seluruh jin dan manusia dijadikan semata-mata untuk tujuan beribadah 
kepada Allah. Pengertian ibadah yang sebenarnya penting difahamkan kepada semua muslimin 
dan muslimat agar mereka benar-benar dapat melaksanakan segala tuntutan-tuntutan Islam di 
dalam kehidupan mereka seharian. 

2.0 Pengertian Ibadah Menurut Islam  
Dari segi bahasa ibadah berarti merendah diri, tunduk, patuh dan taat. Dari segi syara' pula 
ibadah diartikan sebagai ta'at, tunduk, patuh, dan merendah diri kepada Allah. 
Jelasnya ibadah ialah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah. [1] 
Dari segi ini AL-Qur'an menjelaskan, ibadah sebagai ubudiyyah dan keta'atan. Firman Allah : 

"Hai orang-orang beriman! Makanlah rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu. Dan 
bersyukurlah kepada Allah jika kepada-Nya kamu beribadah."(Al-Baqarah: 172) [2]  

"Katakanlah: Akan kuberitakan kepadamu tentang pembalasan Allah yang lebih buruk dari itu; 
yang dikutuki Allah dan dimurkai-Nya, ada yang dijadikan-Nya kera, ada yang dijadikan-Nya 
babi dan menyembah taghut." (AL-Ma'idah: 60)  

"Kepada tiap umat kami utus seorang rasul dengan perintah beribadah kepada Allah dan 
tinggalkan taghut [1]". (An-Nahl: 36) 

"Dan mereka meninggalkan taghut, tidak lagi beribadah kepadanya, dan kembali kepada Allah, 
bagi mereka berita gembira. (Az-Zumar: 17) 

Ibn Taymiyyah di dalam buku Al-Ubudiyyah menjelaskan [2] : Asal makna ibadah ialah 
kehinaan, tetapi ibadah yang disyari'atkan Allah ke atas manusia merangkumi makna kehinaan 
dan kecintaan terhadap-Nya. 
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Terdapat juga ahli tafsir seperti At-Tabari yang menjelaskan maksud ibadah sebagai: khusyuk 
kepada Allah, merendah diri dan tetap hati kepada-Nya. 
Atas ibadah dalam Islam ialah hakikat bahwa manusia adalah makhluk dan hamba kepada 
Penciptanya dan kepada-Nya ia akan kembali. Penyembahan dan penyerahan diri kepada Allah, 
perhubungan yang suci dan perkhidmatan yang penuh khusyuk dan rendah hati yang dilakukan 
oleh manusia kepada Allah merupakan beberapa ciri penting dalam  amalan mengabdikan 
dirinya kepada Allah. 
Kesimpulannya, ibadah ialah keyakinan, sikap, amalan dan keadaan yang memenuhi makna-
makna yang disebutkan tadi dalam hubungan manusia dengan Allah. 

3.0 Ruang Lingkup Ibadah  
Islam mempunyai keistimewaan dengan menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah 
apabila ia diniatkan dengan penuh ikhlas kepada Allah demi untuk mencapai keredaan-Nya serta 
dikerjakan menurut cara-cara yang disyari'atkan oleh-Nya.[1] 
Islam tidak menganggap ibadah-ibadah tertentu saja sebagai amal salih malah ia meliputi segala 
kegiatan lain sebagaimana firman Allah : 

" Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi 
sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, Hari kemudian 
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta dicintai kepada kerabatnya, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang 
yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan 
zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa." (Al-Baqarah: 177) 

Firman Allah : 

" Yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan 
pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan kemarahan 
orang-orang kafir dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh melainkan 
dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal salih.  
sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Dan tidak mereka 
menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu 
lembah melainkan dituliskan bagi mereka (amal salih pula) kerana Allah akan memberi balasan 
kepada mereka (dengan balasan) yang tinggi dari apa yang telah mereka kerjakan." (At-
Taubah: 120-121)  

Ada seorang bertanya kepada Rasulullah Saw: " Betapa besarkah pahala orang yang berjihad 
[1] itu?" 
Jawab Rasulullah Saw. :" Kamu tidak terdaya melakukannya (di luar medan jihad) [1]. 
Perbandingan orang yang berjihad pada jalan Allah ialah seperti seorang yang yang berpuasa, 
bangkit malam (untuk salat), khusyuk membaca ayat-ayat (Al-Qur'an) tidak berhenti-henti 
mereka dari puasa dan salat sehingga kembali orang-orang yang berjihad itu ke rumah." 
(Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasai, ibn Majah) 



SalamGarden.blogspot.com 

Abu Urwah - Konsep-Konsep Umum Islam 

19 

 

Daripada nas-nas di atas nyatalah bahwa kegiatan-kegiatan taqwa yang dikerjakan oleh 
seseorang seperti salat, puasa dan zikir belum memadai untuk menjadikan ia sebagai seorang 
muslim yang salih. Seorang muslim yang salih itu adalah seorang yang menyerahkan seluruh 
jiwa raganya kepada Allah. Ini bermakna ia menjadikan seluruh masa dalam hidupnya dan setiap 
tindakannya sebagai sesuatu yang ditujukan untuk mendapatkan keredaan Allah. Oleh itu tidak 
terdapat ruang di dalam hidupnya dan tidak terdapat sesuatu pun daripada perbuatannya yang 
terlepas dari patuh mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.  
Demi tujuan ini ia menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Allah, ia rela untuk mengorbankan 
apa saja yang ada padanya, walaupun ini berarti harta benda yang paling dikasihi dan jiwanya 
sendiri.  
Itulah sebabnya perbezaan di antara seorang yang berjihad pada jalan Allah bagi membentuk 
masyarakt yang salih dengan seseorang yang membataskan kegiatan ibadahnya kepada bidang-
bidang yang tertentu saja amatlah jauh. Orang yang pertama lebih tinggi martabatnya dan lebih 
hampir kepada Allah [1]. Dari sini jelaslah bahwa Islam tidak membataskan ruang lingkup 
ibadah kepada sudut-sudut tertentu saja. Tetapi Islam menetapkan seluruh kehidupan manusia 
adalah medan amal dan persediaan bekalan bagi para mu'min sebelum mereka kembali 
berhadapan dengan Allah di Hari Pembalasan nanti. Hakikat ini ditegaskan oleh Al-Qur'an 
sebagai: 

"(Allah) Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang 
lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (Al-Milk : 2) 

Apa saja kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan penuh ikhlas untuk 
mendapatkan keredaan Allah serta dikerjakan menurut ketetapan-ketetapan syara', maka ianya 
dianggap sebagai ibadah yang dikumpulkan menjadi amal salih. 
Oleh itu ruang lingkup ibadah di dalam Islam sangatlah luas. Ia adalah seluas tempoh hayat 
seseorang muslim dan kesanggupan serta kekuatannya untuk melakukan apa saja amal yang 
diredai oleh Allah di dalam tempoh tersebut.  

4.0 Ciri-Ciri Ibadah Dalam Islam  
1. Ibadah hanya dikerjakan semata-mata karena Allah 
Al-Qur'an menitikberatkan bahwa ibadah itu hendaklah dilakukan kerana Allah semata-mata. 
Firman Allah: 

"Dari Rabmu telah memerintahkan suapaya kamu jangan menyembah selain Dia". (Al-Isra: 23)  

"Ia telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia" (Yusuf: 40) 

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun." (An-Nisa: 
36) 

"Mereka tetap menyembah Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Ku." 
(An-Nur: 56) 
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"Barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan 
amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada 
Tuhannya." (Al-Kahfi: 110) 

Oleh itu segala tindakan yang dilakukan oleh manusia mestilah diniatkan semata-mata kerana 
Allah. Untuk mengawal asas dan dasar ini, Islam mencegah setiap perbuatan atau tindakan yang 
boleh mendatangkan maksud penyembahan sesama manusia ataupun membuka jalan untuk 
mengelirukan pengertian ibadah yang semestinya dikhususkan hanya kepada Allah. 

2. Perhubungan langsung di antara hamba dan penciptanya 
Dalam Islam perhubungan dapat dilakukan oleh seorang hamba dengan Allah secara langsung. 
Ibadah di dalam Islam tidak berhajat adanya orang tengah sebagaimana yang terdapat pada 
setengah-setengah agama lain. Begitu juga tidak terdapat dalam Islam tokoh-tokoh tertentu yang 
menubuhkan satu lapisan tertentu yang dikenali dengan nama tokoh-tokoh agama yang menjadi 
oarang-orang perantaraan antara orang ramai dengan Allah.  
Di dalam Islam peranan para ulama dan fuqaha hanyalah untuk mengakali dan menyelidiki 
hukum-hukum syari'at serta mengajarkannya kepada orang ramai. Peranan mereka bukan untuk 
mengampuni dosa atau mengkabulkan do'a seseorang kepada Allah sebagaimana yang terdapat 
pada setengah-setengah agama lain [1]. 

3. Melambangkan khudu' yang penuh dan keta'atan yang mutlak kepada Allah. 
Ibadah dalam Islam melambangkan khudu' atau ketundukkan seseorang sepenuhnya kepada 
Allah serta keta'atannya yang mutlak terhadap-Nya. Oleh itu dalam bidang ibadah khusus,[2] 
Ianya bersifat tauqiriyyah; yaitu ia dilaksanakan menurut garis-garis yang ditunjukkan oleh 
Rasulullah Saw dan berhenti setakat sempadan yang telah ditentukan oleh syara' dan 
sebagaimana yang telah dilakukan sendiri oleh Rasulullah Saw. Tidak boleh ditambah atau 
dikurangkan atau membuat sebarang perubahan  terhadapnya. Sabda Rasululah Saw. 

"Sembahyang kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang." (Bukhari)  

"Ambillah kamu daripadaku cara-cara (manasik) ibadat haji kamu." (Bukhari) 

Ada pun bagi ibadah-ibadah umum [1], ketundukan dan kepatuhan ini dapat dilaksanakan 
dengan benar-benar mencontohi Rasulullah Saw dalam seluruh jalan kehidupan. 
Ini berdasarkan firman Allah : 

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Qiyamah dan dia banyak 
menyebut Allah." (Al-ahzab: 21) 

Firman Allah : 

" Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi 
dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Ali-Imran  : 
31) 
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Firman Allah: 

" Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu 
maka tinggalkanlah." (Al-Hasyr: 7) 

Kepatuhan mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Saw berarti seseorang itu telah 
menundukkan dirinya mematuhi dan menta'ati perintah Allah di dalam ia melakukan segala 
ibadah di dalam kehidupannya. 

4. Ruang Lingkup Ibadah yang luas 
Ruang lingkup ibadah di dalam Islam amat luas sekali. Ianya merangkumi setiap kegiatan 
kehidupan manusia. Setiap apa yang dilakukan baik yang bersangkut dengan individu mahupun 
dengan masyarakat adalah ibadah menurut Islam selagi mana ia memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Syarat-syarat tersebut adalah seperti berikut [1]: 
i. Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam, bersesuaian dengan hukum-hukum syara' 
dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum tersebut. Adapun amalan-amalan yang diingkari 
oleh Islam dan ada hubungan dengan yang haram dan ma'siat, maka tidaklah sekali-kali ia 
dijadikan amal ibadah.  

ii. Amalan tersebut dilakukan dengan niat yang baik bagi tujuan untuk memelihara kehormatan 
diri, menyenangkan keluarganya, memberi manfa'at kepada umat seluruhnya dan bagi 
mema'murkan bumi sebagaimana yang dianjurkan Allah. 

iii. Amalan tersebut mestilah dibuat dengan seelok-eloknya bagi menepati apa yang ditetapkan 
oleh Rasulullah Saw: 

" Bahwa Allah suka apabila seseorang dari kamu membuat sesuatu kerja dengan 
memperelokkan kerjanya." (Muslim) 

iv. Ketika membuat amalan tersebut hendaklah sentiasa menurut hukum-hukum syara' dan 
ketentuan batasnya, tidak menzalimi orang lain, tidak khianat, tidak menipu dan tidak menindas 
atau merampas hak orang.  

v. Tidak mencuaikan ibadah-ibadah khusus seperti salat, zakat dan sebagainya dalam 
melaksanakan ibadah-ibadah umum. 
Firman Allah : 

" Wahai orang-orang yang beriman janganlah harta-harta dan anak-anak kamu melalaikan 
kamu dari mengingati Allah, barangsiapa berbuat demikian maka mereka sebenarnya orang-
orang yang rugi." (Al-Munafiqun: 9) 

Firman Allah:  

" Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli dari mengingati Allah, 
mendirikan salat dan menunaikan zakat." (An-Nur : 37) 
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Jadi, bila saja seorang mu'min dapat menyempurnakan kelima-lima syarat di atas dalam 
mengendalikan segala pekerjaan dan urusan hidupnya setiap hari, maka dia akan dikira 
senantiasa beribadah kepada Allah meskipun dia tidak duduk di dalam masjid ketika membuat 
kerja-kerja tersebut. 

5. Tidak terkongkong pada sesuatu tempat peribadatan saja. 
Di dalam Islam perlaksanaan ibadah tidak tertakluk kepada tempat-tempat tertentu. Seluruh bumi 
Allah adalah tempat beribadah bagi para mu'min. 
Firman Allah : 

" Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya 
dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali) setelah 
dibangkitkan." (Al-Mulk:15) 

Di dalam Islam ibadah boleh dilakukan di mana-mana saja kerana di mana saja seseorang itu 
berada, perhubungannya adalah terus kepada Allah. Islam menganggap seluruh bumi sebagai 
masjid kecuali tempat-tempat yang najis dan kotor. Itulah sebabnya Rasulullah Saw salat 
dimana-mana saja baginda berada, sama ada di tengah-tengah padang pasir atau di atas 
kenderaannya. 

5.0 Penutup 
Sesungguhnya ibadah di dalam Islam tidak hanya terbatas kepada salat, zakat, puasa, haji, 
berzikir, berdoa, dan beristighfar sebagaimana yang difahami oleh setengah-setengah golongan 
dikalangan umat Islam. Kebanyakan mereka menyangka bahwa bila mereka telah menunaikan 
perkara-perkara yang fardu, berarti mereka telah menyempurnakan segala hak Allah dan 
kewajiban ubudiyyah terhadap-Nya. 
Sebenarnya kewajiban-kewajiban yang besar dan rukun-rukun asasi walau bagaimana tinggi 
kedudukannya, ia hanyalah sebahagian daripada tuntutan ibadah kepada Allah. 
Ia tidak merupakan seluruh ibadah yang ditetapkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. 
Kewajiban-kewajiban tersebut adalah tiang-tiang utama bagi mengasaskan dasar-dasar 
ubudiyyah manusia kepada Allah. Selepas ini adalah dituntut bahwa setiap tindakan yang 
dilakukan olehnya mestilah selaras dengan dasar-dasar tersebut serta mengukuhkannya. 
Manusia telah dijadikan Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Oleh itu tujuan ini 
hanya dapat dilaksanakan oleh manusia sekiranya ruang lingkup ibadah dan daerah-daerahnya 
cukup luas sehingga ia meliputi seluruh urusan kehidupan manusia itu sendiri. 
 
 
 
 
 

BAB IV.  

Hakikat Sebenar Iman Kepada Allah Dan Rasul 

1.0 Muqaddimah 
Iman merupakan satu persoalan yang sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia. Ianya 
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mencakupi seluruh kegiatan manusia dan menjadi faktor penentu bagi kejayaan seseorang di 
dunia dan di akhirat, sama ada ia mu'min atau tidak, sama ada ia ke syurga atau ke neraka 
sebagai tempat kembalinya. 
Iman adalah kepada Islam. Tidak ada tujuan lain diturunkan Al-Qur'an dan kerasulan Rasulullah 
Saw selain daripada menyeru manusia supaya beriman. Di dalam Al-Qur'an [1] diterangkan 
bahwa di atas keimanan itulah timbulnya kebenaran, ilmu, hidayah, nur dan pandangan hati. 
Sebaliknya bila tidak beriman, maka timbullah dalam diri seseorang itu perkara-perkara negatif, 
di antaranya kufur [1], jahil [2], zalim [3], syirik [4], munafiq [5], dan fasiq [6]   

Hakikat perbezaan ini dijelaskan oleh Al-Qur'an seperti berikut : 

"Dan tidak sama (di antara) orang yang buta dan orang yang dapat melihat :Dan tidak (juga 
sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal salih dengan orang-orang yang 
durhaka. Sedikit sekali orang-orang yang mengambil peringatan. (Al-mu'min: 58) 

Bagi orang-orang yang beriman, Al-Qur'an menegaskan: 

" Maka orang-orang yang beriman kepada-Nya, menolong-Nya dan mengikuti cahaya yang 
terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an) merekalah orang yang beruntung." (Al-A'raf: 
157)  

"Dan orang-orang yang membawa kebenaran (muhammad) dan membenarkannya mereka itulah 
orang-orang yang bertaqwa." (Az-Zumar: 33) 

"Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali yang amat kuat yang tidak  akan 
terungkai. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, Allah pelindung orang-orang 
yang beriman. Dan mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (Iman). 
(Al-Baqarah : 256-257) 

Bagi orang-orang yang tidak beriman, Allah menjelaskan: 

" Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak 
mendapat petunjuk daripada Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang zalim." (Al-Qasas: 50)  

"Katakanlah apakah tidak kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi 
amalannya. Yaitu orang yang telah mensia-siakan amalannya dalam kehidupannya di dunia ini. 
Sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu ialah orang-
orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka 
hapuslah amalan-amalan mereka dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) 
mereka pada hari Qiyamat. Demikianlah balasan mereka itu Jahanam, disebabkan kekafiran 
mereka menjadikan ayat-ayatKu dan rasul-rasulKu sebagai olok-olok." (Al-Kahfi: 103-106) 
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" Orang-orang yang kafir amal mereka itu adalah seperti fatamorgana di tanah yang datar 
(padang pasir), orang yang kehausan menyangka air, setelah datang ke sana didapati tidak ada 
apa-apa." (An-Nur: 39) 

"Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mereka mengikuti (suatu 
keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Dan mereka hanya menduga-
duga." (Yunus: 66) 

"Mereka itu tidak lain hanya mengikuti persangkaan, sedangkan persangkaan itu tidak ada 
gunanya terhadap kebenaran." (An-Najm: 28) 

"Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka ialah syaitan yang mengeluarkan mereka 
dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 257) 

2.0 Pengertian Iman  
Kalimah iman berasal dari akar kata al-amn yang berarti aman: yaitu ketiadaan rasa takut. 
Pecahan kalimah al-amn pula terdiri dari kalimah-kalimah al-aman, al-amanah, dan al-amin, 
kesemuanya mengandungi makna induk, yaitu: keamanan daripada rasa takut dan bimbang dan 
aman dari dusta dan penipuan. Ia juga memberi makna kedamaian dan ketenangan jiwa. [1] 
Dari kalimah al-amn ini lahirlah kalimah al-iman yang mengandungi beberapa makna. Di 
antaranya kalimah iman membawa arti; mengi'tiraf, mengakui dan membenarkan sesuatu tanpa 
mendustakannya. Iman dalam pengertian bahasa ini mengandungi makna-makna ketenangan, 
rasa penuh percaya, tiada keresahan, dan kegelisahan jiwa, kesihatan aqal serta aman damai dari 
takut dan bimbang. [2] 
Dari segi istilah syara' pengertian iman ialah : [3] 
Membenarkan dengan hati secara putus (jazam) akan segala sesuatu yang dibawa atau 
didatangkan oleh Rasuluallah Saw dan thabit secara putus (qat'i) yang diketahui kedatangannya 
itu adalah secara darurah [4] 
Membenarkan dengan hati berarti meyakini, mengakui serta menerima dengan kerelaan akan 
kebenaran tersebut, dan keyakinan tersebut tempatnya adalah dalam hati. 
Keyakinan ini pula adalah di atas dasar ilmu yang yakin, bukan di atas dasar syak atau keraguan. 
Ini adalah kerana membenarkan sesuatu secara zan atau sangkaan adalah tidak termasuk dalam 
istilah iman. [1] 

3.0 Iman Dan Hakikatnya 
Iman yang digambarkan oleh Al-Qur'an adalah hakikat, ia tidak terpisah dari realiti kehidupan 
manusia. Iman bukan semata-mata perasaan atau sesuatu yang hanya tersembunyi di dalam jiwa 
saja. Tetapi iman adalah hakikat yang tidak terpisah dengan semua kegiatan dan kecerdasan 
hidup. Iman adalah hakikat yang mesti terjelma, tergambar dalam semua lapangan dan bidang. 
Iman yang hanya terpendam dalam jiwa lebih merupakan dakwaan tak terbukti Ini adalah kerana 
sesuatu hakikat yang telah terukir dalam diri sudah pasti akan mencorakkan gerak laku amali 
dalam hidup. [2] 
Oleh itu penggunaan kalimah iman di dalam Al-Qur'an merangkumi dua pengertian asasi. [3] 
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1. Iman dengan pengertian membenarkan 
Dalil-dalil yang menunjukkan penggunaan iman sebagai tasdiq adalah sebagai berikut: 
Firman Allah: 

" Allah berfirman : Tidakkah kamu membenarkan? Jawab (Nabi Ibrahim): Bahkan, (aku 
membenarkan) tetapi supaya hatiku tenang." (Al-Baqarah: 260)  

" Aku beriman bahwasanya tiada llah melainkan Allah yang telah diimani oleh Bani Isra'il, dan 
aku termasuk dalam golongan orang-orang Islam." (Yunus: 90) 

Rasulullah Saw telah menyimpulkan pengertian ini dalam hadithnya : 

"Yang dikatakan iman itu ialah dengan engkau beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, kitab-
kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Qiyamah dan engkau beriman bahwa qadar baik dan jahat 
adalah daripada Allah." (Bukhari) 

2. Iman dengan pengertian amal atau beriltizam dengan amal 
Di antara ayat Al-Qur'an  yang menunjukkan penggunaan kalimah iman dengan pengertian amal 
ialah firman Allah sewaktu menjawab soalan orang-orang Islam yang bertanyakan: "Apakah 
kesudahan saudara-saudara kami yang telah mati, sedangkan mereka salat tidak berqiblatkan 
Ka'bah?" 
Hal ini berlaku setelah qiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah. Untuk 
menjawab persoalan itu, Allah berfirman: 

"Dan kami tidak menjadikan qiblat kamu sekarang melainkan agar Kami mengetahui siapa yang 
mengikuti Rasul dan siapa yang berlaku belot, dan sesungguhnya (pemerintahan qiblat) itu 
terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan Allah 
tidak akan mensia-siakan iman kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kepada manusia." (Al-Baqarah: 143) 

Para ulama telah mengatakan bahwa kalimah dalam ayat ini berarti " salat kamu ". Dengan itu 
ayat ini berarti : Dan Allah tidak akan mensia-siakan salat kamu yang terdahulu sewaktu kamu 
berqiblat kepada Baitul Maqdis kerana Allah yang memerintahkan kamu berbuat demikian 
ketika itu." 
Rasulullah Saw juga telah menunjukkan penggunaan kalimah iman dalam pengertian amal. 
Sabda Rasulullah Saw : 

" Iman itu terbahagi kepada lebih enam puluh bahagian; yang paling tinggi ialah mengucap 
laaillaha ilallah dan yang paling rendah ialah membuang benda-benda yang boleh menyakitkan 
orang di jalan." (Muslim) 

Dalam Hadith ini Rasulullah Saw telah menamakan semua amal-amal Islam sebagai iman; mulai 
dari syahadah hinggalah kepada amal yang paling kecil, yaitu membuang sesuatu yang boleh 
menyakitkan orang ramai di jalan. 
Selain dari itu terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang telah menghimpunkan kedua-dua 
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pengertian ini sewaktu Allah menerangkan sifat-sifat para mu'min. 
Firman Allah : 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka berjihad pada jalan Allah dengan harta 
dan jiwa mereka; mereka itulah orang yang benar (dalam dakwaan mereka)." (Al-Hujurat: 15) 

Dengan itu jelaslah bahwa iman seperti yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah 
mempunyai dua pengertian [1]: 
1. Membenarkan khabar Allah dan khabar Rasulullah Saw 
2. Beritizam teguh dengan perintah-perintah yang telah diperintahkan Allah kepada mereka yang 
membenarkan perkhabaran Allah. 

4.0 Iman Maudu [2] dan Syaratnya 
Iman itu ialah tasdiq dan amal. Apabila wujud tasdiq baharulah ada amal, tiada amal tanpa 
tasdiq. Tasdiq yang dimaksudkan di sini merangkumi seluruh aspek yang datangnya dari Allah 
melalui Rasulullah Saw 
Tasdiq berarti menerima sepenuhnya apa yang terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Ini 
bermakna membenarkan rububiyyah dan uluhiyyah Allah, dan membenarkan kerasulan 
Rasulullah Saw serta segala apa yang dibawanya. 
Maudu' kepada amal terdiri dari dua sudut. Sudut pertama bersifat itiqadi dan sudut kedua 
bersifat amali atau perlaksanaan. 

1. Sudut I'tiqadi 
Ini berarti seseorang muslim itu mestilah meyakini bahwa semua perkara yang telah ditetapkan 
sebagai wajib oleh Allah melalui Rasul-Nya adalah wajib dilaksanakan. 
Menafikan wajibnya amal-amal seperti salat, zakat, haji, puasa, berjihad di jalan Allah adalah 
perbuatan ingkar. Oleh itu sesiapa yang mengingkari kewajiban amal-amal ini maka ia telah 
kufur. 

2. Sudut 'Amali: 
Melaksanakan amal-amal yang telah di wajibkan oleh Allah merupakan maudu' 'amal yang 
kedua ini berarti seseorang yang mu'min itu bukan semata-mata meyakini kewajiban-kewajiban 
yang telah disyari'atkan oleh Allah, tetapi ia mempraktikkan keyakinannya melalui tindakan dan 
perbuatan. [1] 
Dari sini jelaslah bahwa secara umum dalam hal ini, telah nyata bahwa 'amal itu ialah tuntutan 
iman. 'Amal yang wajib itu mesti di'itiqadkan sebagai wajib dan yang sunat itu sunat dan yang 
haram itu haram. Setelah i'tiqad ini baharulah dilaksanakan segala 'amal-'amal tersebut menurut 
kedudukannya, yaitu yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan dan yang sunat 
diusahakan sedaya upaya bagi menyempurnakannya. 
Sesiapa yang beri'tiqad yang halal itu haram atau yang haram itu halal beliau telah menjadi kafir. 
Malah sesiapa yang mempersendakan perkara sunat dengan niat untuk menghina Rasulullah Saw 
dan 'amalannya, maka ia telah jatuh menjadi kafir. Wal'iyazubillah. 
Oleh itu dapatlah disimpulkan bahwa iman itu ialah tasdiq dengan hati dan ikrar dengan lidah. 
Setelah itu syarat kesempurnaan iman pula adalah beramal dengan segala yang telah ditetapkan 
oleh Allah di dalam syari'at-Nya. 
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5.0 Batas-Batas Iman dan Kufur 
Hukum syara' telah menjelaskan bahwa iman dan islam itu ada pintu masuk dan juga pintu 
keluarnya. Sesungguhnya ikrar dan mentasdiqkan dua kalimah syahadah itu menjadi pintu dan 
kuncinya.Seseorang itu dianggap keluar daripada Iman dan Islam apabila lahir daripadanya 
perkataan, perbuatan atau i'tiqad yang membatalkan ikrar dan tasdiq dua kalimah syahadah. [1] 
Oleh itu sesiapa yang bercakap atau melakukan perkara-perkara yang menunjukkan 
keingkarannya terhadap ikrar syahadah maka syahadahnya terbatal dan keluarlah dia dari Islam. 
[1] Dalam sistem pemerintahan Islam, orang tersebut wajib dikenakan hukuman kerana 
melakukan jenayah murtad. [2] 
Iman dan kufur dibatasi oleh empat batas-batas utama. Setelah itu sesuatu ucapan atau perbuatan 
yang membawa maksud yang disengajakan untuk melanggar keempat-empat batas ini, maka ia 
akan mengeluarkan seseorang itu dari iman dan Islam. Empat batas-batas utama yang 
menjadikan terbatalnya iman seseorang itu adalah: 

1. Mengingkari atau mencela sifat rububiyyah Allah. 
2. Mengingkari atau mencela Asma Allah dan sifat-sifat [3] -Nya  
3. Mengingkari atau mencela sifat uluhiyyah Allah 
4. Mengingkari atau mencela  Rasulullah Saw, kerasulannya dan apa yang dibawanya dalam 
rupa hukum syari'at. 

Keempat-empat perkara tersebut berlaku dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan, di mana 
sesiapa yang melakukannya batallah imannya dan keluarlah ia dari Islam dan syahadahnya. [4] 
Penetapan batas-batas utama ini adalah di atas dasar bahwa iman itu adalah satu hakikat yang 
bersifat kulliyah atau menyeluruh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Iman adalah hakikat 
kulliyah yang di bawahnya terdapat beberapa cabang. Di mana pengingkaran atau penafian 
terhadap mana-mana satu cabang saja daripada permasalahan iman ini berarti telah mengingkari 
cabang iman yang lain. [5] 
Sebagai dalil kepada perkara ini adalah Firman Allah: 

"Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain, 
tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kamu melainkan kenistaan dalam 
kehidupan dunia dan pada Hari Qiyamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. 
Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat." ( Al-Baqarah: 85) 

Firman Allah : 

" Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan bermaksud 
membedakan antara Allah dan rasul-rasul-Nya seraya mengatakan: kami beriman kepada yang 
sebahagian (dari rasul-rasul itu) dan kafir terhadap sebahagian (yang lain) serta bermaksud 
dengan (perkataan itu) mengambil jalan (lain) di antara yang demikian itu (firman atau kufur) 
merekalah orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menjadikan untuk orang-orang yang 
kafir itu siksaan yang menghinakan." (An-Nisa' : 150-151) 

Nas-nas ini ini menjelaskan bahwa iman dan kepatuhan itu mestilah menyeluruh dengan tidak 
berlaku kekurangan walau sedikitpun. [1] Iman merupakan sesuatu yang padu serta tidak boleh 
dipisah-pisahkan. 
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Berdasarkan kepada asas ini segala ucapan dan perbuatan yang membawa pengertian yang 
disengajakan untuk mencanggahi keempat-empat batas utama tadi akan mengeluarkan seseorang 
itu dan syahadah dan Islam. 

6.0 Perkara-Perkara Yang Membatalkan Iman. [1] 
1. Menentang Hikmat Syari'at 
Firman Allah 

" Kewenangan menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." (Al-An'am: 57)  

" Ingatlah, menciptakan dan memerintah adalah kewenangan (hak) Allah sendiri." (Al-A'raf: 54) 

" Dan tidak sekali-kali Tuhanmu pelupa." (Maryam: 64) 

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada sedikitpun perbuatan Allah yang terkeluar dari 
landasan hikmat. Bertolak dari sini, perbuatan menolak atau menentang sebahagian dari syari'at 
Allah bererti menolak dan menentang perbuatan Allah secara keseluruhannya. 
Meyakini bahwa syari'at, perundangan, hukum, dan hudud [1] yang telah disyari'atkan Allah 
tidak mengandung sebarang hikmah adalah perbuatan kufur terhadap Allah. [2] 

2. Menghukum dengan yang lain dari hukum Allah 
Firman Alllah: 

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at dari urusan Din itu. maka ikutilah 
syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (Al-
Jathiyah : 18)  

"Barangsiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah 
orang-orang yang kafir." (Al-Ma'idah: 44) 

Orang-orang yang tidak menghukum dengan hukum-hukum Allah, mereka menjadi kafir yang 
nyata  apabila tindakan mereka itu memenuhi salah satu dua sudut berikut: 
i.  Menghukum dengan hukuman yang lain dari hukum lain serta beri'tiqad atau meyakini bahwa 
hukum yang dilaksanakan itu lebih baik daripada hukuman Allah. 
ii. Menghukum dengan hukuman yang lain dari hukum Allah serta beri'tiqad atau meyakini 
bahwa hukuman yang dilaksanakan itu sama derajatnya dengan hukum Allah dengan tidak 
perbedaan antara satu sama lain. [1] 

3. Mempersendakan muslim kerana Islamnya dan memusuhinya kerana berpegang teguh kepada 
Islam 
Mempersandakan seseorang Islam kerana Islamnya adalah perbuatan kufur, kerana pada 
hakikatnya perbuatan ini adalah mempersendakan Islam itu sendiri dan mempersendakan Islam 
berarti mencela Allah yang telah mensyari'atkan Islam. Allah telah menerangkan inilah sifat dan 
amalan orang-orang kafir terhadap orang-orang mu'min. Firman Allah : 
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"Sesungguhnya orang-orang yang berdusta adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-
orang yang beriman, dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka 
saling mengedip mata mereka dan apabila orang-orang yang berdusta itu kembali kepada 
kaumnya, mereka kembali dengan gembira dan apabila mereka melihat orang-orang mu'min, 
mereka mengatakan :'Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat,' padahal orang-
orang yang berdusta itu tidak dikirim sebagai penjaga bagi orang-orang mu'min." (Al-
Mutaffifin: 29-33) 

Berdasarkan kepada ayat ini sesiapa saja di kalangan manusia yang mempersendakan seseorang 
muslim kerana kuatnya ia berpegang dengan amalan Islam serta berjuang untuk menegakkan 
seluruh sistemnya, maka ia adalah kafir yang nyata. Ini adalah kerana ia tidak lagi 
mempersendakan muslim itu sebagai seorang individu, [1] tetapi sebenarnya ia mempersendakan 
Islam yang didukungi oleh individu tadi. Mempersendakan Islam atau mana-mana dari sudut 
ajarannya sama dengan mempersendakan Kebijaksanaan Allah dalam menetapkan Islam sebagai 
Ad-Din yang diredai-Nya. 
Demikian juga memusuhi seorang mu'min kerana beliau berpegang teguh kepada ajaran dan 
tuntutan Islam adalah perbuatan kufur. Permusuhan tersebut adalah kafir kerana pada hakikatnya 
perbuatan itu adalah memusuhi dan mencabar Allah, ianya berarti melakukan halangan dan 
rintangan pada jalan Allah. 
Melakukan halangan dan rintangan pada jalan Allah dalam semua bentuk adalah kufur terhadap 
Allah; kerana menurut yang sewajibnya seorang muslim haruslah merasa gembira apabila Din 
Allah tersebar dan kalimah Allah itu tertegak tinggi. Tetapi tidak demikian keadaannya bagi 
orang-orang yang kafir. 

4. Bekerjasama dan menolong musuh Islam. 
Hakikat perjuangan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir dinyatakan oleh Allah 
sebagai berikut: 

"Orang-orang yang beriman berjuang (berperang) pada jalan Allah dan orang-orang kafir 
berjuang (berperang) pada jalan taghut." (An-Nisa: 76) 

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman berjuang untuk menegakkan kalimah 
Allah di atas muka bumi. Sedangkan orang-orang kafir  berjuang untuk menegakkan kekufuran 
dan kemungkaran di atas muka bumi. Oleh itu orang-orang kafir akan berusaha bersungguh-
sungguh untuk menentang perjuangan orang-orang yang beriman. Allah memberi peringatan dan 
amarah kepada orang-orang yang beriman dengan firman-Nya. 

"Dan orang-orang yang kafir, sebahagian mereka menjadi wali (pemimpin dan pembantu) bagi 
sebahagian yang lain; kalau kamu (orang-orang yang beriman) tidak berbuat begitu (tolong-
menolong satu sama lain)terjadilah fitnah dan kerusakan yang besar." (Al-Anfal: 73)  

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan 
Nasara menjadi wali (pemimpin), sebahagian mereka menjadi penolong sebahagian yang lain. 
Barangsiapa di kalangan kamu yang mengambil mereka menjadi pemimpin, maka orang 
tersebut termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum 
yang zalim." (Al-Ma'idah: 51) 
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"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi wali (pemimpin) 
orang-orang yang menjadikan Din kamu main-main dan olok-olok, yaitu orang-orang yang 
diberikan Kitab sebelum daripada kamu dan juga orang-orang yang tidak beriman. Takutlah 
kepada Allah sekiranya kamu benar-benar beriman." (Al-Ma'idah: 57) 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali 
dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi 
Allah (untuk menyiksamu)." (An-Nisa': 144) 

Ayat-ayat di atas jelas menunjukkan bekerjasama dan menolong orang-orang yang memerangi 
Islam tidak dibenarkan sama sekali oleh syari'at. Larangan ini sama ada dalam bentuk memberi 
bantuan pada musuh ketika mereka memerangi orang-orang yang beriman ataupun terlibat di 
dalam pasukan mereka dalam memerangi orang-orang yang beriman. Segala bentuk bantuan, 
baik dalam bentuk kasih sayang, sokongan, pertolongan dan seumpamanya adalah ditolak oleh 
Islam. Firman Allah: 

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi 
teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita tentang orang-orang mu'min), 
kerana rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang 
datang kepadamu, mereka mengusir rasul dan (mengusir) kamu kerana kamu beriman kepada 
Allah, Tuhanmu." (Al-Mumtahanah:1) 

Sesiapa yang berbuat demikian dengan itiqad [1] bahwa menolong orang-orang kafir itu lebih 
mulia dari membela orang-orang yang beriman, maka dia telah keluar daripada kumpulan orang-
orang yang beriman dan termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir.   

5. Merelakan berleluasanya kemungkaran 
Rasulullah Saw bersabda: 

"Tidak seorangpun nabi yang diutuskan sebelumku melainkan terdapat di kalangan umatnya 
pengikut dan sahabat-sahabat yang menjalankan sunnahnya dan menurut perintahnya. 
Kemudian golongan pengikut dan sahabat ini digantikan orang yang terkemudian dari mereka. 
Golongan ini memperkatakan sesuatu yang tidak diperintahkan mereka lakukan. Siapa yang 
memerangi mereka dengan kekuatan, beliau adalah orang yang mu'min, siapa yang memerangi 
mereka dengan lidahnya, beliau adalah orang yang mu'min, siapa yang memerangi mereka 
dengan hatinya, beliau adalah orang yang mu'min. Setelah yang demikian itu iman (tidak lagi 
dianggap wujud) sekalipun sebesar biji sawit." (Muslim) 

Sabda Rasulullah Saw : 

"Barangsiapa dari kamu melihat kemungkinan hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, 
apabila tiada kuasa maka dengan lidahnya, apabila tidak kuasa dengan hatinya dan yang 
demikian itu adalah selemah-lemah iman." (Muslim) 

Hadith-hadith di atas membuktikan bahwa sebahagian dari tuntutan iman itu ialah mengingkari 
kemungkaran melalui cara-cara yang telah disebutkan di atas tadi; yaitu dengan tangan atau 
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kekuatan, kemudian dengan lidah dan akhir sekali dengan hati. Mengingkari kemungkaran 
dengan tangan berarti menghapuskan kemungkaran itu dengan kekuatan, manakala mengingkari 
kemungkaran dengan lidah pula adalah dengan menentang kemungkaran dengan ucapan-ucapan 
atau penulisan-penulisan, mengingkari kemungkaran dengan hati membawa arti merasa benci 
dan memusuhi kemungkaran dan juga pelaku mungkar itu sendiri. 
Difahamkan dari hadith ini bahwa mereka yang tidak mengingkari kemungkaran dan pelakunya 
walaupun dengan hati, maka tidak lagi dia dianggap sebagai mu'min, kerana Rasulullah Saw 
menyatakan: 

"Setelah yang demikian itu iman (tidak lagi dianggap wujdu) sekalipun sebesar biji sawi." 
Ibn Taimiyyah berpendapat jika telah hilang rasa bencikan mungkar dari dalam hati seorang 
muslim, itulah tandanya murtad daripada Islam. Orang yang murtad adalah orang yang 
menyekutukan Allah atau orang yang benci kepada Rasulullah Saw dan kepada apa yang dibawa 
oleh Rasulullah Saw dan tidak mengingkari dengan hati apa yang diingkari oleh Rasulullah Saw. 
[1] 
Hati yang boleh dirasakan reda terhadap kemungkaran ialah sekiranya ia tidak membencinya 
sedikitpun. Apabila pengi'tirafan terhadap kemungkaran itu tercantum dengan perasaan reda, 
kasih dan patuh terhadapnya, maka telah terhimpunlah dua jenayah di dalamnya, yaitu kufur dan 
melakukan halangan pada jalan Allah. [1]   

7.0 Langkah-langkah untuk kembali kepada iman setelah terkeluar daripadanya 
Firman Allah : 

"Dan barangsiapa diantara kamu yang murtad dari Dinnya lalu ia mati, sedang dia dalam kafir, 
maka telah habislah amalannya di dunia dan akhirat. Maka mereka itulah penghuni nereka, 
mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 217) 

Sesiapa yang menyatakan atau melakukan sesuatu yang tidak dapat diartikan melainkan kufur, 
maka ia telah melakukan satu jenayah [2] sekiranya mati dalam keadaan tidak bertaubat maka ia 
mati sebagai seorang kafir. Luputlah kedudukannya di dunia [3] ini sebagai seorang yang 
beriman dan di akhirat dia dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang kafir. Orang-
orang yang murtad dan kemudian sadar dan hendak kembali kepada iman hendaklah mengikuti 
langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an. 
Firman Allah: 

" Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa 
keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya Kepada 
manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (makhluk)  
yang dapat mela'nati. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan 
menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah 
Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang" (Al-Baqarah: 159-160) 

Firman Allah: 

"Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perubahan dan berpegang teguh  pada 
(Din) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) Din mereka kerana Allah. Maka mereka itu bersama-
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sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman 
pahala yang besar." (An-Nisa:146) 

Langkah-langkah yang digariskan oleh kedua ayat di atas adalah seperti berikut: 
1. Bertaubat  
Orang yang murtad itu hendaklah bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Menyadari 
kesalahannya, menginsafi keterlanjurannya, ber'azam untuk tidak mengulanginya dan 
menanamkan perasaan benci untuk kembali menjadi kafir semula setelah beriman. Wajib 
baginya mengucapkan semula dua kalimah syahadah. [1] 

2. Mengadakan Islah atau pembaikan  
Dia hendaklah mengadakan pengislahan yang sepenuhnya dalam hidupnya. Sekiranya ia murtad 
oleh kerana ucapannya yang dilandaskan kepada kejahilannya yang berterusan terhadap Islam 
maka wajib baginya belajar daripada orang-orang yang berilmu. Sekiranya kekafirannya 
disebabkan oleh pengaruh cara hidup, kawan-kawan atau kumpulannya, maka wajib dia menukar 
cara hidup tersebut serta meninggalkan kawan-kawan dan keluar dari kumpulan yang telah 
disertainya sebelum itu. 

3. Menerangkan kebenaran  
Wajib baginya untuk menyatakan, menerangkan, atau mengisytiharkan taubatnya kepada kaum 
muslimin. [2] Hendaklah dia menyatakan kesalahannya [3] dan membuktikan di dalam hidupnya 
kemudian bahwa dia telah meninggalkan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatannya yang telah 
menjadikan ia murtad. Tujuan diadakan peperangan ini adalah dengan tujuan untuk 
membersihkan kekeliruan yang terdapat di kalangan umat Islam dari kenyataan orang tersebut. 
Malahan untuk menjadikan orang-orang yang terpengaruh dengan ucapan atau perbuatannya 
menyadari bahwa ucapan atau perbuatan tersebut adalah salah. 

4. Berpegang teguh kepada Din Allah 
Orang tersebut hendaklah berpegang sepenuhnya kepada ajaran Islam. Melaksanakan yang 
diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya. Sekiranya dia 
tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam adalah dikhuatiri dia akan kembali kufur semula. 
Firman Allah: 

" Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman (pula), 
kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi keampunan 
kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus." (An-Nisa: 137) 

5. Mengikhlaskan diri karena Allah 
Orang tersebut mestilah mengikhlaskan seluruh amal dan tindakannya kepada Allah. 
Firman Allah: 

" Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan 
kepada-Nya dalam menjalankan Din yang lurus." (Al-Bayyinah: 5) 

Setelah orang tersebut memenuhi kelima-lima langkah di atas barulah ia tergolong semula ke 
dalam kalangan orang-orang yang beriman sebagaimana firman Allah: 
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"Maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman." (An-Nisa: 146)    

8.0 Langkah-Langkah Untuk Memelihara Kesejahteraan Iman 
Iman itu boleh bertambah dan berkurangan. Malahan iman itu boleh dihinggapi penyakit. 
Firman Allah: 

"Di dalam hati mereka ada penyakit." (Al-Baqarah: 10) 

Hakikat bertambahnya iman dinyatakan oleh Al-Qur'an sebagai berikut: 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah 
gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-aya-Nya bertambahlah 
iman mereka." (Al-Anfal: 2)  

"Adapun orang-orang yang beriman maka surah ini menambah imannya." ( At-Taubah: 124) 

"Dan tatkala orang-orang mu'min melihat tentera-tentera Ahzab, mereka berkata: 'Inilah yang 
dijanjikan Allah dan rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan rasul-Nya. 
Dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan penyerahan." (Al-Ahzab: 
22) 

Oleh itu setiap mu'min hendaklah senantiasa berusaha agar imannya senantiasa bertambah dan 
berjaga-jaga dari perkara-perkara yang boleh menjelaskan kesejahteraan imannya. Beberapa 
langkah utama yang mesti dijaga oleh setiap mu'min untuk menjaga kesejahteraan imannya 
adalah seperti berikut: [1] 

1. Menuntut Ilmu 
Orang-orang mencari ilmu untuk menjadikan bekalan di dalam perjalanan hidup untuk Hari 
Kemudian dan berniat untuk mencari keredaan Allah semata-mata, maka ia termasuk dalam 
golongan orang-orang yang bakal memperoleh keselamatan dan kejayaan. 
Imam Al-Ghazzali menyatakan: 

"Yang paling utama sekali adalah waktu kamu digunakan untuk menambah ilmu yang berguna 
dan bermanfaat terhadap Din, yaitu ilmu yang dapat menghantar kamu menuju ketaqwaan 
kepada Allah, membuka kesedaran kamu untuk menyaksikan segala keburukan yang terdapat di 
dalam dirimu. Memperdalamkan manfaat terhadap ibadah kepada Allah. mengurangkan hasrat 
kamu yang berlebih-lebihan terhadap dunia dan menambah penglibatan dirimu terhadap 
kehidupan di akhirat kelak. 

"Ilmu ini dapat membuka luas mata hatimu terhadap cacat cela segala macam amal perbuatanmu, 
sehingga kamu dapat menjaga jangan sampai berulang lagi perbuatan yang buruk, malah 
membuat kamu lebih waspada dan berhati-hati sekali terhadap godaan-godaan syaitan dan tipu 
dayanya."  

2. Menta'ati Perintah Allah 
Ta'at itu maksudnya ialah menurut atau patuh kepada peraturan-peraturan dan ketentuan-
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ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Perintah-perintah Allah itu terdiri daripada amal-amal 
yang wajib dan yang sunat. 
Amal-amal yang wajib adalah merupakan amal pokok yang paling penting bagi menggerakkan 
setiap urusan serta membawa manusia ke jalan yang selamat dan bahagia. 
Amal-amal yang sunat pula merupakan keuntungan yang memberikan dan mengangkat derajat 
kepada kejayaan dan kemuliaan. 
Sabda Rasulullah Saw: 

" Tidak ada satu perbuatan takkarrub (mendekat diri) kepada Aku oleh hamba Aku yang Aku 
lebih cintai selain daripada kewajiban-kewajiban yang Aku fardhukan ke atasnya. 
Hamba Aku kan terus (beramal) menghampiri diri kepada Aku dengan melakukan amalan-
amalan sunat sehingga Aku cintainya. Apabila Aku sudah cintainya maka Aku (menjadikan) 
pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, 
tangannya yang dengannya dia memukul dan kakinya yang dengannya dia berjalan, yang 
dengannya dia berkata-kata, tangan yang dengannya ia lakukan setiap usahanya dan kaki yang 
dengannya bagi tiap langkah. [1] 
Dalam menta'ati perintah Allah seorang mu'min mestilah menunaikan kewajiban-kewajiban yang 
telah difardhukan kepadanya seperti salat, puasa di bulan ramadhan, menunaikan haji, dan 
mengeluarkan zakat. Demi untuk memastikan keempat-empat fardhu ini hidup di dalam dirinya 
hendaklah ia menyeru manusia kepada pelaksaannya serta melarang manusia dari 
mengabaikannya. Usaha ini dinamakan sebagai amru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Oleh itu 
sekiranya tugas ini tidak dilaksanakan dengan sempurna, maka menjadi kewajiban kepadanya 
untuk melaksanakannya. 
Di samping melakukan perkara-perkara yang fardhu, seorang mu'min itu hendaklah 
meningkatkan dirinya bagi melaksanakan amalan-amalan yang sunat. Amalan-amalan  
yang sunat ini begitu luas ruang lingkupnya. Oleh itu perkara yang paling penting dalam 
melaksanakan amalan-amalan surat ini hendaklah ia berdasarkan petunjuk-petunjuk dari sunnah 
[2] Rasulullah Saw. 

3. Menjauhi Ma'siat 
Seorang mu'min itu juga mestilah menjauhi dirinya dari ma'siat. Memandang berat terhadap 
dosa-dosa besar [3], berwaspada terhadap dosa-dosa kecil dan berusaha bersungguh-sungguh 
untuk menjauhinya. 
Imam Al-Ghazzali memberi peringatan: 

"Di dalam tuntutan Din terdapat dua perkara yang sangat penting untuk diperhatikan: Pertama, 
meninggalkan dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan diharamkan. 
Kedua, berbuat ta'at dan menunaikan segala perintah, beribadah dan berbakti kepada Allah. 
Di antara keduanya itu, menjauhi segala yang dilarang dan diharamkan itu adalah sesuatu hal 
yang terlalu berat.Kerana keta'atan melaksanakan perintah-perintah Allah memang mampu 
dilaksanakan, tetapi meninggalkan dan menjauhi apa yang dilarang dan diharamkan itu, tiada 
yang mampu kecuali orang-orang yang benar." 
Untuk menjadikan iman jauh dari pengaruh ma'siat hendaklah seseorang muslim itu menjaga 
adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Saw. [1] Ini adalah kerana 
kebiasaannya syaitan itu menyerang manusia dari pintu-pintu yang terlemah di dalam dirinya. 
Oleh itu hendaklah ia membentengi dirinya daripada serangan-serangan syaitan. 
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9.0 Penutup 
Dengan ini diharap pengertian iman yang sebenarnya sudah jelas kepada kita semua. Kita berdoa 
semoga Allah senantiasa menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan 
menjauhkan diri daripada menyekutukan-Nya. 
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BAB V.  

Perutusan Para Anbiya 

1.0 Muqaddimah 
Allah telah mengutus nabi dan rasul [1] kepada setiap kaum, bangsa atau negeri . Firman Allah : 

"Tiap-tiap umat mempunyai rasul." (Yunus: 47)  

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat." (An-Nahl: 36) 

Nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah itu besar bilangannya. [2] Tiada satu kaum 
pun di dunia ini melainkan telah turun padanya rasul-rasul dan nabi-nabi. 
Semua nabi tidak membawa ajaran melainkan ajaran yang satu, yaitu ajaran mentauhidkan Allah. 
Meskipun ada perbedaan kecil mengenai cara-cara anbiya yang berlainan itu dalam 
menyampaikan ajarannya dan undang-undang kehidupan yang dikemukakannya. Ini adalah 
kerana setiap nabi diutuskan untuk menghadkan perjuangannya khusus dalam memerangi suatu 
kejahilan yang tersebar di kalangan kaumnya. Mereka diperintahkan untuk menghapuskan 
pemikiran-pemikiran batil yang tertanam di tengah-tengah kaum mereka. Sedangkan usaha-
usaha ini dilakukan pada waktu umat-umat itu masih di dalam peringkat permulaan 
perjalanannya ke arah kemajuan; tamaddun; ilmu dan akal. Apabila umat-umat ini meningkat di 
dalam bidang-bidang kehidupan mereka, maka makin maju pulalah pengajaran, syariat dan 
rancangan-rancangan yang dibawa oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Selepas itu, tiadalah 
perbedaan-perbedaan yang wujud di antara kaum-kaum tadi melainkan pada zahirnya saja. 
Adapun jiwa yang mengaliri seluruh syari'at dan pengajaran umat-umat tadi adalah satu, yaitu 
mentauhidkan Allah dalam aqidah, kebenaran dan keikhlasan dalam beramal dan beriman 
kepada kehidupan akhirat. [1] 

2.0 Sejarah Ringkas Perjuangan Para Anbiya 
Para anbiya telah diutuskan kepada seluruh umat manusia untuk menyeru manusia mentauhidkan 
Allah. Mereka diutus setiap kali umat manusia telah menyeleweng dari ajaran tauhid yang asal 
yang telah disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Kesemua para anbiya membawa risalah 
yang sama yang mengandungi tiga perkara berikut: 
a. Mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 
b. Beriman kepada rasul dan menta'ati perintahnya 
c. Beriman kepada hari akhirat 
Semua para rasul telah diutuskan kepada kaumnya apabila ketiga-tiga perkara di atas telah 
dikaburkan oleh kegelapan jahiliyyah. Oleh kerana itu teras kepada sejarah perjuangan para 
anbiya adalah berpusat kepada perjuangan untuk memurnikan aqidah kaumnya dalam 
mentauhidkan Allah. 

1. Nabi Nuh dan Kaumnya 
Kaum Nuh adalah kaum yang pertama sekali meninggalkan ajaran-ajaran tauhid yang telah 
dibawa oleh Nabi Adam [1]. Kaum Nuh tidak mengingkari kewujudan Allah dan tidak pula jahil 
terhadap kewujudan-Nya. Mereka juga tidak menolak Allah sebagai tuhan yang mesti disembah. 
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Tetapi masalah pokok yang wujud di kalangan kaum Nabi Nuh ketika itu ialah mereka 
mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Daripada penyelewengan pokok inilah muncul 
berbagai-bagai masalah dan kemungkaran di dalam kaumnya. Penyelewengan dan syirik terbesar 
yang dilakukan  oleh kaum Nuh ialah menetapkan satu golongan di kalangan mereka untuk 
menguasai segala kuasa-kuasa keagamaan, polotik dan ekonomi. Dengan adaya golongan ini 
wujudlah pemisahan di antara kaum bawahan dan kaum atasan di dalam masyarakat. Natijah 
daripada penyelewengan penggunaan kuasa yang dilakukan oleh golongan yang berkuasa, maka 
berlakulah berbagai-bagai kejahatan, penindasan dan keruntuhan di kalangan kaum Nuh [2]. 
Nabi Nuh diutuskan untuk membebaskan perhambaan manusia sesama manusia. Baginda 
berjuang untuk memurnikan aqidah kaumnya serta memerintahkan mereka untuk menjalankan 
kehidupan di atas syari'at Allah dan bukan undang-undang buatan manusia. 

2. Nabi Hud dan Kaum'Ad 
Kaum 'Ad adalah salah satu suku Arab yang tertua [3]. Mereka mempunyai pemerintahan yang 
besar, merangkumi dari pantai barat Yaman dan Hadramaut hingga ke Iraq. 
Kehebatan mereka direkamkan oleh Al-Qur'an sebagai berikut: 

" Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?, (yaitu) 
penduduk Irak yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun  
(suatu kota) seperti itu di negeri lain." (Al-Fajr : 6-8) 

Nabi Hud bukan diutuskan kepada kaum 'Ad untuk mengingatkan mereka tentang kewujudan 
Allah. Ini tidak diperlukan kerana mereka sedia mengakui kewujudan Allah serta tuntutan 
menyembah-Nya. 
Firman Allah: 

" Mereka berkata 'Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya meyembah Allah saja dan 
meninggalkan apa saja yang biasa disembah oleh bapa-bapa kami? 
Maka datangkanlah azab yang kamu ancam kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang 
benar." (Al-A'raf : 70) 

Jelas dari ayat di atas bahwa mereka bukan menolak ajakan nabi Hud untuk menyembah Allah, 
tetapi mereka menolak ajakan Nabi Hud untuk menyembah Allah tanpa mensyirikkan-Nya 
dengan sesuatu. 
Kaum 'Ad telah melakukan syirik karena kagum terhadap kehebatan pemerintahan mereka. 
Dengan kekuasaan, mereka menetapkan gelaran-gelaran, kedudukan-kedudukan dan kuasa-kuasa 
yang mereka tidak berhak melaksanakannya. Dengan cara ini mereka telah melakukan syirik 
terhadap Allah. 
Firman Allah : 

"Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama yang kamu berserta 
nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah tidak sekalipun memberi kamu kuasa untuk 
melakukannya." (Al-A'raf : 71) 



SalamGarden.blogspot.com 

Abu Urwah - Konsep-Konsep Umum Islam 

38 

 

3. Nabi Saleh dan Kaum Thamud [1] 
Kaum Thamud adalah kaum yang termaju pada zaman mereka. Al-Qur'an menggambarkan 
kehebatan tamaddun mereka sebagai berikut: 

" Dan kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah." (Al-Fajr: 9) 

Kaum Thamud enggan menerima kerasulan Nabi Saleh terhadap kerasulannya, maka Allah telah 
mempersembahkan seekor unta sebagai mu'jizat [2] kenabiannya. Mereka telah diuji dengan unta 
tersebut, dan apabila perkara ini dianggap berat, maka mereka mula mencari jalan untuk 
membunuh unta tersebut. Namun demikian hampir seluruh kaumnya merasa takut untuk 
membunuh unta tersebut. Ini menunjukkan bahwa kaum Thamud tidak mengingkari wujudnya 
Allah dan kekuasaan-Nya, tetapi hakikat yang sebenarnya mereka syirik kepada Allah kerana 
terlalu angkuh dengan kebesaran kerajaan mereka yang mempunyai berbagai-bagai kemajuan. 
Kemuncak syirik yang mereka lakukan ialah menta'ati undang-undang yang digubal oleh 
pemimpin-pemimpin mereka, sedangkan undang-undang itu bercanggah dengan syari'at Allah. 
Firman Allah: 

"Maka bertaqwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku; dan janganlah kamu menta'ati 
perintah orang-orang yang melewati batas yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak 
mengadakan perbaikan." (Asy-Syua'ara' : 150-152) 

4. Nabi Lut dan Kaumnya  
Kaum Lut mengingkari Allah kerana mereka telah menjadikan nafsu mereka sebagai ilah. 
Mereka telah merusakkan perjalanan tabi'i masyarakat dengan melakukan liwat [1]. 
Mereka telah merusakkan satu ketetapan Allah seperti berikut [2]: 
a. Memerangi fungsi asal organ-organ manusia yang telah ditetapkan Allah dan menjadi hamba 
kepada hawa nafsu. 
b. Mengkhianati fitrah manusia kerana memuaskan hawa nafsu tanpa sanggup menunaikan tugas 
bagi pembentukan sebuah masyarakat yang sihat dan sejahtera. 
c. Pecah amanah karena sanggup mendapat faedah daripada masyarakat tanpa sanggup 
menunaikan tanggung jawab ke atas masyarakat dengan membina kehidupan berumah tangga. 
Perbuatan liwat adalah satu perbuatan terkeji yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum 
kaum Lut. Perbuatan tersebut telah menghancurkan masyarakat. Oleh itu Nabi Lut telah diutus 
kepada kaumnya agar mereka menghancurkan ilah-ilah hawa nafsu mereka dan tunduk hanya 
kepada hukum-hukum Allah. 

5. Nabi Syu'aib dan Kaum Madyan. [1] 
Ketika Nabi Syu'aib diutuskan kepada kaum Madyan [2], mereka telah tersesat daripada ajaran 
Nabi Ibrahim seperti keadaan tersesatnya Bani Isra'il ketika Allah mengutus Nabi Musa kepada 
mereka. Kaum Madyan telah terlibat dalam syirik dan berbagai-bagai kejahatan selepas lebih 
kurang enam abad mereka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. 
Mereka mensyirikkan Allah dengan meneriman pimpinan para pemimpin yang menetapkan 
bahwa berlaku adil dalam melaksanakan perniagaan akan merosakkan keutuhan kerajaan 
mereka. Oleh itu kaum Madyan merupakan kaum yang bermegah-megah dengan ketidak adilan 
mereka di dalam melakukan perniagaan, merompak pedagang-pedagang di perjalanan dan 
melakukan kecurangan terhadap sesama manusia. Tindakan sewenang-wenang dalam 
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menentukan hukum dan undang-undang ini adalah satu perbuatan syirik kerana ia 
membelakangkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. Jelas dari ayat Al-Qur'an 
bahwa syirik yang dilakukan oleh kaum Madyan adalah menta'ati pemimpin-pemimpin mereka 
yang mengingkari uluhiyyah Allah.  
Firman Allah: 

" Pemimpin-pemimpin kaum Syu'aib yang kafir berkata : Sesungguhnya jika kamu mengikuti 
Syu'aib, tentu kamu jika berbuat demikian (menjadi) orang-orang yang merugi." (Al-A'raf: 90) 

Oleh itu Nabi Syu'aib diutus untuk menyeru mereka mentauhidkan Allah semata-mata, tanpa 
mensyirikkan-Nya dengan sesiapa dan sesuatu perkara sekalipun. 

6. Nabi Musa dan Bani Isra'il. 
Nabi Musa telah diutuskan oleh Allah dengan dua tugas utama: 
a. Mengajak Fir'aun mentauhidkan Allah  
b. Membebaskan Bani Isra'il daripada perhambaan dan membina pemerintahan yang 
berlandaskan kepada syari'at Allah. 
Fir'aun menolak risalah tauhid kerana ia mangaku dirinya sendiri sebagai tuhan. 
Firman Allah: 

" Fir'aun berkata : Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." (An-Nazi'at: 24) 

Fir'aun dan tentera-tenteranya dibinasakan Allah dan Bani Isra'il dibebaskan daripada 
perhambaan yang berkurun-kurun [1] lamanya oleh nabi Musa dengan izin Allah. Bukan setakat 
Fir'aun dan tentera-tenteranya saja yang dihancurkan oleh Allah, tetapi segala-gala yang 
didirikan olehnya. 
Setelah Bani Isra'il diselamatkan dengan menyeberangi laut, mereka bertemu dengan satu kaum 
yang menyembah berhala [2], lalu mereka meminta dari nabi Musa untuk dibuatkan juga satu 
berhala agar dapat mereka jadikannya sebagai sembahan mereka [3]. Nabi melarang mereka dan 
mengingatkan mereka tentang kurniaan Allah yang telah menyelamatkan mereka daripada 
Fir'aun. 
Kemudian apabila Nabi Musa pergi ke gunung Tursina selama empat puluh hari dan empat puluh 
malam, beberapa orang dari Bani Isra'il membuat sebuah patung anak lembu dari emas dan 
menyembahnya. Allah telah memberi amarah kepada mereka dan menggegarkan mereka dengan 
gempa bumi.  
Apabila Allah hendak melenyapkan noda syirik dengan memerintahkan mereka seekor anak 
lembu., mereka berdolak-dalik sehingga hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah 
Allah. [1] 
Kemudian apabila mereka menemui satu kota [2], Allah memerintahkan mereka menawannya 
melalui jihad. Tetapi sebahagian mereka ingkar dan Allah mengazab mereka di atas keingkaran 
mereka itu. 
Kemudian Allah mengampunkan mereka, memerintahkan mereka mencari tempat kediaman 
tetap mereka serta memberi kepada mereka makanan daripada manna dan salwa [3] dalam 
perjalanan mereka untuk mencari tempat tinggal tetap sebagai negeri baru mereka. 
Dapat dilihat bahwa perjuangan Nabi Musa selepas membebaskan kaumnya daripada Fir'aun 
adalah untuk memurnikan aqidah kaumnya daripada sebarang syirik terhadap Allah. Akhirnya 
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baginda dengan bantuan Nabi Harun dan pengikut-pangikut setianya berjaya membersihkan 
aqidah sebilangan besar dariapada kaumnya. Kemuncak dari kejayaan ini Allah memberikan 
pemerintahan kepada Nabi Musa, yang dengannya baginda melaksanakan sepenuhnya syari'at 
Allah di atas muka bumi. 
Firman Allah: 

"Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah tertindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi 
dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkat padanya. Dan telah sempurnalah perkataan 
Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Isra'il disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami 
hancurkan Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangunkan oleh mereka." (Al-A'raf: 137) 

3.0 Risalah Para Anbiya  
Perjuangan Nabi Nuh dijelaskan oleh Allah sebagai : 

" Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: 'Hai kaumku, 
sembahlah oleh kamu Allah, (kerana) sekali-kali tidak ada bagimu Ilah selain Dia. Maka 
mengapa kamu tidak bertaqwa." (Al-Mu;minun: 23) 

Selepas Nabi Nuh, Nabi Hud juga membawa seruan yang sama: 

" Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 'Ad saudara mereka Hud. Ia berkata: "Hai kaumku, 
sembahlah Allah, sekali-kali tiada Ilah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak 
bertaqwa?." (Al-A'raf: 65) 

Begitu juga seruan kepada kaum Thamud. 

"Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Thamud saudara mereka Saleh. Ia berkata:"Hai 
kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Ilah bagimu Selain Dia." (Al-A'raf: 73) 

Allah menjelaskan berkenaan perjuangan Nabi Lut dengan firman-Nya. 

"Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka: 
Mengapa kamu tidak bertaqwa? Sesungguhnya aku adalah rasul kepercayaan (yang telah 
diutus) kepadamu, maka bertaqwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku." (Asy-Syu'ara: 160-
163) 

Berkenaan Nabi Musa Allah berfirman : 

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan peraturan-peraturan Kami dan mu'jizat 
yang nyata kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah 
Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar." (Hud: 96-97) 

Oleh itu jelaslah bahwa kesemua para anbiya pada hakikatnya membawa risalah yang sama 
kepada menusia sejagat. Setiap nabi menyeru untuk mentauhidkan Allah, membasmi segala 
bentuk syirik, menghapuskan penyembahan manusia sesama manusia [1] dan membimbing 
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manusia ke jalan yang diredai oleh Allah. 
Hakikat ini dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya:   

"Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami 
tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa darjat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana 
lagi Maha Mengetahui. Dan Kami telah menganugerahkan Ishaq dan Ya'qub kepadanya. 
Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) 
telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Dawud, 
Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikian Kami memberi balasan kepada orang-
orang yang berbuat baik, dan Zakariyya Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang 
yang salih, dan Ismail, Alyasa, Yunus dan Lut. Masing-masing Kami lebihkan darjatnya di atas 
umat (di masanya), dan Kami lebihkan (pula) darjat sebahagian dari bapa-bapa mereka, 
keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka (untuk 
menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. 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'am: 83-88) [1] 

4.0 Akibat-Akibat Keingkaran Ummah Terhadap Risalah Para Anbiya 
1. Kaum Nuh 
Nabi Nuh telah berjuang selama 950 tahun di kalangan kaumnya, Firman Allah: 

" Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara 
mereka seribu tahun kurang lima puluh  tahun." (Al-Ankabut: 14) 

Pada kemuncak keingkaran mereka, kaum Nuh berkata: 

"Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya:'Kami tidak melihat kamu 
melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang 
yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas saja 
percaya, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan 
kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." (Hud: 27) 

Kemudian mereka mencabar Nabi Nuh: 

"Mereka berkata:'Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah 
memperpanjangkan bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang 
kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." (Hud: 32) 

Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh: 

"Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, 
kacuali orang yang telah beriman (saja), kerana itu janganlah kamu bersedih 
hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan 
petunjuk wahyu Kami, dan jangan kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim 
itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." (Hud: 36-37) 
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Kemudian Nabi Nuh berdo'a: 

"Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir 
itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka 
akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang 
berbuat ma'siat lagi sangat kafir." (Nuh :26-27) 

2. Kaum Ad dan Kaum Thamud 
Berkenaan kaum 'Ad dan Thamud yang ingkar kepada rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah 
kepada mereka, Firman Allah: 

"Adapun kaum Thamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. 
Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi 
kencang. Yang Allah timpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan lapan hari 
terus menerus; maka kamu lihat kaum Ad' pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan 
mereka tunggul-tunggul poon kurma yang lapuk." (Al-Haqqah: 5-7) 

Kejadian luar biasa yang menimpa kaum Thamud adalah satu suara yang menggunturkan 
sehingga seakan-akan gempa [1] yang hebat. 
Firman Allah: 

"Dan suara keras yang mengguntur (saihah) menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka 
mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di 
tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Thamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, 
kebinasaanlah hai kaum Thamud." (Hud: 67-68) 

Firman Allah : 

" Kerana itu mereka (kaum Thamud) ditimpa gempa (rajfah), maka jadilah mereka mayat-mayat 
yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." (Al-A'raf: 78) 

3. Kaum Lut 
Kaum Lut telah diazab dengan suara keras (saihah) yang dahsyat, kemudian mereka dihujani 
dengan hujan batu yang keras dan akhirnya negeri mereka diterbalikkan sehingga hancur 
musnah. Firman Allah: 

"Maka mereka (kaum Lut) dibinasakan oleh suara keras (saihah) yang mengguntur, ketika 
matahari akan terbit. Maka jadikan bahagian atas kora itu terbalik ke bawah dan Kami hujani 
mereka dengan batu dari tanah yang keras." (Al-Hijr: 73-74)  

"Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan 
orang-orang yang berdosa." (Al-A'raf: 84) 

"Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-
orang yang telah diberi peringatan itu." (Asy-Syu'ara: 173)    
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4. Kaum Madyan 
Kaum Madyan telah dibinasakan sama seperti kaum Thamud, Firman Allah : 

"Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman 
bersama-sama dengan dia dengan rahmat Kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh 
satu suara (saihah) yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di tempat 
tinggalnya. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah 
bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Thamud telah binasa." (Hud: 94-95)  

"Pemimpin-pemimpin kaum Syu'aib yang kafir berkata: "Sesungguhnya jika kamu mengikuti 
Syu'aib tentu kamu jika berbuat demikian (rajfah), maka jadilah mereka mayat-mayat yang 
bergelimpangan di tempat tinggal mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-
olah mereka belum pernah berdiam di kota itu; orang-orang yang mendustakan Syu'aib mereka 
itulah orang-orang yang rugi." (Al-A'raf: 90-92) 

5. Fir'aun dan Bani Isra'il selepasnya 
Kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya Allah menurunkan azab awal dalam bentuk 
malapetaka alam. Firman Allah: 

"Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah (air minum 
mereka bertukar menjadi darah) sebagai bukti yang jelas." (Al-A'raf: 133) 

Ketika merasa berat azab tersebut, maka mereka datang meminta pertolongan daripada Nabi 
Musa: 

"Dan ketika manusia ditimpa azab mereka pun berkata: 'Hai Musa, mohonkanlah untuk kami 
kepada Tuhanmu dengan (perantaraan) kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. 
Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman 
kepadamu dan akan kami biarkan Bani Isra'il pergi bersamamu." (Al-A'raf: 134) 

Tetapi nyata mereka merupakan kaum yang ingkar dan dusta. Firman Allah: 

"Maka setelah Kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai 
kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya." (Al-A'raf: 135) 

Dengan itu Allah menghancurkan Fir'aun, tentera-tenteranya dan kerajaannya yang dibangga-
banggakan itu. 

"Kemudian kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan 
mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-
ayat Kami itu. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah tertindas itu negeri-negeri 
bahagian timur dan bahagian baratnya uang telah Kami beri berkat padanya. Dan telah 
sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Isra'il disebabkan 
kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangunkan 
oleh mereka." (Al-A'raf: 136-137) 
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Pada masa hayat Nabi Musa sendiri, beberapa orang daripada bani Isra'il telah melanggar 
hukum-hukum Allah dan mereka telah di azab. 
Firman Allah: 

"Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu menggantikan (perkataan itu) dengan 
perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka, maka Kami timpakan kepada mereka azab dari 
langit disebabkan kezaliman mereka." (Al-A'raf: 162) 

Selepas Nabi Musa ada sebahagian daripada mereka yang ditukarkan rupa bentuk menjadi kera 
yang hina. [2] 
Kemudian pada zaman Nabi Dawud dan Nabi Isa, Bani Isra'il telah dila'nati oleh Allah melalui 
lidah kedua-dua nabi tersebut. 
Firman Allah: 

"Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Isra'il dengan lisan Dawud dan Isa Bin Maryam. 
Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.  
Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya 
amat buruklah semua yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka 
tolong-menolong dengan orang-orang kafir (musyrik) [1]. Sesungguhnya amat buruklah apa 
yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka;dan mereka 
akan kekal dengan seksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan 
kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang 
musyrik itu menjadi penolong-penolong, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang 
yang fasiq." (Al-Ma'idah: 78-81) 

Azab yang dihadapi oleh bangsa Yahudi hingga hari akhirat dijelaskan oleh firman Allah: 

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memberitahu, bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada 
mereka (orang-orang yahudi) sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada 
mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat seksa-Nya, dan 
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (AL-A'raf: 167) 

Hakikat keseluruhan pengingkaran terhadap risalah yang dibawa oleh para anbiya ini 
dirumuskan dengan firman Allah: 

"Kami tidak mengutus seseorang nabipun kepada sesuatu negeri, (lalu penduduknya 
mendustakan nabi itu) melainkan Kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan 
penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendah diri. Kemudian Kami gantikan kesusahan 
itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta bertambah banyak, dan mereka berkata: 
"Sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan, maka Kami 
timpakan seksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya. 
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat 
Kami) itu. Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (Al-A'raf: 94-96) 
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5.0 Islam Dan Perutusan Para Anbiya 
Al-Qur'an menjelaskan tujuan perutusan para anbiya sebagi berikut: 

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan):  
"Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah taghut." (An-Nahl: 36) 

Jelas dari ayat ini bahwa tujuan diutuskan semua pada anbiya kepada umat manusia adalah untuk 
mengajak mereka mentauhidkan Allah tanpa mensyirikkan-Nya dengan sesuatupun. Dari ayat di 
atas diterangkan bahwa tuntutan menyembah Allah dan mentauhidkan rububiyyah dan 
uluhiyyah-Nya hanya akan sempurna jika manusia menjauhi taghut. Sedangkan taghut tidak 
mungkin dapat dijauhi tanpa dia dimusnahkan dan dihalang dari bertapak dan berkuasa di atas 
muka bumi. Hakikat penentangan terhadap taghut ini dibawa oleh setiap rasul dengan meminta 
kaumnya masing-masing untuk menta'ati mereka. Ini adalah kerana dengan keta'atan manusia 
kepada rasul-rasul saja barulah mereka dapat menjauhkan diri mereka dari menta'ati taghut. 
Firman Allah: 

"Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka:'Mengapa kamu tidak bertaqwa? 
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka 
bertaqwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku." (Asy-Syu'ara: 106-108)  

"Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka. 'Mengapa  kamu tidak bertaqwa? 
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka 
bertaqwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku." (Asy-Syu'ara: 124-126) 

"Ketika saudara mereka saleh berkata kepada mereka. 'Mengapa  kamu tidak bertaqwa? 
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka 
bertaqwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku." (Asy-Syu'ara: 142-144) 

"Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka. 'Mengapa  kamu tidak bertaqwa? 
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka 
bertaqwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku." (Asy-Syu'ara: 161-163) 

"Ketika saudara mereka Syu'aib berkata kepada mereka. 'Mengapa kamu tidak bertaqwa? 
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka 
bertaqwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku." (Asy-Syu'ara: 177-179) 

Firman Allah: 

"Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk dita'ati dengan seizin Allah." (An-
Nisa: 64) 

Pendek kata, para rasul itu diutuskan adalah pemimpin-pemimpin, maka manusia wajib menta'ati 
mereka sebagai bukti sebenar pengabdian manusia kepada Allah. Oleh itu seseorang itu tidak 
dianggap benar-benar beriman sekiranya hatinya tidak reda dengan apa yang ditetapkan oleh 
rasul. 
Firman Allah: 
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"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikan 
kamu (rasulullah) sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian 
mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu 
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (AN-Nisa: 65) 

Kemuncak matlamat bagi perutusan para anbiya adalah mewujudkan pengabdian manusia yang 
sepenuhnya terhadap Allah. Pengabdian yang sepenuhnya ini pula tidak  
mungkin dapat berhasil sekiranya masih terdapat sebarang keta'atan terhadap taghut. Sedangkan 
para anbiya mengetahui bahwa risalah tauhid tidak dapat ditegakkan sepenuhnya sekiranya 
kekuasaan dan pemerintahan berada pada tangan orang-orang yang kafir dan zalim. Oleh kerana 
itu matlamat terakhir perutusan para anbiya di atas muka bumi ini adalah untuk menegakkan 
pemerintahan yang diasaskan kepada sistem hidup yang diwahyukan oleh Allah. [1] 
Dari sini dapatlah dirumuskan bahwa tujuan dan matlamat perutusan para anbiya adalah untuk 
melaksanakan perkara-perkara berikut [2] : 
a. Untuk menukarkan sepenuhnya pandangan dan tujuan hidup manusia dan menanamkan 
pegangan tauhid terhadap Allah di dalam seluruh ruang lingkup kehidupan sehingga  
cara pemikiran, nilai hidup, dan amal perbuatan jelas membuktikan ketundukan dan kepatuhan 
diri kepada Allah. 
b. Untuk menganjurkan dan memimpin manusia yang telah membentuk hidupnya dengan tauhid 
kepada Allah menentang kemungkaran, menghapuskan kezaliman dan merebut kekuasaan dari 
golongan kafir yang banyak membuat kerusakan di atas muka bumi. 
c. Untuk menubuhkan satu sistem pemerintahan yang diasaskan kepada tauhid dan melaksanakan 
syari'at Allah bagi menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. 
Matlamat perjuangan para anbiya di atas adalah berdasarkan kepada firman Allah: 

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata 
dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 
melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat 
dan berbagai manfa'at bagi manusia, (supaya mereka menggunakan besi itu) dan supaya Allah 
mengetahui siapa yang menolong (Din)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (Al-Hadid: 25) 

6.0 Penutup 
Hakikat perutusan para anbiya adalah suatu yang pokok di dalam aqidah Islam, hinggakan 
seseorang itu tidak dikira beriman sekiranya ia tidak beriman dengan salah seorang saja daripada 
nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah [1]. Oleh itu setiap muslim wajib beriman kepada semua 
nabi, kerana keseluruhan mereka, sama ada disebut atau tidak disebut di dalam Al-Qur'an, 
memainkan peranan penting bagi menegakkan ajaran tauhid terhadap Allah dikalangan umat 
manusia. Hinggakan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah Saw di dalam perjuangan baginda 
adalah merupakan sambungan dari rantaian usaha semua para anbiya yang diutuskan Allah 
sebelum baginda. 
Oleh itu Allah menetapkan bahwa Rasulullah Saw adalah manusia yang terawal beriman kepada 
seluruh para anbiya daripada kalangan umat pada akhir zaman ini. 
Firman Allah: 
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"Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an 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 (mereka mengatakan): Kami tidak membeda-bedakan 
antara seorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya, dan mereka mengatakan :"Kami 
dengar dan kami ta'at (mereka berdoa): "Ampunilah kami, Ya Tuhan kami dan kepada 
Engkaulah tempat kami kembali." (Al-Baqarah: 285)   
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BAB VI.  

Da'wah Islamiyyah Teras Kebangkitan Ummah 

1.0 Muqaddimah 
Apabila seseorang itu telah bersyahadah, ini berarti ia telah membuat satu pengakuan untuk 
mengabdikan dirinya hanya kepada Allah. Pengakuan ini telah mewajibkannya untuk 
meletakkan garis hidupnya di atas dasar-dasar Islam, melaksanakan seluruh tuntutan-
tuntutannya, menghayati semua ajarannya dan memperjuangkan agar Islam tegak teguh di atas 
muka bumi ini. 
Hakikat iman itu ialah menerima dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Saw serta 
mematuhinya tanpa merasa berat. Memberi keta'atan yang penuh kepada Allah dan Rasul-Nya 
adalah bukti keimanan seseorang muslim. Maka tidak ada pilihan lain lagi bagi orang yang 
beriman selain pilihan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu mematuhi perintah Allah serta 
mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Saw yaitu menyeru manusia ke jalan Allah. 
Firman Allah: 

"Dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya, agar kamu mendapat rahmat." (Ali-Imran: 132)  

"Katakanlah : Jika kamu mencintai Allah ikutilah aku, nescaya Allah mengasihimu dan 
mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Ali-Imran: 31) 

2.0 Pengertian Da'wah Menurut Islam. 
Dari segi bahasa, da'wah berarti menyeru atau memanggil, sama ada kepada yang haq atau yang 
batil [1]. Dalam istilah syara ia membawa pengertian yang lebih khusus, yaitu seruan atau 
penggilan ke jalan Allah [2]. 
Firman Allah: 

"Katakanlah : Inilah jalan (Din)ku , aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) 
kepada Allah dengan hujjah yang nyata." (Yusuf: 108) 

Menurut Ibn Taimiyyah: Da'wah ialah satu usaha seruan ke arah beriman kepada Allah dan apa 
yang disampaikan oleh rasul-rasul -Nya; yaitu dengan membenarkan segala perkara yang 
disampaikan oleh rasul-rasul dan menta'ati perintah mereka. Antara tugas da'wah adalah 
menyuruh (al-amru) melaksanakan apa yang disukai Allah dan Rasul-Nya akan perkara yang 
wajib dan sunat, zahir dan batin. Tidak sempurna da'wah kiranya tidak ke arah melaksanakan apa 
yang dikehendaki Allah dan meninggalkan apa yang dibenci-Nya, sama ada dari perkataan atau 
perbuatan zahir atau batin. 
Menurut Islam, melaksanakan da'wah adalah tugas pokok para anbiya. Malahan mereka 
dibangkitkan untuk berda'wah. Para anbiya tanpa terkecuali ditugaskan berda'wah kepada 
kaumnya, dan memang mereka diutuskan untuk menyeru  kaum mereka, agar manusia beriman 
kepada Allah, beribadah kepada-Nya, tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu dan berpegang 
teguh kepada syari'at yang ditetapkan oleh-Nya. 
Tugas da'wah yang diberikan kepada seluruh para anbiya ini telah dirumuskan sebagai tugas 
Rasulullah Saw sebagaimana yang difirmankan Allah: 
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" Hai Nabi, kami mengutuskan engkau sebagai saksi, dan pembawa khabar gembira dan 
pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru (da'i) kepada (Din) Allah dengan seizin-Nya 
dan untuk menjadi cahaya yang menerangi." (Al-Ahzab: 45-46) 

Orang-orang yang beriman adalah mereka yang mentaati jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah 
Saw. Maka mereka tidak meninggalkan tugas da'wah, kerana tugas ini tidak sepatutnya terpisah 
dari sifat mereka yang mengakui tergolong daripada kelangan kaum muslimin. 
Firman Allah:  

" Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, 
mengerjakan amal yang saleh dan berkata:'Sesungguhnya aku termasuk dalam orang-orang 
yang menyerah diri (muslimin)." (Fussilat: 33) 

3.0 Dalil-Dalil Tuntutan Da'wah 
Syara' menuntut da'wah dilaksanakan di atas beberapa sebab diantaranya: 
1. Untuk Menyelamatkan diri daripada azab Allah. 
Firman Allah: 

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri 
(kepada mereka) malaikat bertanya: 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' 
Mereka menjawab :'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah). Para malaikat 
berkata:'Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah di bumi itu?' Orang-orang 
itu tempatnya neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (An-Nisa: 
97) 

Ayat ini ditujukan kepada sesiapa yang berada di dalam daerah kafir, sedangkan ia mampu 
berhijrah ke tempat lain. Ia dikira telah menzalimi dirinya sendiri jika terus tinggal di daerah itu 
tanpa melaksanakan ajaran Islam. [1] 
Imam Malik berkata [2]: 

"Tinggalkanlah negeri yang penuh dengan perbuatan mungkar, sedang mereka tidak lagi segan-
segan untuk mengerjakan kemungkinan itu." 

Oleh itu jika tidak ada sebuah negara pun yang melaksanakan syari'at Islam bagi membolehkan 
seseorang muslim itu berhijrah kepadanya, maka tidak ada pilihan lain bagi muslim tersebut 
melainkan melaksanakan da'wah untuk merubah masyarakatnya sendiri. [3] 
Firman Allah: 

"Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka [1] berkata: 'Mengapa kamu menasihati 
kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau meng'azab mereka dengan azab yang amat 
keras?' Mereka menjawab: 'Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada 
Tuhanmu, dan supaya mereka bertaqwa. Maka tatkala mereka melupakan apa yang 
diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan 
jahat dan Kami timpalkan kepada orang-orang yang zalim seksaan yang keras, disebabkan 
mereka selalu berbuat fasiq." (Al-A'raf: 164-165)  
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Ayat di atas  menjelaskan bahwa melaksanakan da'wah walaupun dalam keadaan umat telah 
bergelumang dengan ma'siat dan kemungkinan tetap menjadi tanggungjawab seseorang muslim.  
Tindakan ini menjadi alasan seseorang muslim di hadapan Allah kelak bahwa ia tidak 
mengabaikan tugas untuk mencegah kemungkaran di dalam masyarakatnya. 

2. Untuk Menyelamatkan Ummah 
Tujuan musuh-musuh Islam adalah untuk melemahkan umat Islam sendiri. Mereka sentiasa 
berusaha untuk menutup kebenaran dan menegakkan kebatilan. Oleh itu umat Islam wajib 
bangkit menentang rencana dan kerja-kerja jahat pihak musuh.  
Sekiranya kemungkaran itu tidak ditentang, maka akan meluaslah kerosakan kepada seluruh 
manusia dan masyarakatnya. Apabila Allah menurunkan azab-Nya ke atas kaum yang zalim dan 
ingkar kepada-Nya maka Allah akan meliputi seluruhnya tanpa membezakan di antara yang 
zalim dan yang salih. 
Firman Allah: 

"Dan peliharalah dirimu daripada seksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim 
saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras seksaan-Nya." (AL-Anfal: 25) 

Seluruh umat daripada kalangan Bani Isra'il telah dila'nat oleh Allah kerana meninggalkan amar 
ma'ruf dan nahi munkar [1]. 
Firman Allah : 

"Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Isra'il dengan lisan Dawud dan Isa ibn Maryam. 
Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama 
lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat." (Al-Maidah: 78)  

Zainab binti Jahsy pernah bertanya Rasulullah Saw: 

"Wahai Rasulullah Saw, apakah kami akan binasa juga sedangkan ada di antara kami orang-
orang yang masih berbuat baik?. Rasulullah Saw menjawab:'Ya, apabila telah melata 
kejahatan.' " (Muslim) 

Rasulullah Saw telah mengibaratkan hidup bermasyarakat seperti hidup di atas kapal yang 
sedang berlayar di tengah-tengah lautan: 

"Umpama orang-orang yang tinggal dalam sempadan-sempadan Allah itu adalah seperti suatu 
kumpulan manusia yang menaiki sebuah kapal. Setengah duduk di tingkat atas manakala 
setengah pula di tingkat bawah.  
Orang-orang yang duduk di tingkat bawah itu bila hendak mengambil air (dari laut) terpaksalah 
mereka melalui tempat yang diduduki oleh orang-orang yang disebelah atas, lalu mereka 
berkata :' Kalau kita tebuk lubang di sebelah bawah kita ini untuk mendapatkan air tentu kita 
tidak akan mengganggu orang-orang yang di sebelah atas'. Maka kalaulah mereka dibiarkan 
melakukan apa yang mereka niatkan itu nescaya semua orang di atas kapal akan binasa. Kalau 
mereka dicegah niscaya kesemuanya akan selamat." (Bukhari, Muslim) 

Ibn Abbas berkata [1]: 



SalamGarden.blogspot.com 

Abu Urwah - Konsep-Konsep Umum Islam 

51 

 

"Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak meredai kemungkaran 
yang berlaku di tengah-tengah mereka. Apabila mereka mengakui kemungkaran itu maka azab 
Allah akan menimpa mereka semua, baik yang melakukannya mahupun orang-orang yang baik." 

Berkata Umar Ibn Abdul Aziz [2]:  

"Bahwa sesungguhnya Allah tidak meng'azab orang ramai dengan sebab perbuatan yang 
dilakukan oleh orang-orang perseorangan. Tetapi kalau ma'siat dilakukan terang-terangan 
sedangkan mereka (orang ramai) tidak mengingatkan, maka keseluruhan kaum itu berhak 
mendapat seksa." 

Kesimpulannya di sini ialah da'wah itu penting dilaksanakan kerana ianya adalah tugas umat 
Islam keseluruhannya bagi menghalang golongan-golongan jahat daripada membawa kerosakan 
dan kejahatan ke dalam masyarakat.  
Oleh kerana itu melaksanakan da'wah itu sendiri merupakan cara untuk menyelamatkan umat 
Islam daripada kerosakan dan kehinaan. 

3. Untuk Memenuhi Sifat Mu'min sejati. 
Allah mensifatkan orang-orang beriman sebagai umat yang terbaik dilahirkan untuk umat 
manusia. Firman Allah: 

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan manusia, kamu menyuruh kepada ma'ruf dan 
mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." (Ali-Imran: 110) 

Umat Islam cuma menjadi umat terbaik sekiranya mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi 
mungkar atau da'wah di jalan Allah. 
Firman Allah: 

"Dan hendaklah ada di kalangan kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 
menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang 
beriman." (Ali-Imran: 104) 

Tugas menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar ini juga meletakkan orang-
orang yang beriman sebagai saksi-saksi atau pemimpin ke atas seluruh umat manusia. Firman 
Allah: 

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan 
agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 
(perbuatan) kamu." (Al-Baqarah: 143) 

Oleh itu identiti orang-orang yang beriman kepada umat yang terbaik cuma akan wujud 
sekiranya mereka melaksanakan da'wah di jalan Allah. 
Rasulullah Saw telah menjelaskan bahwa peringkat-peringkat keimanan seseorang muslim itu 
bergantung kepada kesanggupannya untuk mencegah kemungkaran demi untuk mengembangkan 
yang ma'ruf. 
Sabda Rasulullah Saw: 
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"Barangsiapa dari kamu melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan tangannya, 
apabila tiada kuasa maka dengan lidahnya, apabila tidak kuasa dengan hatinya dan yang 
demikian itu adalah selemah-lemah iman." (Muslim) 

Ibn Mas'ud berkata [1]: 

"Binasalah orang yang tidak mengenali dengan hatinya yang mana ma'ruf dan yang mana 
mungkar." 

4. Untuk Membezakan diri daripada Golongan Munafiq. 
Allah menjelaskan hakikat orang-orang munafik di dalam firman-Nya: 

"Orang-orang munafiq laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka dengan sebahagian yang 
lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang 
ma'ruf." (At-Taubah: 67) 

Ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang munafiq, laki-laki dan perempuan, mempunyai 
satu risalah dalam hidup mereka; yaitu menghalangi jalan Allah, menyuruh berbuat mungkar, 
membelanjakan harta untuk jalan kejahatan dan mencegah berbuat baik serta berlaku kikir 
terhadap kerja-kerja kebajikan. [1] 
Oleh itu da'wah yang sebenar ataupun amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tugas yang 
membedakan di antara orang-orang mu'min dengan orang-orang munafiq. 
Firman Allah: 

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah penolong 
bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari 
yang mungkar." (At-Taubah: 71) 

Jelas dari ayat di atas bahwa Allah telah menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pembeza 
di antara golongan orang yang beriman dan golongan orang yang munafiq. Orang-orang yang 
beriman selalu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan puncaknya 
ialah menyeru manusia ke jalan Allah. [2] 

5. Untuk Mewarisi Jalan Rasulullah Saw 
Allah tetap memuliakan Rasulullah Saw [1] dengan memberi kepadanya beberapa sifat utama, di 
antaranya firman Allah: 

"Hai Nabi, kami mengutuskan engkau sebagai saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi 
peringatan, dan untuk menjadi penyeru (da'i) kepada (Din) Allah dengan seizin-Nya dan untuk 
menjadi cahaya yang menerangi." (Al-Ahzab: 45-46)   

Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah Saw menyatakan kepada umatnya: 

"Katakanlah: "Jika kamu mencintai Allah ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu dan 
mengampuni dosa-dosa kamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Ali-Imran : 31) 



SalamGarden.blogspot.com 

Abu Urwah - Konsep-Konsep Umum Islam 

53 

 

Oleh kerana itu sejak dari awal lagi para sahabat telah menyertai Rasulullah Saw dalam 
menjalankan tugas da'wah, mereka membantu Rasulullah Saw dalam mendirikan Negara Islam 
[1] di Madinah. Dari sini dapat difahami jalan da'wah adalah jalan Rasulullah saw dan jalan 
orang-orang yang beserta dengannya. 
Firman Allah: 

"Katakanlah : Inilah jalanku yang lurus, aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak 
kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah dan tidak aku termasuk orang-
orang yang musyrik." (Yusuf: 108)    

Mengikuti Rasul berarti beriman dengannya dan menyeru orang lain kepada ajaran-ajarannya 
berdasarkan kepada ilmu dan dalil-dalil yang nyat [1]. 

6. Untuk Memastikan Keutuhan Ummah 
Keutuhan umat Islam akan terjamin sekiranya mereka tolong-menolong untuk mencapai 
kebaikan, pesan memesan kepada kesabaran, berpegang kepada kebenaran serta bantu membantu 
di antara satu sama lain bagi memberantas kemungkaran dan kejahatan. 
Firman Allah: 

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong 
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Ma'idah: 2)  

"Demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan 
beramal saleh, dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran." (Al-Asr: 1-3) 

4.0 Hubungan Di Antara Iman Dan Tuntutan Da'wah  
Da'wah di jalan Allah terjumlah dari keimanan pada lima perkara: [2] 
1. Da'wah merupakan salah satu daripada tuntutan Iman 
Iman menuntut seseorang itu menjaga amanah Allah yang telah diberikan-Nya kepada manusia. 
Firman Allah: 

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, 
maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka kuatir akan mengkhianatinya, 
dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahil." 
(Al-Ahzab: 72) 

Oleh itu setiap orang yang beriman mestilah menjaga segala ajaran-ajaran Islam sebaik-baiknya 
kerana ia adalah satu amanah daripada Allah. Menjaga ajaran-ajaran Islam tidak dapat 
dipisahkan daripada menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka daripada yang 
mungkar.  
Sedangkan menyeru kepada ma'ruf dan mencegah daripada mungkar ini pula, merupakan sesuatu 
yang dituntut oleh iman yang sihat di atas jalan Ad-Din yang selamat. 
Firman Allah : 

" Dan serulah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kamu di atas petunjuk yang lurus." (AL-Hajj: 67)  
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"Dan serulah kepada Tuhanmu, jangan sekali-kali kamu jadi dari orang-orang yang 
mensekutukan-Nya." (Al-Qasas: 87) 

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah hanya untuk menyembah Allah dan tidak 
mensekutukan-Nya dengan sesuatu. Kepada-Nya aku berseru dan kepada-Nya aku kembali." 
(Ar-Ra'd: 36) 

"Maka serulah dan tetapkanlah (perjalanan) engkau sebagaimana yang diperintahkan dan 
jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka." (Asy-Syura: 15) 

2. Da'wah sebagai bukti keimanan 
Sesungguhnya teras keimanan itu ialah mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya. Firman Allah: 

"Dan orang-orang yang beriman adalah tersangat cintanya kepada Allah." (Al-Baqarah: 165) 

Sabda Rasulullah Saw: 

"Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga ia mengasihi aku lebih dari bapanya, 
anaknya dan manusia seluruhnya." (Misykat Al-Masabih) 

Bukti kasih seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya ialah berjihad pada jalan-Nya dan berda'wah 
kepada Din-Nya, tidak takut celaan orang terhadap seruan yang dilakukannya serta melindungi 
orang-orang yang beriman. Firman Allah: 

"hai orang-orang yang beriman, barangsiapa 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 lembut terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan 
Allah, dan yang tidak takut celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-
Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui." (Al-Maidah: 54) 

3. Da'wah adalah syarat kesempurnaan iman 
Sebagaimana yang diketahui, amal merupakan syarat kepada kesempurnaan Iman. Amal yang 
paling baik adalah amal salih yang dilakukan secara berterusan. Dan tidak ada amal yang lebih 
berterusan daripada melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. 
Firman Allah: 

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, 
mengerjakan amal yang salih dan berkata:'sesungguhnya aku termasuk ke dalam orang-orang 
yang menyerah diri (muslimin).' "  (Fussilat: 33) 

4. Da'wah menjadi benteng Iman 
Dalam sepanjang zaman dan dari setiap kaum, syaitan berjaya menjadikan rakan-rakannya 
daripada kalangan manusia. Mereka diperalatkan untuk berkhidmat dalam angkatan tenteranya. 
Mereka disuruh berjuang untuk kepentingan syaitan, yaitu menyesatkan manusia, mendekatkan 
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mereka kepada mungkar dan menjauhkan mereka daripada yang ma'ruf. 
Firman Allah: 

"Sesungguhnya Kami jadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang 
tidak beriman." (Al-A'raf: 27)  

"Sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka 
mambantah kamu." (Al-An'am: 121) 

Jelas dari sini, bahwa syaitan dan kawan-kawannya daripada kalangan manusia akan terus 
menerus berusaha untuk melemahkan iman umat Islam. Oleh itu tidak dapat tidak, umat Islam 
mestilah menghalang tipu muslihat mereka dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar 
demi untuk membentengi iman daripada kerosakan-kerosakan tipu muslihat mereka. 

5. Da'wah sebagai bekalan yang mengukuhkan iman 
Hakikat iman itu ada pasang surutnya. Iman menjadi surut jika tidak dibajai dan dibiarkan 
diserang oleh penyakit-penyakit yang merosakkan. Sebaliknya iman itu menjadi subur sekiranya 
ia sentiasa dihidupkan dengan menyahut seruan Allah dan Rasul-Nya, mematuhi segala perintah 
Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. 
Firman Allah: 

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul 
menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu." (Al-Anfal: 24) 

Firman Allah: 

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (Din) Allah, niscaya DIa akan menolong 
kamu dan meneguhkan kedudukan kamu." (Muhammad: 7)  

"Dan Allah benar-benar akan menolong sesiapa yang menolong-Nya." (Al-Hajj: 40)  

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredaan) Kami, benar-benar akan Kami 
tunjukkan kepada mereka jalan-jaln Kami." (Al-Ankabut: 69) 

5.0 Kedudukan Da'wah Dari Segi Hukum Islam 
Dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa melaksanakan da'wah atau melakukan 
amal ma'ruf dan nahi mungkar itu merupakan salah satu daripada tuntutan keimanan yang 
terpenting. Allah memerintahkan umat Islam supaya sentiasa menjaga keimanan mereka 
daripada sebarang kelemahan yang boleh menggugat syahadah mereka kepada Allah.  
Oleh kerana menjaga kesejahteraan Iman itu adalah wajib, dan salah satu cara yang terpenting 
untuk menjaganya adalah dengan melaksanakan da'wah di jalan Allah, maka tidak dapat tidak, 
melakukan da'wah itu sendiri adalah wajib. 
Ini adalah kerana apabila da'wah tidak dilaksanakan, maka manusia akan dipengaruhi dan 
dipimpin oleh syaitan dan bala tenteranya daripada kalangan manusia yang ingkar dan kufur 
kepada Allah. Jika ini berlaku maka akan terus sesatlah seluruh umat manusia. 
Firman Allah: 
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"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang berada di muka bumi ini, niscaya 
mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti 
persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)." (Al-An'am: 
116) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak berpegang kepada jalan Allah, hanya 
menjadi pengikut persangkaan mereka belaka. Segala keputusan, haluan dan tatacaranya dalam 
melakukan sesuatu. Semuanya adalah hasil daripada sangkaan dan desakan hawa nafsu. Mereka 
tidak mengenal apakah itu ma'ruf dan apakah yang dinamakan mungkar.  
Mereka tidak mempunyai kayu pengukur yang jelas terhadap tindak laku dan amalan mereka. 
[1]. Jika dunia ini dibenarkan untuk dipimpin oleh manusia yang tidak mempunyai neraca yang 
dapat membezakan di antara ma'ruf dan mungkar. Sudah tentulah akan rosak masyarakat 
manusia. Oleh kerana hanya kaum muslimin saja yang mempunyai neraca ma'ruf dan mungkar, 
sudah tentulah tugas untuk menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar 
terletak di atas bahu kaum muslimin. Tanggungjawab ini dengan sendirinya menjadikan tugas 
da'wah itu fardu ke atas orang-orang yang beriman. Hukum fardunya melakukan amar ma'ruf 
dan nahi mungkar ini telah disepakati oleh para ulama Islam di setiap zaman. [2] 
Berkenaan kedudukan janis kefarduan da'wah, terdapat dua pendapat di kalangan umat Islam: 
1. Fardu Kifayah 
Sebahagian besar ulama Islam mengatakan bahwa melaksanakan da'wah ialah salah satu dari 
fardu-fardu kifayah [3] ke atas masyarakat Islam. Mereka berdasarkan kepada firman Allah [4]. 

"Dan hendaklah di kalangan kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 
kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beriman." (Ali-
Imran: 104)  

Dari ayat di atas, mereka berpegang bahwa yang dituntut oleh syara' ialah sebahagian dari umat 
Islam untuk melaksanakan kewajiban ini. Di mana dari ayat ini juga mereka mengqiyaskan [1] 
bahwa berjihad dengan pedang (senjata) adalah juga salah satu dari amar ma'ruf dan nahi 
mungkar. Mereka mengqiyaskan yang umum, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan yang 
khusus, yaitu berperang dengan senjata. Apabila yang khusus itu hukumnya; dalam keadaan 
biasa, adalah fardu kifayah, maka hukum yang umum; yaitu segala bentuk amar ma'ruf dan nahi 
mungkar dalam pengertiannya yang adalah juga satu fardu kifayah.  
Perkara ini jelas dan ma'lum bahwa berperang dengan senjata merupakan sejenis fardu kifayah 
ke atas orang-orang Islam, ketika tidak terdapat kerahan umum yang diisytiharkan oleh pihak 
pemerintah di dalam sebuah negara Islam. Mengangkat senjata menentang musuh hanya menjadi 
fardu'ain sekiranya pihak pemerintah negara Islam memerintahkan seluruh umat Islam untuk 
keluar menentang musuh. [2] 

2. Fardu 'Ain 
Setengah-setengah ulama mengatakan bahwa melaksanakan da'wah itu adalah fardu'ain [3], 
menurut kadar keupayaan. 
Ibn Hazim berkata: 

"Menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu adalah dua fardu ke atas setiap 
orang Islam menurut kadar keupayaannya; dengan tangan dan kalau tidak kuasa, dengan lidah. 
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Dan kalau tidak kuasa juga, dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Selepas dari itu tiadalah 
terdapat sesuatu pun dari iman." 
Para ulama yang berpegang bahwa da'wah itu merupakan fardu'ain ke atas setiap muslim 
adalah kerana berdasarkan kepada hadith Rasulullah Saw: 
"Barangsiapa dari kamu melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan tangannya, 
apabila tiada kuasa maka dengan lidahnya, apabila tiada kuasa dengan hatinya dan yang 
demikian itu adalah selemah-lemah iman." (Muslim) 

Mereka berpegang bahwa firman Allah ("Dan hendaklah ada di kalangan kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan") sebagai bayan atau penjelasan dan bukan sebagai tab'id atau 
bertujuan untuk menunjukkan sebahagian atas dua alasan [1] ini: 
a. Allah mewajibkan amar ma'ruf dan nahi munkar ke atas seluruh umat Islam berdasarkan 
firman-Nya: 

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan 
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (Ali-Imran: 110) 

b. Tidak akan dibebankan keculai untuk membuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, 
baik dengan tangan, lisan atau hati. Bagi setiap orang pula wajib ia menolak yang membawa 
mudarat atau kerosakan kepada dirinya. 

Yang lebih kuat daripada dua pendapat ini adalah yang mengatakan bahwa da'wah adalah 
fardu'ain ke atas setiap muslim menurut kadar keupayaannya. Pendapat ini berdasarkan dua 
keadaan utama. [1] 
a. Seseorang muslim yang mendiamkan dirinya daripada menyebarkan sesuatu yang ma'ruf yang 
diketahuinya dengan anggapan ada orang lain yang telah melakukannya, mungkin akan 
meluputkan banyak kebajikan dari kumpulan kaum muslimin dan juga merupakan 
penyembunyian dari hidayah Allah. 
Firman Allah: 

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa 
keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya  kepada 
manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (makhluq) 
yang dapat mela'nat." (Al-Baqarah: 159) 

Para ulama telah menjelaskan bahwa menyembunyikan ilmu dan petunjuk itu adalah termasuk 
dalam dosa-dosa besar. 
b. Seseorang muslim dituntut untuk mencegah kemungkaran daripada terus berlaku. Dalam 
memikul tugas ini seseorang muslim tidak boleh berlengah-lengah dalam mengambil tindakan. 
Dia tidak boleh bertangguh kerana bergantung kepada usaha orang lain. Sikap ini dicegah kerana 
mungkin penangguhan itu akan membawa kepada keadaan yang tidak dapat dicegah langsung.  
Jika ada orang lain bangkit untuk mencegah kemungkaran, tanggungjawabnya tidak sekali-kali 
gugur sehinggalah ia menyaksikan sendiri bahwa usaha orang lain tersebut telah berjaya 
menghentikan atau menghalang kemungkaran tersebut. 
Adapun hujjah yang mengatakan bahwa da'wah itu adalah fardu kifayah adalah lebih tepat 
apabila telah ada di sana satu pemerintahan Islam. Di mana salah satu daripada tujuan 
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menegakkannya adalah untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. 
Firman Allah: 

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi nescaya mereka 
mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari 
perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan." (Al-Hajj: 41) 

Ini berarti tugas untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang tidak dapat 
dilaksanakan kecuali dengan adanya pemerintahan, seperti melaksanakan seluruh undang-
undang Islam, menjalankan hukuman hudud, melancarkan jihad ke atas negara-negara kafir dan 
seumpamanya tidak lagi menjadi fardu'ain ke atas seluruh umat telah gugur apabila dilakukan 
oleh para pemerintah. 
Di samping itu dalam keadaan wujudnya pemerintahan Islam, tugas utama untuk mendidik umat 
Islam adalah merupakan fardu 'ain ke atas para ulama. Manakala tugas pendidikan umat Islam itu 
pula wajib direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. 
Namun demikian, sekiranya ada sebuah pemerintahan Islam sekalipun, tugas amar ma'ruf dan 
nahi mungkar yang lebih umum; seperti tolong menolong kepada taqwa dan kebaikan, pesan 
memesan untuk kebakaran dan kebenaran, tetap menjadi kewajiban ke atas setiap kaum 
meslimin menurut kemampuan masing-masing. 
Dalam keadaan begini, walaupun tugas mendidik umat Islam menjadi kewajiban para ulama, 
perlulah difahami bahwa Islam itu adalah luas dan tidak mungkin seseorang itu memiliki seluruh 
ilmu pengetahuan tentang Islam. Seseorang alim itu tidak semestinya mengetahui kesemua 
bidang-bidang Ad-Din. ia mungkin ahli di dalam bidangnya, tetapi tidak demikian di dalam 
bidang yang lain.  
Jadi setiap orang adalah diwajibkan menyampaikan ilmu Islam sekadar yang diketahuinya. 
Sabda Rasulullah Saw: 

"Sampaikan diriku walaupun sepotong ayat." (Al-Hadith) 

6.0 Matlamat Da'wah : 
Matlamat da'wah tertakluk kepada keadaan yang dihadapi oleh umat Islam dan masyarakat 
tersebut.[1] Ketika wujudnya negara Islam, matlamat amar ma'ruf nahi mungkar ialah untuk 
memastikan kekalnya Islam di dalam masyarakat Islam serta perluasannya ke negara-negara 
yang masih ingkar kepada Allah dan menentang-Nya.  
Firman Allah: 

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya Din itu semata-mata bagi Allah. 
Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka 
kerjakan." (Al-Antal: 39) 

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir [1] (di medan perang) maka pancunglah batang 
leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka lawanlah mereka dan 
sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti." 
(Muhammad: 4) 
Dalam keadaan tiada negara Islam pula, maka matlamat terakhir da'wah ialah untuk menegakkan 
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sebuah negara Islam . 
Firman Allah: 

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan 
amal-amal yang salih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, 
sebagaimana Kami telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh 
Dia akan meneguhkan bagi mereka Din yang telah diredai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-
benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman 
sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan 
Aku. Dan barangsiapa yang (tetapi) kafir sesudah (janji) ini, maka mereka itulah orang-orang 
yang fasik". (An-Nur : 55) 

7.0 Da'wah Dan Kebangkitan Ummah 
Da'wah membersihkan masyarakat supaya yang ma'ruf senang diamalkan dan yang munkar 
sukar dilakukan. Jika kita perhatikan masyarakat kita pada hari ini, perkara yang sebaliknya pula 
yang menjadi kebiasaan. Dalam masyarakat kini, mungkar berleluasa dan orang-orang yang 
beriman dan yang kafir sama-sama bergiat bagi mengembangkan kemungkaran dan ma'siat.  
Sebaliknya perkara-perkara yang ma'ruf dipandang aneh malahan oleh orang-orang Islam 
sendiri. Ramai orang yang beriman merasa takut atau malu untuk berpegang kepada Islam secara 
tegas dan nyata. 
Sesungguhnya mungkar yang lebih besar pada masa kini ialah kezaliman dengan tidak 
menghukum dengan hukum-hukum Allah. Oleh kerana pemerintahan pada hari ini tidak tegak di 
atas dasar Islam maka segala mungkar yang berlaku di dalam masyarakat dilindungi [1] dan terus 
berkembang luas di dalam masyarakat. 
Pemerintahan yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah adalah pemerintahan yang 
zalim dan sekiranya ia dipertahankan dengan penuh reda, maka ini adalah satu perbuatan syirik. 
Umat Islam wajib membersihkan dirinya daripada sebarang noda syirik. Cara yang jelas bagi 
melaksanakan pembersihan ini adalah melalui amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh itu jelaslah 
bahwa melalui amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh itu jelaslah bahwa kebangkitan Umat Islam 
dalam menentang syirik dan menegakkan Islam, mestilah berteraskan da'wah Islam. 
Tugas ini tidak boleh diabaikan oleh umat Islam karena inilah teras kepada kebangkitan mereka 
sebagai pemimpin kepada seluruh manusia. Tugas kepemimpinan ini wajib dijaga sepenuhnya 
kerana ia merupakan anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman. 
Firman Allah: 

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' " (Al-Baqarah: 30) 

Orang-orang yang beriman adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi kerana mereka 
melaksanakan hukum-hukum Allah dan memimpin seluruh umat manusia menurut hukum -
hukum tersebut. 

8.0 Penutup 
Dari sini jelaslah bahwa da'wah adalah tugas bagi semua orang-orang yang beriman. Pertamanya, 
ia bertujuan untuk menyeru orang-orang yang belum beriman agar menerima kalimah tayyibah 
dan beriman kepada Allah. Keduanya pula, ia bertujuan untuk mengajak orang-orang yang telah 
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menerima kalimah tayyibah untuk betul-betul beriman dengan menghayati Islam yang benar dan 
lengkap, supaya setiap detik perjalanan manusia sesudah dengan fitrah insan yang telah dijadikan 
oleh Allah. 
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BAB VII.  

Jihad Fisabilillah Teras Kedaulatan Ummah 

1.0 Muqaddimah 
Islam adalah Ad-Din yang syumul berteraskan kepada aqidah Tauhid. Tidak mungkin Islam itu 
dapat tegak dan kukuh di dalam kehidupan kaum muslimin, sekiranya ia tidak  dilaksanakan 
keseluruhannya. Islam pula tidak dapat tegak sebagai satu sistem yang menyeluruh dan 
merangkumi, sekiranya ia tidak wujud sebagai sistem pemerintahan yang teguh dari sebarang 
ganggu gugat. Demi untuk menjamin keutuhan Islam di dalam kehidupan kaum muslimin dan 
umat manusia seluruhnya, maka Allah telah mensyari'atkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. 
Bidang amar ma'ruf dan nahi mungkar itu luas, kemuncaknya menuntut seseorang mu'min itu 
untuk mengorbankan jiwanya demi menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. 
Secara umumnya syari'at Islam merangkumkan jihad dalam pengertian amar ma'ruf nahi 
mungkar. Ini adalah kerana jihad juga berarti bersungguh-sungguh dalam menyuruh kepada 
ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. 

2.0 Pengertian Jihad 
Dari segi bahasa [1], jihad membawa pengertian berjuang berhabis-habisan untuk meningkatkan 
sesuatu matlamat [2].Oleh itu istilah jihad fi sabilillah memberi pengertian satu perjuangan 
dengan pelbagai cara di jalan Allah. Allah berfirman: 

"Tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 
uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.  
Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang 
duduk satu darjat." (An-Nisa : 95)  

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya., kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa 
mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (Al-Hujurat: 15) 

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, Dia (Allah) telah memilih 
kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam Din suatu kesempitan. (Ikutilah) 
Millat (Din) orang tua kamu Ibrahim." (Al-Hajj: 78) 

Dari ayat-ayat di atas dapat difahami bahwa jihad terbahagi kepada [1]: 
a. Perjuangan di jalan Allah dengan menggunakan pertolongan anggota badan yang dikurniakan 
Allah seperti fikiran dan jasmani.  
b. Perjuangan di jalan Allah dengan menggunakan segala peralatan dan kemudahan yang 
dimiliki. 
Ibn Rusyid berpendapat bahwa jihad itu ialah perjuangan yang menyuruh setiap umat Islam 
menggunakan segala kuasa yang ada pada mereka sama ada dalam bentuk daya pemikiran, amal, 
syarahan, semangat, keberanian,kesabaran dalam kesusahan dan juga harta benda [2]. 
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3.0 Tuntutan Jihad Dan Rukun Islam 
Islam menetapkan lima rukun yang terdiri daripada, dua kalimah syahadah, salat lima waktu 
sehari semalam, berpuasa sebulan dalam bulan ramadan, zakat dan menunaikan haji ke Baitullah 
jika ada kesanggupan. Setiap satu rukun mempunyai tujuannya yang tertentu dan setiap satu 
rukun dengan yang lainnya saling kait mengait dan kukuh mengukuhkan antara satu sama lain. 
Dua kalimah syahadah merupakan garis pemisah di antara iman dan kufur, sedangkan 
melaksanakan keempat-empat rukun berikutnya berarti mengukuhkan tiang-tiang Din di sekitar 
pengakuan terhadap tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah Allah. 
Syahadah dan empat tiang Din ini bertujuan menyiapkan diri setiap muslim untuk menjadi 
khalifah Allah. Melengkapkan seseorang muslim dengan asas-asas bagi membolehkannya 
memikul tugas menegakkan Din Allah di muka bumi ini.  
Secara ringkasnya, tujuan Islam yang sebenar adalah untuk melenyapkan penguasaan manusia 
atas manusia dari menegakkan syari'at Allah tanpa sebarang saingan juapun.  
Islam menuntut bumi, tidak hanya sebahagian tetapi keseluruhannya[1], bukan kerana kedaulatan 
di atas bumi mesti dirampas dari sesuatu bangsa dan melimpahkannya kepada bangsa tertentu, 
tetapi kerana semua umat manusia mesti meni'mati manfa'at dari sistem Islam  yang berteraskan 
kepada peng'abdian manusia kepada Penciptanya. 
Di atas dasar inilah Rasulullah Saw menamakan jihad itu sebagai kemuncak binaan Islam, kerana 
dialah tenaga yang menggerakkan da'wah bagi mencurahkan kebaikan atas umat manusia 
seluruhnya. Jihad merupakan tenaga yang sentiasa memperbaharui kecergasan da'wah dan 
melahirkan kesan kagiatannya di kalangan manusia.  
Kalaulah tidak kerana jihad nescaya da'wah Islam tidak dapat meninggalkan kesannya yang 
besar. Sebaliknya seruan-seruan palsu dan batil akan memainkan peranannya yang menyesatkan 
[2]. 
Dari sini dapatlah difahami bahwa Islam tegak di atas lima tiang dan jihad terletak di kemuncak 
binaan tersebut dengan tujuan agar kelima-lima tiang tadi dapat tegak kukuh dan berkembang.  
Pengukuhan dan pengembangan dilakukan melalui jihad akan menghalang dunia daripada 
dipimpin oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah, tetapi sebaliknya menyerahkan dunia ini 
kepada kepimpinan orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. 

4.0 Meda-Meda Jihad  
Berpandukan kepada nas-nas Al-Qur'an dan hadith, para ulama menyatakan bahwa terganggunya 
banyak sasaran-sasaran da'wah Islam itu ialah disebabkan oleh lima faktor jahat. 
Kelima-lima faktor jahat ini saling bantu membantu di antara satu sama lain dalam menyekat 
manusia menuju ke jalan Allah. Oleh itu menjadi kewajipan bagi para mu'min untuk menentang 
kelima-lima faktor yang sentiasa mengganggu manusia daripada mengabdikan diri mereka 
sepenuhnya kepada Allah. 
Medan-medan tersebut dapat diringkaskan sebagai berikut [1]: 
1. Jihad untuk menentang hawa nafsu 
Firman Allah: 

"Dan demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa 
itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaan.  
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah 
orang yang mengotorinya." (Asy-Syams: 7-10) 
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Para ulama Islam menggariskan beberapa jenis jihad yang mesti dilakukan oleh para mu'min 
demi untuk mensucikan jiwanya dan mengelakkannya daripada dikotori. 

Jihad menentang kemarahan hawa nafsu ini terbahagi kepada: 
1.1 Jihad dalam bidang mencari petunjuk dan jalan Din yang sebenar. 
Inilah titik tolak bagi tindakan jihad menentang kemaraan hawa nafsu, firman Allah: 

"Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang ber'ilmu dengan orang-orang yang tidak 
ber'ilmu." (Az-Zumar: 9) 

Oleh itu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu akan membuka jalan kepada 
penemuan petunjuk Din yang sebenarnya. Sesiapa yang bermula dengan mencari petunjuk yang 
benar maka sesungguhnya dia berada di atas jalan yang benar dalam dia berjihad menentang 
kejahatan hawa nafsunya sendiri. 

1.2 Jihad dalam bidang amal dan berpegang teguh dengan apa yang dipelajari 
Seseorang mu'min yang telah mendapat sesuatu ilmu hendaklah meng'amalkannya. Ia hendaklah 
berpegang teguh dengan apa yang dipelajarinya dan berjihad dalam memastikan 'amalan tersebut 
kekal dan sebati di dalam hidupnya. Tanpa jihad untuk mengekalkan ilmu melalui amal akan 
menjadikan seseorang itu diruntuni dengan hawa nafsunya yang akan merosakkan dirinya 
sendiri.  
Firman Allah: 

"Mereka datanglah sesudah mereka (pengganti yang jelik) yang mensia-siakan salat dan 
memperturutkan hawa nafsu mereka, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali 
orang yang bertaubat, beriman dan beramal salih, maka mereka itu akan masuk syurga dan 
tidak dianiyaya (dirugikan) sedikitpun." (Maryam : 59-60) 

1.3 Jihad dalam menyebarkan ilmu dan petunjuk melalui da'wah 
Ilmu yang telah dipelajari dan petunjuk yang telah ditemui buka setakat untuk kebaikan diri 
sendiri semata-mata, tetapi hendaklah disebarkan kepada orang lain demi kebahagiaan mereka. 
malah ianya merupakan salah satu hakikat berada di atas jalan yang benar. Firman Allah: 

"Dan serulah kepada tuhanmu, sesungguhnya kamu di atas petunjuk yang lurus." (Al-Hajj: 67) 

1.4 Jihad dalam menanggung segala kesulitan ketika berda'wah 
Oleh kerana da'wah di jalan Allah akan ditentang oleh syaitan dan bala tenteranya daripada 
kalangan manusia, maka para mu'min mestilah bersabar dalam mengahadapi segala kesulitan di 
atas jalan da'wah. Hendaklah mereka tumpukan perhatian mereka dengan kesungguhan dan 
ketetapan hati mereka dengan keikhlasan.  
Ini adalah salah satu jihad yang besar. Dengan jihad sebegini, tidaklah ia menjadikan dirinya ke 
dalam golongan mereka yang disebutkan oleh Allah sebagai: 

"Dan diantara manusia ada orang yang berkata: ' Kami beriman kepada Allah', maka apabila ia 
disakiti (kerana imannya) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah." 
(Al-Ankabut: 10) 
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2. Jihad Menentang Hasutan Syaitan 
Allah memberitahu kepada kita tentang niat jahat syaitan  
Firman Allah:  

"Iblis menjawab: 'Kerana Engkau telah menghukum aku tersesat maka aku pasti akan 
menghalang mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian aku akan mendatangi mereka dari 
hadapan, dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan 
mendapati kebanyakan mereka bersyukur (ta'at)" (Al-A'raf: 16-17)  

"Iblis berkata: ' Ya tuhanku, oleh kerana engkau memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan 
menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma'siat) di muka bumi, dan pasti aku akan 
menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka..' 
" (Al-Hijr: 39-40) 

"Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah 
kamu." (Al-An'am: 121) 

"Syaitan menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu 
berbuat kesalahan (kikir)." (Al-Baqarah: 267) 

"Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu maka jadikanlah dia sebagai musuh." (Fatir: 6) 

Perintah Allah supaya manusia menjadikan syaitan sebagai musuh berarti segala usaha dan 
tenaga wajib ditumpukan untuk memeranginya.  
Para mu'min yang mencurahkan tenaga dan tumpuannya untuk memerangi hasutan syaitan akan 
terselamat dari pengaruh syaitan. 
Firman Allah: 

"Bahwa hamba-hamba Kami yang terpilih itu tidak ada kuasa engakau (wahai syaitan) ke atas 
mereka". (Al-Isr: 65)  

Jalan untuk berjihad menentang hasutan syaitan mesti dilakukan melalui langkah-langkah 
berikut: 
2.1 Azam yang kuat 
Allah tidak mengubah sesuatu yang ada pada diri seseorang itu melainkan dia sendiri lebih 
dahulu mengubahnya. 
Firman Allah: 

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka marubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri." (Ar-Ra'd: 11) 

Oleh itu seseorang mu'min mestilah terlebih dahulu mengubah aliran hidupnya supaya bertepatan 
dengan landasan yang diredai oleh Allah.  
Dengan cara ini ia sudah ada satu ketahanan awal untuk membentengi dirinya dari pengarah 
syaitan. 
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2.2 Kukuhkan hubungan dengan Allah 
Seseorang mu'min itu hendaklah sentiasa mengukuhkan hubungannya dengan Allah melalui 
ibadah dan zikir. Kepekaannya dalam sentiasa berhubung dengan Allah akan menjadikannya 
segera ingat dan meminta pertolongan daripada Allah setiap kali ia diganggu oleh syaitan. 
Firman Allah: 

"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa apabila mereka dirinya was-was dari syaitan 
mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka." 
(Al-A'raf: 201) 

2.3 Memahami betul-betul petunjuk Ad-Din 
Seseorang mu'min itu wajib mempelajari betul-betul petunjuk-petunjuk dari ajaran Islam. 
Mengenal yang halal dan yang haram serta mengetahui cara-cara untuk melaksanakan yang halal 
dan cara-cara untuk menjauhi yang haram. Ia juga mesti memahami benar-benar jalan yang 
ditunjukkan oleh Rasulullah Saw agar ia dapat menghidupkan apa yang diajarkan oleh 
Rasulullah Saw di dalam perjuangan hidupnya. Memahami jalan Ad-Din secara betul dan tepat 
adalah penting demi untuk mengelakkan diri daripada berpaling dari kebenaran dan boleh 
membawa kepada kesesatan. 
Firman Allah: 

"Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran tuhan yang Maha Pemurah, Kami adakan 
baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu 
menyertainya." (Al-Zukhruf: 36) 

2.4 Berdiri teguh di atas kebenaran 
Seseorang mu'min yang berjihad menentang hasutan syaitan wajib berdiri teguh di atas 
kebenaran dan sentiasa berusaha untuk menentang kebatilan.  
Seseorang mu'min itu tidak boleh mengambil sikap berkecuali apabila perkara yang 
diperbicarakan adalah antara kebenaran dan kebatilan. 
Firman Allah: 

"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di 
jalan taghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya 
syaitan itu adalah lemah." (An-Nisa: 76) 

2.5 Bersama-sama dengan jama'ah para salihin  
Seseorang muslim itu mestilah berada bersama-sama para mu'min yang ta'at dalam 
melaksanakan perintah-perintah Allah. Dengan cara berada di dalam jama'ah para salihin, ia akan 
mempunyai kekuatan yang lebih di dalam menghadapi hasutan-hasutan syaitan. Firman Allah: 

"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi 
dan senja hari dengan mengharap keredaan-Nya; dan janganlah kamu palingkan wajahmu dari 
(mereka) mengharapka perhiasan-kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang 
yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kamu, serta menuruti hawa nafsunya dan 
adalah keadaannya itu melewati batas." (Al-Kahfi: 28) 
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2.6 Hidupkan neraca rabbani di dalam jiwa 
Seseorang mu'min yang berjihad menentang syaitan itu mestilah menjadikan seluruh 
kehidupannya di atas neraca penilaian yang bersifat rabbani.  
Ia mestilah melihat dan menilai segala sesuatu menurut apa yang dinilai oleh Allah. Ia tidak 
boleh terpengaruh dengan jalan pemikiran dan cara panilaian syaitan dan kunci-kuncinya.  
Sekiranya dia mula terpengaruh dengan cara hidup, jalan pemikiran serta penilaian syaitan, ini 
merupakan jalan yang bahaya ke arah ia dikuasai oleh syaitan. 
Firman Allah: 

"Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak dalam 
negeri. Ini hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah neraka 
jahannam, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali." (Ali-Imran : 195-
197) 

3. Jihad Menentang Golongan Kafir 
Jihad menentang golongan kafir adalah perjuangan menentang manusia yang kufur kepada Allah 
yang dimana jiwa raga mereka telah dikuasai oleh syaitan dan hati perut serta urat syaraf mereka 
diisi dengan hawa nafsu. 
Golongan ini tidak bersikap sebaik-baik dengan umat Islam dan sekali-kali tdak membiarkan 
risalah Islam berkembang kepada seluruh manusia.  
Mereka sentiasa mengambil sikap permusuhan serta menyekat Islam dan umatnya. 
Hakikat ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya: 

"Mereka itu tidak berhenti-henti memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu 
dari Din kamu (kepada kekafiran)." (Al-Baqarah: 217)  

"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkan 
kebaikan kepada kamu dari tuhanmu," (Al-Baqarah: 105) 

"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir lalu kamu 
menjadi sama dengan mereka." (An-Nisa: 89) 

"Orang-orang yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikut 
agama mereka." (Al-Baqarah: 120) 

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu membelanjakan harta benda mereka untuk 
menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Mereka berusaha membelanjakan harta itu kemudian 
akan jadi sesalan mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahannam orang-
orang kafir itu dihimpunkan." (Al-Anfal: 36) 

"Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan (oleh syaitan) memandang baik tipu daya mereka 
dan dihalanginya dari jalan (yang benar)." (Ar-Ra'd: 33) 

Jihad terhadap golongan kafir ini terbahagi kepada dua keadaan:  
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3.1 Ketika para mu'min tidak mempunyai kekuasaan. 
Ketika golongan mu'min tidak memiliki kekuatan dan pemerintahan yang kukuh di atas muka 
bumi sedangkan golongan kafir berkuasa penuh ke atas umat manusia melalui kekuatan dan 
pemerintahan, maka jihad menentang golongan kafir dilakukan secara da'wah, yaitu menyeru 
manusia kepada Allah. 
Panduan ini adalah dari Al-Qur'an. Firman Allah: 

"Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar." (Al-Furqan: 
52) 

Apa yang dimaksudkan di atas adalah melaksanakan jihad secara lisan dan hujjah terhadap 
golongan kafir ketika para mu'min tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat lebih dari itu.  
Namun demikian para mu'min mestilah menambahkan kekuatannya sehingga dapat menentang 
golongan kafir dengan kekuatan. 

3.2 Ketika para mu'min mempunyai kekuasaan 
Ketika Allah memberikan para mu'min kekuasaan dan pemerintahan dengan tertegaknya negara 
Islam, maka jihad menentang golongan kafir berubah dari jihad lisan kepada jihad mengangkat 
senjata. 
Pada ketika ini orang-orang kafir cuma mempunyai dua pilihan: 
i.  Menganut Islam dengan suka hati, atau 
ii. Menyerah teraju kuasa dan kepemimpinan kepada kaum muslimin serta meninggalkan segala 
sekatan terhadap kelancaran da'wah Islamiyyah. 
Dasar ini berpandukan kepada firman Allah: 

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari 
Akhirat dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, 
dan tidak beragama dengan Din yang benar, (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab 
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 
tunduk." (At-Taubah: 29) 

4. Jihad Menentang Golongan Munafiq 
Di antara musuh-musuh da'wah Islamiyyah yang paling berbahaya ialah golongan munafiq. 
Mereka adalah golongan yang menyembunyikan kufur dan berpura-pura beriman, suka menipu, 
benci dengan ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya, bersyubahat dengan orang-orang kafir 
dalam memusuhi orang-orang Islam, suka menghasut, sentiasa mencari jalan untuk 
memecahbelahkan kesatuan umat Islam dan mengahalang manusia daripada mentaati perintah-
perintah Allah.  
Disebabkan beratnya kejahatan-kejahatan golongan ini maka para mu'min wajib berjihad 
menentang golongan munafiq. 
Firman Allah: 

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafiq itu, dan bersikap 
keraslah terhadap mereka." (At-Taubah: 73) 
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Setelah itu ada dua lagi peringkat jihad di dalam kehidupan mu'min: 
1. Jihad dengan lisan  
Jihad dengan lisan adalah termasuk dalam pengertian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ia 
digolongkan sebagai jihad kerana berda'wah hingga ke peringkat ini memerlukan kecekalan jiwa 
dan ketabahan hati.  
Firman Allah: 

"(yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan 
mereka tidak merasa takut kepada seorang (pun) selain daripada Allah. Dan cukuplah Allah 
sebagai pembuat perhitungan ." (Al-Ahzab: 39) 

Jihad dengan lisan meliputi segala kegiatan-kegiatan da'wah terbuka dan da'wah secara pribadi, 
ceramah-ceramah, ta'alim atau bimbingan-bimbingan untuk menghapuskan kejahilan umat 
terhadap Islam, penulisan, percetakan buku-buku dan risalah Islam dan juga penglibatan di 
dalam bidang siyasah, yaitu menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim serta 
berusaha untuk menjatuhkan satu sistem pemerintahan yang tidak berdiri di atas dasar Islam. 

2. Jihad dengan tangan  
Jihad dengan tangan, membawa pengertian jihad dengan jiwa melalui kekuatan senjata. Dalam 
istilah yang lebih khusus, ia juga dinamakan sebagai jihad qital atau jihad dengan peperangan. 
Firman Allah: 

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang (qital) itu adalah sesuatu yang kamu 
benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui." (Al- Baqarah: 65)  

"Hai nabi, kobarkanlah semangat para mu'min itu untuk berperang (qital)" (Al-Antal: 65) 

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat 
menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika 
kamu mengetahuinya." (As-Saff: 10-11) 

Unsur yang membantu, mengukuh dan memperluaskan kedua-dua peringkat jihad di atas adalah    
Jihad menentang golongan munafiq dapat dilaksanakan melalui cara-cara berikut: 
4.1 Mengenali sifat-sifat mereka berpandukan Al-Qur'an dan hadith 
4.2 Memberi nasihat kepada mereka dan meminta agar mereka bertaubat. 
4.3 Tidak memberikan kepada mereka sebarang pertolongan dan tidak mendampingi mereka. 
4.4 Memulaukan mereka serta menjauhkan para mu' dari mereka. 
4.5 Sentiasa bersikap curiga tanpa memberi sebarang kepercayaan kepada mereka. Ini adalah 
kerana jika mereka diizinkan bersama-sama kaum mu'min, maka mereka akan membawa 
kerosakan dari dalam. 
Firman Allah: 
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"Jika mereka berangkat bersama-sama kamu nescaya mereka tidak menambah kamu selain dari 
kerosakan belaka, dan tentu mereka akan tergesa-gesa maju ke muka di celah-celah barisanmu 
untuk mengadakan kekacauan di antara kamu, sedang di kalangan kamu ada orang-orang yang 
amat suka mendengarkan perkataan mereka.  
Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim." (At-Taubah: 47) 

4.6 Menghalang mereka dari menduduki jawatan-jawatan yang penting dan berpengaruh dan 
keluarkan mereka dari barisan kaum mu'min ketika hendak melaksanakan sesuatu tugas yang 
penting. 
Firman Allah: 

"Maka jika Allah mengembalikan kamu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka 
meminta izin kepadamu untuk (ikut berperang) maka katakanlah: 
'Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh 
bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak lagi berperang kali yang pertama.  
Kerana itu duduklah (tinggallah) bersama-sama orang yang tidak ikut berperang." (At-Taubah: 
83) 

4.7 Bertindak kasar dan mengenakan hukuman [1] terhadap mereka. 
4.8 Memerangi [1] mereka sekiranya mereka itu merupakan satu barisan dan pasukan yang kuat 
dan mengancam keutuhan negara Islam. 

5. Jihad Menentang Golongan Zalim Dari Kalangan Pemerintah Islam [2] 
Para ulama telah ijma [3] dalam menetapkan syarat bagi pemerintah di dalam negara Islam itu 
hendaklah seorang yang menjauhi dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil secara 
terang-terangan.  
Hendaklah dia merupakan orang terbaik dikalangan uamt sehingga kuasanya tidak boleh 
dipertikai dengan sebab ada orang lain yang lebih daripadanya. 
Para ulama juga telah bersepakat bahwa orang-orang Islam tidak boleh tunduk kepada 
pemerintah yang melakukan sesuatu kekufuran dengan melakukan sesuatu perubahan kepada 
hukum-hukum syara'.  
Wajib di atas umat Islam menentangnya dan memecahnya serta melantik seorang pemerintah 
yang adil bagi menggantikannya. 
Ibn Hajar berkata [4]" 

"Seorang pemerintah wajib dipecat dengan sebab kekufurannya [5]. Ini menurut pendapat ijma. 
Maka wajiblah di atas di setiap orang Islam melakukan pemecatan tersebut.  
Barangsiapa yang berupaya melakukannya, dia akan diberi pahala, dan barangsiapa yang 
bermuka-muka, dia akan mendapatkan dosa.  
bagi yang lemah hendaklah ia berhijrah dari negeri itu." 

Jihad menentang pemerintah yang zalim bertujuan untuk memecatnya dan menggantikannya 
dengan orang-orang yang adil. Jihad ini dapt terlaksana melalui lisan ataupun kekuatan 
kebangkitan umat Islam. 
Jihad menentang golongan zalim dengan lisan dijelaskan oleh Rasulullah Saw: 
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"Sesungguhnya jihad yang paling besar adalah mengatakan kebenaran di hadapan pemerintah 
yang zalim." (Abu Dawud) 

Jihad menentang pemerintah yang zalim secara lisan ini dianggap sebagai satu jihad yang besar 
kerana kebiasaannya ia menyebabkan orang yang melakukannya dihukum, diseksa atau dibunuh 
oleh pemerintah yang zalim tersebut. Sekiranya ia dibunuh, maka Allah akan 
menganugerahkannya dengan mati syahid, yaitu kemuliaan yang tinggi. 
Sekiranya melalui nasihat dan teguran sekalipun pemerintah tetap dengan kekufurannya, maka 
umat islam wajib bangkit dengan apa saja kekuatan yang ada bagi melecutkan kedudukan 
pemerintah tersebut. 
Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pemerintahan seorang yang zalim bukan saja batal, tetapi 
lebih dari itu, dibolehkan umat bangun melakukan pemberontakan terhadapnya [1]. 
Tidak boleh dikatakan seseorang itu pelampau, pendurhaka atau burghat sekiranya ia bangkit 
menentang pemerintah atau pemerintahan yang nyata-nyata melakukan kekufuran. 
Umat Islam diwajibkan melakukan jihad dengan kekuatan menentang pemerintahan orang-orang 
kafir. Demikian juga sekiranya satu pemerintahan itu dipegang oleh seorang pemerintah yang 
mengaku Islam tetapi pemerintahan yang dilaksanakannya tidak berbeza dengan pemerintahan 
orang-orang kafir, maka hukum melakukan jihad terhadap pemerintah tersebut sama seperti 
hukum jihad menentang pemerintah yang kafir.  
Ini adalah kerana berjihad menentang pemerintah yang kafir itu sendiri tidak di syari'atkan 
melainkan dengan tujuan untuk menyingkirkan manusia-manusia durjana daripada memegang 
tampuk pemerintahan.  
Oleh itu sesiapa saja yang bersifat sama dengan golongan durjana ini maka mereka juga wajib 
diperangi habis-habisan [1]. 

5.0 Peringkat-Peringkat Jihad       
Rasulullah saw berkata: 

"Tidak seorangpun nabi yang diutuskan sebelumku melainkan terdapat di kalangan umatnya 
pengikut dan sahabat-sahabat yang menjalankan sunnahnya dan menurut perintahnya. 
Kemudian golongan pengikut dan sahabat ini diganti oleh orang yang terkemudian dari mereka. 
Golongan ini memperkatakan sesuatu yang tidak diperintahkan mereka lakukan.  
Siapa yang memerangi mereka dengan kekuatan, beliau adalah seorang mu'min, siapa yang 
memerangi mereka dengan lidah, beliau adalah seorang mu'min dan siapa yang memerangi 
mereka dengan hatinya, beliau adalah seorang mu'min. Setelah yang demikian itu iman (tidak 
lagi dianggap wujud) sekalipun sebesar biji sawi." (Muslim) 

Jihad sebenar tidak dapat dilakukan oleh seorang mu'min tanpa terlebih dahulu membebaskan 
dirinya daripada dorongan hawa nafsu [1], pengaruh syaitan serta kecintaan terhadap kehidupan 
dunia.  
Dasar ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw dengan sabdanya: 

"Sesungguhnya kamu akan tetap berada di jalan yang benar dan tuhan kamu selama tidak 
timbul di kalangan kamu dua perkara yang mendukacitakan, yaitu kejahilan dan sayangkan 
hidup. Kamu akan terus menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta terus 
berjihad pada jalan Allah.  
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Tetapi apabila timbul pada kamu perasaan sayang dan kasihkan dunia maka kamu tidak lagi 
menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan berjihad pada jalan Allah.  
Ketika itu jika terdapat orang-orang yang memperkatakan sesuatu dari Al-Kitab atau As-
Sunnah, maka mereka berkedudukan sama seperti generasi pertama Islam yang terdiri dari 
Muhajirin dan Ansar. (Al-Bazzar) 

Inilah yang disebutkan sebagai jihad hati yaitu jihad menentang hawa nafsu dan gangguan 
syaitan adalah merupakan asas kepada segala jihad.  
Daripadanya terbit peringkat-peringkat lain di dalam jihad. 
Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata [1]: 

"Jihad terhadap musuh-musuh luaran adalah merupakan satu cabang daripada jihad seorang 
hamba terhadap nafsunya." 

Setelah itu ada dua lagi peringkat jihad di dalam kehidupan mu'min. 
1. Jihad dengan lisan 
Jihad dengan lisan adalah termasuk dalam pengertian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ia 
digolongkan sebagai jihad kerana berda'wah hingga ke peringkat ini memerlukan kecekalan jiwa 
dan ketabahan hati. Firman Allah: 

"(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan 
mereka tidak merasa takut kepada seorang (pun) selain daripada Allah. Dan cukuplah Allah 
sebagai pembuat perhitungan." (Al-Ahzab: 39) 

Jihad dengan lisan meliputi segala kegiatan-kegiatan da'wah terbuka dan da'wah secara pribadi, 
ceramah-ceramah, ta'alim atau bimbingan-bimbingan untuk menghapuskan kejahilan umat 
terhadap Islam, penulisan, percetakan buku-buku dan risalah Islam dan juga penglibatan di 
dalam bidang siyasah, lalu menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim serta 
berusaha untuk menjatuhkan satu sistem pemerintahan yang tidak berdiri di atas dasar Islam. 

2. Jihad dengan tangan 
Jihad dengan tangan, membawa pengertian jihad dengan jiwa melalui kekuatan senjata. Dalam 
istilah yang lebih khusus, ia juga dinamakan sebagai jihad qital atau jihad dengan peperangan. 
Firman Allah: 

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang (qital) itu adalah sesuatu yang kamu 
benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu 
menyukai sesuatu , padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui  sedang kamu tidak 
mengetahui." (Al-Baqarah: 216)  

"Hai nabi, kobarkanlah semangat para mu'min itu untuk berperang (qital) (Al-Antal: 65) 

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat 
menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika 
kamu mengetahuinya." (As-Saff: 10-11) 
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Unsur yang membantu, mengukuh, dan memperluaskan kedua-dua peringkat jihad di atas adalah 
jihad dengan harta benda. Tidak mungkin seseorang yang telah benar-benar membebaskan 
dirinya dari pujukan dunia masih mempunyai sebarang pergantungan terhadap harta benda dunia 
yang sedikit ini.  Seterusnya tidak mungkin orang yang telah benar-benar sanggup 
mengorbankan masanya, tenaganya dan jiwanya di jalan jihad masih mempunyai kecintaan 
terhadap harta benda dunia. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan berjihad 
dengan jiwa sentiasa didahului ataupun diikuti dengan jihad dengan harta. 
Firman Allah: 

" Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa 
mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (Al-Hujurat: 15) 

Firman Allah: 

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min jiwa dan harta mereka dengan 
memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh 
atau terbunuh.  
(itu telah menjadi) janji yang benar daripada Allah di dalam Taurah, injil dan Al-Qur'an. Dan 
siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah?  
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang 
besar." (At-Taubah: 111) 

6.0 Jihad Qital - Kemuncak Jihad Fi Sabilillah 
Ali Ibn Abi Talib berkata [1]: 

"Rasulullah Saw dibangkitkan dengan empat bilah pedang. Sebilah untuk orang musyrik  
sebagaimana firman Allah:  

"Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana 
saja kamu jumpai mereka" 

Sebilah lagi untuk Ahli Kitab sebagaimana firman Allah: 

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari akhirat 
dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan 
tidak beragama dengan Din yang sebenarnya (yaitu orang-orang yang yang diberi Al-Kitab 
kepada mereka, sehingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 
hina.[2]" 

Sebilah lagi untuk orang-orang munafiq sebagaimana firman Allah: 

"Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafiq dan bersikap keraslah 
terhadap mereka.[3]" 

Sebilah lagi untuk orang-orang yang membuat aniaya sebagaimana firman Allah: 
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"Maka perangilah golongan yang membuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada 
perintah Allah. [4]" 

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa kemuncak jihad fi Sabilillah ialah qital atau peperangan. 
Allah dengan kebijaksanaan-Nya mensyari'atkan peperangan dengan tujuan untuk 
menghapuskan kerosakan manusia yang durjana dan penindasan mereka terhadap kaum yang 
lemah. Firman Allah: 

"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang 
lain, pasti rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurnia (yang dicurahkan) atas semesta 
alam". (Al-Baqarah: 251)  

"Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang 
lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-geraja, rumah-rumah ibadat orang 
Yahudi dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah 
pasti akan menolong orang yang menolong (Din)-Nya. Sesungguhny Allah benar-benar Maha 
Kuat lagi Maha Perkasa." (Al-Hajj: 40) 

"Mengapa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah (membela) orang-orang yang lemah baik 
laki-laki, wanita-wanita mahupun kanak-kanak yang semuanya berdo'a:  
'Ya Tuhan kami pelindung dari sisi Engkau, berilah kamu penolong dari sisi Engkau." (An-Nisa: 
75) 

Islam mempunyai tujuannya yang sendiri, yaitu untuk memimpin manusia seluruhnya 
meng'abdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Islam menyeru dengan hikmah dan lemah lembut.  
Islam tidak melakukan paksaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan. 
Dalam perkara yang berkaitan dengan aqidah.  
Islam memberi peluang seluasnya untuk manusia memilih untuk diri mereka sendiri selepas 
peluang yang secukupnya diberikan kepada manusia untuk mendengar dan memahami risalah 
Islam. 
Tetapi Islam tidak dapat bertolak ansur sedikitpun dengan sebarang usaha yang bertujuan untuk 
menyekat manusia lain dari mendengar dan memahami Islam.  
Islam membenci sebarang anasir yang cuba menutup manusia lain dari mendapat cahaya dan 
hidayah, sekiranya mereka sendiri menolak dan tidak mahu menerimanya.  
Terhadap anasir ini Islam tidak mempunyai pilihan selain dari menghapuskan mereka dari muka 
bumi ini. Dengan cara ini manusia yang tidak bersalah tidak akan teraniaya dan terhalang 
daripada mendapat hidayah ataupun pimpinan keadilan Islam. 
Islam menganggap nilai qital atau peperangan sebagai satu keperluan. Malah ia merupakan satu 
ibadah yang tersangat tinggi kedudukannya di sisi Allah.  
Oleh kerana itu Islam tidak pernah menetapkan bahwa jihad qital sebagai satu yang hanya 
bersifat mempertahankan diri [1].Islam adalah Ad-Din yang hak.  
Selain dari itu adalah kegelapan dan kebatilan. Islam tidak rela umat manusia ditindas, dipimpin 
dan ditadbir oleh golongan yang mempelopori kebatilan ini.  
Oleh sebab itu dengan segala kekuatannya Islam berhak untuk menentang, menyerang dan 
manghancurkan kuasa-kuasa yang tidak mempunyai tujuan selain daripada memimpin manusia 
kepada kesesatan dan melahirkan generasi-generasi manusia yang kufur kepada Allah. 
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Peperangan atau jihad qital yang disyari'atkan oleh Islam itu sendiri menunjukkan keadilan yang 
tidak terdapat di dalam ajaran-ajaran lain. 
Firman Allah: 

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu 
melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas." (Al-Baqarah: 190) 

7.0 Kemuliaan Jihad 
Jihad adalah satu perniagaan yang tetap menguntungkan seseorang mu'min yang menuju kepada 
keredaan Allah. 
Firman Allah: 

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat 
menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika 
kamu mengetahuinya." (As-Saff: 10-11)  

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min jiwa dan harta mereka dengan 
memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh 
atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-
Qur'an.  
Dan yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual 
beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." (At-Taubah: 111) 

Kemuncak kemuliaan bagi jihad qital ialah memperoleh syahid [1], firman Allah: 

"Dan sesungguhnya kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah 
dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dan harta rampasan yang mereka kumpulkan. " (Ali-Imran: 
157)  

"Janganlah mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu 
hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki, mereka dalam keadaan gembira disebabkan 
kurnia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergembira hati terhadap orang-
orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahkan tidak ada 
kekhuatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Ali-Imran: 169-170) 

Rasulullah Saw bersabda: 

"Tiada seorangpun yang masuk syurga lalu ingin kembali ke dunia, sedangkan ia tidak 
mempunyai sesuatu apapun di atas bumi ini melainkan orang yang mati syahid.  
ia mengharap-harapkan kiranya dapat kembali ke dunia lalu dibunuh sampai sepuluh kali, 
kerana ia tahu kemuliaan syahid." (Bukhari, Muslim) 

Sabda Rasulullah Saw: 
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"Orang yang mati syahid itu tidak mendapatkan kesakitan kerana dibunuh melainkan hanyalah 
sebagaimana seseorang di antara kamu mendapat kesakitan kerana terkena gigitan (semut dan 
seumpamanya) (Tarmidhi) 

8.0 Kenapa Jihad Menjadi Teras Kedaulatan Ummah 
Umat Islam hari ini mencari kemuliaan di dunia melalui cara-cara selain dari da'wah dan jihad. 
Mereka berqiblat ke timur atau ke barat untuk mendapatkan kemuliaan di atas nama bangsa atau 
negara masing-masing.  
Tetapi apa yang mereka temui adalah kehinaan dan ejekan dari musuh-musuh mereka.  
Umat Islam hari ini tidak lebih dari sebagai satu hidangan makanan yang dikerumuni oleh 
pemakan-pemakan yang lahap dan tidak beradab. Musuh-musuh yang gelojoh merompak hasil 
kekayaan mereka, menentukan untung nasib mereka dan memaksakan kepada mereka nilai-nilai 
yang asing. Umat Islam hari ini merasa bangga bahwa mereka telah dapat mengecap keni'matan 
hidup yang hampir-hampir setaraf dengan tuan-tuan mereka di Timur atau di Barat.  
Mereka sentiasa menilai kejayaan hidup dan kemuliaan bangsa dengan penilaian yang oleh apa 
yang dikatakan sebagai undang-undang antarbangsa.  
Mereka berpuasa hati walaupun dengan cara itu tergadainya pegangan hidup mereka. Mereka 
bergembira dengan apa yang mereka anggap sebagai kejayaan, kemajuan dan pembangunan 
walaupun tindakan mereka menarik sedikit demi sedikit umat Islam ke tepi jurang yang amat 
bahaya, yaitu murtad dari Islam. 
Apa yang mereka lakukan ini sebenarnya adalah satu kekeliruan. Sebenarnya mereka 
menghambat fatamorgana yang tidak mungkin mereka capai.  
Kemuliaan dan kedaulatan umat Islam tidak mungkin dapat dicapai melalui cara dan dasar yang 
dicapai oleh orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah. 
Hakikat sebenarnya ialah kemuliaan umat Islam cuma boleh dicapai melalui Islam dan 
kekukuhan aqidahnya. Kedaulatan umat Islam pula bergantung kepada perlaksanaan jihad fi 
sabilillah. 

"Barangsiapa mencari Din selain dari Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima 
daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Ali-Imran: 85)  

"Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah 
yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (At-Taubah: 40) 

9.0 
Dalam menuju ke arah penghayatan jihad fi sabilillah, titik tolaknya bermula dari dua kalimah 
syahadah. Persaksian bahwa tiada Ilah yang ditumpukan pengabdian selain dari Allah, dan 
Muhammad itu adalah Rasulullah, pemimpin ummah, ketua golongan mujahidin dan contoh 
tauladan yang mulia. Apabila kita mengkaji sejarah para sahabah, titik bermulanya jihad di 
dalam hidup mereka adalah dengan kemasukan mereka ke dalam Islam. Oleh kerana mereka 
tidak memisahkan pengertian syahadah dengn tuntutan da'wah dan jihad maka jadilah mereka 
satu umat yang berdaulat, digeruni oleh musuh dan dijadikan pemimpin oleh manusia sejagat.   
Jika pokok pangkal kehinaan terhadap umat Islam hari ini adalah kerana kecualian kita terhadap 
tuntutan da'wah dan jihad, marilah kita sama-sama bangkit untuk mengembalikan kedaulatan 
umat Islam dan generasi Islam akan datang dengan tiupan semangat da'wah dan jihad yang tegak 
di atas aqidah yang mantap. 
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BAB VIII.  

Kembali Kepada Madrasah Rasulullah Saw Dan Ke Arah Mencontohi Generasi 

Al Quran Yang Unggul. 

1.0 Muqaddimah 
Sepanjang sejarah manusia, di sana sini terdapat tokoh-tokoh [1] yang telah mempengaruhi 
pemikiran dan kehidupan manusia. Walaupun mereka telah meninggalkan kesan-kesan tertentu 
di dalam sebahagian sudut kehidupan manusia, ajaran atau falsafah yang mereka bawa 
membiarkan sudut-sudut lain terluang kosong dan tidak diberikan perhatian. 
Di sinilah bedanya Rasulullah Saw sebagai rasul yang terakhir membawa risalah dan perjuangan 
yang telah mempengaruhi serta merubah cara hidup manusia secara menyeluruh.  
Risalahnya bersifat syumul, memberi panduan bagi manusia di setiap masa dan merangkumi 
setiap ruang lingkup kehidupan mereka.  

Tidak terdapat sebarang ruang di dalam kehidupan manusia yang dibiarkan tanpa panduan dan 
bimbingan oleh risalah yang dibawanya. 
Kesan kekuatan risalah Islam yang berteraskan aqidah telah membolehkan Rasulullah Saw 
membina satu generasi yang kukuh. Mereka itu adalah generasi para sahabah [1] yang unggul.  
Generasi itulah yang mendukung ajaran Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk As-Sunnah Rasulullah 
Saw. Mereka juga adalah satu generasi yang paling istimewadi sejarah Islam dan sejarah 
kemanusiaan keseluruhannya [1].  
Generasi ini tidak pernah timbul dan muncul lagi sesudah itu, walaupun terdapat beberapa 
individu dan tokoh tertentu di sepanjang sejarah, tetapi tidaklah lahir bagi segolongan besar 
manusia, di satu tempat tertentu pula, seperti yang terdapat di dalam generasi para sahabat yang 
dipimpin oleh semulia-mulia manusia, yaitu Muhammad ibn Abdullah, Penutup segala nabi. 
Ini adalah satu kenyataan yang terang dan memang telah berlaku. Kita perlu memperhati dan 
merenungnya bersungguh-sungguh agar kita dapat menyelami rahasianya. 

2.0 Rasulullah Saw Pembela dan Pembebas Ummah 
Sebelum kedatangan Rasulullah Saw, seluruh dunia diselubung oleh kegelapan jahiliyyah. 
Kepercayaan-kepercayaan syirik dan penyembahan kepada ilah-ilah palsu telah menggugat asas-
asas tamaddun masa itu.  
Pihak-pihak yang berkuasa memerintah seolah-olah mereka sebagai Tuhan. Ahli-ahli agama dan 
orang-orang kaya saling bantu membantu dengan pemerintah untuk menindas dan memeras 
orang-orang miskin. 
Pada masa itu manusia meraba-raba dalam kegelapan kerana tidak ada cahaya dari mana-mana 
agama dan falsafah hidup yang mampu membela dan membimbing mereka.  
Kitab-kitab dan ajaran lama telah diabaikan, ditambah atau pun ditokok tambah menurut selera 
pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Manusia menghadapi masa depan yang 
seolah-olah tidak bermakna lagi di bawah telunjuk kegelapan dan kesesatan. 
Di dalam keadaan yang gawat itulah, muncul cahaya dan pembela, yaitu utusan Allah Rabbul 
Alamin, Muhammad Ibn Abdullah. Kehadiran Rasulullah Saw yang membawa risalah tauhid 
telah mengubah pandangan hidup dan pemikiran manusia.  
Rasulullah Saw membela umat manusia yang selama ini tidak mendapat bimbingan selain 
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daripada bimbingan yang hanya mengajak kepada kehancuran. Dengan risalah tauhid, Rasulullah 
Saw menjawab persoalan-persoalan pokok yang tidak pernah terjawab sebelum ini; dari mana 
manusia datang, untuk apa ia dijadikan, kepada siapa ia bertanggung jawab dan ke manakah 
kesudahannya. Soalan-soalan ini apabila dijelaskan kepada manusia dan meresap kedalam dasar 
hati mereka, secara terus menjadikan mereka sebagai manusia yang seolah-olah baru saja 
dilahirkan. Memang benar, pada dasarnya mereka adalah manusia baru, baru dari segi aqidah dan 
keimanan.  
Mereka adalah manusia yang baru kembali kepada fitrah asal di mana Allah telah menciptakan 
mereka. 
Firman Allah: 

"Maka hadapkan wajahmu dengan lurus menghadap lurus kepada Din (Allah);(tetaplah atas) 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada 
fitrah Allah (itulah) Din yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (Ar-Rum : 
30) 

Melalui perubahan yang menyeluruh inilah Rasululah Saw telah membebaskan manusia daripada 
belenggu syirik dan hawa nafsu, perhambaan diri terhadap tradisi warisan nenek moyang yang 
menyesatkan serta perhambaan manusia terhadap sesama manusia.  
Rasulullah Saw menghancurkan berhala-hala syirik di dalam jiwa-jiwa manusia dengan senjata 
aqidah dan kemudian melenyapkan segala manifestasi penyembahan berhala-hala tersebut di 
alam nyata. 
Demikianlah Rasulullah Saw, penghulu segala nabi, pemimpin golongan mujahid, pembebas 
serta pembela umat manusia sejagat dan rahmat kepada seluruh alam.  
Firman Allah: 

"Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". 
(Al-Anbiya: 107) 

3.0 Perubahan Masyarakat dan Madrasah Rasulullah Saw 
Rasulullah Saw memulakan tugasnya dengan menerangkan tauhid rububiyyah dan tauhid 
uluhiyyah Allah kepada masyarakat musyrikin. Baginda tidak memulakan perjuangannya dengan 
melakukan pembelaan terhadap golongan bawahan yang tertindas di bumi Makkah, baginda 
tidak memulakan dengan bangkit membawa panji-panji kebangsaan bangsa Arab demi untuk 
merebut kekuasaan dari bangsa-bangsa lain di dunia ketika itu dan baginda tidak pula bangkit 
sebagai pejuang yang menyelamatkan keruntuhan-keruntuhan tatasusila yang berlaku di dalam 
masyarakat. Tetapi Rasulullah datang dari awal lagi dengan membawa kalimah:  "laaillaha 
illalah" 
Ini adalah kerana pokok asal dan masalah dasar yang menyebabkan berlakunya segala 
penyelewengan di dalam masyarakat Makkah - malah seluruh dunia - ketika itu adalah masalah 
aqidah.  
Segala penyelawengan, penindasan dan syirik yang berlaku di dalam masyarakat pada 
hakikatnya berpunca dari penyakit aqidah. Manusia telah dikuasai hawa nafsu, dipimpin oleh 
syaitan dan diperhamba oleh sesama manusia.  
Manusia telah tidak menjadikan Allah sebagai tempat tumpuan dan matlamat pengabdian, tempat 
perlindungan, kecintaan dan perhambaan. Manusia memilih hawa nafsu dan syaitan sebagai 
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pemimpin mereka serta menumpukan ketaatan mereka kepada ilah-ilah sesama manusia. 
Dengan kalimah laaillaha ilallah Rasulullah Saw secara jelas menerangkan sifat-sifat masyarakat 
yang hendak ditegakkannya, jalan-jalan pencapaian ke arah tertegaknya masyarakat tersebut 
terhadap masyarakat yang tidak mendukung serta menentang perjuangan Islam. 
Rasulullah Saw mempunyai caranya yang tersendiri, yaitu cara yang dikehendaki oleh Allah 
Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. 

"Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui; dan Dia Maha Halus lagi Maha 
Mengetahui". (Al-Mulk: 14) 

Rasulullah tampil ke muka kaum musyrikin dan mengatakan dengan jelas. [1] 

"Hai manusia! Aku ini adalah utusan Allah kepadamu, dengan seruan agar kamu sekalian 
mengabdikan diri kepada-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan apapun jua.  
Sesungguhnya berhala-berhala itu adalah permainan dan batil belaka, tidak dapat memberi 
mudarat dan tidak juga manfaat. 

Perjuangan Rasulullah Saw telah diasaskannya melalui madrasahnya secara tersendiri. Di mana 
di dalam madrasah tersebut terdapat beberapa penekanan terhadap unsur utama di antaranya: 

1. Pembentukan Sebuah Gerakan 
Di dalam perjuangannya Rasulullah Saw tetap teguh kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan 
Allah kepadanya. Beliau tidak bertolak ansur terhadap perkara yang berkaitan dengan 
rububiyyah dan uluhiyyah Allah.  
Rasulullah Saw mengetahui bahwa orang-orang yang menerima seruannya akan membantunya. 
Baginda juga penuh sadar bahwa orang-orang yang menolak seruannya pasti akan bangkit untuk 
menentangnya dan menghalang orang ramai daripada mendengar dan mengikuti seruan yang 
dibawanya. 
Pertentangan di antara kebenaran dan kebatilan pasti mengambil bentuk pertembungan dua 
golongan yang berpegang teguh kepada keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing. 
Untuk menghadapi pertembungan ini, Rasulullah Saw telah menumbuhkan sebuah gerakan yang 
terdiri daripada orang-orang yang beriman dengan seruannya dan sanggup mempertahankan 
risalah tauhid bersama-samanya.  
Bagi orang yang mengikutinya, Rasulullah Saw telah menanamkan dengan lebih teguh lagi 
pengertian dan tuntutan-tuntutan aqidah tauhid, membersihkan hati-hati mereka daripada segala 
saki baki jahiliyyah, diisi jiwa mereka dengan ruh ketaqwaan kepada Allah dan dihidupkan 
semangat mereka dengan denyutan nadi perjuangan untuk mempertahankan aqidah suci daripada 
sebarang gangguan dan halangan. 
Firman Allah: 

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang 
membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada 
mereka Kitab dan Hikmah.  
Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (Al-Jumu'ah: 
2) 
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2. Membebaskan Manusia Daripada Sebarang Perhambaan  
Melalui gerakan yang ditubuhkannya, Rasulullah Saw melancarkan da'wah kepada masyarakat 
dengan lebih meluas dan terbuka. Orang-orang yang menyertainya telah disediakan terlebih 
dahulu dengan bekalan supaya mampu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar.   
Mereka inilah yang merupakan manusia yang membuktikan kepada golongan penentang-
penentang risalah tauhid bahwa keimanan dan i'tiqad tidak dapat diatasi oleh sesuatupun. 
Sama ada halangan yang dikenakan terhadap mereka itu dalam bentuk penyiksaan, penderitaan, 
pemulauan, kelaparan ataupun pembunuhan, namun ikatan aqidah yang telah tersimpul di dalam 
keyakinan mereka tidak mungkin dapat dirungkaikan. 
Demikianlah barisan pendukung-pendukung aqidah tauhid yang turut bersama-sama membantu 
Rasulullah Saw dalam menegakkan kebenaran. Mereka berjuang habis-habisan menyeru manusia 
kepada Allah.  
Barisan mu'min ini menuntut bahwa manusia menjadikan hanya Allah pusat pengabdian mereka, 
tumpuan kepatuhan mereka dan curahan harapan dan kecintaan mereka.  
Golongan salihin ini tidak rela melihat manusia memperhambakan diri mereka kepada sesama 
manusia dengan mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang dihasilkan oleh aqal 
fikiran manusia yang sangat terbatas.  
Di dalam madrasah Rasulullah Saw, terlalu ketara dan menonjol sekali suasana kebencian para 
mu'min terhadap golongan yang cuba memperhambakan manusia lain dengan kedudukan dan 
kekuasaan yang mereka miliki.  
Golongan salihin juga sangat membenci sebarang perhambaan manusia kepada sesuatu selain 
Allah, sama ada dalam bentuk perhambaan terhadap hawa nafsu, pengaruh syaitan ataupun 
warisan nenek moyang yang lapok dan menyesatkan.  
Gerakan yang dipimpin Rasulullah Saw ini mempunyai satu azam yang sangat tinggi, yaitu 
untuk membebaskan manusia daripada sebarang perhambaan. 
Firman 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 dia mengerjakan amal 
yang salih dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam beribadat kepada Tuhannya." 
(Al-Kahfi: 110) 

3. Berjuang Untuk Merebut Kekuasaan Dari Golongan Kufur 
Rasulullah Saw telah dianugerahkan oleh Allah dengan kesadaran sosial dan kebolehan untuk 
mengatur satu rangka proses perubahan yang menyeluruh.  
Baginda arif tentang kuasa-kuasa dan anasir yang mempengaruhi masyarakat. Baginda 
senantiasa memperhati golongan yang memegang teraju kekuasaan dan pemerintahan di dalam 
masyarakatnya.  
Ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh baginda kepada golongan jahiliyyah sering menyoal 
kewibawaan mereka, mengkritik dan mencabar sistem jahiliyyah yang didukung oleh golongan 
yang berkuasa di Makkah. 
Firman Allah: 

"Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan jahannam, kamu 
pasti masuk ke dalamnya." (Al-Anbiya: 98) 
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Rasulullah Saw sadar bahwa pucuk pimpinan yang zalim akan mencegah usahanya dan 
membelenggu pemikiran dan pertumbuhan umat manusia. Keadaan ini akan menyekat 
penyebaran da'wah Islamiyah serta menghalangi perubahan cara hidup umat manusia.  
Itulah sebabnya sejak dari awal-awal lagi apabila ada golongan tertentu yang melihat potensi 
perjuangan baginda, maka segera mereka menawarkan kerjasama dengan syarat Rasulullah Saw  
menyerahkan kekuasaan kepada mereka apabila baginda telah berjaya menundukkan penentang-
penentang risalah tauhid yang dibawanya. Rasulullah segera menolak tawaran ini lantas 
menjawab: 

"Kekuasaan itu di tangan Allah. Ia akan mengaruniakannya kepada sesiapa yang disukainya." 

Allah berfirman: 

"Katakanlah : "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada 
orang yang Engkau kehendaki dan kau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.  
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau 
kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan.  
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Ali-Imran: 26) 

Bagi Rasulullah Saw kekuasaan bukanlah untuk dirinya sendiri. Tetapi kekuasaan ini diperlukan 
untuk melaksanakan amar ma'ruf, nahi mungkar serta menegakkan hukum-hukum Allah.  
Bagi Rasulullah Saw kekuasaan bukanlah matlamat perjuangannya. Seandainya ditakdirkan ia 
diwafatkan oleh Allah sebelum ia dapat memegang tampuk kekuasaan sekalipun, tugas dan 
kedudukannya sebagai Rasul Allah tidak sedikit pun terjejas.  
Tetapi, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Yang Maha Mengetahui, merebut kekuasaan 
adalah satu wasilah yang penting untuk menegakkan hukum-hukum Allah di kalangan manusia.  
Malah merebut kekuasaan daripada golongan durjana yang kufur kepada Allah adalah 
merupakan satu kemestian bagi mengelakkan manusia dipimpin ke jurang kebinasaan di dunia 
ini dan ke dalam azab yang berkekalan di akhirat. 
Hanya melalui kekuasaan Islam sajalah dapat ditegakkan keadilan dan dapat membolehkan 
seramai mungkin manusia kembali mengabdikan diri mereka kepada Allah, Pencipta mereka. 
Firman Allah: 

"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk atau Din yang benar agar Dia 
memenangkannya di atas segala agama-agama lain orang-orang musyrik benci." (As-Saff: 9) 

4.0 Rasulullah Saw dan Generasi AL-Qur'an 
Teras kepada pembinaan gerakan yang dibentuk oleh Rasulullah Saw adalah Al-Qur'an. Darinya 
lahir satu generasi yang dinamakan generasi Al-Qur'an Generasi ini adalah satu generasi yang 
unggul kerana ia hanya menjadikan AL-Qur'an sebagai sumber panduan mereka, perjalanan 
hidup mereka dan gerak gerik mereka. Ini bukanlah kerana dunia dan tamaddun manusia ketika 
itu ketadusan sesuatu yang boleh mereka anggap sebagai panduan dan pegangan.  
Malah di sana terdapat beberapa kerajaan gergasi di masa itu yang berpegang kepada warisan-
warisan kuno Yunani dan Farsi. Perkara yang paling pokok dalam permasalahan ini ialah 
Rasulullah Saw hanya bermaksud dan mengarahkan [1] generasi ini supaya hanya berpandukan 
kepada Al-Qur'an sebagai sumber panduan hidup dan perjuangan mereka. Rasulullah Saw 
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bertujuan untuk membentuk satu generasi yang bersih hatinya, bersih pemikirannya, bersih 
pandangan hidupnya, bersih perasaannya, dan murni jalan hidupnya daripada sebarang unsur 
yang lain daripada landasan rabbani yang terkandung di dalam Al-Qur'an Karim [2] 
Dalam masa yang sama para sahabah pula taat sepenuhnya kepada perintah Rasulullah Saw dan 
tidak mencari sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah Saw. Mereka menerima panduan 
hanya dari Al-Qur'an, mempelajarinya dengan penuh minat, menghayati seluruh ajaran-
ajarannya dan bangkit berjuang untuk menegakkan tuntutan-tuntutannya. 
Rasulullah bersabda: 

"Para sahabahku adalah amanah untuk umatku" (muslim)    

5.0 Generasi Al-Qur'an Dan Ciri-Cirinya                                         
Allah mensifatkan para sahabah di dalam firman-Nya: 

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras 
terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka; kamu lihat mereka ruku', 
dan sujud mencari kurnia Allah dan keredaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka 
mereka dari bekas sujud.  
Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti 
tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu 
menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati 
penanam-penanamnya kerana Allah hendak menjadikan hati orang-orang kafir dengki (dengan 
kakuatan orang-orang mu'min).  
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih di antara 
mereka ampunan dan pahala yang besar." (Al-Fath: 29) 

Di antara ciri-ciri para sahabat yang dengan merekalah terasasnya generasi Al-Qur'an yang 
unggul ialah: 

1. Kekuatan Aqidah 
Ciri utama yang menonjol hasil daripada pembentukan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw 
terhadap para sahabat ialah keteguhan iman atau kekuatan aqidah.  
Usaha Rasulullah Saw terhadap permasalahan pembentukan iman ini dilakukannya secara gigih, 
berterusan dan tanpa tolak ansur. 
Kesan daripada pembentukan iman itu telah melahirkan manusia yang mengenal dirinya sebagai 
hamba Allah. Dari pembentukan ini lahirlah manusia-manusia yang meletakkan seluruh hidup 
dan matinya untuk mentaati perintah-perintah Allah dan tidak takut kepada manusia.  
Mereka takut hanya kepada Allah dan tidak takut kepada manusia. Merekalah tidak takut kepada 
manusia sekiranya itu akan membawa kemurkaan Allah.  
Mereka sanggup menghadapi kemurkaan manusia dan kesan-kesan buruk kejahatan manusia 
asalkan mendapat keredaan Allah. 
Sifat mereka disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai: 

"Mereka takur kepada-Nya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada 
Allah." (Al-Ahzab: 39) 
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Mereka yakin bahwa mereka tidak perlu bersandar kepada kekuatan-kekuatan selain daripada 
kekuatan Allah. Bagi mereka kekuatan Allah adalah kekuatan yang terbesar yang paling kekal. 
Kekuatan Allah mencukupi keperluan semua hamba-Nya. 

"Bukanlah Allah itu mencukupi keperluan hamba-nya? Dan mereka menakut-nakutkan kamu 
dengan sesuatu selain Allah. Dan siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah maka tiadalah dia akan 
memperoleh pemimpin yang akan memimpinnya." (Az-Zumar: 36)  

"Jika Allah menolong kamu, tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Dan jika Dia 
membiarkan kamu, siapakah yang dapat menolong selain daripada-Nya? Dan kepada Allah 
hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal."  
Mereka tidak dapat ditakut-takuti dengan kerugian, kesakitan kekalahan ataupun kematian 
sekalipun. Segala ancaman-ancaman yang cuba menghalang mereka daripada terus berjuang di 
jalan Allah. Sebenarnya tambah meningkatkan lagi keimanan dan tawakkal mereka kepada 
Allah. 
"Beberapa orang telah mengatakan kepada mereka; ' Sesungguhnya orang ramai telah 
mengumpulkan kekuatannya untuk melawan kamu. Sebab itu takutlah kepada mereka!'  
Tetapi ucapan itu menambahkan keimanan mereka dan mereka menjawab: 'Cukuplah Allah 
menjadi Penolong kami dan Pelindung yang sebaik-baiknya.' Mereka kembali dengan 
memperoleh kurnia dan pemberian Allah, mereka tidak mendapat apa-apa bencana, mereka 
mengikuti keredaan Allah. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar." (Ali-Imran: 173-174) 

"Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah nescaya Allah akan mencukuplah 
(keperluannya." (At-Talaq: 3) 

Bagi mereka Allahlah tempat mereka mengadu dan menyerahkan segala-galanya. 

"Katakanlah:'Tiadalah akan menimpa kami selain dari apa yang telah ditetapkan Allah untuk 
kami. Dialah Pelindung kami dan hendaklah orang-orang yang beriman itu menyerahkan diri 
kepada Allah." (At-Taubah: 51) 

Kekuatan aqidah mereka berteraskan kepada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah: 

"Peliharalah Allah, Ia akan memeliharamu. Peliharalah Allah kamu akan mendapati-Nya 
bersamamu. Kalau kamu meminta sesuatu mintalah kepada Allah.  
Jika kamu meminta pertolongan mintalah pertolongan Allah. Ketauhilah, sekiranya seluruh 
umat berhimpun untuk memberi sesuatu manfaat kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan 
Allah ke atasmu. Kalam telah diangkat dan kertas telahpun kering." (Tarmidhi) 

Kekuatan aqidah inilah yang menjadi sumber kepada kekuatan-kekuatan lain di dalam generasi 
Al-Qur'an. Di dalam semua medan kehidupan, baik dalam ketinggian akhlak ataupun ketahanan 
ketenteraan, merekalah umat yang paling tertonjol di dalam tamaddun manusia ketika itu. 
Hakikat kekuatan ini berpusat dalam jiwa yaitu kekuatan iman, tidak kepada bilangan. 

"Berapa banyaknya kumpulan kecil dapat mengalahkan kumpulan besar dengan izin Allah." (Al-
Baqarah: 249) 
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2. Berpegang Teguh Dan Bersikap Tegas Dengan Prinsip  
Hasil daripada kekuatan aqidah, maka lahirlah orang-orang yang berpegang teguh dengan dasar-
dasar yang mereka perjuangkan. Mereka mempertahankan dasar-dasar tadi dengan penuh 
cemburu dan tidak rela ianya ditolakansurkan. Mereka sanggup berpisah dengan orang-orang 
yang mereka kasihi dan mengasihi mereka sekiranya orang-orang tersebut menjadi penghalang 
dalam mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya.  
Firman Allah: 

"Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta 
kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah-rumah 
tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan (dari) 
berjihad dijalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Allah tidak 
memberi pimpinan kepada orang-orang fasiq." (At-Taubah: 24) 

Mereka sanggup memisahkan diri mereka dari sebarang pihak yang menentang Allah dan Rasul-
Nya, sekalipun jika terpaksa berhadapan dengan bapa-bapa dan saudara mara mereka di dalam 
medan peperangan. 
Sifat mereka ini diberi penghargaan oleh Allah dalam firman-Nya: 

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 
berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-
orang itu bapa-bapa, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka 
itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan 
mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya.  
Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam syurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, 
mereka kekal didalamnya. Allah reda terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap 
(limpahan rahmat)-Nya.  
Mereka itulah golongan Allah. Ketauhilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah 
golongan yang beruntung." (Al-Mujadilah: 22)  

Mereka bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang cuba meminta mereka bertolak 
ansur dengan dasar perjuangan mereka. 
Firman Allah: 

"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, Dan 
kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa 
yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 
Untukmulah Dinmu, dan untuk akulah Dinku.' " 
(Al-Kafirun : 1-6) 

Sikap mereka terhadap orang-orang kafir dalam hal-hal prinsip perjuangan adalah: 

"...yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir: (Al-Maidah: 54) 
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3. Berkasih Sayang Sesama Mu'min. 
Sifat mereka yang keras dan tegas hanyalah terhadap musuh-musuh Islam. Terhadap golongan 
mu'minin mereka bersifat lemah lembut dan kasih sayang. 

"...yang bersifat lemah lembut terhadap orang mu'min." (Al-Maidah: 54) 

Mereka menjadi penolong dan pelindung diantara satu sama lain. Pertolongan dan perlindungan 
yang mereka berikan terhadap satu sama lain adalah diatas dasar keimanan yang mendalam 
kepada Allah. 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan 
jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan 
perlindungan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi." 
(Al-Anfal: 72) 

Kasih sayang yang mereka berikan terhadap satu sama lain telah mencapai peringkat dimana 
mereka mengutamakan saudara-saudara mereka melebihi diri mereka sendiri walaupunh mereka 
dalam kesulitan dan kesusahan. 
Firman Allah: 

"Dan orang-orang yang telah menempati kota (Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum 
(kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan 
mereka tiada menaruh keinginan dalaml hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada 
mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri 
mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran 
dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr: 9) 

Dengan kasih sayang ini jadilah mereka satu generasi yang bersatu padu, kukuh dan mendukung 
sepenuhnya segala perintah Allah dengan menyembah Allah sepenuh-penuhnya. 
Firman Allah: 

"Sesungguhnya ummah (ajaran tauhid) ini adalah ummah kamu semua, ummah yang satu dan 
Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku". (Al-Anbiya: 92) 

oleh karena kasih sayang yang mereka tanamkan terhadap satu sama lain inilah maka Allah 
mengurniakan salah satu dari ni'matnya yang terbesar kepada mereka, yaitu kesatuan dan 
perpaduan. 
Firman Allah: 

"dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu 
belanjakan semua (kekayaan) yang berada dibumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan 
hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Anfal: 63) 
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4. Mendukung Sepenuhnya Da'wah Dan Jihad. 
Mereka juga adalah satu generasi yang benar-benar menjaga amanah da'wah dan jihad yang telah 
disyariatkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) 
janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu 
mengetahui." (Al-Anfal: 27) 

Bagi mereka kemuliaan adalah dengan menjadikan diri sebagai hamba-hamba Allah yang patuh 
dan ta'at sepenuhnya kepada-Nya. Sedangkan kepatuhan ini tidak tidak mungkin dapat tercapai 
tanpa melakukan da'wah dan jihad. Dalam kehidupan mereka tidak dapat mereka pisahkan 
dengan tugas melakukan anar na'ruf dan nahi mungkar. Mereka sama sekali tidak mengijinkan 
dunia dikuasai oleh kegelapan dan kebatilan. Dalam masa yang sama mereka tidak henti-henti 
bekerja dan berjuang bagi memastikan bahwa kalimah tauhid senantiasa berada ditempat yang 
teratas sekali. Mereka tidak takut celaan dan penghinaan daripada musuh-musuh. Bagi mereka 
golongan yang menentang mereka adalah bangkai-bangkai bernyawa yang buta, tuli dan tidak 
mengetahui apa-apa. 

"...yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaanorang yang suka mencela." 
(Al-Maidah: 54) 

Dalam berda'wah dan berjihad mereka tidak menganggap berat kerugian atau bencana yang akan 
menimpa mereka. Bagi mereka perjuangan mereka didunia ini cuma berakhir dengan dua 
perkara; berjaya menewaskan golongan kafir yang berarti mereka akan mendapat ganjaran dari 
Allah kelak, ataupun terkorban dijalan Allah yang berarti memperoleh syahid - sesuatu yang 
mereka idam-idamkan. Oleh itu mereka merupakan satu generasi yang bersih dari penyakit yang 
selalu menjadikan jiwa manusia kerdil, yaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Tetapi sebaliknya 
mereka adalah satu generasi yang cinta dibangkitkan oleh Allah kelak dihari akhir berlumuran 
dengan darah-darah syuhada yang harum dan suci. Oleh karena itu mereka senantiasa berlumba-
lumba untuk mendapatkannya melaui da'wah dan jihad yang berterusan. 
Sabda Rasulullah (s.a.w.): 

"Siapa yang cinta menemui Allah, niscaya Allah cinta pula untuk menemuinya." (Bukhari, 
Muslim) 

Ketika Khalid berutus surat kepada panglima-panglima tentara Rom dan Farsi, maka ia 
mengakhiri surat dengan': 

"Sekiranya kamu menolak Islam dan menentangku, aku akan memanah kamu dengan satu kaum 
yang mencintai mati sebagaimana kamu menyintai hidup." 

Sikap mereka yang tetap teguh dan bersabar dalam apa keadaan disebutkan oleh Rasulullah 
(s.a.w.) sebagai: 

"Sungguh aneh keadaan orang yang beriman, semua pekerjaannya baik belaka, dan itu hanya 
ada pada orang beriman: Jika memperoleh kesenangan, dia bersyukur. Dan itu memberikan 
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kebaikan kepadanya. Kalau ditimpa bahaya, dia sabar (berhati teguh), dan itu memberikan 
kebaikan pula kepadanya." (Muslim) 

Mereka bersih daripada sembarang sifat golongan lemah sebagaimana yang disebutkan Allah 
didalam Al-Qur'an: 

"Dan sebahagian dari manusia ada orang yang menyembah Allah dipinggir saja. Kalau dia 
mendapat kebaikan, senanglah hatinya karena itu. Tetapi kalau ditimpa cobaan, berbaliklah ia 
kebelakang. Dia rugi didunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang terang." (Al-Hajj: 11) 

5. Kesetiaan Yang Tidak Berbelah bagi Kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Generasi Al-Qur'an adalah generasi yang memenuhi tuntutan memberi kesetiaan yang telah 
disyaratkan oleh Allah didalam Al-Qur'an: 

"Sesungguhnya penolong kamu adalah 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 penolong, maka 
sesungguhnya golongan Allah itulah yang pasti menang." (Al-Maidah: 55-56) 

Kesetiaan mereka yang tinggi kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman 
hinggakan Allah memberi jaminan kepada Rasul-Nya: 

"Hai Nabi, cukuplah Allah dan orang-orang mu'min yang mengikuti (menjadi penolongmu)." 
(Al-Anfal: 64) 

Tidak ragu-ragu dalam menyempurnakan kesetiaan telah menjadikan mereka sebagai satu umat 
yang berjaya dalam melaksanakan segala tuntutan perjuangan mereka. Firman Allah: 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa 
mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (Al-Hujurat: 15) 

Sikap tidak ragu-ragu dalam berkorban untuk islam dan melaksanakan jihad fi sabilillah telah 
menjadikan mereka tidak diperdayakan dengan kehidupan dunia dan tarik-tarikkannya: 

"Katakanlah: Kesenangan dunia itu hanya sedikit (sebentar) dan akhirat lebih baik untuk orang 
yang bertaqwa." (An-Nisa: 77)  

"Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan." (Ali-Imron: 185) 

6.0 Kembali Menurut Jejak Langkah Generasi Al-Qur'an. 
Umat Islam hari ini mesti berjuang untuk menegakkan islam dengan berpandukan kepada dua 
sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Malah umat islam dikurniakan bukan saja 
dengan dua sumber ini, tetapi dengan conoth teladan bagaimana kedua sumber ini telah 
diamalkan, dihayati dan dilaksanakan. Dengan itu umat Islam hari ini hendaklah jelas bahwa apa 
yang terkandung didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah (s.a.w.) bukanlah semata-mata satu 
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ideal yang tidak dapat dilaksanakan. Tetapi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah (s.a.w.), telah 
dilaksanakan oleh bukan satu kumpulan manusia yang kecil, tetapi satu generasi yang besar. 
Bukan saja kedua sumber tadi hidup semasa hayat Rasulullah (s.a.w.), tetapiia terus hidup, 
berkembang dan meluas dan diwariskan kepada generasi selepasnya. Bukan saja ia dapat subur 
di daerah-daerah asalnya, tetapi ia telah berjaya meliputi semua daerah yang bertamaddun ketika 
itu dengan kehebatannya. 
Sebagai asas pegangan, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah (s.a.w.) adalah landasan hidup 
mu'min, sebagai contoh teladan untuk memahami bagaimana dilaksanakan Al-Qur'an dan 
Sunnah didalam realiti kehidupan, maka kehidupan para sahabat adalah landasannya pula. Ini 
adalah karena kejayaan Rasulullah (s.a.w.) adalah disebabkan oleh kejayaan membina generasi 
Al-Qur'an yang unggul yang kemudiannya mengembangkan dasar-dasar perjuangan yang telah 
diasaskannya. 
Oleh itu setiap para mu'min hendaklah memandang tinggi setiap sahabat yang dengan merekalah 
tertegaknya generasi Al-Qur'an. Mereka hendaklah dihormati sebagaimana Rasulullah (s.a.w.) 
telah menghormati mereka: 

"Para sahabatku adalah amanah untuk umatku." (Muslim) 

Setiap mu'min hendaklah menjadikan generasi para sahabat sebagai contoh dan sumber inspirasi 
didalam perjuangan mereka untuk menegakkan islam. Sikap yang betul terhadap mereka 
hendaklah diwujudkan terlebih dahulu demi untuk membolehkan mereka dijadikan sebagai 
contoh. 
Dengan sikap yang baik terhadap para sahabat sebagai generasi Al-Qur'an, berikut adalah 
beberapa perkara utama untuk difahami oleh umat islam masa kini, dalam kita mencontohi jejak 
langkah mereka untuk menjadi satu umat yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. 

1. Sikap Para Sahabat Terhadap Al-Qur'an 
Para sahabat menganggap dengan penuh keyakinan bahwa Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan 
dari Allah Rabbul Alamin. Oleh itu mereka tidak mendatangi Al-Qur'an dengan tujuan untuk 
mencari pelajaran dan maklumat, bukan juga dengan tujuan menjadikannya sebagai tempat untuk 
menghibur jiwa. Mereka tidak mempelajari Al-Qur'an dengan tujuan untuk menambahkan ilmu 
semata-mata karena ilmu, atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. 
Tetapi mereka mendekati dan mempelajari Al-Qur'an dengan maksud untuk mengetahui apakah 
arahan dan perintah Allah untuk mereka dan masyarakat mereka dalam menghadapi kehidupan 
sehari-hari. Mereka kemudian menerima arahan-arahan dari Al-Qur'an untuk dilaksanakan 
dengan serta merta seperti seorang askar yang menerima arahan harian atau surat pekeliling 
supaya ia mengetahui apa yang sepatutnya dlakukan. 
Mereka mendatangi Al-Qur'an seolah-olah mereka mendengar perintah-perintah Allah kepada 
mereka. Mereka senantiasa peka terhadap apa yang diwahyukan oleh Allah. Mereka 
menganggap bahwa sesuatu perintah Allah itu ditujukan khusus kepada mereka. Mereka tidak 
bersifat sambil lewat terhadap ayat-ayat Allah ataupun menganggap bahwa ayat-ayat itu 
diturunkan untuk orang lain. 
Terhadap ayat-ayat yang mengecam sifat-sifat orang kafir, mereka jadikannya sebagai sempadan 
agar mereka tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Mereka juga tidak menganggap mudah ayat-ayat 
yang menyebut berkenaan orang-orang munafiq, tidak tertuju kepada mereka. Bila mereka 
membaca ayat-ayat berkenaan orang-orang munafiq, mereka senantiasa cemas, takut-takut ayat-
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ayat itu sedang membicarakan tentang diri mereka. Demikian juga apabila ada ayat-ayat 
berkenaan azab jahannam maka mereka membayang-bayangkan jiak mereka berada ditempat 
tersebut, lantas segera memohon agar Allah menyelamatkan mereaka daripadanya. 
Sebaliknya sekiranya ayat-ayat itu berkenaan sifat-sifat orang-orang mu'min atau pun janji-janji 
dan balasan-balasan syurga, maka mereka berusaha untuk menempatkan diri mereka dengan 
sifat-sifat tersebut. 
2. Pendekatan yang Seimbang Didalam Memahami Dan melaksanakan Tuntutan Al-Qur'an. 
Al-Qur'an tidak akan mencurahkan isi perbendaharaannya kecuali kepada orang yang datang 
bertumpu kepadanya dengan ruh dan jiwa yang inginkan ilmu untuk diamalkan. Al-Qur'an 
bukanlah sebuah buku untuk memuaskan intelek atau sebuah buku sejarah, walaupun sebagian-
sebagian ini ada didalamnya. Tetapi Al-Qur'an adalah buku hidayah bagi orang-orang yang 
bertaqwa: 

"Alif Lam Mim. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang 
bertaqwa." (Al-Baqarah: 1-2) 

Mereka tidak coba untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sebanyak yang mungkin karena mereka 
sadar bahwa ini akan menjadi satu beban yang berat yang sukar untuk dilaksanakan. Mereka 
akan membaca sebanyak-banyaknya sepuluh ayat, menghafalnya dan terus melaksanakannya. 
Dengan cara ini mereka dapat memantapkan suatu kefahaman atau tuntutan Al-Qur'an kedalam 
jiwa mereka. Melalui cara ini kemudiannya seluruh keyakinan, pemikiran rasa, percakapan dan 
perbuatan mereka dipengaruhi dan dikuasai oleh dasar-dasar rabbani yang tertanam teguh 
didalam hati sanubari mereka. 
Sikap begini telah membolehkan mereka mencapai puncak kejayaan yang sebenar. Matlumat ini 
tidak mungkin tercapai jika mereka belajar Al-Qur'an hanya untuk mengkaji, menyelidiki atau 
sekedar untuk membaca saja. Sikap mereka ialah belajar untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan 
Al-Qur'an memudahkan mereka mengamalkan ajaran-ajarannya didalam kehidupan mereka. 
Kesannya menghasilkan orang-orang yang bergerak dan berjuang diatas desakan iman yang 
mendalam kepada Allah. 
3. Membebaskan diri Daripada Sebarang Unsur Jahiliyyah. 
Dikalangan generasi pada sahabat, seseorang yang menganut islam akan melucutkan segala 
sesuatu yang jahiliyyah dari dirinya. 
Apabila ia memulakan penghidupan baru sebagai seorang muslim, dia seolah-olah memulakan 
penghidupan baru yang terpisah jauh daripada kehidupannya yang lampau dialam jahiliyyah. Dia 
akan bersifat waspada terhadap kehidupan yang lampau dan merasai segala yang telah 
dilakukannya sebelum islam adalah kotor dan tidak diterima oleh islam. Dengan perasaan rendah 
diri dia mengharapkan islam untuk memberi hidayah kepadanya. Kemasukkannya kedalam islam 
akan menjadikannya memutuskan segala hubungannya dengan jahiliyyah. Ini berarti ia 
meninggalkan dasar-dasar, nilai-nilai dan amalan-amalan jahiliyyah. Ia masih mungkin boleh 
berhubung dengan orang-orang kafir yang tidak memperolok-olok islam. Tetapi sebaik saja 
orang-orang tersebut mempermain-mainkan Islam, maka ia akan terus memutuskan hubungan 
dengan orang-orang tersebut walaupun mereka itu ibu bapaknya, saudaranya atau anak-anaknya. 
Oleh itu jelas kepada mereka bahwa kemasukkan mereka kedalam Islam adalah satu kemasukkan 
yang penuh. Penerimaan mereka terhadap Islam adalah satu penerimaan yang bulat pula. 
Lantaran daripada kemasukan yang penuh dan penerimaan yang bulat terhadap Islam 
menjadikan mereka menolak segala unsur jahiliyyah yang dapat merusakkan kepenuhan hati dan 
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jiwa mereka terhadap Islam. 
Merekalah golongan pertama dikalangan umat Muhammad yang menyahut perintah Allah: 

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhannya, dan janganlah 
kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (Al-
Baqarah: 208) 

7.0 Penutup. 
Allah mengutuskan Rasulullah (s.a.w.) bukan saja untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an 
kepada manusia tetapi juga untuk melaksanakan dan menegakkan seluruh ajaran-ajaran dan 
tuntutan-tuntutan yang terkandung didalam ayat-ayat tersebut. Baginda telah melaksanakan 
perintah Allah melalui sunnahnya. Bukan setakat itu saja, tetapi sunnah baginda itu telah dihayati 
sepenuhnya oleh satu generasi manusia yang besar bilangannya. Tujuannya tidak lain agar 
sunnah perjuangan tersebut dapat diabadikan sebagai warisan dan bekalan yang kekal abadi bagi 
generasi-generasi mukhlisin dan mujahidin yang akan muncul dari zaman ke zaman dikalangan 
umat manusia hingga ke akhir zaman. 
Berbahagialah orang-orang yang mendukung sunnah dan perjuangan Rasulullah (s.a.w.) dan 
berbahagialah orang-orang yang membentuk dirinya menurut acuan pembentukan generasi para 
sahabat - Generasi Al-Qur'an yang unggul. 
 
 
 
 
 


